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VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 

CENTRALIZUOTAS SAVIVALDYBĖS VIDAUS AUDITO SKYRIUS 

 

 

VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ 

UŽ 2022 M. I PUSMETĮ VYKDYMO VERTINIMO PAŽYMA 

 

2022-08-26  Nr. (14.3) AU2 -7 

 
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 

Teisės aktų el. sklaida: 

skelbiamus savivaldybės teisės aktus 

aktualizuoti teisės aktų paieškos 

sistemoje 

Įgyvendina: 

▪ Teisės, personalo ir civilinės 

metrikacijos skyrius 

▪ Viešųjų pirkimų skyrius 

▪ Vidaus administravimo ir 

informacinių technologijų skyrius 

▪ Atliktas IS pirkimas tesės aktų 

aktualizavimo paslaugai, atlikta DVS 

Kontora ir IS sinchronizacija dėl 

duomenų atidavimo, vyksta sistemos 

derinimo techniniai darbai 

Vertinimas: Valdymo tobulinimo programos priemonė,  kuri mažina 

administracinės naštą, įgyvendinama, ji yra tęstinė. Priemonė įgyvendinama 

plėtojant elektronines paslaugas (ANMĮ 3 str. 1 d.) 

 

Atlikti Visagino savivaldybės kapinių 

skaitmeninimą (atliktas kapinių 

skaitmeninimas leis administracijai 

šiuolaikiškai ir greitai atsakyti į gyventojų 

užklausas, suteikti reikalingas paslaugas, 

išduoti leidimus laidoti ir kaupti visus 

duomenis susijusius su kapaviečių 

priežiūra) 

Įgyvendina: 

▪ Aplinkos tvarkymo skyrius 

▪ Viešųjų pirkimų skyrius 

▪ Vidaus administravimo ir 

informacinių technologijų skyrius  

 

▪ Lėšų 2022 m. I pusmeti neskirta, 

priemonės įgyvendinimas tęsiamas 

Vertinimas: Valdymo tobulinimo programos priemonė,  kuri mažina administracinės 

naštą, įgyvendinama, ji yra tęstinė. Priemonė įgyvendinama plėtojant elektronines 

paslaugas (ANMĮ 3 str. 1 d. 4 p.) 

 

Skatinti asmenis ar ūkio subjektus 

naudotis el. paslaugomis savivaldybės 

interneto svetainėje 

Įgyvendina: 

▪ Visi savivaldybės administracijos 

skyriai 

▪ Informacija skelbta interneto 

svetainėje 

https://www.visaginas.lt/naujienos/kv

ieciame-aktyviau-naudotis-el.-

paslaugomis/6617 

 

Vertinimas: Valdymo tobulinimo programos priemonė,  kuri mažina administracinės 

naštą, įgyvendinama, ji yra tęstinė. Priemonė įgyvendinama plėtojant elektronines 

paslaugas (ANMĮ 3 str. 1 d. 4 p.) 

 
1 Administracinės naštos mažinimo priemonės iš Savivaldybės 2022 – 2024 m. strateginio veiklos plano  
2 Informaciją teikė už priemonių įgyvendinimą atsakingi Administracijos skyriai, Visagino savivaldybės tarybos ir mero 

sekretoriatas 

https://www.visaginas.lt/naujienos/kvieciame-aktyviau-naudotis-el.-paslaugomis/6617
https://www.visaginas.lt/naujienos/kvieciame-aktyviau-naudotis-el.-paslaugomis/6617
https://www.visaginas.lt/naujienos/kvieciame-aktyviau-naudotis-el.-paslaugomis/6617
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Peržiūrėti priimtus Visagino savivaldybės 

tarybos sprendimus, reglamentuojančius 

administracinių paslaugų teikimo 

aprašymus 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 

▪ Architektūros ir teritorijų planavimo 

skyriaus: teisės aktai, mažinantys 

administracinę naštą dėl leidimų 

išdavimo buvo pakeisti  atlikus 2022 

m. TA analizę. Pasikeitus teisiniam 

reglamentavimui, peržiūrėta ir 

Visagino savivaldybės tarybos 2022-

05-26 sprendimu Nr.TS-109 pakeista 

Leidimų atlikti kasinėjimo darbus 

fiziniams ir juridiniams asmenims 

Visagino savivaldybės viešojo 

naudojimo teritorijoje tvarka ir už juos 

mokamos rinkliavos dydžiai. 

▪ Vietinio ūkio valdymo ir statybos 

skyrius, Viešosios tvarkos ir rinkliavų 

skyrius, Strateginio planavimo ir 

investicijų valdymo skyrius: Visagino 

savivaldybės tarybos sprendimai 

peržiūrėti, atnaujinimų nereikalauja. 

▪ Švietimo, kultūros, sporto ir 

valstybinės kalbos kontrolės skyrius: 

peržiūrėjus skyriaus kuruojamus 

Visagino savivaldybės tarybos 

sprendimus pakeistas Visagino 

savivaldybės neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo ir tęstinio 

mokymosi programų, finansuojamų 

savivaldybės biudžeto lėšomis, 

atrankos ir finansavimo tvarkos 

aprašas (Visagino savivaldybės 

tarybos 2016-06-30 sprendimo Nr.TS-

126 (2022-02-18 Nr. TS-9 redakcija) 

Vertinimas: Valdymo tobulinimo programos priemonė,  kuri mažina administracinės 

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

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

▪ Visi atsakingi savivaldybės 

administracijos skyriai informaciją 

apie administracinės naštos mažinimo 

priemonių įgyvendinimą pateikė 

CSVAS. Informaciją apie 

Administracinės naštos mažinimo 

plano priemonių įgyvendinimą už 

2022 m. I pusmetį teikta apibendrinta 

Vertinimas: Valdymo tobulinimo programos priemonė kuri mažina administracinės 

naštą, įgyvendinta. Priemonė įgyvendinta teikiant išsamią informaciją apie 

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

 

Vertinti administracinės naštos mažinimo 

priemonių plano vykdymą ir pateikti 

Įgyvendina: 

▪ Centralizuotas savivaldybės vidaus 

audito skyrius 
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vidaus audito ataskaitą administracijos 

direktoriui  

▪ Skyrius atliko administracinės naštos 

mažinimo priemonių, patvirtintų 

Savivaldybės 2022-2024 m. SVP, 

įgyvendinimo už 2022 m. I pusmetį 

vertinimą ir vidaus audito ataskaitą 

pateikė Administracijos direktoriui 

Vertinimas: Valdymo tobulinimo programos priemonė įgyvendinta (ANMĮ 7 str. 3 d..)   

   

Savivaldybės interneto svetainėje 

paskelbti informaciją apie 

administracinės naštos mažinimo 

priemonių vykdymą 

Įgyvendina: 

▪ Centralizuotas savivaldybės vidaus 

audito skyrius 

▪ Informaciją apie administracinės 

naštos mažinimo priemonių vykdymą 

už 2022 m. I pusmetį paskelbta 

savivaldybės interneto svetainėje 

Vertinimas: Valdymo tobulinimo programos priemonė įgyvendinta (ANMĮ 7 str. 3 d..)   

   

Nurodyti ir įvertinti praėjusio ataskaitinio 

laikotarpio administracinės naštos 

mažinimo priemonių vykdymo rezultatus 

tarybos veiklos ataskaitoje 

Įgyvendina: 

▪ Visagino savivaldybės tarybos ir 

mero sekretoriatas 

▪ Visagino savivaldybės taryba 2022-

04-28 sprendimu Nr. TS-78 pritarė 

Visagino savivaldybės 2021 m. 

veiklos ataskaitai, kurioje paskelbti 

praėjusio laikotarpio Administracinės 

naštos mažinimo priemonių vykdymo 

rezultatai. 

  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. 3 p.)   

 

 

Centralizuoto savivaldybės vidaus audito  

skyriaus vyriausioji specialistė                      Marina Čiblienė 


