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Programa 

(kodas) 

Programos 

uždavinys 

Administracinės naštos 

mažinimo priemonės1 

Priemonių įgyvendinimas2 

Savivaldybės 

valdymo 

tobulinimo 

programa 

(01) 

Gerinti 

visuomenei 

teikiamų 

paslaugų 

kokybę, 

didinant jų 

atitikti 

visuomenės 

poreikiams 

Skatinti asmenis ar ūkio 

subjektus naudotis el. 

paslaugomis savivaldybės 

interneto svetainėje 

Įgyvendina 

- Visi savivaldybės administracijos skyriai 

Informacija skelbta interneto svetainėje, dubliuota per 

FB:  

https://www.visaginas.lt/naujienos/kvieciame-

aktyviau-naudotis-elektroninemis-paslaugomis/4957 

https://www.visaginas.lt/naujienos/kvieciame-

aktyviau-naudotis-elektroninemis-paslaugomis/4958 

Dėl paskelbtos ekstremalios situacijos ir įvesto 

karantino, savivaldybė nuolat kvietė gyventojus 

naudotis e. paslaugomis 

Vertinimas: Valdymo tobulinimo programos priemonė,  kuri mažina administracinės 

naštą, įdiegta, ji yra tęstinė. Priemonė įgyvendinta plėtojant elektronines paslaugas 

(ANMĮ 3 str. 1 d. 4 p.) 

Peržiūrėti priimtus Visagino 

savivaldybės tarybos 

sprendimus, 

reglamentuojančius 

administracinių paslaugų 

teikimo aprašymus ir 

įvertinus ir įvertinus 

perteklinius informacinius 

įpareigojimus (ataskaitų 

teikimo dažnumą, popierinių 

dokumentų teikimą, terminus 

ir pan.) juos atnaujinti 

Įgyvendina: 

▪ Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyrius, 

▪ Strateginio planavimo ir investicijų valdymo 

skyrius,  

▪ Viešosios tvarkos ir rinkliavų skyrius,  

▪ Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius,  

▪ Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos 

kontrolės skyrius 

Teisės aktai, mažinantys administracinę naštą dėl 

leidimų išdavimo buvo pakeisti 2020 m. atlikus TA 

analizę. 

Aktualūs norminių teisės aktų pakeitimai stebimi, 

analizuojami ir esant poreikiui rengiami projektai dėl 

pakeitimo, per 2021 m. I pusmetį tokių nenustatyta 

Vertinimas: Valdymo tobulinimo programos priemonė,  kuri mažina administracinės 

naštą, įgyvendinama, ji yra tęstinė. Priemonė įgyvendinta vertinant teisės aktų 

sukeliama administracinė našta (ANMĮ 3 str. 1 d. 6 p.) 

Sumažintas dokumentų 

registrų skaičius 

Įgyvendina: 

▪ Vidaus administravimo ir informacinių    

technologijų skyrius, 

▪ Socialinės paramos skyrius, 

Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos 

kontrolės skyrius 

Peržiūrėti registrai, atsisakyta neaktualių, kiti sujungti 

į bendrus registrus, registrų skaičius sumažintas 7 

registrais 

 
1 Administracinės naštos mažinimo priemonės iš Savivaldybės 2021 – 2023 m. SVP  
2 Informaciją teikė už priemonių įgyvendinimą atsakingi Administracijos skyriai 

https://www.visaginas.lt/naujienos/kvieciame-aktyviau-naudotis-elektroninemis-paslaugomis/4957
https://www.visaginas.lt/naujienos/kvieciame-aktyviau-naudotis-elektroninemis-paslaugomis/4957
https://www.visaginas.lt/naujienos/kvieciame-aktyviau-naudotis-elektroninemis-paslaugomis/4958
https://www.visaginas.lt/naujienos/kvieciame-aktyviau-naudotis-elektroninemis-paslaugomis/4958


2 

Vertinimas: Valdymo tobulinimo programos priemonė,  kuri mažina administracinės 

naštą, įgyvendinama, ji yra tęstinė. Priemonė įgyvendinta gerinant dokumentų 

valdymo procesą (ANMĮ 3 str. 1 d. 2 p.) 

Kartą per pusmetį teikti 

informaciją apie 

Administracinės naštos 

mažinimo plano priemonių 

įgyvendinimą CSVAS 

Įgyvendina: 

- Visi savivaldybės administracijos skyriai ir į 

padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai 

Teikta kartą per pusmetį 

Vertinimas: Valdymo tobulinimo programos priemonė,  kuri mažina administracinės 

naštą, įgyvendinama, ji yra tęstinė. Priemonė įgyvendinta teikiant išsamią informaciją 

apie administracinės naštos mažinimą (ANMĮ 3 str. 1 d. 5 p.) 

Nurodyti ir įvertinti praėjusio 

ataskaitinio laikotarpio  

Administracinės naštos 

mažinimo plano priemonių 

vykdymo rezultatus tarybos 

veiklos ataskaitoje 

Įgyvendina: 

▪ Visagino savivaldybės taryba 

Visagino savivaldybės taryba 2021 m. balandžio 29 d. 

sprendimu NR. TS-77 pritarė Visagino savivaldybės 

2020 metų veiklos ataskaitai, kurioje įrašyta 

,,Visagino savivaldybės taryba atkreipė dėmesį ir į 

administracinės naštos mažinimą. Visagino 

savivaldybės administracinės naštos mažinimo 

priemonių planas (priemonė 01.02.02.02.), 

sudedamoji Visagino savivaldybės 2020–2022 metų 

strateginio veiklos plano dalis. Visagino savivaldybės 

administracijos centralizuotas savivaldybės vidaus 

audito skyrius įvertino administracinės naštos 

mažinimo priemonių vykdymą per ataskaitinių metų 

laikotarpį ir pateikė Visagino savivaldybės 

administracinės naštos mažinimo priemonių už 2020 

m. I-ajį ir 2020 m. II-ąjį pusmečius vykdymo 

vertinimo pažymas, kurios paskelbtos savivaldybės 

interneto svetainėje 

(https://www.visaginas.lt/administracines-nastos-

mazinimas/186).“ 

Vertinimas: Valdymo tobulinimo programos priemonė, kuri mažina administracinės 

naštą, įgyvendinta. Priemonė įgyvendinta įvertinus praėjusio laikotarpio 

administracinės naštos mažinimo plano priemonių įgyvendinimo rezultatus (ANMĮ 3 

str. 1 d. 1 p.) 

 

IŠVADOS 

 

Administracinės naštos mažinimo priemonės įtrauktos į 2021 – 2023 Savivaldybės SVP. 

Visos priemonės įdiegtos savivaldybės valdymo srityje įgyvendinant savivaldybės valdymo 

tobulinimo programą. Iš Savivaldybės 2021 – 2023 metų SVP planuotų 7 priemonių, viena priemonė 

įgyvendinta per 2021 m. I pusmetį, kitų šešių priemonių  įgyvendinimas tęsiamas. Visos 

administracinės naštos priemonės įgyvendintos vykdant esamų procesų reguliavimo pagerinimą, 

išsamios informacijos pateikimą, vertinant teisės aktų sukeliama administracinė naštą, plėtojant 

elektronines paslaugas. 

Taigi, apibendrinant galima teigti, kad savivaldybėje rizika administracinės naštos mažinimo 

srityje nustatyta ir valdoma. Vadovo įdiegtos vidaus kontrolės priemonės užtikrina, kad būtų pasiekti 

Savivaldybės 2021 – 2023 metų strateginiame veiklos plane numatyti tikslai ir būtų laikomasi teisės 

aktų reikalavimų. 

Remiantis išdėstytu administracinės naštos mažinimo srityje vidaus kontrolė vertinama 

gerai. 

 

 

Vedėja                       Monika Kupstienė 

 

 

Vyriausioji specialistė                         Marina Čiblienė 
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