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ĮVADINĖ DALIS 

 

 

Vidaus audito 

atlikimo motyvai 

 

 

Vidaus auditas atliktas vadovaujantis LR administracinės naštos 

mažinimo įstatymo 7 str. 3 d., vykdant Centralizuoto vidaus audito 

skyriaus 2019 metų veiklos planą, skyriaus vedėjo 2019-05-28 pavedimu 

Nr. CVAS-P-09-08 
 

Vidaus audito 

vykdytojai 

Centralizuoto vidaus audito skyriaus vyriausioji auditorė Natalija 

Lukašova 
 

 

 

Vidaus audito 

atlikimo terminas 

 

 

Vidaus audito pradžia 2019-05-28; vidaus audito pabaiga 2019-07-18 (su 

pertraukomis) 
                                                                                                    

 

Audituojamasis 

subjektas/ 

audituojama sritis 

 

 

Klaipėdos miesto savivaldybės admininistracija/Administracinės naštos 

mažinimo priemonių vykdymas  

 

Vidaus audito 

tikslas 

 

 

Įvertinti Klaipėdos miesto savivaldybės Strateginiame veiklos plane 

patvirtintų administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą 

  
 

 

Vidaus audito 

apimtis 

 

Audituojamasis laikotarpis – 2018 metai. Vidaus audito metu vertinta bei 

tikrinta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos padalinių 

(Civilinės metrikacijos ir registracijos, Socialinės paramos, Informavimo 

ir e. paslaugų skyrių), atsakingų už administracinės naštos mažinimo 

priemonių, numatytų Klaipėdos miesto savivaldybės strateginiame 

veiklos plane, vykdymą, pateikta informacija bei dokumentai  
 

 

 

Vidaus audito 

metodai 

Vidaus audito įrodymai gauti taikant rašytinių dokumentų nagrinėjimo, 

pateiktų duomenų  analizės, pokalbių ir kitas procedūras. 

Audito metu buvo naudojamasi Savivaldybės teisės aktų paieškos 

sistemoje bei internetinėje erdvėje viešai prieinama, su vidaus audito 

tikslu susijusia informacija bei vadovautasi nuostata, kad pateikti 

dokumentai yra išsamūs ir galutiniai, o dokumentų kopijos atitinka 

originalus 

 

 

Vidaus audito 

vertinimo kriterijai 

Taikyti vertinimo kriterijai: 

Lietuvos Respublikos 2012-11-08 Administracinės naštos mažinimo 

įstatymas Nr. IX-2386;  

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011-02-23 nutarimas Nr. 213 „Dėl  

administracinės naštos piliečiams ir kitiems asmenims nustatymo ir 

įvertinimo metodikos patvirtinimo“ 
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DĖSTOMOJI DALIS 

 

1. Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo 2018 metais vertinimas 
 

1.1. Administracinės naštos mažinimo priemonės, įtrauktos į 2018-2020 metų                   

Strateginio veiklos plano programas  
 

Pastebėjimai 

 

Klaipėdos miesto savivaldybės taryba (toliau tekste – Savivaldybės taryba) 2018-01-25 

sprendimu Nr. T2-6 patvirtino Klaipėdos miesto savivaldybės 2018-2020 metų strateginį veiklos 

planą (toliau tekste – SVP).  

SVP buvo patvirtinta 1 priemonė, susijusi su administracinės naštos mažinimu (toliau – 

ANM) juridiniams ir fiziniams asmenims:  

 Priemonių, mažinančių administracinę naštą juridiniams ir fiziniams asmenims, taikymas, 

projekto „Paslaugų organizavimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas teikiant 

socialinę paramą Klaipėdos miesto savivaldybėje“ įgyvendinimas (Socialinės atskirties 

mažinimo programa Nr. 12). 

Lentelėje pateikta informacija apie šios priemonės vertinimo kriterijus bei 2018-2020 metų 

SVP planą: 
 

 

Priemonės pavadinimas 

Produkto kriterijaus 

 

Pavadinimas 

Planas 

2018 m. 2019 m. 2020 m. 

 

01.02.08. Projekto „Paslaugų 

organizavimo ir asmenų aptarnavimo 

kokybės gerinimas teikiant socialinę 

paramą Klaipėdos miesto savivaldybėje“ 

įgyvendinimas 

 

Parengta vadybos kokybės sistemos ar 

metodo įgyvendinimo/įdiegimo įstaigose 

dokumentacija, vnt. 

1 vnt.   

Darbuotojai, dalyvavę kompetencijų 

stiprinime, skaičius 

 340  

Parengta piliečių chartija, vnt.   1 

 

Auditorius įvertino ir nustatė, kad priemonės vertinimo kriterijus „Parengta vadybos 

kokybės sistemos ar metodo įgyvendinimo/įdiegimo įstaigose dokumentacija“ nebuvo įgyvendintas 

2018 metais. 

Siekiant išsiaiškinti neįgyvendinimo priežastis bei kokie veiksmai buvo atlikti pagal ANM 

priemonę 2018 metais auditorius pagal surinktus dokumentus nustatė, kad: 

 2018-05-211 buvo pasirašyta Paslaugų organizavimo ir asmenų aptarnavimo kokybės 

gerinimo teikiant socialinę paramą Klaipėdos miesto savivaldybėje sutartis su Europos 

socialinio fondo agentūra.  

 Pagal projekto pirkimų planą2 2018 metais viešųjų pirkimų būdu turėjo būti parinkti tiekėjai 

(be projekto viešinimo ir informacijos skelbimo) šioms paslaugoms vykdyti: 

1. Informacinių sistemų ir aptarnavimo procesų audito paslaugos (pirkimas buvo 

numatytas 2018-07-20). Pažymėtina, kad toks produkto kriterijus nebuvo numatytas SVP; 

2. Veiklos organizavimo procedūros, kokybės vadybos metodo ar sistemos sukūrimo 

(įsigijimo) ir įdiegimo paslaugos (pirkimas buvo numatytas 2018-10-20). 

 

                                                           
1 2018-05-21 iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 10.1.3-ESFA-R-920-31-

0003 „Paslaugų organizavimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas teikiant socialinę paramą Klaipėdos miesto 

savivaldybėje“ sutartis Nr. J9-1197 

2 2018-06-20 projekto pirkimo planas 
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Audito metu nustatyta, kad projekto pirkimų planas 2018 metams nebuvo įvykdytas, nes dėl 

užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų Paslaugų sutartis3 pagal pirmą plane numatytą pirkimą 

vietoje 2018-07-20 buvo pasirašyta tik 2019-05-13. Antrasis plane numatytas pirkimas, t.y. ANM 

priemonės vykdymo produkto kriterijus, dėl pavėluotai įvykusio pirmojo pirkimo nebuvo vykdomas 

ir perkeltas į 2019 metus4. 

Projekto pirkimų plano neįvykdymas sąlygojo ANM priemonės produkto kriterijaus 

neįgyvendinimą. 

 

Išvada: 
 

1. 2018-2020 metų SVP patvirtintas ANM priemonės 2018 metų produkto kriterijus 

„Parengta vadybos kokybės sistemos ar metodo įgyvendinimo/įdiegimo įstaigose 

dokumentacija“ nebuvo įgyvendintas nustatytu terminu ir perkeltas į 2019 metus. 
 
 

1.2. Priemonės, įtrauktos į 2018-2020 metų administracinės naštos mažinimo                 

priemonių įgyvendinimo planą 

 

Pastebėjimai 

 

Administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimo planas (toliau tekste – ANM 

planas) buvo patvirtintas, vykdant 2018-2020 metų SVP pakeitimą5. 

Patvirtintame ANM plane buvo numatyta įgyvendinti 10 priemonių, iš jų:  

 3 ANM priemonės, kurios įgyvendinamos nuolat; 

 4 ANM priemonės, kurių įgyvendinimo terminas 2018-12-31; 

 3 ANM priemonės, kurių įgyvendinimo terminas audituojamu laikotarpiu nebuvo 

suėjęs. 

Auditorius atrankos būdu atliko 2018-2020 metų ANMP plane 4 priemonių (iš 10) vykdymo 

vertinimą, kurių įgyvendinimo terminas buvo numatytas – 2018-12-31. 

Audito metu buvo vertinama: 

- ar pasiektos ANM priemonių plane numatytos vertinimo kriterijų (rodiklių) reikšmės; 

- ar priemonė įvykdyta nustatytais terminais. 
 

 

1.4. priemonė “Organizuoti ir atlikti apklausą (savivaldybės interneto svetainėje) bei įvertinti 

administracinę naštą asmenims, besikreipiantiems į Civilinės metrikacijos ir registracijos 

skyrių dėl administracinių paslaugų suteikimo“ 
 

Įvykdymo terminas Vertinimo kriterijus Siektina reikšmė Vykdytojas 

Iki 2018-12-31 Atlikta apklausa ir įvertinta 

administracinė našta 

1 apklausa  Civilinės metrikacijos ir registracijos skyrius, 

Informavimo ir e. paslaugų skyrius 

 

Vertinant šios priemonės įvykdymą nustatyta, kad Savivaldybės administracijos direktorius 

„...siekdamas įvertinti administracinę naštą besikreipiantiems į Civilinės metrikacijos ir 

                                                           
3 2019-05-13 paslaugų sutartis Nr. J9-1613 

4 Savivaldybės tarybos 2019-01-31 sprendimu Nr. T2-19 patvirtintas 2019-2021 metų SVP (Socialinės atskirties 

mažinimo programa Nr. 12) 
5 Savivaldybės tarybos 2018-07-26 sprendimo Nr. T2-162 “Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018-01-25 

sprendimo Nr. T2-6 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ 

pakeitimo“ 1.3 p.p. 
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registracijos skyrių dėl administracinių paslaugų suteikimo“ įsakymu6 pavedė Civilinės 

metrikacijos ir registracijos bei Informavimo ir e. paslaugų skyriams per 2018 m. II pusmetį 

organizuoti ir atlikti apklausą. 

Pagal Savivaldybės administracijos direktoriui7 pateiktą rezultatų apibendrinimą apklausa 

buvo atlikta 2018 m. rugpjūčio – rugsėjo mėn., joje dalyvavo 145 respondentai. Respondentams 

buvo pateikta 10 klausimų, dalis iš jų su tikslu nustatyti administracinės naštos sąnaudas8, t.y. dėl 

laiko, kurį piliečiai turi skirti informaciniams įsipareigojimams įvykdyti, sąnaudų („Kiek sugaišote 

laiko prašymo formai užpildyti?“) bei asmeninių finansinių išlaidų9 („Kiek Jums kainavo 

dokumentų (kopijų) pateikimas?“). 

Atsakydami į šiuos klausimus asmenys nurodė, kad: 

 Pildant prašymą dėl paslaugos gavimo 2/3 respondentų sugaišo nuo 5 iki 10 minučių 

(atitinkamai 33,8 ir 31,7 proc.). Kai kurie respondentai nurodė, kad prašymo pildymui iš 

viso nesugaišo laiko (0 min. - 4,8 proc.), ar sugaišo vos 1 - 4 minutes ( 6,9 proc. ir 5,5 

proc.); 

 77,9 proc. respondentų nurodė, kad jiems nereikėjo pateikti papildomų dokumentų 

(pažymų, išrašų ir kt.) iš kitų institucijų, todėl nepatirdami papildomų finansinių išlaidų 

gavo reikiamas jiems paslaugas Civilinės metrikacijos ir registracijos skyriuje, o jei reikėjo 

pateikti papildomus dokumentus (pvz.: iš darbovietės pažymą), daugumoje atvejų nurodė, 

kad šie dokumentai jiems nekainavo. 

Apklausoje dalyvavę asmenys pasiūlymų dėl Civilinės metrikacijos ir registracijos skyriaus 

teikiamų paslaugų gerinimo nepateikė. Iš 145 respondentų 22 papildomai pažymėjo, kad paslaugos 

jiems buvo suteiktos operatyviai, profesionaliai ir įvertino aukštą dirbančių specialistų 

aptarnavimo kultūrą10.  

Išdėstyta informacija rodo, kad vertinant pagal siektiną reikšmę „1 apklausa“ priemonė 

įvykdyta plane numatytais terminais. 
 

 

1.6. priemonė “Atnaujinti e. paslaugų sistemą, įdiegiant joje papildomas funkcijas dėl 

automatinio pranešimo apie e. paslaugos vykdymo būseną vartotojams išsiuntimo bei 

vartotojų duomenų e. prašymo formoje užpildymo, kai e. paslauga naudojamasi 

pakartotinai“ 
 

Įvykdymo terminas Vertinimo kriterijus Siektina reikšmė Vykdytojas 

Iki 2018-12-31 Atnaujinta e. paslaugų 

sistema 

1 vnt. Informavimo ir 

e. paslaugų skyrius 
 

Vertinant šios priemonės įvykdymą nustatyta11, kad Savivaldybės administracija pagal 

2018-06-26 pirkimo sutartį Nr. J9-1468 įsigijo elektroninių paslaugų informacinę sistemą (toliau – 

EPIS), kurioje buvo numatyti papildomi funkcionalumai, tarpe jų: 

 EPIS pranešimų ir jų valdymo funkcionalumai12, (kurie automatiškai praneša 

vartotojams apie e. paslaugos vykdymo būseną ir kt.); 

                                                           
6 Savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-07-26 įsakymas Nr. AD1-1884 „Dėl administracinių paslaugų 

suteikimo vertinimo apklausos organizavimo“  
7 Civilinės metrikacijos ir registracijos skyriaus 2018-10-16 raštas Nr. VS-5792 „Dėl gyventojų apklausos“ 
8 Administracinė našta piliečiams ir kitiems asmenims yra nustatoma ir įvertinama pagal LR Vyriausybės 2011-02-23 

nutarimu Nr. 213 patvirtintą Metodiką  
9 Pagal Metodikos 4 p. administracinei naštai priskiriamos šios sąnaudos: laikas, kurį piliečiai turi skirti informaciniams 

įpareigojimams įvykdyti ir asmeninės finansinės išlaidos, kurias piliečiai patiria vykdydami informacinius 

įpareigojimus  
10 Civilinės metrikacijos ir registracijos skyriaus 2018-10-16 rašto Nr. VS-5792 „Dėl gyventojų apklausos“ informacija 
11 Informavimo ir el. paslaugų skyriaus informacija, gauta 2019-06-19 el. paštu 

12 EPIS techninės specifikacijos 6 p. 
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 galimybė naudotojui pateikti pakartotinį prašymą įvykdytos paslaugos pagrindu. 

Tokiu atveju, atidaromas užpildytas prašymas su visais užpildytais duomenimis ir prisegtais failais. 

Naudotojas gali pakoreguoti duomenis, pakeisti ar pašalinti informaciją, išsaugoti ir pateikti naują 

prašymą13. 

Atlikti darbai 2018-12-17 darbų perdavimo-priėmimo aktu14 buvo perduoti Savivaldybės 

administracijai. 

Pagal Informavimo ir el. paslaugų skyriaus pateiktą informaciją, nors EPIS sistema buvo 

įdiegta jau 2018-12-17, planuojama paleisti ją šių metų liepos mėn. Informacinių technologijų 

skyriaus vedėjas auditoriui paaiškino, kad pirkimo metu nebuvo pirktas paslaugų perkėlimas, jis 

buvo atliekamas Savivaldybės administracijos jėgomis. O kadangi į EPIS reikėjo perkelti apie 183 

e. paslaugas, tai užtruko pusę metų. Audito atlikimo metu visos e. paslaugos jau buvo perkeltos ir 

sutvarkytos. Testuojant patikrintas veikimas. 

Išdėstyta informacija rodo, kad vertinant pagal numatytus vertinimo rodiklius (kriterijus) 

priemonė įvykdyta iš dalies, nes 2018 metais EPIS sistema buvo įdiegta, tačiau nebuvo paleista. 

Pažymėtina, kad Vykdymo ataskaitoje apie ANMP vykdymą 2018 m. II pusmetyje15 buvo 

nurodyta, kad priemonė - įvykdyta. Vykdymo ataskaitos rengėjas – Investicijų ir ekonomikos 

departamento Licencijų, leidimų ir vartotojų teisių apsaugos skyriaus vedėjas, tačiau nei šio 

skyriaus nuostatuose16, nei vedėjo pareigybės aprašyme17, funkcija, susijusi su Administracinės 

naštos mažinimo įstatymo nuostatų įgyvendinimu, nėra patvirtinta. 
 

 

1.8. priemonė “Plėtojant ir informuojant asmenis apie e.  paslaugų teikimą, dokumentų teikimą 

e. priemonėmis, įsigyti ir paskelbti interneto svetainėje vaizdo informaciją apie e. paslaugų 

užsakymą“ 
 

Įvykdymo terminas Vertinimo kriterijus Siektina reikšmė Vykdytojas 

Iki 2018-12-31 1 informacija 

 

1 vnt. Informavimo ir e. paslaugų skyrius 

 

Pagal Informavimo ir el. paslaugų skyriaus pateiktą informaciją18 2018 metais buvo sukurti 

trys 1-2 min. trukmės vaizdo filmukai apie e. paslaugų teikimą Savivaldybės administracijoje: 

  apie galimybę paslaugas užsisakyti klausos negalią turintiems asmenims; 

 informacija apie e. paslaugas ir kaip jomis naudotis; 

 apie galimybę užsisakyti leidimus internetu. 

Vaizdo filmukai 2018 metų spalio, lapkričio mėn.19 buvo patalpinti Klaipėdos miesto 

savivaldybės svetainėje www.klaipeda.lt (https://www.klaipeda.lt/lt/gyventojams/informaciniai-

vaizdo-filmukai/4327), socialiniame tinkle „Facebook“ bei vaizdo duomenų platformoje 

„Youtube“. 

Pateikta informacija rodo, kad priemonė įvykdyta plane numatytais terminais, o vertinimo 

kriterijai bei siektina reikšmė buvo pasiekti bei viršyti (vietoje 1 vaizdo informacijos buvo 

sukurtos 3). 
 

 

 

                                                           
13 EPIS techninės specifikacijos 5.5.p. 

14 2018-12-17 darbų perdavimo-priėmimo aktas Nr. 1 
15 Pagal Įstatymo 6 str. 2 d. reikalavimą Vykdymo ataskaitos apie ANMP vykdymą patalpintos Savivaldybės svetainėje 

(atsakingas Licencijų, leidimų ir vartotojų teisių apsaugos skyrius) 
16 Patvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-04-11 įsakymu Nr. AD1-1064 
17 Patvirtintas Savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-03-01 įsakymu Nr. PAD-16  
18 Informavimo ir el. paslaugų skyriaus informacija, gauta 2019-06-19 el. paštu 

19 Informavimo ir el. paslaugų skyriaus informacija, gauta 2019-07-01 el. paštu 

http://www.klaipeda.lt/
https://www.klaipeda.lt/lt/gyventojams/informaciniai-vaizdo-filmukai/4327
https://www.klaipeda.lt/lt/gyventojams/informaciniai-vaizdo-filmukai/4327
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1.9. priemonė “Sukurti DUK skiltį,  nustatyti terminą, per kurį asmeniui turi būti pateiktas 

atsakymas į interneto svetainėje pateiktą klausimą“ 

 
Įvykdymo terminas Vertinimo kriterijus Siektina reikšmė Vykdytojas 

Iki 2018-12-31 1 skiltis, 

1 teisės aktas 

2 priemonės Informavimo ir 

e. paslaugų skyrius 
 

Lentelėje pateikta informacija rodo, kad šios priemonės įgyvendinimui buvo numatyti 2 

vertinimo kriterijai:  

 1 skiltis; 

 1 teisės aktas. 

Įvertinus priemonės įgyvendinimą pagal vertinimo kriterijų „skiltis“ nustatyta, kad 

Dažniausiai užduodamų klausimų (DUK) skiltis buvo sukurta 2017-12-28 paleidus naują Klaipėdos 

miesto savivaldybės svetainę www.klaipeda.lt. „Gyventojų pateikiami aktualiausi klausimai su 

atsakymais nuolat talpinami DUK skiltyje https://www.klaipeda.lt/lt/dazniausiai-uzduodami-

klausimai/2053, svetainę pagal pareigybės aprašymą prižiūri Informavimo ir e. paslaugų skyriaus 

vyr. specialistė, DUK skiltis administruojama KMSA pajėgomis“ 20. 

Pateikti duomenys rodo, kad priemonė pagal vertinimo kriterijų „skiltis“ buvo įgyvendinta 

nustatytais terminais. 

Auditorius atliko DUK skilties informacijos analizę ir pateikia pastebėjimus. 

Nustatyta, kad DUK skiltyje21 buvo patalpinti 35 klausimai, kurie sugrupuoti pagal 7 temas. 

Duomenys pateikti diagramoje: 

 
 

Diagramos duomenys rodo, kad daugiausiai klausimų (15) buvo patalpinta tema 

„Gyvenamosios vietos deklaravimas“. Temoje „Asmenų priėmimas“ nebuvo nei vieno klausimo. 

Kitų temų klausimų skaičius svyravo nuo 2 iki 6.  

Pažymėtina, kad kitų šalies didmiesčių DUK skilčių atlikta analizė rodo, kad Klaipėdos 

miesto savivaldybės svetainėje yra mažiausia temų ir klausimų. Duomenys pateikti lentelėje: 
 

Skaičius  Interneto svetainė 

Vilniaus m. Kauno m. Šiaulių m. Klaipėdos m. 

Temų 12 12 24 7 

Klausimų 179 76 151 35 

 

                                                           
20 Informavimo ir el. paslaugų skyriaus informacija, gauta 2019-06-19 el. paštu 

21 2019-06-10 dienos būklei 

http://www.klaipeda.lt/
https://www.klaipeda.lt/lt/dazniausiai-uzduodami-klausimai/2053
https://www.klaipeda.lt/lt/dazniausiai-uzduodami-klausimai/2053
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Auditoriaus nuomone, DUK skiltyje patalpintų temų ir klausimų skaičius nėra pakankamas 

tam kad gyventojai surastų atsakymus į sau rūpimus klausimus. Be to, Klaipėdos m. savivaldybės 

svetainės skiltyje trūksta aktualiausių temų, pvz. „Daugiabučių namų administravimas“, „Viešoji 

tvarka“, „Teritorijų planavimas ir statyba“ ir kt. 

Informavimo ir el. paslaugų skyrius 2019-06-21 pateikė duomenis, kurie rodo, kad miesto 

gyventojai gana aktyviai kreipiasi į Savivaldybę užduodami klausimus per: 

 svetainės „Turite klausimų“ skiltį (per 2018 metus buvo užduoti 852 klausimai, per 

2019 metų iki birželio 1 dienos - 427 klausimai); 

 svetainės DUK skiltį - iš viso nuo svetainės sukūrimo pradžios yra 117 klausimų. Tad 

vidutiniškai per vieną pusmetį sulaukėme 39 klausimų. 

Toks nemažas gyventojų klausimų skaičius rodo, kad gyventojai, neradę reikiamo atsakymo 

DUK skiltyje priversti papildomai leisti laiką - kreiptis į atsakingus Savivaldybės darbuotojus ir 

laukti jų atsakymo.  

Auditoriaus nuomone, būtų tikslinga atlikti gautų klausimų analizę ir jos pagrindu parengti 

aktualiausias temas, dažniausiai užduodamus klausimus su atsakymais. Tai leistų sumažinti 

Savivaldybės darbuotojų darbo krūvius ir padidinti gyventojų pasitenkinimą Savivaldybės darbu.  

Įvertinus priemonės įvykdymą pagal vertinimo kriterijų „1 teisės aktas“ nustatyta, kad 

priemonė nebuvo įgyvendinta nes teisės aktas, kuriuo būtų nustatytas terminas, per kurį asmeniui 

turi būti pateiktas atsakymas į interneto svetainėje pateiktą klausimą priimtas nebuvo22.  

Audito metu nustatyta, kad Savivaldybėje nėra reglamentuotas ne tik interneto svetainės 

DUK, bet „Turite klausimų“ skilties administravimas, t.y. nėra aiškios tvarkos kaip atsakingas 

darbuotojas turi elgtis su gautu iš gyventojo klausimu ar skundu, kas turi kontroliuoti kad 

gyventojui būtų atsakyta ir kt. Tuo būdu egzistuoja tikimybė, kad dalis gyventųjų nesulaukia 

atsakymo į pateiktą klausimą. Tai patvirtina atsakingas už Savivaldybės interneto svetainės 

priežiūrą darbuotojas23. 

Apibendrinus aukščiau išdėstytą informaciją, priemonė pagal abu vertinimo kriterijus 

„skiltis, 1 teisės aktas“ įgyvendinta iš dalies. Pažymėtina, kad Vykdymo ataskaitoje apie ANMP 

vykdymą 2018 m. II pusmetyje24 buvo nurodyta, kad priemonė - įvykdyta. 

Auditoriui pareiškus pastabą dėl interneto svetainės administravimo Informavimo ir e. 

paslaugų skyrius parengė Informacijos viešinimo Klaipėdos miesto savivaldybės interneto ir 

intraneto svetainėse tvarkos aprašo25 pakeitimo projektą, kuriame yra nustatytas terminas, per kurį 

asmeniui turi būti pateiktas atsakymas į interneto svetainėje pateiktą klausimą bei reglamentuotos 

interneto svetainės DUK, „Turite klausimų“ skilčių administravimo procedūros. 

 

Išvados: 
 

1. Atrankos būdu patikrinus 2018-2020 metų ANM plane patvirtintų 4 (iš 10) ANM priemonių, 

kurių terminas – iki 2018-12-31 vykdymą, nustatyta, kad 2 priemonės – įvykdytos, 2 

įvykdytos iš dalies (6-10 psl.). 

                                                           
22 Informavimo ir el. paslaugų skyriaus vedėjas paaiškino, kad DUK skilties administravimas pagal Informacijos 

viešinimo Klaipėdos miesto savivaldybės interneto ir intraneto svetainėse tvarkos aprašą, patvirtintą 2018-06-05 

įsakymu Nr. AD1-1417, nenustatytas, per 2019 m. planuojama papildyti minėtą tvarkos aprašą nuostatomis dėl DUK 

skilties administravimo ir termino, per kurį asmeniui turi būti pateiktas atsakymas į interneto svetainėje pateiktą 

klausimą 
23 Informavimo ir e. paslaugų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo, patvirtinto Savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2017-12-29 įsakymu Nr. PAD-43, 7.7. p.  
24 Pagal Įstatymo 6 str. 2 d. reikalavimą Vykdymo ataskaitos apie ANMP vykdymą patalpintos Savivaldybės svetainėje 

(atsakingas Licencijų, leidimų ir vartotojų teisių apsaugos skyrius) 
25 Informacijos viešinimo Klaipėdos miesto savivaldybės interneto ir intraneto svetainėse tvarkos aprašas, patvirtintas 

Savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-06-05 įsakymu Nr. AD1-1417 
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2. Nustatyti 2 atvejai, kai Vykdymo ataskaitoje apie ANMP vykdymą (rengėjas - Licencijų, 

leidimų ir vartotojų teisių apsaugos skyrius) buvo pateikti netikslūs duomenys (8, 10 psl.). 

3. Funkcija, susijusi su Administracinės naštos mažinimo įstatymo nuostatų įgyvendinimu, 

nebuvo priskirta  Savivaldybės administracijos padaliniui/darbuotojui (8 psl.). 

 

Rekomendacija: 

 

1. Inicijuoti pasitarimą dėl funkcijos, susijusios su Administracinės naštos mažinimo įstatymo 

nuostatų įgyvendinimu, priskyrimo padaliniui/darbuotojui (3 išvada). 

 

VIDAUS KONTROLĖS VERTINIMO IŠVADA 

 

Vidaus kontrolė, vertinant Klaipėdos miesto savivaldybės Strateginiame veiklos plane 

patvirtintų administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą yra patenkinama (DD-1), nes 

visa rizika nustatyta, tačiau dėl netinkamo rizikos valdymo yra vidaus kontrolės trūkumų, kurie gali 

turėti neigiamą įtaką Savivaldybės administracijos veiklos rezultatams.  

Priemonės, susijusios su administracinės naštos mažinimu juridiniams ir fiziniams asmenims 

buvo įtrauktos į 2018-2020 metų SVP Socialinės atskirties mažinimo programą Nr. 12 bei 

administracinės naštos mažinimo (ANM) priemonių įgyvendinimo planą.  

Patikrinus SVP programos priemonių įgyvendinimą nustatyta, kad 2018-2020 metų SVP 

programoje patvirtintas ANM priemonės 2018 metų produkto kriterijus „Parengta vadybos kokybės 

sistemos ar metodo įgyvendinimo/įdiegimo įstaigose dokumentacija“ dėl užsitęsusių viešųjų 

pirkimų procedūrų nebuvo įgyvendintas nustatytu terminu ir perkeltas į 2019 metus. 

Atrankos būdu patikrinus 2018-2020 metų ANM plane patvirtintų 4 (iš 10) ANM priemonių, 

kurių terminas – iki 2018-12-31 vykdymą, nustatyta, kad 2 priemonės – įvykdytos, 2 įvykdytos iš 

dalies, tačiau Vykdymo ataskaitoje apie ANMP vykdymą (rengėjas - Licencijų, leidimų ir vartotojų 

teisių apsaugos skyrius) buvo nurodyta, kad priemonės įvykdytos, t.y. pateikti netikslūs duomenys. 

Funkcija, susijusi su Administracinės naštos mažinimo įstatymo nuostatų įgyvendinimu, 

nebuvo priskirta  Savivaldybės administracijos padaliniui/darbuotojui. 

Audito metu nustatyta, kad Savivaldybėje nėra reglamentuotos internetinės svetainės DUK, 

bet „Turite klausimų“ skilčių administravimo procedūros. Tuo būdu egzistuoja tikimybė, kad į 

gyventojų užklausimus nebus atsakyta. 

 

 

Centralizuoto vidaus audito skyriaus                                                                 Meilutė Katauskienė 

vedėja 

 

Centralizuoto vidaus audito skyriaus                                                                     Natalija Lukašova    

vyriausioji vidaus auditorė     

 

Licencijų, leidimų ir vartotojų teisių apsaugos 

skyriaus vedėja         Jolanta Uptienė 
                                  (data, parašas) 

 

Dokumentų valdymo skyriaus vedėja, vykdanti 

Informavimo ir e. paslaugų 

skyriaus vedėjo funkcijas          Vilija Venckutė-Palaitienė 
                                  (data, parašas) 

 


