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ĮVADAS
Siekiant prisid÷ti prie veiksmingesnio tarpin÷s institucijos funkcijų vykdymo ir užtikrinti
efektyvesnį Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos, skiriamos informacin÷s visuomen÷s
pl÷trai, panaudojimą, buvo atliktas savivaldybių institucijų teikiamų viešųjų elektroninių paslaugų
(toliau el. paslaugų) tyrimas. Tyrimą atliko Vilniaus Gedimino technikos universiteto Verslo
technologijų katedros mokslininkų grup÷.
Tyrimo tikslas – teis÷s aktų analiz÷s, savivaldybių interneto tinklalapių tiesioginio steb÷jimo
ir savivaldybių tarnautojų apklausos būdais nustatyti, kokios yra pagrindin÷s galimos viešosios ir
administracin÷s savivaldybių elektronin÷s paslaugos ir koks yra esamas šių paslaugų perk÷limo į
elektroninę terpę lygis.
Tikslui pasiekti suformuluoti tokie pagrindiniai uždaviniai:
•

Parengti savivaldybių institucijų teikiamų viešųjų paslaugų sąrašą;

•

Nustatyti visų savivaldybių institucijų teikiamų viešųjų el. paslaugų lygį;

•

Nustatyti atskirų savivaldybių technines galimybes teikti viešąsias el. paslaugas;

•

Nustatyti atskirų savivaldybių institucijų tarnautojų geb÷jimus teikti viešąsias el.
paslaugas;

•

Savivaldyb÷se, kurios teikia viešąsias el. paslaugas, išanalizuoti gyventojų ir įmonių
naudojimosi viešosiomis el. paslaugomis suinteresuotumą;

•

Parengti savivaldybių svarbiausių viešųjų el. paslaugų sąrašą.

Įgyvendinant 1 tyrimo uždavinį nustatytos savivaldybių teikiamos viešosios paslaugos ir
sudarytas išsamus sąrašas, išskiriant paslaugas į dvi grupes: viešosios paslaugos, kurios pagal savo
pobūdį gali būti teikiamos elektroniniu būdu ir kurių teikimas elektroniniu būdu yra neįmanomas.
Įgyvendinant 2 tyrimo uždavinį buvo atlikta savivaldybių interneto tinklalapių analiz÷. Tyrimo 3, 4,
5, uždaviniams įgyvendinti buvo parengti klausimynai. Apibendrinus rezultatus apie savivaldybių
teikiamas viešąsias paslaugas, parengtas svarbiausias viešųjų el. paslaugų sąrašas.
Savivaldybių institucijų teikiamų viešųjų el. paslaugų tyrimui atlikti taikyti tokie metodai:
viešųjų elektroninių paslaugų mokslin÷s literatūros ir teis÷s aktų analiz÷, savivaldybių institucijų
tarnautojų anketin÷ apklausa, savivaldybių interneto tinklapių tiesioginis steb÷jimas ir kiti metodai.
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1

SAVIVALDYBIŲ INSTI TUCIJŲ TEIKIAMŲ VI EŠŲJŲ PASLAUGŲ
SĄRAŠAS
1.1 Problemos ir prielaidos el. viešųjų paslaugų teikimui
El. valdžios pl÷tra yra aktuali Lietuvoje, kaip ir visoje Europoje, kadangi el. valdžia vis dar

susiduria su technin÷mis, teisin÷mis ir metodologin÷mis problemomis, kurios nesudaro prielaidų
užtikrinti el. valdžios veiksmingumo. El. valdžios pl÷tros būtinybę bei aktualumą pabr÷žia ir tai,
jog:
•

šalys, nepl÷tojančios el. valdžios, investuotojų bus vertinamos vis nepalankiau,
kadangi tokio pobūdžio paslaugos kitose šalyse yra nuolat ir aktyviai pl÷tojamos;

•

esminis Lietuvos ekonomin÷s politikos uždavinys šiandien yra padidinti šalies
konkurencingumą; kaip rodo įvairūs nacionaliniai ir tarptautiniai tyrimai, žemas
viešojo administravimo veiksmingumo lygis (įskaitant korupciją) yra stiprus veiksnys,
mažinantis įmonių konkurencingumą ir šalies patrauklumą joje investuoti bei gyventi;

•

valstyb÷s piliečiai nori analogiško aptarnavimo lygio ne tik iš verslo sektoriaus, bet
valstyb÷s (viešojo sektoriaus); deja, valstyb÷s institucijos vis dar negali pilnai teikti
savo paslaugų el. būdu, o tai reiškia, kad lieka neišspręsti vidiniai informacinių,
finansinių, žmogiškųjų išteklių veiksmingo panaudojimo klausimai;

•

skirtingos valstyb÷s institucijų informacin÷s sistemos sudaro kliūtis tarpusavio
bendravimui ir bendradarbiavimui – negali funkcionuoti el. dokumentų mainų sistema,
mokesčių mok÷tojai yra priversti kreiptis į skirtingas institucijas d÷l reikalingų
dokumentų; tod÷l būtina sukurti saugias ir tarpusavyje suderintas svarbiausių veiklos
sričių

valstybines

informacines

sistemas

ir

registrus,

skatinti elektroninius

atsiskaitymus už paslaugas, pirkimus;
•

su el. valdžios pl÷tra tiesiogiai susijęs aktualus klausimas – integralios registrų ir
vartotojų identifikavimo sistemų įgyvendinimas, tod÷l svarbu įdiegti skaitmenines
asmens identifikavimo priemones, sukurti centralizuotą el. viešųjų pirkimų sistemą;

•

įgyvendinant el. valdžią, būtina skatinti el. parašo naudojimą tiek viešajame, tiek
privačiame sektoriuje, kas sudarytų prielaidas lengvai ir saugiai identifikuoti vartotoją;

•

realizuojant el. valdžios koncepciją svarbu modernizuoti valstyb÷s valdymą, kuris
taptų atviresnis, demokratiškesnis ir atskaitingesnis; įgyvendinant el. valdžią,
gyventojai įgis realią galimybę nevaržomai gauti informaciją iš visų valdžios
institucijų.
4

El. valdžios pl÷tra Lietuvoje yra tęstinis procesas, įgyvendinamas etapais. Nuo el. valdžios
koncepcijos projekto rengimo pradžios (2001 m.) numatyta pasiekti bei įgyvendinti daugelį
projektų. Iki šios dienos atlikta nemažai darbų ir įgyvendinta smulkių el. valdžios koncepcijos
projektų, tačiau pastebima planuose likusių neįgyvendintų uždavinių, neišspręstų problemų, o
pagrindin÷s el. valdžios pl÷trą stabdančios kliūtys nesudaro prielaidų pasiekti viešojo
administravimo sektoriaus strateginio tikslo – sukurti skaidrią, veiksmingą, orientuotą į rezultatus ir
tinkamą asmenų aptarnavimą, viešojo administravimo sistemą, pagrįstą ITT.
Įgyvendindama el. valdžią, valstyb÷ turi spręsti kompleksinę problemą, kuri apima valstyb÷s
institucijų vidines problemas, „vieno langelio“ principo įgyvendinimo kliūtis, viešųjų el. paslaugų
pateikimo, realizavimo, žinomumo kliūtis, ITT prieinamumo, atskirties kliūtis ir žinoma, su el.
valdžios pl÷tra susijusius aktualius teisinius ir finansinius klausimus. Didel÷ problema – el. viešųjų
paslaugų teikimo žemas lygis ir žinomumo stoka, susideda iš smulkių prieš tai įvardintų problemų,
tod÷l tyrimo ataskaitoje jos pateikiamos išsamiai ir nagrin÷jama kiekvieno problemiškumo
sprendimo galimyb÷.
Remiantis pateikta Informacin÷s Visuomen÷s Pl÷tros Komiteto prie Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷s užduotimi siekiant nustatyti savivaldybių teikiamas viešąsias paslaugas pirmiausia
buvo nagrin÷jamas Vidaus reikalų ministro 2004 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 1V-148
patvirtintas „Pavyzdinis savivaldybių institucijų ir įstaigų teiktinų naudojant skaitmenines
technologijas viešųjų paslaugų sąrašas“ 1. Reikia pasteb÷ti, jog pateiktas sąrašas yra labai išsamus jame išskiriamos net 27 paslaugų grup÷s. Kai kurios paslaugų grup÷s susideda net iš 36 paslaugų
(kaip kad su Prekybos ir kitų paslaugų teikimo tvarkos turgaviet÷se bei viešosiose vietose
nustatymas, leidimų (licencijų) išdavimas įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka susijusios
paslaugos). Taip pat reikia pasteb÷ti, jog min÷tame įsakyme nurodomos paslaugos yra siejamos su
atskiromis savivaldybei priklausančioms institucijoms, tačiau dažniausiai šias paslaugas į virtualią
erdvę perkelia atitinkama institucija, bet ne savivaldyb÷ (pvz. Pirmin÷ asmens ir visuomen÷s
sveikatos priežiūra – šias paslaugas teikia savivaldybei priklausančios poliklinikos ar klinikos,
kurios ir rūpinasi šių paslaugų perk÷limu).
Galima pasteb÷ti, jog neegzistuoja kitokių dokumentų sąlygojančių savivaldybių teikiamų
viešųjų paslaugų klasifikavimą ir sąrašą. Galima pamin÷ti tik Europos Sąjungos norminiuose
dokumentuose įteisintą 20 paslaugų sąrašą, kuris daugiau yra orientuotas į nacionalinio pobūdžio
paslaugas.
Atlikus pirminį žvalgybinio pobūdžio savivaldybių svetainių vertinimą, paaišk÷jo, jog
savivaldyb÷s labai diversifikuoja perkeliamas paslaugas ir ne visada laikosi pateiktos klasifikacijos.
1

http://www.vrm.lt/index.php?id=82&action=getDoc&url=http://www3.lrs.lt/cbin/spec/xml/preps2?Condition1=233013
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Vis gi vertinant tai, jog dominuoja daugelis atskirų paslaugų nuspręsta taikyti išsamų pavyzdinį
sąrašą. Tačiau iš šio sąrašo pašalinta 27 paslaugų grup÷ – Kitos savivaldybių institucijų ir įstaigų
teikiamos viešosios paslaugos naudojant skaitmenines technologijas. Tokio sprendimo priežastisneapibr÷žtumas, kuris palieka galimybe savivaldyb÷ms teikti viešąsias paslaugas perkeliant jas į
virtualią erdvę, tačiau atliekamo tyrimo kontekste sukelia neapibr÷žtumus. Tod÷l, vertinant
savivaldybių teikiamas el. paslaugas, vadovautasi paslaugų grupes atspindinčiu sąrašu (1 lentel÷).
Nors technin÷je užduotyje reikalaujama pateikti paslaugų sąrašą, išskiriant paslaugas į dvi
grupes — kurios viešosios paslaugos pagal savo pobūdį gali būti teikiamos elektroniniu būdu
(dalinai arba visiškai), ir kurios – ne, tenka pasteb÷ti, jog 1 perk÷limo lygis yra siejamas su
2

galimybe gauti informaciją viešai pasiekiamoje interneto svetain÷je . Informaciją apie visas
paslaugas galima pateikti Internete, tod÷l galima teigti jog visos paslaugos gali būti teikiamos
elektroniniu būdu. 1 lentel÷je yra pateikiamas paslaugų sąrašas bei galimas jų perk÷limo laipsnis.
Vertinant paslaugų perk÷limo galimybes atsižvelgiama į savivaldybei deleguotas paslaugos
įgyvendinimo funkcijas bei galimą jų perk÷limą.

1 lentel÷ . Savivaldybių teikiamų viešųjų paslaugų perk÷limo ve rtinimas
Paslaugos

Maksimalus
pe rk÷limo lygmuo

1. Civilin÷s būkl÷s aktų registravimas:
1.1. informacijos apie civilin÷s būkl÷s aktų registravimo ir atitinkamų liudijimų
išdavimo tvarką pateikimas
1.2. gimimo registravimas
1.3. t÷vyst÷s pripažinimo ir t÷vyst÷s nustatymo registravimas

3
3

1.4. įvaikinimo registravimas

3

1.5. santuokos registravimas

3

1.6. santuokos nutraukimo registravimas

3

1.7. vardo, pavard÷s, tautyb÷s pakeitimo registravimas

3

1.8. mirties registravimas

3

1.9. civilin÷s būkl÷s aktų įrašų atkūrimas, papildymas ir ištaisymas

3

1.10. pakartotinių civilin÷s būkl÷s aktų registravimo liudijimų išdavimas

3

1.11. pažymų apie šeiminę pad÷tį išdavimas asmenims, ketinantiems sudaryti
santuoką užsienio valstyb÷se
2. Socialinių išmokų skaičiavimas ir mok÷ jimas bei socialinių paslaugų ir kitos
socialin÷ s paramos teikimas
2.1. informacijos apie socialinių išmokų skaičiavimo ir mok÷jimo bei socialinių
paslaugų ir kitos socialin÷s paramos teikimo tvarką pateikimas
2.2. vienkartin÷s pašalpos gimus kūdikiui skyrimas
2.3. šeimos pašalpos skyrimas
2

1

3

1
4
4

Pagal elektronin÷s valdžios koncepciją http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=198184 )
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Paslaugos

Maksimalus
pe rk÷limo lygmuo

2.4. pašalpos šeimoms, auginančioms tris ir daugiau vaikų, skyrimas

4

2.5. vaiko globos (rūpybos) pašalpos skyrimas

4

2.6. pašalpos našlaičiams ir likusiems be t÷vų globos vaikams įsikurti skyrimas

4

2.7. laidojimo pašalpos skyrimas
2.8. pašalpos tikrosios krašto apsaugos tarnybos karių (prievolininkų) vaikams
skyrimas
2.9. socialin÷s pašalpos skyrimas
2.10. šalpos pensijų skyrimas
2.11. vienkartinių pašalpų už žuvusius ar mirusius tardymo ar kalinimo metu 1940–
1990 metų ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvius – karius savanorius ir
neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvius – laisv÷s kovų dalyvius skyrimas
2.12. siuntimų apgyvendinti stacionarios socialin÷s globos įstaigoje išdavimas

4

4

2.13. socialin÷s paslaugos į namus užsakymo pri÷mimas

4

2.14. nukent÷jusio asmens (tremtinio, politinio kalinio, represuotojo) pažym÷jimų
išdavimas nukent÷jusiems nuo 1939–1990 metų okupacijų;
2.15. laikinų asmens pažym÷jimų išdavimas

4
4
4
4

4
3

2.16. pažymų apie gyventojų gaunamas socialines pajamas išdavimas

3

2.17. prašymų steigti globą (rūpybą) pri÷mimas

4

3. Kompensacijų (šildymo išlaidų, išlaidų šaltam ir karštam vandeniui,
lengvatinio keleivių vežimo ir kt.) skaičiavimas ir mok÷jimas
3.1. informacijos apie kompensacijų skaičiavimo ir mok÷jimo tvarką pateikimas

1

3.2. kompensacijų už gyvenamųjų patalpų eksploatacijos išlaidas Sausio 13-osios
aukoms skyrimas
3.3. kompensacinių išmokų invalidus slaugiusiems asmenims ir daugiavaik÷ms
motinoms skyrimas
3.4. būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui bei nuot÷koms ir išlaidų karštam
vandeniui kompensacijų mok÷jimas

4

3.5. kompensacijų transporto išlaidoms skyrimas

4

3.6. kompensacijų sergantiems cukriniu diabetu skyrimas

4

3.7. vienkartinių kompensacijų asmenims, patyrusiems žalą likviduojant Černobylio
atomin÷s elektrin÷s avarijos padarinius, skyrimas
3.8. kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą
sovietin÷je armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms skyrimas

4

4

4
4

4. Vaikų ir jaunimo teisių apsauga
4.1. informacijos apie vaikų ir jaunimo teisių apsaugą pateikimas

1

4.2. rašto d÷l vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes išdavimas

3

4.3. prašymų steigti vaikui laikinąją (nuolatinę) globą (rūpybą) pri÷mimas

3

4.4. prašymų įvaikinti vaiką pri÷mimas

3

5. Statinių naudojimo priežiūra, statinio projektavimo sąlygų sąvado bei
statybos leidimų išdavimas įstatymų nustatyta tvarka
5.1. informacijos d÷l statinių naudojimo priežiūros, statinio projektavimo sąlygų
sąvado bei statybos leidimų išdavimo pateikimas
5.2. informacijos apie projektavimo (techninių) sąlygų bei leidimų rūšis ir jų
išdavimo tvarką pateikimas

1
1
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Paslaugos
5.3. leidimų statyti, rekonstruoti, remontuoti ar griauti išdavimas
5.4. techninių sąlygų norintiems projektuoti vandentiekio, kanalizacijos, dujotiekio,
elektros, šilumos tinklų prisijungimą prie esamų inžinerinių tinklų išdavimas
5.5. projektavimo sąlygų sąvado norintiems projektuoti gyvenamąjį namą, sodo
namelį išdavimas
5.6. projektavimo sąlygų sąvado norintiems perplanuoti butą nekeičiant paskirties
išdavimas
5.7. projektavimo sąlygų sąvado norintiems perplanuoti butą keičiant paskirtį
išdavimas
5.8. projektavimo sąlygų sąvado norintiems atlikti pramonin÷s, gamybin÷s ir
visuomenin÷s paskirties objektų rekonstrukcijos projektą išdavimas
5.9. projektavimo sąlygų sąvado norintiems projektuoti naujus pramonin÷s,
gamybin÷s ir visuomenin÷s paskirties objektus išdavimas
6. Kraštovaiz džio, nekilnojamųjų kultūros ve rtybių bei savivaldyb÷s įsteigtų
saugomų teritorijų tvarkymas ir apsauga
6.1. informacijos apie kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros vertybių bei
savivaldyb÷s įsteigtų saugomų teritorijų tvarkymą ir apsaugą pateikimas
6.2. leidimų tvarkyti nekilnojamąją kultūros vertybę, statyti ar griauti statinį
savivaldyb÷s įsteigtose saugomose teritorijose išdavimas
6.3. specialiųjų paminklotvarkos ir teritorijų planavimo sąlygų išdavimas
7. Pilie čių prašymų atkurti nuosavyb÷s teises į gyvenamuosius namus, jų dalis,
butus, ūkin÷s ir komercin÷ s paskirties pastatus nagrin÷ jimas bei sprendimų d÷l
nuosavyb÷s teisių atkūrimo pri÷mimas
7.1. informacijos Lietuvos Respublikos piliečiams d÷l nuosavyb÷s teis÷s į
gyvenamuosius namus, jų dalis, butus, ūkin÷s ir komercin÷s paskirties pastatus
atkūrimo pateikimas
7.2. sprendimų atkurti Lietuvos Respublikos piliečių nuosavyb÷s teises į valstyb÷s
išperkamus gyvenamuosius namus, jų dalis, butus įregistravimas savivaldyb÷je
7.3. kitų valstyb÷s institucijų sprendimų atkurti piliečių nuosavyb÷s teises į valstyb÷s
išperkamus gyvenamuosius namus, jų dalis, butus įregistravimas savivaldyb÷je
8. Valstyb÷s garantijų nuomininkams, išsikeliantiems iš savininkams grąžintų
gyve namųjų namų ar jų dalių ir butų, vykdymas
8.1. informacijos d÷l kompensacijų ir garantijų grąžintų gyvenamųjų namų
savininkams ir nuomininkams pateikimas
8.2. Lietuvos Respublikos piliečių įtraukimas į sąrašus kompensacijoms už valstyb÷s
išperkamą išlikusį nekilnojamąjį turtą mok÷ti pinigais
8.3. kompensacinių išmokų, nustatytų Lietuvos Respublikos piliečiams pagal
Lietuvos Respublikos piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą
atkūrimo įstatymą, už valstyb÷s išperkamą nekilnojamąjį turtą mok÷jimas
8.4. Lietuvos Respublikos piliečiui, kuriam atlyginama pinigais už valstyb÷s
išperkamą gyvenamąjį namą, jo dalį, butą, pažymos apie atlyginimą išdavimas
8.5. savininkams ir nuomininkams, gyvenantiems savininkui (piliečiui, religinei
bendruomenei ar bendrijai) grąžintame gyvenamajame name, jo dalyje, bute,
garantinio dokumento išdavimas.
9. Valstyb÷s paramos būstui įsigyti tvarkymas, socialinių būstų suteikimas
9.1. informacijos norintiems pasinaudoti valstyb÷s parama būstui įsigyti ar
išsinuomoti savivaldybių socialinį būstą pateikimas
9.2. asmenų (šeimų), pageidaujančių ir turinčių teisę pasinaudoti valstyb÷s parama
būstui įsigyti, prašymų pri÷mimas ir registracija

Maksimalus
pe rk÷limo lygmuo
3
3
3
3
3
3
3

1
3
3

1
4
4

1
4
4
4
3

1
4
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Paslaugos
9.3. pažymų, patvirtinančių kredito gav÷jo teisę į valstyb÷s paramą būstui įsigyti,
išdavimas
9.4. asmenų (šeimų), kurie jau yra įrašyti į eiles valstyb÷s paramai gauti ir nori būti
įrašyti į sąrašus socialinio būsto nuomai, prašymų pri÷mimas ir registracija
9.5. socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į būsto sąlygų pagerinimą, prašymų
įtraukti į sąrašą pri÷mimas ir registracija
10. Dokumentų pilie tybei suteikti rengimas
10.1. informacijos apie Lietuvos Respublikos pilietyb÷s suteikimo, grąžinimo ir
atsisakymo tvarką pateikimas
10.2. prašymų suteikti, grąžinti ar atsisakyti Lietuvos Respublikos pilietyb÷s
pri÷mimas
11. Prekybos ir kitų paslaugų teikimo tvarkos turgavie t÷se bei viešosiose vietose
nustatymas, leidimų (licencijų) išdavimas įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka
11.1. informacijos apie prekybos ir kitų paslaugų teikimo tvarką turgaviet÷se bei
viešosiose vietose pateikimas
11.2. sutikimų rengti mažmenin÷s prekybos muges išdavimas
11.3. informacijos apie licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais rūšis ir
jų išdavimo tvarką pateikimas
11.4. licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas
11.5. licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais poilsio ir turizmo sezonu
išdavimas
11.6. licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminių likučiais išdavimas
11.7. informacijos apie licencijų verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos
produktais rūšis ir jų išdavimo tvarką pateikimas
11.8. licencijų verstis mažmenine prekyba nefasuotu variklių benzinu, dyzelinu
(dyzeliniais degalais), suskystintomis dujomis, skirtomis autotransporto priemon÷ms,
biodyzelinu išdavimas (perregistravimas)
11.9. licencijų verstis mažmenine prekyba nefasuoto variklių benzino, dyzelino
(dyzelinių degalų), suskystintų dujų, skirtų autotransporto priemon÷ms, biodyzelino
likučiais išdavimas (perregistravimas)
11.10. licencijų verstis mažmenine prekyba nefasuotu variklių benzinu, dyzelinu
(dyzeliniais degalais), suskystomis dujomis, skirtomis autotransporto priemon÷ms,
papildymas (patikslinimas)
11.11. informacijos apie vienkartinių licencijų verstis mažmenine prekyba
alkoholiniais g÷rimais masiniuose renginiuose, parodose ir mug÷se rūšis ir jų
išdavimo tvarką pateikimas
11.12. vienkartinių licencijų verstis mažmenine prekyba alumi ir natūralios
fermentacijos sidru, kurio tūrin÷ etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 proc.,
masiniuose renginiuose, parodose ir mug÷se išdavimas
11.13. vienkartinių licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais g÷rimais, kurių
tūrin÷ etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 proc., masiniuose renginiuose,
parodose ir mug÷se išdavimas
11.14. vienkartinių licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais g÷rimais
parodose ir mug÷se, vykstančiose stacionariuose pastatuose, išdavimas
11.15. informacijos apie neterminuotų licencijų verstis mažmenine prekyba
alkoholiniais g÷rimais rūšis ir jų išdavimo tvarką pateikimas
11.16. licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais g÷rimais išdavimas
11.17. licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais g÷rimais, kurių tūrin÷ etilo
alkoholio koncentracija neviršija 22 proc., išdavimas

Maksimalus
pe rk÷limo lygmuo
3
4
4

1
2

1
3
1
3
3
3
1
3

3

3

1

3

3
3
1
3
3
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Paslaugos

Maksimalus
pe rk÷limo lygmuo

11.18. licencijų verstis mažmenine prekyba alumi ir natūralios fermentacijos sidru,
kurio tūrin÷ etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 proc., išdavimas

3

11.19. licencijų verstis didmenine prekyba alkoholiniais g÷rimais išdavimas

3

11.20. informacijos apie licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais g÷rimais
kurortinio, poilsio ar turizmo sezono metu rūšis ir jų išdavimo tvarką pateikimas
11.21. licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais g÷rimais, kurių tūrin÷ etilo
alkoholio koncentracija neviršija 22 proc., kurortinio, poilsio ar turizmo sezono metu
išdavimas
11.22. licencijų verstis mažmenine prekyba alumi ir natūralios fermentacijos sidru,
kurio tūrin÷ etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 proc., kurortinio, poilsio ar
turizmo sezono metu išdavimas
11.23. informacijos apie licencijų supirkti skirtų realizuoti netauriųjų metalų laužą ir
atliekas rūšis ir jų išdavimo tvarką pateikimas

1
3

3
1

11.24. licencijų supirkti skirtų realizuoti juodųjų metalų laužą ir atliekas išdavimas
11.25. licencijų supirkti skirtų realizuoti spalvotųjų metalų laužą ir atliekas
išdavimas
11.26. supirkimo vietų adresų įrašymas ar išbraukimas, supirk÷jo pavadinimo ar
buvein÷s adreso licencijoje pakeitimas arba licencijos dublikato išdavimas pagal
supirk÷jo prašymą
11.27. informacijos apie leidimų prekiauti ir teikti paslaugas viešojoje vietoje rūšis ir
jų išdavimo tvarką
11.28. leidimų prekiauti ir teikti paslaugas švenčių ir renginių metu išdavimas
(pratęsimas)
11.29. leidimų teikti paslaugas viešojoje vietoje išdavimas (pratęsimas)

3

11.30. leidimų prekiauti viešojoje vietoje išdavimas (pratęsimas)
11.31. informacijos apie registruojamųjų, neregistruojamųjų ir vandens atrakcionų
įrengimo savivaldyb÷s teritorijose tvarką pateikimas
11.32. leidimų organizuoti registruojamus, neregistruojamus ir vandens atrakcionus
išdavimas
12. Keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimas
12.1. informacijos apie licencijų (leidimų) verstis keleivių pervežimu rūšis ir jų
išdavimo tvarką pateikimas
12.2. licencijų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas
(perregistravimas)
12.3. licencijų vežti keleivius vietiniais maršrutais išdavimas (perregistravimas)

3

3

12.4. licencijų kortelių transporto priemonei išdavimas

3

12.5. licencijų kortel÷s vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas

3

12.6. licencijų kortel÷s vežti keleivius autobusais ir mažais autobusais išdavimas

3

12.7. leidimų vežti maršrutu išdavimas

4

13. Alkoholio ir tabako reklamos ant išorin÷s reklamos priemonių draudimo ir
ribojimo laikymosi kontrol÷
13.1. informacijos d÷l alkoholio ir tabako reklamos ant išorin÷s reklamos priemonių
draudimo ir ribojimo laikymosi pateikimas
13.2. leidimų įrengti vaizdinę (išorinę) reklamą ant savivaldybei priklausančių ar
valdytojo teise valdomų objektų išdavimas
14. Archyvinių dokumentų tvarkymas
14.1. informacijos apie archyvinių dokumentų tvarkymą pateikimas

3
3
1
3
3

1
3

1
3

1
4

1
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Paslaugos
14.2. archyvinių pažymų išdavimas

Maksimalus
pe rk÷limo lygmuo
3

15. Turizmo ir gyventojų poilsio organizavimas
15.1. informacijos apie turizmo ir gyventojų poilsio organizavimą pateikimas
15.2. nakvyn÷s ir pusryčių bei turistin÷s stovyklos paslaugų teikimo pažym÷jimų,
įregistruojant T urizmo paslaugų registre, išdavimas (panaikinimas);
15.3. pažym÷jimų teikti kelionių organizavimo paslaugas išdavimas
15.4. pažym÷jimų teikti viešbučio tipo apgyvendinimo paslaugas išdavimas
15.5. pažym÷jimų teikti specialaus tipo (sanatorijos, sveikatingumo kompleksai,
kempingai, turizmo baz÷s, poilsio namai, nakvyn÷s paslaugų namai) apgyvendinimo
paslaugas išdavimas
15.6. pažym÷jimų teikti kaimo turizmo paslaugą, įregistruojant T urizmo paslaugų
registre, išdavimas
15.7. pažym÷jimų teikti turizmo paslaugas išdavimas
16. Gyventojų užimtumo, kvalifikacijos įgijimo ir pe rkvalifikavimo
organizavimas ir informavimas, viešųjų bei sezoninių darbų organizavimas
17 Te ritorijų planavimas, savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano ir de taliųjų
planų sprendimų įgyvendinimas
17.1. informacijos apie teritorijų planavimo, savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano
ir detaliųjų planų sprendimų įgyvendinimo tvarką pateikimas
17.2. specialiųjų paminklotvarkos ir teritorijų planavimo sąlygų išdavimas

1
3
3
3
3
3
3
3

1
3

17.3. sąlygų detaliajam planui rengti išdavimas
17.4. teritorijų planavimo dokumentų viešasis svarstymas

3
3

17.5. detaliojo ir specialiojo planavimo projektų, sklypų ribų planų derinimas

2

18. Aplinkos kokyb÷s ge rinimas ir apsauga
18.1. informacijos apie aplinkos kokyb÷s gerinimą ir apsaugą pateikimas
18.2. gamtos išteklių naudojimo leidimų, statinių pri÷mimo naudoti pažymų
derinimas
18.3. detaliųjų ir darbo projektų derinimas tvarkant želdinius

1

2

18.4. leidimų kasin÷jimams ir aptv÷rimams išdavimas

4

18.5. leidimų kirsti ir gen÷ti medžius, krūmus išdavimas

4

18.6. leidimų želdinti teritoriją išdavimas

4

4

19. Dalyvavimas užtikrinant viešąją tvarką ir gyventojų rimtį
19.1. informacijos norintiems organizuoti susirinkimus ar kitokius renginius
viešosiose miesto vietose pateikimas
19.2. leidimų organizuoti taikius masinius susirinkimus viešosiose vietose išdavimas
19.3. leidimų organizuoti koncertus, festivalius, sportinius, komercinius ir kitokius
pramoginius renginius išdavimas
19.4. išorin÷s reklamos derinimas

1
4
4
2

20. Sanitarijos ir higienos taisyklių tvirtinimas ir jų laikymosi kontrol÷ s
organizavimas, švaros ir tvarkos viešosiose vie tose už tikrinimas
20.1. informacijos apie sanitarijos ir higienos taisykles bei kitos informacijos,
susijusios su švaros ir tvarkos viešosiose vietose užtikrinimu, pateikimas

1

20.2. gyvūnų (šunų, kačių) registracija ir vietin÷s rinkliavos už jų laikymą
daugia bučiuose namuose rinkimas

4
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Paslaugos

Maksimalus
pe rk÷limo lygmuo

21. Savivaldybei nuosavyb÷s teise priklausančios žem÷ s ir kito turto valdymas,
naudojimas ir disponavimas juo
21.1. informacijos apie savivaldybei nuosavyb÷s teise priklausančios žem÷s ir kito
turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarką pateikimas

1

21.2. asmenų, norinčių dalyvauti viešajame aukcione pirkti ar nuomoti savivaldybei
priklausančią žemę ar kitą turtą, prašymų pri÷mimas ir registravimas

4

22. Savivaldybei priskirtos valstybin÷s žem÷ s ir kito valstyb÷s turto valdymas,
naudojimas ir disponavimas juo patik÷jimo teise
22.1. informacijos d÷l savivaldybei priskirtos valstybin÷s žem÷s ir kito valstyb÷s
turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patik÷jimo teise pateikimas
22.2. asmenų, norinčių dalyvauti viešajame aukcione pirkti ar nuomoti valstybinę
žemę, prašymų pri÷mimas ir registravimas
22.3. valstybin÷s žem÷s nuomos mokesčio deklaravimas ir mok÷jimas

1
4
4

23. Valstybin÷s kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrol÷
23.1. informacijos, norintiems laikyti valstybin÷s kalbos ir Lietuvos Respublikos
Konstitucijos egzaminus Lietuvos Respublikos pilietybei gauti, konsultacijų
valstybin÷s kalbos vartojimo ir taisyklingumo klausimais, pateikimas
23.2. asmenų, norinčių laikyti valstybin÷s kalbos ir Lietuvos Respublikos
Konstitucijos pagrindų egzaminus, prašymų pri÷mimas
23.3. pažym÷jimų asmenims, išlaikiusiems valstybin÷s kalbos ir Lietuvos
Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminus ir siekiantiems gauti Lietuvos
Respublikos pilietybę, išdavimas
24. Vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų bendrojo lavinimo organizavimas
24.1. informacijos apie savivaldyb÷s bendrojo lavinimo mokyklas, pri÷mimo į jas
sąlygas, savivaldyb÷s bendrojo lavinimo mokyklose vykdomas formaliojo ir
neformaliojo švietimo programas, jų pasirinkimo galimybes, mokamas paslaugas,
mokytojų kvalifikaciją, svarbiausius savivaldyb÷s bendrojo lavinimo mokyklos
audito rezultatus, savivaldyb÷s mokyklos bendruomen÷s tradicijas ir pasiekimus ir
kt. pateikimas
24.2. prašymų mokytis savivaldyb÷s bendrojo lavinimo mokyklose pri÷mimas

1
4
3

1

4

25. Pirmin÷ asmens ir visuomen÷ s sveikatos priežiūra
25.1. informacijos apie savivaldyb÷s tarybos įsteigtas pirmin÷s sveikatos priežiūros
įstaigas bei jos pavaldumui priskirtas antrinio lygio sveikatos priežiūros įstaigas ir jų
teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas pateikimas
25.2. pacientų registravimas pas gydytojus

1

26. Šilumos ir geriamojo vandens tiekimo bei nuot÷kų surinkimo ir valymo
organizavimas

1

4

Šis sąrašas bus naudojamas vertinant savivaldybių teikiamas viešąsias paslaugas.
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2

SAVIVALDYBIŲ INSTI TUCIJŲ TEIKIAMŲ VI EŠŲJŲ ELEKTRONINI Ų
PASLAUGŲ LYGIS
2.1

Tyrimo metodologija

Atliekamo tyrimo tikslas – atlikti Lietuvos savivaldybių teikiamų viešo administravimo
paslaugų, kurios pasiekiamos internetu, tyrimą.
Tyrimo metu buvo nagrin÷jamos 26 paslaugų grup÷s. Iš viso buvo analizuojamos 148
paslaugos.
Tyrimo metu buvo vertintas viešųjų paslaugų perk÷limo į elektroninę erdvę lygis.

Tyrimo metodas
Tyrimas atliktas tiesioginio steb÷jimo metodu.

Atranka
Stebimos buvo visų Lietuvos savivaldybių interneto svetain÷s (58 savivaldyb÷s)3.

S teb÷jimo atlikimas
Steb÷jimas buvo atliekamas 2007 m. birželio 10 d. – 20 d.

Viešosios paslaugos perk÷limo lygio nustatymas
Viešosios paslaugos perk÷limo į elektroninę erdvę lygis nustatomas remiantis žemiau
pateiktais lygių aprašymais.
0 nebuvimo lygis: Paslaugos tiek÷jas ar atsakingas administracinis lygmuo neturi viešos
pasiekiamos interneto svetain÷s arba viešai pasiekiama interneto svetain÷, kurią administruoja
paslaugos tiek÷jas arba atsakingas administracinis lygmuo, neatitinka n÷ vieno iš 1 – 4 lygų
kriterijų.
1 informacinis lygis: Informaciją galima gauti viešai pasiekiamoje interneto svetain÷je, kurią
administruoja paslaugos tiek÷jas arba atsakingas administracinis lygmuo.
2 vienpus÷s sąveikos lygis: Viešai pasiekiama interneto svetain÷, kurią administruoja
paslaugos tiek÷jas arba atsakingas administracinis lygmuo, suteikia galimybę gauti popierinę
paraiškos formą (parsisiunčiant ją iš interneto svetain÷s).

3

Žr. Tyrimo apribojimai
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3 dvipus÷s sąveikos lygis: Viešai pasiekiama interneto svetain÷, kurią administruoja
paslaugos tiek÷jas arba atsakingas administracinis lygmuo, suteikia galimybę paraiškos formą
užpildyti internete.
4 bendradarbiavimo lygis – paslaugų teikimo internetu elektronin÷ sistema veikianti visą
parą. Viešai pasiekiama interneto svetain÷, kurią administruoja paslaugos tiek÷jas arba atsakingas
administracinis lygmuo, suteikia galimybę pilnai dalyvauti konkurse per interneto svetainę.
Paraiškų, bylų tvarkymas, sprendimas ir kitos standartin÷s procedūros vykdomos per interneto
svetainę. Besikreipiančiajam nereikia atlikti jokių kitų formalių „popierinių“ procedūrų.

Tyrimas atliktas šiais etapais:
1. Išnagrin÷ta Savivaldybių institucijų struktūra ir nustatyti potencialūs kiekvienos
paslaugos teik÷jai;
2. Parengtas potencialių paslaugos teik÷jų interneto svetainių (prireikus – ir atskirų
tinklapių, skirtų konkrečios paslaugos teikimui) sąrašas;
3. Atliktas interneto svetainių tyrimas bei esamų viešojo administravimo paslaugų,
teikiamų internetu, įvertinimas.

Tyrimo apribojimai
Atliekant steb÷jimą neveik÷ Prienų rajono ir Skuodo rajono savivaldybių tinklapiai. Tod÷l
tyrimo duomenys pateikiami apie kitas 58 savivaldybes.

2.2 Tyrimo rezultatai
Kaip parod÷ atliktas steb÷jimas Lietuvos savivaldyb÷se dominuoja I ir II viešųjų paslaugų
perk÷limo lygis. Atliekant stebjimą, buvo identifikuota, jog tik Vilniaus miesto savivaldyb÷ siūlo IV
lygio paslaugas. Daugelis Lietuvos savivaldybių siūlo tik IV lygio paslaugas. Atlikus savivaldybių
vertinimą identifikuota tik vienintel÷ Vilniaus miesto siūloma IV lygiu perkelta viešoji paslauga pažymų apie gyventojų gaunamas socialines pajamas išdavimas.
Apibendrinti duomenys apie paslaugų perk÷limą atskirose savivaldyb÷se pateikiami paveiksle
žemiau. Duomenys atspindi paslaugų perk÷limą procentine, prieduose pateikiami duomenys
absoliutine išraiška.
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Akmen÷s rajonas

17%

Alytaus miestas

1% 6%

76%

27%

Alytaus rajonas

8% 1%

Anykščių rajonas

21%

24%
91%
4%

74%

Birštono savivaldyb÷ 1%
Biržų rajonas

99%

14%

1%

Druskininkų savivaldyb÷

86%

29%

Elektr÷nų savivaldyb÷

9%

25%

Ignalinos rajonas
Jonavos rajonas

6%

69%
78%

15%

4%1%

19%

Jurbarko rajonas

4%3%7%

80%
81%
85%

Kaišiadorių rajonas 14%

Kauno miestas

95%

9%

6%

84%

14%

Kauno rajonas

31%

22%

55%

15%

Kazlų Rūdos savivaldyb÷

13%

6% 4%

K÷dainių rajonas

13%

14%

62%
77%
74%

Kelm÷s rajonas 5% 5%

90%

Klaip÷dos miestas
Klaip÷dos rajonas
Kretingos rajonas
Kupiškio rajonas
Lazdijų rajonas
Marijampol÷s savivaldyb÷
Mažeikių rajonas

43%
15%

Pag÷gių savivaldyb÷

30%

3%

9%

89%
16%

16%

70%

3%

10%

80%

14%
22%

9%

25%

85%

2%

14%

1%

82%

11% 4%

Mol÷tų rajonas
Neringos miestas

62%

22%

Joniškio rajonas

Kalvarijos savivaldyb÷

49%

76%
11%

1%

65%

9%

82%

14%

86%
1 lygis

2 lygis

3 lygis

4 lygis

0 lygis

1 pav. Viešųjų paslaugų perk÷limas į Internetą Lietuvos savivaldyb÷se 4

4

Grafike nepat eikiami duomenys apie Prienų ir Skuodo savivaldyb÷s, nes tyrimo metu min÷tų savivaldybių svetain÷s
neveik÷.
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Pakruojo rajonas 3% 1%
Palangos miestas

96%
3%

21%

Panev÷žio miestas
Panev÷žio rajonas

76%

45%
11%
15%

Plung÷s rajonas

14%

74%

13%

72%
86%

15%

Raseinių rajonas

4%

77%

20%

80%

Rietavo savivaldyb÷ 5%

95%

Rokiškio rajonas 5% 1%
Šakių rajonas

93%

10%

90%

Šalčininkų rajonas

8% 5%

Šiaulių miestas

18%

Šiaulių rajonas
Šilal÷s rajonas

86%
17%

20%

65%

6% 4%

69%

9%

91%

Šilut÷s rajonas

28%

9%

61%

Širvintų rajonas 4% 8%
Švenčionių rajonas

88%

15%

85%

Taurag÷s rajonas 3%
Telšių rajonas

97%

9%

18%

Trakų rajonas

2%

72%

25%

75%

Ukmerg÷s rajonas 5% 5%
Utenos rajonas
Var÷nos rajonas

Vilniaus rajonas
Visagino miestas
Zarasų rajonas

91%

16%

3%

19%

Vilkaviškio rajonas
Vilniaus miestas

48%

16%

Pasvalio rajonas

Radviliškio rajonas 4%

7%

26%

82%
10%

71%
10% 4%

15%
20%

59%

57%

1% 1%

23%

26%

57%

10%

90%

16%

84%
1 lygis

2 lygis

3 lygis

4 lygis

0 lygis

1 pav. Viešųjų paslaugų perk÷limas į Int ernet ą Liet uvos savivaldyb÷se5 (t ęsinys)

5

Grafike nepat eikiami duomenys apie Prienų ir Skuodo savivaldyb÷s, nes tyrimo metu min÷tų savivaldybių svetain÷s
neveik÷.
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Vertinant ap ibendrintai galima p asteb÷ti, jog labiausiai p ažengusios p erkeliant viešąsias
p aslaugas į Internetą y ra Kauno miesto, Druskininkų, Vilniaus miesto, Klaip ÷dos, Panev÷žio
savivaldy b÷s.

50%
45%

45%

43%

40%
35%
29%

30%

28%

27%

26%

25%

25%

Trakų rajonas

Elektr÷nų
savivaldyb÷

25%
20%
15%
10%
5%
0%
Panev÷žio
miestas

Klaip÷dos
miestas

Druskininkų
savivaldyb÷

Šilut÷s
rajonas

Alytaus
miestas

Vilkaviškio
rajonas

2 pav. Savivaldyb÷s daugiausiai t eikiančios viešųjų paslaugų I lygiu
Vertinant atskiras savivaldy bes p agal p aslau gų p erk÷limą I ly giu išskirtinos Panev÷žio miesto
ir Klaip ÷dos miesto savivaldy b÷s. Šios savivaldy b÷s p ateikia informaciją atitinkamai ap ie 66 ir 64
p aslaugas. Druskininkų, Šilut÷s rajono, Aly taus, Vilkaviškio rajono, Trakų rajono ir Elektr÷nų
savivaldy b÷s p ateikia informaciją m aždaug ap ie 40 viešųjų p aslau gų. M ol÷tų rajono ir Ign alinos
rajono savivaldy b÷s p ateikia inform aciją ap ie 33 viešąsias p aslaugas.
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60%

57%

50%

40%
31%

30%

30%
24%

23%

20%

18%

17%

16%

16%

Telš ių
rajonas

Šiaulių
m iestas

Laz dijų
rajonas

Panev÷ž io
rajonas

10%

0%
Vilniaus
mies tas

Kauno
miestas

Klaip÷dos
miestas

Alytaus
miestas

Vilniaus
rajonas

3 pav. Savivaldyb÷s daugiausiai t eikiančios viešųjų paslaugų II lygiu
Vertinant atskiras savivaldy bes p agal II ly gmens p aslaugas p ažy m÷tina Vilniaus miesto
savivaldy b÷. Ši savivaldy b÷ siūlo net 84 II ly gio p aslaugas. Kauno, Klaip ÷dos , Aly taus ir Vilniaus
rajono saviv aldy b÷s atitinkamai siūlo 46, 45,35 ir 34 p aslaugas. T elšių rajono, Šiau lių, Lazdijų
rajono, Panev÷žio rajono, Radv iliškio r ajono ir Kauno rajono sav ivaldy b÷s teikia ap ie 20 p aslaugų
II ly gmeniu.
8%

7%

7%
6%
6%
5%

5%

4%

4%

4%

4%

4%
3%
2%
2%
1%
0%
Jurbarko
rajonas

Akmen÷s
rajonas

Kelm÷s
rajonas

Radviliškio
rajonas

Vilk aviškio
rajonas

Šiaulių
rajonas

Kazlų Rūdos
savivaldy b÷

Telšių
rajonas

4 pav. Savivaldyb÷s daugiausiai t eikiančios viešųjų paslaugų III lygiu
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Vertinant viešąsias p aslau gas teikiančias savivaldy bes III ly giu tenka konstatuoti, jog šiuo
ly gmeniu p aslau gų p erk÷lim as y ra dar p akankamai žemas. Pažy m÷tinas Jurbarko rajono p avyzdy s,
kur siūloma 11 III ly gmens p aslaugų. Nedau g atsiliek a Akmen÷s rajonas, kuriame siūlomos 9
p aslaugos. Kelm÷s rajon e, Vilkav iškio rajon e, Šiaulių r ajone, R adviliškio rajone ir Kazlų Rūdos
savivaldy b÷se siūloma nuo 6 iki 7 p aslaugų. Telšių rajone, Vilniaus mieste, Pakruojo rajone b ei
Klaip ÷dos mieste siūloma nuo 3 ik i 2 viešųjų p aslau gų.
Klaip÷dos miesta s

111

Vilniaus miesta s

109

P ane v÷žio miesta s

77

A lytaus miesta s

75

Kauno miesta s

66

V ilniaus ra jona s

64

Vilkaviškio ra jona s

60

Šilut÷s ra jona s

56

Druskininkų savivaldyb÷

56

K auno ra jona s

54

5 pav. Bendras perkelt ų viešųjų paslaugų skaičius savivaldyb÷se
Vertinant bendrai p erkeltų viešųjų p aslau gų skaičių atskirose saviv aldy b÷se (nep riklausomai
nuo p erk÷limo ly gio) p ažy m÷tinos Klaip ÷dos ir Vilniaus savivaldy b÷s. Jos atitinkamai y ra
p erk÷lusios 111 ir 109 viešąsias p aslaugas. 77 ir 75 p aslau gas y ra p erk÷lę Panev÷žio ir Aly taus
miestai.
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6 pav. Mažiausiai viešųjų paslaugų perk÷lusios savivaldyb÷s ( 0 lygio paslaugos)

Vertinant atskiras savivaldy bes, kurios p erk÷l÷ mažiausiai p aslau gų p ažy m÷tinos Birštono,
T aurag÷s ir Pakruo jo saviv aldy b÷s. Šios savivaldy b÷s siūlo tik ned idelį skaičių elektroninių v iešųjų
p aslaugų, nors 2 Pakruo jo saviv aldy b÷s siūlomos p aslaugos y ra III ly gmens. Tenka p asteb÷ti, jog
egzistuoja ap ie 45 saviv aldy bes, kurios y ra nep erk÷lusios į virtualią erdv ę daigiau nei 100 p aslau gų
net 1 ly giu.
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14.1. informacijos apie archyvinių dokumentų tvarkymą pateikimas

40%

1.2. gimimo registravimas

40%

11.7. informacijos apie licencijų verstis mažmenine prekyba nef asuotais
naf tos produktais rūšis ir jų išdavimo tvarką pateikimas

45%

25.1. informacijos apie savivaldyb÷s tarybos įsteigtas pirmin÷s sveikatos
priežiūros įstaigas bei jos pavaldumui priskirtas antrinio lygio sveikatos
priežiūros įstaigas ir jų teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas
pateikimas

47%

11.11. inf ormacijos apie vienkartinių licencijų verstis mažmenine prekyba
alkoholiniais g÷rimais masiniuose renginiuose, parodose ir mug÷se rūšis
ir jų išdavimo tvarką pateikimas

47%

17.1. inf ormacijos apie teritorijų planavimo, savivaldyb÷s teritorijos
bendrojo plano ir detaliųjų planų sprendimų įgyvendinimo tvarką
pateikimas

11.3. informacijos apie licencijų verstis mažmenine prekyba tabako
gaminiais rūšis ir jų išdavimo tvarką pateikimas

24.1. inf ormacijos apie savivaldyb÷s bendrojo lavinimo mokyklas,
pri÷mimo į jas sąlygas, savivaldyb÷s bendrojo lavinimo mokyklose
vykdomas f ormaliojo ir neformaliojo švietimo programas, jų pasirinkimo
galimybes, mokamas paslaugas, mokytojų kvalifikaciją,

52%

53%

74%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

7 pav. At skirų paslaugų perk÷limas 1 lygiu

Vertinant atskiras sąraše p ateiktas p aslaugas bei jų p erk÷lim ą I ly giu tenka p asteb÷ti, jo g
labiausiai y ra p erkeliama Vaikų, jaunimo ir suau gusiųjų bendro jo lavin imo or gan izavimo
informacijos p ateikimo p aslauga. Inform acija ap ie šią v iešąją p aslau gą p ateikia net 43 saviv aldy b÷s.
T aip p at p ažy m÷tinos Sutikimų rengti mažmen ines mu ges išdavimo bei teritorijų p lanavimo,
savivaldy b÷s teritorijos bendrojo p lano ir detaliųjų p lanų sp rendimų įgy vendinimo p aslau ga, kurias
atitinkamai p erk÷l÷ 31 ir 30 savivaldy bių.
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11.14. vienkartinių licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais
g÷rimais parodose ir mug÷se, vykstančiose stacionariuose pastatuose,
išdavimas

26%

11.4. licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas

26%

5.3. leidimų statyti, rekonstruoti, remontuoti ar griauti išdavimas

28%

5.9. projektavimo sąlygų sąvado norintiems projektuoti naujus
pramonin÷s, gamybin÷s ir visuomenin÷s paskirties objektus išdavimas

31%

5.7. projektavimo sąlygų sąvado norintiems perplanuoti butą keičiant
paskirtį išdavimas

31%

5.6. projektavimo sąlygų sąvado norintiems perplanuoti butą nekeičiant
paskirties išdavimas

31%

5.8. projektavimo sąlygų sąvado norintiems atlikti pramonin÷s,
gamybin÷s ir visuomenin÷s paskirties objektų rekonstrukcijos projektą
išdavimas

31%

5.5. projektavimo sąlygų sąvado norintiems projektuoti gyvenamąjį
namą, sodo namelį išdavimas

31%

23 24 25 26 27
% % % % %
8 pav. At skirų paslaugų perk÷limas II lygiu

28
%

29
%

30
%

31
%

32
%

Vertinant bendrą p aslau gų p erk÷limą II ly giu p ažy m÷tinos techninių sąly gų nor intiems
p rojektuoti vandentiekio, k analizacijos, du jotiekio, elektros, šilumos tinklų p risijun gim ą p rie esamų
inžinerinių tinklų išdavimo, p rojektavimo sąly gų sąvado nor intiems p rojektuoti gy venamąjį namą,
sodo namelį išdav imo, p rojektavimo sąly gų sąv ado norintiems p erp lanuoti butą nekeičiant
p askirties išdavimo, p rojektavimo sąly gų sąvado norintiems p erp lanuoti butą keičiant p askirtį
išdavimo, p rojektavimo sąly gų sąvado norintiems atlikti p ramonin÷s, gamy bin÷s ir visuomenin÷s
p askirties objektų rekonstrukcijos p rojektą išdavimo, p rojektavimo sąly gų sąvado norintiems
p rojektuoti naujus p ramonin÷s, gamy bin÷s ir visuomenin ÷s p askirties objektus išdavimo p aslaugos.
Šias p aslau gas y ra p erk÷lę 18 savivaldy bių.
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11.13. vienkartinių licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais
g÷rimais, kurių tūrin÷ etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 proc.,
masiniuose renginiuose, parodose ir mug÷se išdavimas

7%

11.12. vienkartinių licencijų verstis mažmenine prekyba alumi ir natūralios
f ermentacijos sidru, kurio tūrin÷ etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5
proc., masiniuose renginiuose, parodose ir mug÷se išdavimas

7%

11.14. vienkartinių licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais
g÷rimais parodose ir mug÷se, vykstančiose stacionariuose pastatuose,
išdavimas

9%

14.2. archyvinių pažymų išdavimas

10%

19.3. leidimų organizuoti koncertus, festivalius, sportinius, komercinius ir
kitokius pramoginius renginius išdavimas

12%

19.2. leidimų organizuoti taikius masinius susirinkimus viešosiose vietose
išdavimas

12%

14%

1.10. pakartotinių civilin÷s būkl÷s aktų registravimo liudijimų išdavimas

0%

2%

4%

6%

8% 10% 12% 14% 16%

9 pav. At skirų paslaugų perk÷limas III lygiu
Vertinant viešųjų p aslaugų p erk÷limą III ly gm eniu p ažy m÷tina civilin÷s būk l÷s aktų įrašų
atkūrimo, p ap ildy mo ir ištaisy mo p aslaugą, kurią p erk÷l÷ 8 savivaldy b÷s. Informacijos norintiems
organ izuoti susirinkimus ar kitokius renginius viešosiose miesto vietose p ateikimo bei leid imų
organ izuoti taikius masinius susirinkimus viešosiose vietose išdavimo p aslau gas y ra p erk÷lusios 7
savivaldy b÷s. Informacijos ap ie ar chy vinių dokumentų tvarky mą p ateikimo p aslaugą – 6
savivaldy b÷s.
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24.2. prašy mų moky tis s av ivaldyb÷s bendrojo lavinimo
moky klos e pri÷mimas

95%

22.1. informacijos d÷l s avivaldybei priskirtos v alstybin÷s
žem÷s ir kito v alsty b÷s turto valdy mo, naudojimo ir

95%

18.6. leidimų želdinti teritoriją iš dav imas

95%

18.3. detaliųjų ir darbo projektų derinimas tv arkant ž eldinius

95%

7.1. informac ijos Lietuvos Respublikos piliečiams d÷l
nuosavy b÷s teis ÷s į gyv enamuosius namus , jų dalis , butus,

95%

22.2. asmenų, norinčių dalyv auti v iešajame aukcione pirkti ar
nuomoti vals tybinę ž emę, prašy mų pri÷mimas ir

95%

26 Šilumos ir geriamojo v andens tiekimo bei nuot÷kų
surinkimo ir valy mo organizav imas

97%

10.1. informacijos apie Lietuv os Res publikos piliety b÷s
s uteikimo, grąžinimo ir atsisaky mo tvarką pateikimas

97%

8.1. informacijos d÷l kompensacijų ir garantijų grąžintų
gyv enamųjų namų savininkams ir nuomininkams pateikimas

97%

18.4. leidimų kasin÷jimams ir aptv ÷rimams iš dav imas

97%

11.2. sutikimų rengti mažmenin÷s prekybos muges
iš dav imas

97%

5.2. informacijos apie projektav imo (techninių) sąly gų bei
leidimų rūšis ir jų išdav imo tvarką pateikimas

97%

2.15. laikinų as mens pažy m÷jimų iš dav imas

97%

23.2. as menų, norinč ių laikyti v als ty bin÷s kalbos ir Lietuvos
Respublikos Kons titucijos pagrindų egzaminus, prašymų

97%

8.5. s avininkams ir nuomininkams, gyv enantiems s av ininkui
(piliečiui, religinei bendruomenei ar bendrijai) grąžintame

98%

8.4. Lietuv os Res publikos pilieč iui, kuriam atlyginama pinigais
už v als ty b÷s išperkamą gyv enamąjį namą, jo dalį, butą,

98%

8.3. kompensacinių išmokų, nustaty tų Lietuvos Respublikos
piliečiams pagal Lietuvos Res publikos piliečių nuosavy b÷s

98%

8.2. Lietuvos Respublikos piliečių įtraukimas į sąrašus
kompensacijoms už v alsty b÷s išperkamą iš likusį

98%

6.3. s pecialiųjų paminklotv arkos ir teritorijų planavimo sąlygų
iš dav imas

98%

6.2. leidimų tv arkyti nekilnojamąją kultūros vertybę, s tatyti ar
griauti statinį savivaldy b÷s įsteigtos e saugomos e teritorijos e

98%

6.1. informac ijos apie kraš tov aizdž io, nekilnojamųjų kultūros
v erty bių bei savivaldyb÷s įsteigtų saugomų teritorijų

98%

11.32. leidimų organizuoti regis truojamus, neregistruojamus
ir vandens atrakcionus išdav imas

98%

11.31. informacijos apie regis truojamųjų, neregistruojamųjų ir
v andens atrakcionų įrengimo savivaldy b÷s teritorijos e

98%

7.2. s prendimų atkurti Lietuvos Res publikos piliečių
nuos av yb÷s teises į vals tyb÷s iš perkamus gy venamuos ius

98%

93%

94%

95%

96%

97%

98%

99%

10 pav. Mažiausiai perkelt ų viešųjų paslaugų sąrašas (nurodomas at it inkamą paslaugą 0 lygiu t eikiančių
savivaldybių skaičius)
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Vertinant atskiras p aslaugas, kurios y ra p erkeliamos mažiausiai p ažy m÷tina p ažy m÷jimų teikti
turizmo p aslaugas išdavimo p aslauga. Ši p aslauga n÷ra p erkelta dau gely je Lietuvos savivaldy bių
net I ly gmeniu.
VRM p ateiktas sąrašas y ra p akankamai išsamus ir d au gelis savivaldy bių. T enka p asteb÷ti, jo g
ne visos savivaldy b÷s p risilaiko siūlomos klasif ikacijos ir dažnai p ateikia p aslau gas sava tvarka.
Nagrin ÷jant savivaldy bių tinklap ius taip p at p ažy m÷tina daugelis savivaldy bių p ateikia
informaciją ap ie civilin÷s sau gos nurody mus bei veiksmus esant biolo gin ei, chem inei taršai, sau gos
signalai ir inform aciją ap ie p rašy mų ir skundų nagrin÷jim ą.
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3

SAVIVALDYBIŲ INSTI TUCIJŲ GALIMYBöS TEIKTI VI EŠĄSIAS
ELEKTRONI NES PASLAUGAS
3.1 ITT diegimas Lietuvos valstyb÷s ir savivaldybių institucijose
Lietuvoje interneto ry šio diegimas valsty b÷s ir savivaldy bių institucijose p alaip sniui

vy kstantis p rocesas – 2006 metais institucijose 84, 4 % komp iuterių buvo su interneto ry šiu.
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11 pav. Kompiut erių, prijungt ų prie int ernet o, dalis valstyb÷s ir savivaldybių inst it ucijose

2006 m. p radžioje valsty b÷s ir savivaldy bių valdy mo įstaigose 100-ui darbuotojų teko 60,2
komp iuterio. Komp iuterių skaičius, tenkantis 100 valsty b÷s institucijų darbuotojų, nuo 2005 m. iki
2006 m. p adid÷jo nuo 67, 1 iki 70, 2 %.
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12 pav. Valst yb÷s ir savivaldyb÷s inst it ucijų darbuot ojų, naudojančių kompiut erius, dalis

Valsty b÷s institucijų darbuotojų, naudojančių internetą, bendr a dalis nuo 2005 m. iki 2006 m.
p adid÷jo 3, 7 %. Nesin audojimo internetu p riežasty s gali būti susijusios su ry šio ap rūp inimo
institucijoje stoka, arba valsty b÷s tarnautojų komp iuterin÷s komp etencijos trūkumu. Šie trūkumai
turi būti šalinami, tikslin gai p askirstant finansinius išteklius interneto ryšiui ir komp iuterizacijai
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diegti, moty vuojant ir ap mokant darbuotojus. Per 2005 m. IT žinias gilino 5, 8 % visų darbuotojų,
dirbančių v alsty b÷s ir savivaldy bių valdy mo įstaigose.
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13 pav. Valst yb÷s ir savivaldyb÷s inst it ucijų darbuot ojų, naudojančių int ernet ą, dalis
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14 pav. Inst it ucijų, t urinčių int erneto puslapius, dalis
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15 pav. Inst it ucijų, t eikiančių paslaugas int ernet u, dalis

2006 m. p radžioje 86,9 % įstaigų tur÷jo v ietinius komp iuterių tinklus (LAN). Daugum a
įstaigų p rie interneto jung÷si naudodamos kabelinius tinklus arba skirtines linijas (56,9 %). Beveik
p us÷ valdy mo įstaigų p rie interneto jung÷si naudodamos skaitmenines abonentines telefono (D SL)
linijas, t. y . 46,9 %, o 21,9 % įstaigų naudo jo tradicin ius modemus (jun g÷si p er komutuojamas
telefono linijas).
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Ap ibendrinant IT T naudojimą, galima teigti, jo g IT T, interneto galimy b÷s valsty b÷s
institucijose ir savivaldy b÷se kol kas y ra ne iki galo visap usiškai išnaudojamos, tod÷l siekiant
veiksmin go el. valdžios funkcionavimo, visų p irma, valsty b÷s ir savivaldy b÷s institucijos turi būti
visiškai ap sirūp inusios ITT ir interneto ry šiu, būtina finansin ius ir techno lo ginius išteklius tinkam ai
sup lanuoti ir p askirstyti, kad visi institucijos darbuotojai, tiesiogiai dirbanty s su klientais, gal÷tų
juos ap tarnauti ne tik įp rastu tiesioginiu, bet ir elektroniniu būdu. Neatsiejamas liek a v alsty b÷s
tarnautojų komp iuterin÷s komp etencijos ly gio k÷lim as.

3.2 Savivaldybių technin÷s galimyb÷s teikti el. viešąsias paslaugas

3.2.1 Tyrimo metodologija
Atliekamo ty rimo tikslas – nustatyti atskirų savivaldy bių technines galimy bes teikti viešąsias
elektronines p aslaugas.

Tyrimo metodas
Ty rimas atliktas vy kdant savivaldy bių institucijų anketinę ap klausą. Anketų p avyzdžiai
p ateikti 3 ir 4 p rieduose (šio ty rimo tikslui skirti anketų 1 dalies „Esam a IT infrastruktūra
viešosioms elektronin÷s p aslau goms teikti“ klausimai).

Atranka
Ap klausa buvo vy kdoma skambinant į kiekvienos savivaldy b÷s informacinių technolo gijų
p adalinį (jei toks y ra) arba už inform acin es technolo gijas savivaldy b÷je atsakin gam asm eniui ir
susitariant d÷l daly vavimo ap klausoje. Po p okalbio p otencialiam resp ondentui siunčiama anketa
elektroniniu p aštu arba, jei jis sutikdavo, atliekama interviu metodu naudojantis anketa, kaip
struktūrizuotu klausimy nu.
Remiantis p relim inariais saviv aldy bių institucijų teikiamų v iešųjų elektroninių p aslaugų ly gio
ty rimo rezultatais, ap skaičiuota, kiek apytiksliai ir kokiu ly giu p erkeltos savivaldy b÷se teikiamos
viešosios elektronin÷s p aslau gos. Kadan gi ty rimo p radžioje buvo vertintas ne p ačių p aslau gų, o
p aslaugų grup ių p erk÷limo į v irtualią ap linką ly gis, duom eny s iš dalies skir iasi nuo ap rašytų 2
sky riuje. Siekiant išskirti labiausiai p ažengusias savivaldy bes, ap skaičiuota kuriose savivaldy b÷se
p erkelta daugiausiai p aslaugų grup ių aukštesniu, negu 0 ly giu. Rezultatai p arod÷, kad labiausiai
p ažengusios iš visų 60 sav ivaldy bių y ra Var÷nos rajonas, Kauno miestas, Klaip ÷dos m iestas,
Panev÷žio miestas, Šiau lių m iestas ir Viln iaus miestas. Šiose savivaldy b÷se į virtualią ap linką
p erkelta nuo 19 iki 22 viešųjų p aslau gų grup ių aukštesniu negu 0 ly giu.
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Į sąrašą saviv aldy bių teikian čių d au giausiai v iešųjų elektroninių p aslaugų įtrauktos ir šios
savivaldy b÷s: Druskininkų savivaldy b÷, Lazdijų rajonas, Kauno rajonas, Šiau lių rajon as, T elšių
rajonas. Šiose saviv aldy b÷se į virtualią ap linką aukštesniu negu 0 ly giu p erkelta kiek daugiau negu
p us÷ viešųjų p aslaugų grup ių, t.y . 15 – 17.
Šių saviv aldy bių atstovams, sutikusiems daly vauti ap klausoje p ateiktas 2 klausimy nas (žr. 4
p riedas). Likusios savivaldy b÷s p riskirtos nelabai p ažengusioms ir jų atstovams, sutikusiems
sudaly vauti ap klausoje, p ateiktas 1 klausimy nas (žr. 3 p riedas).

Apklausos atlikimas
Ap klausa buvo vy kdoma 2007 m. birželio 21 d. – 29 d. Ap klaustos 24 savivaldy b÷s (19
savivaldy bių naudojantis p irmuoju klausimy nu (3 p riedas) ir 5 antruoju klausimy nu (4 p riedas)).
6

Ty rimo p atikimumas – maždaug 85 p roc. (ap skaičiuota rem iantis Panijoto formule )

2 lentel÷ . Savivaldybių aktyvumas dalyvaujant apklausoje
Savivaldyb÷

Apklausoje
dalyvavo

Pažengusios savivaldyb÷s
Druskininkų savivaldyb÷
Kauno miest as
Kauno rajonas
Klaip÷dos miet as
Lazdijų rajonas
P anev÷žio miest as
Šia ulių miest as
Šia ulių rajonas
T elšių rajonas
Var÷nos rajonas
Vilniaus miest as
Nelabai pažengusios savivaldyb÷s
Akmen÷s rajonas
Alytaus miest as
Alytaus rajonas
Anykščių rajonas
Biršt ono savivaldyb÷
Biržų rajonas
Elekt r÷nų savivaldyb÷
Ignalinos rajonas
Jonavos rajonas
Joniškio rajonas
Jurbarko rajonas
6

Anke tos
ne grąžino

Dalyvauti
nesutiko

Ne pavyko
prisiskambinti
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

n=1/(∆2 +1/N),

Kur:
n – tyrimo imtis;
∆ – fiksuotas dydis kintantis priklausomai nuo norimo gauti rezultato patikimumo (šiuo atveju 0,15);
N - generalin÷s visumos dydis.
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Savivaldyb÷
Kaišiadorių rajonas
Kalvarijos savivaldyb÷
Kazlų rūdos savivaldyb÷
K÷dainių savivaldyb÷
Kelm÷s rajonas
Klaip÷dos rajonas
Kret ingos rajonas
Kupiškio rajonas
Marijampol÷s savivaldyb÷
Mažeikių rajonas
Mol÷t ų rajonas
Neringos miest as
P ag÷gių savivaldyb÷
P akruojo rajonas
P alangos miest as
P anev÷žio rajonas
P asvalio rajonas
P lung÷s rajonas
P rienų rajonas
Radviliškio rajonas
Raseinių rajonas
Riet avo savivaldyb÷
Rokiškio rajonas
Skuodo rajonas
Šakių rajonas
Šalčininkų rajonas
Šilal÷s rajonas
Šil ut ÷s rajonas
Širvint ų rajonas
Švenčionių rajonas
T aurag÷s rajonas
Trakų rajonas
Ukmerg÷s rajonas
Ut enos rajonas
Vilkaviškio rajonas
Vilniaus rajonas
Visa gino miest as
Zarasų rajonas
Viso:

Apklausoje
dalyvavo

Anke tos
ne grąžino

Dalyvauti
nesutiko

Ne pavyko
prisiskambinti
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

24

4

4

+
+
+
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S avivaldybių techninių galimybių teikti viešąsias elektronines paslaugas vertinimo
kriterijai :
•

Saviv aldy b÷je naudo jam a p rogram in÷ įr an ga;

•

Saviv aldy b÷je naudo jam a technin÷ įran ga;

•

Saviv aldy b÷je naudo jamos teleko munikacijos.

Tyrimas atliktas šiais etapais:
•

Parengti ty rimui skirti klausimy nai savivaldy b÷ms;
30

•

Įvy kdyta savivaldy bių anketin÷ ap klausa.

Tyrimo apribojimai
Į dalį saviv aldy bių nep avy ko p risiskambinti, kelių savivaldy bių atstovai atsisak÷ sudaly vauti
ap klausoje d÷l laiko sty giaus, dar dalis elektroniniu p aštu išsiųstų anketų negrąžintos.

3.2.2 Tyrimo rezultatai
Programin÷ įranga
Visose Lietuvos savivaldy b÷se dau giausiai n audojamos op eracin÷s sistemos y ra M icrosoft
Windows įvairios versijos (nuo Windows 98 iki Windows Vista). 22 p roc. savivaldy bių atstovų
įvardino, kaip daugiausiai n audojamą op eracin ę sistemą ir L inu x.
Sekan čiame p aveiksle p ateiktas savivaldy b÷se daugiausiai naudo jamų duom enų bazių
p rograminių p aketų p asiskirsty mas. Lietuvos savivaldy b÷se daugiausiai naudojamasi Oracle
duomenų baz÷mis (83 p roc. savivaldy bių). Sekanty s tarp daugiausiai naudo jamų duo menų bazių
p rograminių p aketų y ra My SQL (35 p roc. savivaldy bių), Sy base (26 p roc. savivaldy bių), SQL (17
p roc.) ir Fox Pro (13 p roc.). Kitos resp ondentų įvardintos savivaldy b÷se naudojamos duomenų
baz÷s: Interbase, M S SQL, M SDE ir Smartweb.
83%

35%

30%
17%

Oracle

MS Access

SQL

26%
13%

MySQL

Fox Pro

Sybase

17%

Kitos

16 pav. Savivaldyb÷se daugiausiai naudojami duomenų bazių programiniai paket ai

Asmeninio p rodukty vumo taikomų jų p rogramų M icrosoft Office p aketas (M S Word, M S
Excell, M S Power Point, M S Outlook ir kt.) y ra naudojamas tarnautojų visose savivaldy b ÷se.
Acrobat Reader p rograma taip p at y ra viena iš labiausiai naudojamų asmenin io p rodukty vumo
taikomų jų p rogramų . T oks p latus šių asmeninio p rodukty vumo taikomų jų p rogramų naudojimas
gali b ū ti įtakotas M S Office p rogramų p aketo, kaip standartinio, naudojimo aukštesn ÷se
valsty bin ÷se institucijose. Kitos resp ondent ų įvardintos asmeninio p rodukty vumo taikomosios
p rogramos: Power Point Viewer, Adobe Photoshop ir Internet Exp lorer.
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100%
70%

MS Office
Paketas

Acrobat Reader

17%

13%

13%

Open Office

Corel Draw

Kitos

17 pav. Savivaldyb÷se daugiausiai naudojamos asmeninio produkt yvumo taikomosios programos
Dažniausiai saviv aldy bių atstovai tarp daugiausiai n audojamų p roces ų p alaiky mo taikomų jų
p rogramų m in ÷jo buhalterin ÷s ap skaitos (70 p roc. savivaldy bių ), dokument ų ap skaitos (30 p roc.),
geo gr afin ÷s informacijos sistemą (GIS) (30 p roc.) ir socialin ÷s p aramos informacin ę sistemą ( SPIS)
(22 p roc.). Kitos resp ondent ų įvardintos savivaldy b ÷se naudojamos p roces ų p alaiky mo taikomosios
p rogramos: žem÷s nuomos mokes čio ap skaičiavimo, ArcGis, Deskmap , LIT LEX, transp orto
rezervavimo sistema, CRM . 13 p roc. resp ondent ų nurod ÷, kad kiekvienam e saviv aldy b ÷s sky riuje
naudojamos sp ecifin ÷s p rogramos ir tod ÷l negal ÷t ų įvardinti, kurios p rogramos naudojamos
daugiausiai. Savivaldy b ÷se daugiausiai naudo jamų p roces ų p alaiky mo taikomų jų p rogr amų
p asiskirsty mas p ateiktas p aveiksle.

Kita

35%

Dokumentų apskaitos
Socialin÷s paramos
Biudžeto

30%
22%
26%

Buhalterin÷s apskaitos
GIS

70%
30%

18 pav. Savivaldyb÷se daugiausiai naudojamos procesų palaikymo t aikomosios programos
Beveik visi r esp ondentai teig÷, kad sav ivaldy b ÷je n enaudojamos p rojekt ų valdy mo
taikomosios p rogramos. 9 p roc. resp ondent ų naudoja M S Project taikomą ją p rogramą, o vienos
savivaldy b ÷s atstovas įvardino vieš ų jų p irkimų p rogramą šio je kategorijoje.
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Sekan čiame p aveiksle p ateikti savivaldy bių atstov ų atsaky mai į klausim ą: Ar saviv aldy b ÷ iš
esm÷s p asisako už atviro kodo p rogram in ÷s įr an gos naudojimą ? Ap klausos rezultatai rodo, kad
daugu ma sav ivaldy bių (65 p roc.) iš esm÷s p asisako už atviro kodo p rogramin ÷s įran gos n audojimą.
Anks čiau p ateikti duomeny s tokios nuostatos neįrodo, - šiuo metu atviro kodo p rogr amin e įr an ga
savivaldy b ÷se naudojam asi dar mažai. T okią situaciją gal÷t ų p aaiškinti kelių resp ondent ų ,
atsakiusių į klausimus interviu m etu, komentaras, kad nors savivaldy b ÷ p asisako už atviro kodo
p rogramin ÷s įran gos naudojimą, tačiau y ra p riversta naudotis M S Office p aketu, kadangi šia
p rogramine įran ga n audojasi d au guma Lietuvos valsty binių institucijų ir organ izacijų .

Nežinau; 26%

Ne; 9%

Taip; 65%

19 pav. Respondent ų at sakymai į klausimą: Ar savivaldyb÷ iš esm÷s pasisako už atviro kodo programin÷s
įrangos naudojimą?

Technin÷ įranga
Daugiausiai sav ivaldy b ÷se naudo jamos W indows (šio tip o įvairių versijų tarny binių sto čių
turi visos savivaldy b ÷s) ir Linu x (naudojasi 70 p roc. savivaldy bių ) tarny bin ÷s stotys. 4,53 p roc.
savivaldy bių naudojamos ir FreeBSD tarny bin ÷s stotys. Plačiausiai naudo jamų Windows ir Linu x
tip o tarny binių sto čių ap klaustose savivaldy b ÷se y ra vidutiniškai p o 4.

100%
70%

4,35%
FreeBSD

Linux

Windows

20 pav. Savivaldyb÷se naudojamos t arnybin÷s st otys
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Beveik visos ap klaustos savivaldy b ÷s naudoja tik W indows tip o asmeninius komp iuterius.
Vidutiniškai ap klaustose savivaldy b ÷se turima p o 168 asmeninius komp iuterius. Vienoje iš
ap klaust ų savivaldy bių naudojami ir trys Linux tip o asmeniniai komp iuteriai. T ačiau šie skaičiai
gali n etiksliai atsp ind ÷ti esamą situaciją, k adan gi kai kurie resp ondentai nurod ÷ tik p ačio je
savivaldy b ÷s admin istracijoje naudo jamus asmenin ius komp iuterius, tuo tarp u kiti įtrauk ÷ į š į
skaičių ir sen iū nijose n audojamus asmenin ius komp iuterius.
60 p roc. savivaldy bių technin ÷ įran ga įsigy jam a nuolat: 17 p roc. resp ondent ų nurod ÷, kad jų
savivaldy b ÷je techn in ÷ įran ga p astarąjį kart ą buvo įsigy ta ty rimo m÷nes į (2007 m. birželio m÷n.), o
43 p roc. – ne seniau, kaip p rieš m÷nes į (2007 m. geguž ÷s m÷n.). Dar 13 p roc. savivaldy bių
technin ÷s įran gos įsigy ta p rieš tris m÷nesius, o 26 p roc. p astarąjį kart ą technin ÷s įran gos įsigijo
p rieš p us ę met ų ar seniau.

Prieš pusę metų ir
seniau; 26%

Šį m÷nesį; 17%

Prieš 3 m÷nesius;
13%

Prieš m÷nesį; 43%

21 pav. Laikot arpis, kada savivaldyb÷se buvo past arąjį kart ą įsigyta t echnin÷ įranga.
Sekan čiame p aveiksle p ateikti duomeny s ap ie tai, kada saviv aldy b÷se p astarąjį kartą buvo
atnaujinta technin÷ įr an ga.

Prieš pusę metų ir
seniau; 26%

Šį m÷nesį; 35%

Prieš 3 m÷nesius;
9%
Prieš m÷nesį; 30%

22 pav. Laikot arpis, kada savivaldyb÷se buvo past arąjį kart ą atnaujinta t echnin÷ įranga.
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Kaip matome iš p aveiksle p ateiktų duomenų, savivaldy b÷se technin÷ įran ga atnaujinam a taip
p at dažnai: 30 p roc. savivaldy bių p astarąjį kartą atnaujino techninę įran gą ty rimo m÷nesį (2007 m.
birželio m÷n.), o p roc. – 30 p roc. ne seniau, kaip p rieš m÷nesį (2007 m. geguž÷s m÷n.).
T aigi, ty rimo rezultatai rodo, kad savivaldy b÷se technin÷ įr an ga nuolat p rižiūrima ir
atnaujinam a.
Sekan čioje lentel÷je p ateiktas resp ondentų nuomon÷s ap ie tai, kokia sav ivaldy b÷s p ersonalo
dalis nuolatos turi galimy bę naudotis asmenin iu ko mp iuteriu, p asiskirsty mas. Kaip matome,
resp ondentų many mu, galimy bę nuolatos naudotis asmen iniu komp iuteriu jų sav ivaldy b÷je turi nuo
90 iki 100 p roc. darbuotojų. Remiantis šiais duomenimis galima teigti, kad Lietuvos savivaldy b÷se
galimy bę naudotis asmenin iu komp iuteriu vidutiniškai turi ap ie 96 p roc. tarnautojų.

3 lentel÷ . Respondentų atsakymų į klausimą „Nurodykite savivaldyb÷ s darbuotojų procentas, kurie
nuolatos turi galimybę naudotis asmeniniu kompiute riu“ pasiskirstymas

Personalo, kuris turi nuolatinę p rieigą p rie
asmeninių ko mp iuterių, dalis
90 p roc.
95 p roc.
99 p roc.
100 p roc.

Saviv aldy bių dalis
17 p roc.
35 p roc.
5 p roc.
43 p roc.

Telekomunikacijos
Daugumo je (96 p roc.) Lietuvos savivaldy bių naudojamas vietinis tinklas (LAN) ir internetas.
43 p roc. resp ondentų teig÷, kad jų saviv aldy b÷se naudojam as ir p askirsty tas tinklas (WAN).
Daugiausiai ši ko mp iuterinis tinklas, p asak savivaldy bių atstovų, naudojamas susisiekti su
seniūnijom is.
96%

96%

43%

Vietinis tinklas (LAN)

Paskirstytas tinklas (WAN)

Internetas

23 pav. Savivaldybių naudojami kompiut eriniai t inklai
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Interneto p rieigai saviv aldy b ÷se daugiausiai naudojama skirtoji linija (šia techno lo gija
naudojasi 39 p roc. savivaldy bių ). Sek anti dau giausiai savivaldy bių naudojama technolo gija
interneto p rieigai y ra xDSL (n audojama 30 p roc. savivaldy bių ). Interneto p rieigai naudojamas
technologijas

atsp indintys

rezultatai p avaizduoti p aveiksle (kitos

resp ondent ų

įvardintos

technologijos interneto p rieigai: skirtoji lin ija ( įvardino 39 p roc. resp ondent ų ), radijo ry šy s (9
p roc.), beviel÷ p rieiga (9 p roc.), Op tinis ry šys ir GPRS (p o 4 p roc.)).

65%

30%

9%

Nuomojama
linija

xDSL

4%

4%

ISDN

Modemas
(PSTN)

Kita

24 pav. Savivaldyb÷se naudojama t echnologija int ernet o prieigai

T ik 9 p roc. savivaldy bių turi 10 M B p er sekundę ir didesnį interneto p rieigos p ralaidum ą.
T oks p ralaidumas gali suteikti didesnes

galimy bes šioms savivaldy b÷ms teikti viešąsias

elektronines p aslaugas. 39 p roc. savivaldy bių interneto p rieigos p ralaidumas nuo 2 M B iki 10 M B
p er sekundę. Likusių 43 p roc. savivaldy bių interneto p rieigos p ralaidumas nesiekia 2 M B p er
sekundę. Šioms savivaldy b÷ms siekiant teikti koky biškas viešąsias elektronines p aslaugas reik ÷tų
p adidinti p ralaidumo sp artą.

10 MB ir daugiau;
9%
iki 2 MB; 43%

2 - 10 MB; 39%

25 pav. Savivaldybių int ernet o prieigos pralaidumas (MBps)
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Pap rašyti nurodyti savivaldy b ÷s darbuotojų p rocent ą, kurie turi nuolatin ę p rieigą p rie
interneto, daugu ma resp ondent ų teig÷, kad jų saviv aldy b ÷je internetu naudotis gali v isi d arbuotojai,
kurie turi galimy b ę naudotis asmeniniu komp iuteriu. Šių atsaky mų reikšm÷s svy ruoja nuo 80 iki
100 p roc. darbuotojų savivaldy b ÷je. Rem iantis ap klausos duomenimis galim a teigti, kad L ietuvos
savivaldy b ÷se p rieig ą p rie interneto turi vidutiniškai ap ie 96 p roc. tarnautojų .

4 lentel÷ . Respondentų atsakymų į klausimą „Nurodykite savivaldyb÷ s darbuotojų procentą, kurie
nuolatos turi nuolatinę prieigą prie inte rneto“ pasiskirstymas

Personalo, kuris turi nuolatin ę p rieigą p rie
asmeninių ko mp iuterių , dalis
80 p roc.
90 p roc.
95 p roc.
98 p roc.
100 p roc.

Saviv aldy bių dalis
4 p roc.
17 p roc.
26 p roc.
5 p roc.
48 p roc.

Pap rašyti nurodyti savivaldy b ÷s darbuotojų p rocent ą, kurie turi nuolatin ę p rieigą p rie
elektroninio p ašto, dauguma r esp ondent ų teig÷, k ad jų saviv aldy b ÷je elektroniniu p aštu naudotis
gali visi darbuotojai, kurie turi galimy b ę naudotis asmeniniu komp iuteriu ir turi p rieig ą p rie
interneto. Šių atsaky mų reikšm÷s svy ruoja nuo 60 iki 100 p roc. darbuotojų savivaldy b ÷je.
Remiantis ap klausos duomenimis

galima teigti, kad Lietuvos savivaldy b ÷se p rieigą p rie

elektroninio p ašto vidutiniškai turi ap ie 90 p roc. tarnautojų .

5 lentel÷ . Respondentų atsakymų į klausimą „Nurodykite savivaldyb÷ s darbuotojų procentą, kurie
nuolatos turi nuolatinę prieigą prie elektroninio pašto“ pasiskirstymas

Personalo, kuris turi nuolatin ę p rieigą p rie
asmeninių ko mp iuterių , dalis
60 p roc.
80 p roc.
87 p roc.
90 p roc.
95 p roc.
100 p roc.

Saviv aldy bių dalis
9p roc.
17 p roc.
4 p roc.
13 p roc.
17 p roc.
39 p roc.

Ap ibendrinant ap klausos rezultatus ap ie esamą IT infrastrukt ū rą viešosioms elektronin ÷ms
p aslaugoms teikti, galima teigti, kad Lietuvos savivaldy b ÷se turima p akankam ai technin ÷s įran gos
išteklių ir p rogramin ÷s įran gos, tačiau beveik p us ÷je savivaldy bių interneto p rieigos p ralaidumas
y ra p er mažas koky biškai teikti vieš ąsias elektronines p aslau gas, kur ių interakty vumo ly gis
aukštesnis negu p irmas.
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4

SAVIVALDYBIŲ INSTI TUCIJŲ TARNAUTOJŲ GEBöJI MAI TEI KTI
ELEKTRONI NES VIEŠĄSIAS PASLAUGAS
4.1 Tyrimo metodologija
Atliekamo ty rimo tikslas – nustaty ti atskirų savivaldy bių institucijų tarnautojų geb ÷jimus

teikti vieš ąsias elektronines p aslau gas.

Tyrimo metodas
Ty rimas atliktas vy kdant savivaldy bių institucijų anketin ę ap klaus ą. Anket ų p avyzdžiai
p ateikti 3 ir 4 p rieduose (šio ty rimo tikslui skirti anket ų 2 dalies „Sav ivaldy bių tarnautojų geb ÷ jim ai
teikti vieš ąsias elektronines p aslau gas“ klausimai).

Atranka
Ap klausa buvo vy kdoma skambinant į kiekvienos savivaldy b ÷s informacinių technolo gijų
p adalin į (jei toks y ra) arba už inform acin es technolo gijas savivaldy b ÷je atsakin gam asm eniui ir
susitariant d ÷l daly vavimo ap klausoje. Po p okalbio p otencialiam resp ondentui siun čiama anketa
elektroniniu p aštu arba, jei jis sutikdavo, ap klausa atliekama interviu metodu naudojantis anketa,
kaip strukt ū rizuotu klausimy nu.
Išsamus savivaldy bių atrankos p rincip o ap rašy mas p ateiktas 3.2.1. sky riuje.

Apklausos atlikimas
Ap klausa buvo vy kdoma 2007 m. birželio 21 d. – 29 d. Ap klaustos 24 savivaldy b ÷s (19
savivaldy bių naudojantis p irmuoju klausimy nu (3 p riedas) ir 5 antruoju klausimy nu (4 p riedas)).
Ty rimo p atikimumas – maždaug 85 p roc. (ap skaičiuota rem iantis Panijoto formule)

S avivaldybių institucijų tarnautojų geb÷jimų teikti viešąsias elektronines paslaugas
vertinimo kriterijai :
•

Saviv aldy b ÷s IT strukt ū rinio p adalinio infor macija;

•

Saviv aldy b ÷s tarnautojų geb ÷ jimų ir galimy bių vertinimas.

•

Ty rimas atliktas šiais etap ais:

•

Parengti ty rimui skirti klausimy nai savivaldy b ÷ms;

•

Įvy kdyta savivaldy bių anketin ÷ ap klausa.
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Tyrimo apribojimai
Į dalį saviv aldy bių nep avy ko p risiskambinti, kelių savivaldy bių atstovai atsisak ÷ sudaly vauti
ap klausoje d ÷l laiko sty giaus, dar dalis elektroniniu p aštu išsių st ų anket ų negrąžintos (žr. 2 lentel÷).

4.2 Tyrimo rezultatai
S avivaldyb÷s IT struktūrinio padalinio informacija
71 p roc. ap klaust ų savivaldy bių n ÷ra atskiro infor macinių techno lo gijų p adalinio. Dažniausiai
šiose savivaldy b ÷se informacinių technolo gijų p adalinio funkcijas atlieka keli tarnautojai p riskirti
p rie kito (p vz., bendrojo) sky riaus. Vidutiniškai, savivaldy b ÷se, kuriose y ra infor macinių
technologijų p adaliny s, y ra p o 6 tarnautojus. T ačiau, savivaldy b ÷se, kuriose infor macinių
technologijų strukt ū rinis p adaliny s y ra, bet jame dirba keletas tarnautojų , šis p ersonalas atlieka
visas reikiamas funkcijas, tod ÷l negali b ū ti p riskirti vienai konkre čiai kategorijai.
Sekan čiame p aveiksle p ateikta savivaldy bių inform acin ių technolo gijų strukt ū rinio p adalinio
p ersonalo sud ÷tis (ap skaičiuota remiantis duomen imis saviv aldy bių , kuriose toks p adaliny s y ra).

V adybininkai; 17%

K onsultanta i; 8%

P rogramuotojai;
17%

IT palaikymo ir
apmokymų
personalas; 39%

Tinklų spec ialistai;
19%

26 pav. Savivaldybių IT st rukt ūrinio padalinių sud÷t is
S avivaldyb÷s tarnautojų geb÷jimų ir galimybių vertinimas
Ap klausoje daly vavusių savivaldy bių tarnautojų nuomon e, jų savivaldy b ÷s p ersonalo
komp iuterinis raštingumas y ra bent vidutiniškas (58 p roc. savivaldy bių ) arba aukštas (42 p roc.
savivaldy bių ).

Vidutinis

p ersonalo

komp iuterinio

raštingumo

vertinimas,

remiantis

šiais

duomenim is, y ra 3,4 balo, t.y . aukštesnis negu vidutinis. Interviu metu keli resp ondentai teig÷, kad
jų savivaldy b ÷s darbuotojai p astaraisiais metais akty viai ir noriai daly vauja ECDL (Europ os
komp iuterio vartotojo p ažy m÷jimas, an gl. European Computer Driving Licence) kursuose, o d ÷l
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šios p riežasties p ersonalo komp iuterinis raštingumas did ÷ja. Resp ondent ų atsaky mai graf iškai
p ateikti p aveiksle.
58%
42%

0%

0%

Labai žemas 1

2

0%
3

4

5 Labai aukšta s

27 pav. Savivaldybių t arnaut ojų rašt ingumo vert inimas

Vertinant savivaldy bių tarnautojų p asip riešinimą technolo gin iams p oky čiams, resp ondent ų
nuomon ÷s nebuvo tokios teigiamos, k aip vertinant komp iuterin į raštingumą. 38 p roc. resp ondent ų
nuomone, p asip riešinimas y ra vidutinis, 25 p roc. - labai m ažas, o 21 p roc. – mažesnis negu
vidutinis. 17 p roc. resp ondent ų nuomone, jų savivaldy b ÷s p ersonalas p riešinasi technolo gin iams
p oky čiams. Vidutinis sav ivaldy bių p ersonalo p riešinimosi techno lo giniams p oky čiams vertinimas,
remiantis šiais duomenimis, y ra 2,4 balo, t.y . mažiau negu vidutiniškai. T okie duomeny s rodo, kad
savivaldy bių institucijų tarnautojai n ÷ra lab ai link ę p riešintis technologiniams p oky čiams.
Resp ondent ų atsaky mai gr afiškai p ateikti p aveiksle.
38%
25%
21%
17%

0%
Labai mažas 1

2

3

4

5 Labai didelis

28 pav. Savivaldybių t arnaut ojų pasipriešinimo t echnologiniams pokyčiams vert inimas

Kadangi dau gum ai resp ondent ų klausimas „Saviv aldy b ÷s galimy b ÷s dirbti su moksliniais
eksp ertais ir p rieiti p rie žinių bazių “ buvo neaiškus, š į rodiklį jie v ertino vidutine reikšme. Vidutinis
savivaldy bių p ersonalo p riešinimosi technolo gin iams p oky čiams vertinimas, rem iantis šiais
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duomenim is, y ra 2,9 balo, t.y . reikšm÷ artim a vidutinei. Resp ondent ų atsaky mai grafiškai p ateikti
p aveiksle.

46%

21%

21%

8%

4%

Labai mažos 1

2

3

4

5 Labai dide l÷s

29 pav. Savivaldybių t arnaut ojų galimybių dirbt i su moksliniais ekspert ais ir prieit i prie žinių bazių
vert inimas

Ap klausoje daly vavusių savivaldy bių institucijų tarnautojų nuomone, jų savivaldy b ÷s
darbuotojai informacinių techno lo gijų sem inaruose daly vauja v idutiniškai dažnai (38 p roc.
savivaldy bių ). Kad savivaldy b ÷s darbuotojai inform acin ių technolo gijų seminaruose d aly vauja
dažniau negu vidutiniškai m ano 13 p roc. resp ondent ų , labai dažnai – 8 p roc., rečiau negu
vidutiniškai – 21 p roc., labai retai – 21 p roc. Vidutinis d arbuotojų daly vavimo infor macinių
technologijų seminaruose dažnumo vertinimas, remiantis šiais duom enim is, y ra 2,7 balo, t.y . rečiau
negu v idutiniškai. Interviu metu keli resp ondentai teig÷, k ad nors jų saviv aldy b ÷s darbuotojai
p astaraisiais metais d aly vauja ECDL kursuose, tačiau mažai d aly vaujam a kitokiuose infor macinių
technologijų sem inaruose. Resp ondent ų atsaky mai gr afiškai p ateikti p aveiksle.

38%

21%

21%
13%
8%

La bai reta i 1

2

3

4

5 Labai da žna i

30 pav. Savivaldybių t arnaut ojų dalyvavimo informacinių t echnologijų seminaruose dažnumo vert inimas
Ap ibendrinant ty rimo ap ie savivaldy bių institucijų tarnautojų geb ÷jimus teikti vieš ąsias
elektronines p aslaugas rezultatus, galim a dary ti išvad ą, kad dau gumo je saviv aldy bių p ersonalo
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komp iuterinis raštingumas y ra vidutinis arba aukštesnis negu vidutinis, tačiau savivaldy bių
institucijų tarnautojams reik ÷t ų dau giau informacinių techno lo gijų seminarų .
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5

GYVENTOJŲ IR ĮMONI Ų SUI NTERESUOTUMAS NAUDOTIS
VIEŠOSIOMIS ELEKTRONI NöMIS PASLAUGOMIS
5.1 Tyrimo metodologija

Atliekamo ty rimo tikslas – savivaldy b ÷se, kurios teikia vieš ąsias elektronines p aslau gas,
išanalizuoti

gy ventojų

ir

įmonių

naudo jimosi

v iešosiomis

elektronin ÷mis

p aslau gomis

suinteresuotumą.

Tyrimo metodas
Ty rimas atliktas vy kdant savivaldy bių institucijų ank etin ę ap klaus ą. Anketos p avyzdy s
p ateiktas 4 p riede (šio ty rimo tikslui skirti anketos 3 dalies „Naudojimasis v iešosiomis
p aslaugomis“ klausim ai).

Atranka
Ap klausa buvo vy kdoma skambinant į daugiausiai vieš ų jų elektroninių p aslaugų teik ian č ių
savivaldy bių informacinių technolo gijų p adalin ius (jei toks y ra) arba už informacines technologijas
savivaldy b ÷je atsakin giems asmenims ir susitariant d ÷l daly vavimo ap klausoje. Po p okalbio
p otencialiam resp ondentui siun čiama anketa elektroniniu p aštu arba, jei jis sutikdavo, ap klausa
atliekam a interviu m etodu naudojantis anketa, kaip strukt ū rizuotu klausimy nu.
Išsamus savivaldy bių atrankos p rincip o ap rašy mas p ateiktas 3.2.1. sky riuje.

Apklausos atlikimas
Ap klausa buvo vy kdoma 2007 m. birželio 21 d. – 29 d. Ap klausoje d aly vavo 5 sav ivaldy b ÷s:
Var÷nos, L azdijų , Vilniaus miesto, Šiaulių miesto ir Kauno miesto.

Gyventojų

ir

įmonių

naudojimosi

viešosiomis

elektronin÷mis

paslaugomis

suinteresuotumo vertinimo kriterijai:
•

Saviv aldy b ÷se p aklausiausių vieš ų jų p aslau gų nustaty mas;

•

Vartotojų (gy ventojų ir verslo įmonių ), besinaudojan čių viešosiomis p aslaugom is
skaičius;

•

Vieš ų jų elektroninių p aslau gų p atogumas vartotojams.
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Tyrimas atliktas šiais etapais:
•

Parengti ty rimui skirti klausimy nai savivaldy b ÷ms;

•

Sudary tas s ąrašas savivaldy bių teikian čių d au giausiai v ieš ų jų elektroninių p aslau gų
remiantis p relim inariais saviv aldy bių institucijų teikiamų v ieš ų jų

elektroninių

p aslaugų ly gio ty rimo rezultatais;

•

Įvy kdyta savivaldy bių anketin ÷ ap klausa.

Tyrimo apribojimai
Į kelet ą sav ivaldy bių nep avy ko p risiskambinti, keletas elektroniniu p aštu išsių st ų anket ų
negr ąžintos (žr. 2 lentel÷).

5.2 Tyrimo rezultatai
Resp ondentams buvo p ateiktas vieš ų jų elektroninių p aslau gų s ąrašas ir p rašoma p ažy m÷ti,
kurios iš šių p aslaugų jų savivaldy b ÷je y ra p aklausiausios vartotojų tarp e. 31 p aveiksle p ateiktos
p aklausiausios labiausiai p ažengusių p agal vieš ų jų elektroninių p aslaugų teikimą savivaldy bių
viešosios p aslaugos (p aveiksle nurody ti p rocentai reiškia dalį sav ivaldy bių , kuriose konkreti
p aslauga y ra p aklausi, t.y . ja daugiau negu kitomis naudojasi gy ventojai ir verslo į mon ÷s). Kaip
matome, p ačios p aklausiausios šiose savivaldy b ÷se viešosios p aslaugos y ra:

•

socialin ių išmok ų skaičiavim as ir mok ÷jimas bei socialinių p aslau gų ir kitos socialin ÷s
p aramos teikimas;

•

statinių naudojimo p riežiū ra, statinio p rojektavimo s ąly gų s ąv ado bei staty bos leidimų
išdavimas įstaty mų nustatyta tvarka;

•

valsty b ÷s p aramos b ū stui įsigy ti tvarky mas, socialinių b ū st ų suteikimas;

•

p reky bos ir kit ų p aslaugų teikimo tvarkos turgaviet ÷se bei viešosiose vietose
nustaty mas, leidimų (licencijų ) išdav imas įstaty mų nustatytais atvejais ir tvarka;

•

keleiv ių vežimo vietiniais m aršrutais organ izavimas;

•

archy vinių dokument ų tvarky mas.
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Kitos s aviva ldybių instituc ijų ir įstaigų teikiamos vie šos ios
paslaugos naudojant skaitmenine s te chnologijas

20%

Sa vivaldybei priskirtos valstybin÷ s žem÷s ir kito v alstyb÷ s
tu rto valdymas , naudo jima s ir dispona vimas juo patik÷jimo

20%

Sa vivaldybei nuosa vyb÷s teise priklausa nčios žem÷ s ir kito
turto va ldyma s, n audojimas ir dis ponavimas juo

20%

Da lyva vima s užtikrina nt vie šąją tvarką ir gy ventojų rimtį

20%

Aplinkos kokyb÷ s gerinima s ir a psa uga

20%

Teritorijų plana vima s, s aviva ldyb÷ s teritorijos be ndrojo
p lano ir detaliųjų pla nų sp re ndimų įgyve ndinimas

20%

Arc hyvinių dokumentų tva rkyma s

40%

A lkoholio ir ta bako rekla mos ant išorin÷ s reklamos
priemonių dra udimo ir ribojimo laikymosi kontrol÷

20%

Ke leiv ių vežimo vie tiniais ma ršrutais organ iza vima s

40%

P re kybos ir kitų pas laugų te ikimo tva rkos turga viet÷ se bei
viešos iose vie to se nu statymas, leid imų (licenc ijų)

40%

Va lstyb÷ s pa ra mos būstui įsig yti tvarky mas , so cialinių
būs tų suteikimas

40%

Va lstyb÷ s ga rantijų n uomininkams, išs ikeliantie ms iš
sa vininkams grąžintų gy venamųjų n amų ar jų dalių ir butų,

20%

Piliečių praš ymų a tkurti nuo savyb÷ s te ises į
gyve namuosius namus, jų da lis, butus, ū kin÷ s ir

20%

Statinių na udojimo priežiūra , statinio proje ktavimo s ąlygų
sąv ado be i sta ty bos le idimų iš davimas įstatymų nus tatyta

40%

Kompens acijų (šildymo išlaidų, iš laidų šaltam ir ka rš tam
va ndeniui, leng vatinio kele ivių vežimo ir kt.) s kaičiavima s ir

20%

Socia linių išmokų s kaič iavimas ir mok÷ jima s be i so cialinių
pasla ugų ir kitos socia lin÷ s pa ra mos teikima s

40%

Civilin÷ s būkl÷s aktų registra vima s

20%

31 pav. Gyvent ojus ir verslo įmones labiausiai dominančios viešųjų paslaugų grup÷s (proc. apklaust ų
savivaldybių)

Resp ondent ų taip p at buvo p rašoma p ažy m÷ti, kurias p aslaugas iš p ateikto s ąrašo, jų
nuomone, reik ÷t ų p erkelti į virtualią ap link ą. 32 p aveiksle p ateiktos viešosios p aslaugos, kurios,
tur÷t ų b ū ti p erkeltos į virtualią ap link ą (p aveiksle nurody ti p rocentai reiškia dal į saviv aldy bių , kurių
ap klausto tarnautojo nuomone, konkreti p aslauga tur÷t ų b ū ti p erkelta į virtualią ap link ą).
Du ap klausti savivaldy bių tarnautojai teig ÷, kad r eik ÷t ų p erkelti visas p aslaugas. Kadan gi toks
atsaky mas neleidžia sp ręsti, kurios iš vieš ų jų elektroninių p aslau gų svarbesn ÷s ir kurias iš jų b ū tina
p erkelti į virtualią ap link ą, p aslau gos nurody tos tik šių dviejų resp ondent ų , neatsisp indi p aveiksle.
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Vis ų savivaldy bių atstovai, nurod ÷ kad viešoji p aslauga „Alkoholio ir tabako reklamos ant
išorin ÷s reklamos p riemonių draudimo ir ribojimo kontrol÷“. Kitos dau giausiai kart ų p amin ÷tos
p aslaugos, kurias reik ÷t ų p erkelti į virtualią ap link ą, y ra:

•

Civilin ÷s b ū kl÷s akt ų registravimas;

•

Statinių naudojimo p riežiū ra, statinio p rojektavimo s ąly gų s ąvado b ei staty bos leidimų
išdavimas;

•

Dokument ų p iliety bei suteikti rengim as;

•

Preky bos ir kit ų p aslaugų teik imo tvarkos turgaviet ÷se bei viešosiose vietose
nustaty mas, leidimų (licencijų ) išdav imas įstaty mų nustatytais atvejais ir tvarka;

•

Keleivių v ežimo vietiniais maršrutais or ganizavimas;

•

Archy vinių dokument ų tvarky mas;

•

Daly vavimas užtikrinant vieš ąją tvark ą ir gy ventojų rimt į;

•

Saviv aldy bei nuosavy b ÷s teise p riklausan čios žem÷s ir kito turto valdy mas,
naudojim as ir disp onavimas juo;

•

Saviv aldy bei p riskirtos valsty bin ÷s žem÷s ir kito valsty b ÷s turto valdy mas, naudojimas
ir disp onavimas juo p atik ÷jimo teise;

•

Valsty bin ÷s kalbos vartojimo ir taisy klingu mo kontrol÷;

•

Pirmin ÷ asm ens ir visuomen ÷s sveikatos p riežiū ra;

•

Kitos savivaldy bių institucijų ir įstaigų teikiamos viešosios p aslaugos n audojant
skaitmenines technolo gijas.
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K itos sav ivaldy bių institucijų ir įstaigų teik iamos v iešosio s
p aslaugos naud ojant skaitmen ines techno logijas

80%

Pirmin ÷ asmens ir v isu omen ÷s sveikatos p riežiū ra

80%

Valsty bin ÷s kalb os vartojimo ir taisy klingumo k ontrol÷

80%

Savivaldy b ei p risk irtos valsty bin ÷s žem÷s ir k ito v alsty b÷s turto
v ald y mas, naud ojimas ir disp on av imas juo p atik÷jimo teise

80%

Savivaldy b ei nuo savy b ÷s teise p rik lausan čio s žem÷s ir kito turto
v ald y mas, naud ojimas ir disp on av imas juo

80%

San itarijo s ir higieno s taisy klių tvirtinimas ir jų laiky mosi
ko ntrol÷s organizavimas, šv aro s ir tvarkos viešosiose…

6 0%

D aly vavimas už tikrin an t viešąją tvarką ir gy v en to jų rimtį

80%

Ap linko s kok y b÷s gerinimas ir ap sauga

6 0%

T erito rijų p lan av imas, sav ivaldy b÷s teritorijo s bendro jo p lan o ir
detaliųjų p lanų sp rend imų įgy vend inimas

6 0%

Archy v inių do kumen tų tvarky mas

80%

Alkoh olio ir tabako rek lamos ant išorin ÷s reklamo s p riemon ių
draudimo ir ribo jimo laiky mosi k on tro l÷

100 %

K eleiv ių v ež imo vietin iais maršrutais organ izavimas

80%

Preky b os ir k itų p aslau gų teikimo tvarko s tu rgaviet÷se bei
v iešo sio se vieto se nu staty mas, leidimų…

80%

D oku mentų p iliety bei suteikti ren gimas

80%

Valsty b÷s p aramo s b ūstui įsigy ti tv arky mas, so cialinių būstų
suteikimas

6 0%

Valsty b ÷s garantijų nu ominin kams, išsikeliantiems iš savin inkams
grąž intų gy v en amųjų namų ar jų d alių ir butų …

6 0%

Piliečių p rašy mų atku rti nuo savy b÷s teises į gy v en amuosiu s
namu s, jų d alis, butu s, ūkin÷s ir komercin ÷s…

6 0%

Statin ių n au do jimo p riežiū ra, statinio p rojektavimo sąly gų sąvado
b ei staty bo s leid imų išdavimas

80%

Vaikų ir jaunimo teisių ap sauga

6 0%

Ko mp ensacijų (šildy mo išlaid ų, išlaid ų šaltam ir k arštam
v an deniu i, lengvatinio k eleiv ių v ež imo ir k t. ) sk aičiavimas

6 0%

Socialin ių išmokų skaičiav imas ir mok÷jimas b ei so cialin ių
p aslau gų ir k itos so cialin÷s p aramo s teikimas

6 0%

Civilin÷s b ūkl÷s aktų registravimas

80%

32 pav. Viešųj ų paslaugų grup÷s, kurios t ur÷t ų būt i perkelt os į virt ualią aplinką
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Vis ų ap klaust ų savivaldy bių atstov ų nuomone, p aslaugų p erk ÷limas į virtualią ap link ą p ad ÷t ų
p adaryti jas p rieinamesn ÷m is. Jie įvardino kelet ą ribojan čių naudo jim ąsi viešomis elektronin ÷mis
p aslaugomis p riežas čių :

•

Dar gan a didel÷ dalis vieš ų jų p aslau gų neteik iam a virtualio je ap linkoje;

•

Informacijos, reklamos ap ie šias p aslaugas stoka;

•

Vieš ų jų p aslau gų suderin amum as tarp Lietuvos biudžetinių įstaigų ;

•

Neb ÷ra bendro p lano, vizijos kuriant e. p aslau gas virtualio je erdv ÷je;

•

Nep atogi vartotojams ir administratoriui e. p aslau gų sistema;

•

M asiškas elektroninių

dokument ų

p asirašyt ų

kvalifikuotu

elektroniniu

p arašu

nebuvimas ir nenaudo jim as; dalis dokument ų neegzistuoja elektronin ÷je formo je išvis
(p av., seni archy viniai dokumentai) ;

•

T eisin ÷ baz ÷ reglam entuojanti p aslaugų teikimą n ÷r a p ritaikyta jas p erkelti į
elektronin ę erdv ę;

•

T arp institucinio integruoto tinklo nebuvimas ir kai kurių institucijų p aslaugų kainos
(p av. registrų centro p aslaugų ).

Siek iant išsiaiškinti, šiuo metu labiausiai p ažengusiose p agal v ieš ų jų elektroninių p aslau gų
teikimą savivaldy b ÷se vieš ų jų elektroninių p aslau gų vartotojų interakty vumo ly gmuo dau giausiai
y ra vienp usis, t.y . vartotojai gali p arsisių sti dokument ų formas (žr. 33 p av.).
80%

40%

40%

Informac ija: atmintin÷s
inte rnete apie teikiama s
paslaugas

Vienpusis
inte ra ktyvumas:
Dokumentų formų
parsisiuntima s

40%

Dvipusis
Tra nsa kcija : užklausos
interaktyvumas: Formų registracija ; sprendima s
pildyma s inte rnete
ir pa sla ugos prista tymas

33 pav. Vart otojų int erakt yvumo lygmuo savivaldyb÷se

T ik vienoje iš ap klaust ų savivaldy bių buvo atlikti galutinių v artotojų nuomon ÷s ir
p asitenkinimo savivaldy b ÷s teikiamom is viešosiom is elektronin ÷ mis p aslaugo mis, o taip p at žinoma
ap ie vartotojų p ranešimus ap ie sunkumus naudojantis viešosiomis elektronin ÷ mis p aslau gomis,
tačiau kokie b ū tent sunkumai iškilo vartotojams, resp ondentas įvardinti negal÷jo.
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6

SAVIVALDYBIŲ INSTI TUCIJŲ SVARBIAUSIŲJŲ ELEKTRONINI Ų
PASLAUGŲ SĄRAŠAS
Siek iant nustatyti svarbiausių elektroninių p aslau gų s ąraš ą buvo v ertinamie šie kriterijai:

•

Paslaugų galimy b ÷s teikti jas elektroniniu b ū du;

•

Paklausiausios tarp gy ventojų ir įmonių p aslaugos;

Vertinant p irmuoju asp ektu, visos p aslaugos gali b ū ti teikiamos erdv ÷ je, tik skirtingas jų
p erk ÷limo ly gis. Šiuo p ožiū riu vieš ų jų p aslaugų p erk ÷limas skirtingu ly gmen iu y ra s ąly gojamas tik
p ačių p aslaugų p ob ū džio bei finansin ÷m is galimy b ÷mis p aslaugas p erkelti.
Vertinant antruoju asp ektu y ra atsižvelgta į savivaldy bių ty rimą bei saviv aldy bių darbuotojų

įvardintas p atraukliausias vieš ąsias p aslaugas. Reikia p asteb ÷ti, jog į š į klausimą buvo p rašomos
atsakyti labiau p ažengusios- t.y . didesn ę p atirt į ir didesn į vieš ų jų p aslaų gų skai čių teikian čių
savivaldy bių darbuotojai. T ačiau tenka konstatuoti, jog kai kurių savivaldy bių atstovai teig÷, jo g
reikia p erkelti visas p aslau gas, k as neleidžia nustaty ti savrbiausių p aslaugų . T od ÷l sudar ant
svarbiausių p aslay gų s ąraš ą remtasi savivaldy vių darbuotojų nuomone ap ie p aklausiausias
p aslaugas bei p aslaugas, kurios turi b ūti p irmiausia p erkeltos į virtualią erdv ę. T aip p at reikia
p ateb ÷ti, jog savivvaldy bių darbuotojai buvo link ę nurodyti p aslay gų grup es, o ne atskiras
p aslaugas.
Ž emiau lentel ÷je y ra p ateikiamos p aslaugų grup ÷s p agal sav ivaldy bių darbuotojų vertinimus.

6 lentel÷ . Paslaugų grup÷s pagal savivaldybių darbuotojų ve rtinimus
Gyve ntojus ir verslo įmones labiausiai
dominančios viešųjų paslaugų grup÷s
Socialinių išmokų skaičiavimas ir mok÷jimas bei
socialinių paslaugų ir kit os socialin÷s paramos
t eikimas
St at inių naudojimo priežiūra, st at inio projekt avimo
sąlygų sąvado bei st at ybos leidimų išdavimas
įst at ymų nust atyt a t varka
Valst yb÷s paramos būst ui įsigyt i t varkymas,
socialinių būst ų sut eikimas
P rekybos ir kit ų paslaugų t eikimo t varkos
t urgaviet ÷se bei viešosiose vietose nust at ymas,
leidimų (licencijų) išdavimas įst at ymų nust atytais
atvejais ir tvarka
Keleivių vežimo viet iniais maršrut ais organizavimas
Archyvinių dokument ų t varkymas

Viešųjų paslaugų grup÷ s, kurios tur÷ tų būti
pe rkeltos į virtualią aplinką
Civilin÷s būkl÷s akt ų regist ravimas:

St at inių naudojimo priežiūra, st at inio projekt avimo
sąlygų sąvado bei st at ybos leidimų išdavimas
įst at ymų nust atyt a t varka
Dokument ų piliet ybei sut eikt i rengimas
P rekybos ir kit ų paslaugų t eikimo t varkos
t urgaviet ÷se bei viešosiose vietose nust at ymas,
leidimų (licencijų) išdavimas įst at ymų nust atytais
atvejais ir tvarka
Keleivių vežimo viet iniais maršrut ais organizavimas
Archyvinių dokument ų t varkymas
Alkoholio ir t abako reklamos ant išorin÷s reklamos
priemonių draudimo ir ribojimo laikymosi kontrol÷
Dalyvavimas užt ikrinant viešąją tvarką ir gyvent ojų
rimt į
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Gyve ntojus ir verslo įmones labiausiai
dominančios viešųjų paslaugų grup÷s

Viešųjų paslaugų grup÷ s, kurios tur÷ tų būti
pe rkeltos į virtualią aplinką
Savivaldybei nuosavyb÷s t eise priklausančios žem÷s
ir kit o t urto valdymas, naudojimas ir disponavimas
juo
Savivaldybei priskirtos valst ybin÷s žem÷s ir kit o
valstyb÷s t urto valdymas, naudojimas ir
disponavimas juo pat ik÷jimo t eise
Valst ybin÷s kalbos vart ojimo ir t aisyklingumo
kontrol÷
P irmin÷ asmens ir visuomen÷s sveikat os priežiūra
Kit os savivaldybių inst it ucijų ir įst aigų t eikiamos
viešosios paslaugos naudojant skait menines
t echnologijas

Pilka sp alva p ažy m÷tos tos grup ÷s, kurios buvo norodytos kaip svarbios abiejuose
ketegorijose. T aip p at išskiriama Alkoholio ir tabako rek lamos ant išorin ÷s reklamos p riemonių
draudimo ir r ibojimo laiky mosi kontrol÷s p aslaugų grup ÷, kadan gi v is ų ap klaust ų resp ondent ų
teigimu reik ia p erkelti į virtualią erdv ę.

T od ÷l atsižvelgiant į ty rimo metu gautus rezultatus galim a p ateikt į sekant į svarbiausių
elektroninių p aslau gų s ąraš ą:

Paslaugos verslui:
Prekybos ir kitų paslaugų teikimo tvarkos turgaviet÷se bei viešosiose vietose
nustatymas, leidimų (licencijų) išdavimo įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka, paslaugos
•

informacijos ap ie p reky bos ir kit ų p aslaugų teikimo tvark ą turgaviet ÷se bei viešosiose
vietose p ateikimas

•

sutikimų rengti m ažmenin ÷s p reky bos muges išdavim as

•

informacijos ap ie licen cijų verstis mažmenin e p reky ba tabako gam iniais rū šis ir jų
išdavimo tvark ą p ateikimas

•

licen cijų v erstis mažmenine p reky ba tabako gam iniais išdavim as

•

licen cijų verstis mažmenin e p reky ba tabako gam iniais p oilsio ir turizmo sezonu
išdavimas

•

licen cijų v erstis mažmenine p reky ba tabako gam inių liku čiais išdavimas

•

informacijos ap ie licencijų verstis mažmenine p reky ba nefasuotais naftos p roduktais
rū šis ir jų išdavimo tvark ą p ateikim as

•

licen cijų verstis mažmenine p reky ba nefasuotu variklių benzinu, dyzelinu (dyzeliniais
degalais), susky stintomis dujomis, skirtomis autotransp orto p riemon ÷ms, biody zelinu
išdavimas (p erregistravimas)
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•

licen cijų verstis mažmen ine p reky ba nefasuoto varik lių benzino, dy zelino (dy zelinių
degalų ), susky stint ų dujų , skirt ų autotransp orto p riemon ÷ms, biody zelino liku čiais
išdavimas (p erregistravimas)

•

licen cijų verstis mažmenine p reky ba nefasuotu variklių benzinu, dyzelinu (dyzeliniais
degalais), susky stomis dujomis, skirtomis autotransp orto p riemon ÷ms, p ap ildy mas
(p atikslinimas)

•

informacijos ap ie vienkartinių licen cijų verstis mažmenine p reky ba alkoholiniais
g÷r imais masin iuose ren gin iuose, p arodose ir mu g÷se rū šis ir jų išdavimo tvark ą
p ateikimas

•

vienkartinių licencijų verstis mažmenine p reky ba alumi ir nat ū ralios fermentacijos
sidru, kurio t ū rin ÷ etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 p roc., masiniuose
renginiuose, p arodose ir mu g÷se išdavim as

•

vienkartinių licen cijų verstis mažmenine p reky ba alkoholiniais g÷rimais, kurių t ū rin ÷
etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 p roc., masiniuose rengin iuose, p arodose ir
mug ÷se išdavimas

•

vienkartinių licen cijų verstis mažmenin e p reky ba alkoholiniais g÷rimais p arodose ir
mug ÷se, vy kstan čiose stacionariuose p astatuose, išdavimas

•

informacijos ap ie n eterminuot ų licencijų v erstis mažmenine p reky ba alkoholiniais
g÷r imais rū šis ir jų išdavimo tvark ą p ateikimas

•

licen cijų v erstis mažmenine p reky ba alkoholiniais g÷rimais išdav imas

•

licen cijų verstis mažmenine p reky ba alkoholiniais g ÷rim ais, kurių t ū rin ÷ etilo
alkoholio kon centracija nev iršija 22 p roc., išdavimas

•

licen cijų verstis mažmenine p reky ba alumi ir nat ū ralios fermentacijos sidru, kurio
t ū rin ÷ etilo alkoholio koncentracija n eviršija 8,5 p roc., išdavimas

•

licen cijų v erstis didmenine p reky ba alkoholin iais g÷r imais išdavim as

•

informacijos ap ie licencijų verstis mažmenine p reky ba alkoholiniais g ÷rimais
kurortinio, p oilsio ar turizmo sezono metu rūšis ir jų išdavimo tvark ą p ateikimas

•

licen cijų verstis mažmenine p reky ba alkoholiniais g ÷rim ais, kurių t ū rin ÷ etilo
alkoholio kon centracija neviršija 22 p roc., kurortinio, p oilsio ar turizmo sezono metu
išdavimas

•

licen cijų verstis mažmenine p reky ba alumi ir nat ū ralios fermentacijos sidru, kurio
t ū rin ÷ etilo alkoholio koncentracija nev iršija 8,5 p roc., kurortinio, p oilsio ar turizmo
sezono metu išdavimas
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•

informacijos ap ie licencijų sup irkti skirt ų realizuoti netaurių jų metalų lauž ą ir atliekas
rū šis ir jų išdavimo tvark ą p ateikim as

•

licen cijų sup irkti skirt ų realizuoti juod ų jų metalų lauž ą ir atliek as išdavim as

•

licen cijų sup irkti skirt ų realizuoti sp alvot ų jų metalų lauž ą ir atliekas išdavimas

•

sup irkimo viet ų adres ų įrašy mas ar išbraukim as, sup irk ÷jo p avadinimo ar buvein ÷s
adreso licen cijo je p akeitimas arba licencijos dublikato išdavim as p agal sup irk ÷jo
p rašy mą

•

informacijos ap ie leid imų p rekiauti ir teikti p aslaugas viešojoje v ietoje rū šis ir jų
išdavimo tvark ą

•

leidimų p rekiauti ir teikti p aslaugas šven č ių ir ren ginių m etu išdavimas (p rat ęsimas)

•

leidimų teikti p aslaugas viešojoje v ietoje išdav imas (p rat ęsimas)

•

leidimų p rekiauti viešojoje vietoje išdavim as (p rat ęsimas)

•

informacijos ap ie r egistruojamų jų , n eregistruojamų jų ir vandens atrakcion ų įren gimo
savivaldy b ÷s teritorijose tvark ą p ateikimas

•

leidimų

or gan izuoti registruojamus, n eregistruojamus

ir

vandens

atrakcionus

išdavimas

Keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimo paslaugos
•

informacijos ap ie licen cijų (leidimų ) verstis keleivių p ervežimu rū šis ir jų išdavimo
tvark ą p ateikimas

•

licen cijų v ežti keleivius len gvaisiais automobiliais taksi išdavimas (p erregistravimas)

•

licen cijų v ežti keleivius vietiniais m aršrutais išdavimas (p erregistravimas)

•

licen cijų kortelių transp orto p riemonei išdav imas

•

licen cijų kortel ÷s vežti keleivius len gvaisiais automobiliais taksi išdavimas

•

licen cijų kortel ÷s vežti keleivius autobusais ir m ažais autobusais išdavimas

•

leidimų vežti maršrutu išdavimas

Alkoholio ir tabako reklamos ant išorin÷s reklamos priemonių draudimo ir ribojimo
laikymosi kontrol÷s paslaugos
•

informacijos d ÷l alkoholio ir tabako reklamos ant išorin ÷s reklamos p riemonių
draudimo ir r ibojimo laiky mosi p ateikimas

•

leidimų įren gti vaizdin ę ( išorin ę) reklamą ant savivaldy bei p riklausan čių ar valdy tojo
teise valdomų objekt ų išdavimas
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Paslaugos tiek piliečiams, tiek verslui:
S tatinių naudojimo priežiūra, statinio projektavimo sąlygų sąvado bei statybos leidimų
išdavimo įstatymų nustatyta tvarka paslaugos
•

informacijos d ÷l statinių naudo jimo p riežiū ros, statinio p rojektavimo s ąly gų s ąvado
bei staty bos leidimų išdavimo p ateikimas

•

informacijos ap ie p rojektavimo (technin ių ) s ąly gų bei leidimų rū šis ir jų išdavimo
tvark ą p ateikimas

•

leidimų staty ti, rekonstruoti, remontuoti ar griauti išdavim as

•

techninių s ąly gų nor intiems p rojektuoti vandentiekio, kan alizacijos, dujotiek io,
elektros, šilumos tinklų p risijungimą p rie esamų inžinerinių tinklų išdavim as

•

p rojektavimo s ąly gų s ąvado norintiems p rojektuoti gy venamąjį namą, sodo namel į
išdavimas

•

p rojektavimo s ąly gų s ąvado norintiems p erp lanuoti but ą nekeičiant p askirties
išdavimas

•

p rojektavimo s ąly gų s ąvado norintiems p erp lanuoti but ą keičiant p askirt į išdavimas

•

p rojektavimo s ąly gų s ąvado norintiems atlikti p ramonin ÷s, gamy bin ÷s ir visuomen in ÷s
p askirties objekt ų rekonstrukcijos p rojekt ą išdavimas

•

p rojektavimo s ąly gų s ąvado norintiems p rojektuoti naujus p ramonin ÷s, gamy bin ÷s ir
visuomenin ÷s p askirties objektus išdavimas

Archyvinių dokumentų tvarkymo paslaugos
•

informacijos ap ie archy vinių dokum ent ų tvarky mą p ateikimas

•

archy vinių p ažy mų išdavimas

Reikia p asteb ÷ti, jog tok į s ąraš ą p agrinde įtakojo sav ivaldy bių institucijų tarnautojų nuomon ÷,
jog d au gelis p aslaugų turi b ū ti p erkelta.
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PRIEDAI
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