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Kaunas
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 (2013 m.
lapkričio 27 d. nutarimo Nr. 1109 redakcija įsigaliojo nuo 2014 m. sausio 1 d.) patvirtino Bendrųjų
reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašą (toliau –
Aprašas). Aprašo 3 punkte nustatyta, kad įstaigos privalo turėti interneto svetainę, atitinkančią Apraše
nurodytus reikalavimus.
Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2014 m. gegužės 13 d. raštu Nr. 10-109
„Dėl savivaldybės įstaigų ir įmonių interneto svetainių“ kreipėsi į Birštono savivaldybės merę,
informuodama apie nustatytus savivaldybės įstaigų interneto svetainių neatitikimus Apraše
nurodytiems reikalavimams.
Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos užsakymu
Europos Tarpdisciplininių Tyrimų Institutas 2014 m. birželio mėnesį atliko Įstaigų interneto svetainių
atitikimo Aprašo nuostatoms tyrimą (toliau – Tyrimas), kurio tikslas – atlikti įstaigų interneto svetainių
turinio analizę, pateikti išvadas dėl įstaigų interneto svetainių būklės ir pasiūlymus dėl jų tobulinimo.
Tyrimo metu buvo vertinamas interneto svetainių atitikimas Aprašo reikalavimams,
atsižvelgiant į svetainės bendrąsias nuostatas, struktūros reikalavimus bei informacijos reikalavimus
(svetainės struktūra ir kontaktai, teisinė informacija, veikla, paslaugos, nuorodos ir kita).
Įvertinus Birštono savivaldybės įmonių ir įstaigų interneto svetaines nustatyta, kad
bendrųjų nuostatų atitikimas vertinimo kriterijams procentine išraiška yra nuo 35,7 iki 61,5. Struktūros
reikalavimų atitikimas – nuo 0 iki 20. Struktūros reikalavimų visiškai neatitiko UAB „Birštono
vandentiekis“, 60 proc. reikalavimus atitiko tik Birštono sporto centro interneto svetainės bendrosios
nuostatos.
Praktiškai daugumos interneto svetainių skiltyje „veikla“ nėra pateikiama informacija,
sugrupuota pagal pagrindines įstaigos veiklos sritis. Šioje srityje turi būti skelbiama konkreti
informacija ir nuorodos apie šiuo metu vykdomus įstaigos svarbiausius projektus ir veiklą. Taip pat
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neskelbiama arba neatnaujinama informacija apie darbuotojų darbo užmokestį, neskelbiami finansinių
ataskaitų rinkiniai, vadovų darbotvarkės ir pan. Vertinant pateikiamos informacijos atitikimą
reikalavimams konstatuota, kad struktūros schema paskelbta tik Birštono turizmo informacijos centro.
Nė vienos įmonės interneto svetainėje nėra paskelbta informacija apie kiekvieno darbuotojo atliekamas
funkcijas ir specialiuosius reikalavimus jų pareigybei. Nėra nuorodos į Elektroninių valdžios vartų
svetainę bei kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių steigėjo interneto svetainę.
Tyrimo metu taip pat buvo vertinamas ir Birštono savivaldybės interneto svetainės
atitikimas Aprašo reikalavimams. Nustatyta, kad svetainėje nėra informacijos apie kiekvieno
tarnautojo atliekamas funkcijas ir specialiuosius reikalavimus jo pareigybei. Taip pat „teisinės
informacijos“ skiltyje nėra skelbiamos Seimo kontrolierių pažymos. Lietuvos Respublikos Seimo
kontrolierių pažymos turi būti skelbiamos nedelsiant, kai tik gaunamos, o informacija apie Lietuvos
Respublikos Seimo kontrolierių pasiūlymų (rekomendacijų) nagrinėjimo rezultatus – nedelsiant, ją
pateikus Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui. Pažymos ir informacija apie Lietuvos Respublikos
Seimo kontrolierių pasiūlymų (rekomendacijų) nagrinėjimo rezultatus skelbiamos ne trumpiau nei
vienus metus nuo informacijos Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriams apie nagrinėjimo rezultatus
pateikimo dienos. Šioje skiltyje taip pat turi būti skelbiami valstybės kontrolierių sprendimai, teismo
sprendimai, šiurkštūs tarnybiniai nusikaltimai (jei tokie nustatyti).
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių
administracinės priežiūros įstatymo 2 straipsnio 1 dalimi, 4 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 5 straipsnio
2 dalies 1 punktu,
reikalauju:
nedelsiant vykdyti Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų
interneto svetainėms aprašo reikalavimus ir užtikrinti, kad Birštono savivaldybės ir jai pavaldžių
įmonių ir įstaigų interneto svetainės atitiktų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio
18 d. nutarimu Nr. 480 patvirtinto Aprašo reikalavimus.
Apie šio reikalavimo įvykdymą arba atsisakymą jį vykdyti Vyriausybės atstovui Kauno
apskrityje turi būti pranešta per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos.
Atkreipiu dėmesį į tai, kad pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės
priežiūros įstatymo 4 straipsnio 9 dalį, Birštono savivaldybės merė artimiausiame savivaldybės tarybos
posėdyje privalo su šiuo reikalavimu supažindinti Birštono savivaldybės tarybos narius.
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