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Nuo 2014 m. Lietuvoje įtvirtintas naujas administracinės naštos mažinimo tikslas, taikomas
kiekvienai institucijai individualiai: administracinės naštos, kurią ūkio subjektams sukelia institucijos kompetencijos srityje inicijuotas teisinis reguliavimas, lygis per kalendorinius metus
turi išlikti nepakitęs arba mažėti. Valstybės institucijos įpareigotos pinigine išraiška skaičiuoti
administracinės naštos pokytį, o Ekonomikos ir inovacijų ministerija – nustatyti bendro administracinės naštos lygio pokytį per metus.

Pagal institucijų pateiktus duomenis nustatyta, kad administracinė našta verslui 2019 metais
buvo sumažinta 12,8 mln. eurų, o per visą administracinės naštos pokyčio vertinimo laikotarpį
nuo 2014 metų administracinė našta sumažėjo daugiau nei 122 mln. eurų1. Tarp institucijų,
labiausiai sumažinusių administracinę naštą ryškiausios dvi lyderės – Finansų ministerija, administracinę naštą sumažinusi beveik 70 mln. eurų ir Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba,
sumažinusi ją daugiau nei 41 mln. eurų. Kartu šios institucijos atsakingos už maždaug 90 proc.
administracinės naštos sumažinimo 2004-2019 m. laikotarpiu.

KAIP SKELBIA LR EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTERIJA,2
PAGRINDINIAI PROJEKTAI,
LEIDĘ SUMAŽINTI ADMINISTRACINĘ NAŠTĄ:
-70,1 mln. eurų – kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos pakeitimai, kurie leidžia naujo modelio kasos aparatų naudotojams nebepildyti popierinių žurnalų.
(Finansų ministerija, 2018)

-31,8 mln. eurų – atnaujintos Geros higienos praktikos taisyklės, leidžiančios maisto
tvarkymo įmonėms atsisakyti kasdienio keturių savikontrolės žurnalų pildymo.
(Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, 2018)

-9,2 mln. eurų – pakeisti mažoms maisto produktų parduotuvėms taikomi maisto tvarkymo
reikalavimai, leidžiantys vietoj kasdienio įrašų registravimo trijuose savikontrolės
žurnaluose, pildyti savikontrolės žurnalą tik neatitikčių atvejais.
(Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, 2019)

-1,2 mln. eurų – šeimos gydytojas nebeteikia pažymų, pateisinančių ugdymo institucijos
nelankymą dėl ligos.
(Sveikatos apsaugos ministerija, 2019)

-1,1 mln. eurų – Juridinių asmenų registro nuostatų pakeitimas, kuriuo nustatoma, kad kai
užsienio valstybių registrų duomenys apie juridinių asmenų įregistravimą šiuose
registruose yra vieši ir neatlygintinai prieinami visiems asmenims, Registro tvarkytojui
užsienio juridinių asmenų registravimo pažymėjimų nuorašai ar registro, kuriame saugoma
juridinio asmens byla, išrašai neteikiami.
(Teisingumo ministerija, 2016)

-0,8 mln. eurų – Darbo kodekso pakeitimai, kuriais aiškiai įtvirtinama galimybė darbuotojų
darbo laiko apskaitos žiniaraščius pildyti ir saugoti elektroniniu būdu.
(Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, 2016)

LABIAUSIAI ADMINISTRACINĘ NAŠTĄ PADIDINĘ SPRENDIMAI:
+2,9 mln. eurų – įsakymas, kuriuo buvo pakeista higienos norma dėl maisto produktų
ženklinimo, ir į kurį buvo perkeltos ES direktyvos dėl nuorodų arba žymų maisto produkto
partijai identifikuoti bei ES reglamentas dėl informacijos apie maistą vartotojams.
(Sveikatos apsaugos ministerija, 2016)

+1,5 mln. eurų – įpareigojimas teikti sąskaitų faktūrų ir krovinio važtaraščių duomenis
elektroniniu būdu.
(Finansų ministerija, 2015)

+1,5 mln. eurų – Socialinio draudimo įmokų sujungimas.
(Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, 2018)

PRISITAIKYMAS TAIP PAT NAŠTA

Deja, šalies verslas ir gyventojai dažnai teigia nejaučiantys administracinės naštos sumažėjimo3.
Viena iš to priežasčių – vertinant administracinės naštos pokyčius, prisitaikymo kaštai
nevertinami – vertinamos tik išlaidos, kurias patiria ūkio subjektai, vykdydami teisės aktuose
nustatytus informacinius įpareigojimus – teikdami valstybės, savivaldybių institucijoms arba
trečiosioms šalims informaciją apie savo veiklą ar gaminius, tokią informaciją kaupdami bei
saugodami. Kad norint neatsilikti nuo pažangiausių Europos Sąjungos valstybių narių, turėtume
palaipsniui pereiti nuo administracinės naštos prie prisitaikymo išlaidų ir bendros reguliavimo
naštos ūkio subjektams vertinimo, pastebi ir pati Ekonomikos ir inovacijų ministerija.4
Štai Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo pakeitimas turėjęs sumažinti administracinę naštą daugiau nei 70 mln. eurų, tokių rezultatų leistų pasiekti tik atnaujinus turimus
kasos aparatus. Tam ūkio subjektai patirtų virš 68 mln. eurų prisitaikymo išlaidų, tad galima
pagrįstai abejoti, kad šiuo pakeitimu administracinė našta verslui gali būti sumažinta tik
teoriškai.5 Kad bendras administracinės naštos pokyčio ir prisitaikymo išlaidų rezultatas sieks
tik beveik 2 mln. eurų, buvo numatyta ir projekto poveikio vertinime6, tačiau pristatant rezultatus į prisitaikymo išlaidas nuspręsta neatsižvelgti.

VERTINIMAI TOLI NUO REALYBĖS
Kita priežastis kodėl administracinės naštos stebėsenos rezultatai neatspindi mokesčių mokėtojų nuotaikų – pernelyg optimistinis poveikio vertinimas. Štai diegiant Vieningą gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinę sistemą (GPAIS) skaičiuota, jog kasmėnesinis pakuočių
apskaitos žurnalo pildymas įmonėms užtruks 2,75 val.,7 tačiau jį jau įdiegus apklausti praktikai
teigė, jog tam kas mėnesį užtrunka beveik dvigubai daugiau – pusdienį (~4 val.).8 Akivaizdu, kad
tai turi įtakos ir administracinės naštos pokyčiams – užuot sumažinusi administracinę naštą 0,3
mln. eurų, sistema ją padidino. Prie to prisidėjo ir gerokai didesnis, nei planuota, įmonių, kurioms
privalu teikti duomenis per GPAIS, skaičius.
Kitas pernelyg optimistinio vertinimo pavyzdys – Išmanioji mokesčių administravimo sistema.
Administracinės naštos mažinimo stebėsenos ataskaitose teigiama, kad įpareigojimas teikti
sąskaitų faktūrų ir krovinio važtaraščių duomenis elektroniniu būdu padidino administracinę
naštą ūkio subjektams 1,53 mln. eurų.9 Tačiau Valstybinio audito ataskaita parodė, jog nors VMI
galimybių studijoje planavo, kad mokesčių mokėtojų kasmetinės sąnaudos teikiant duomenis
į i.SAF ir i.VAZ sudarys 174 tūkst. eurų, jos siekia 18 mln. eurų per metus. Dar apie 52 mln. eurų
sudarė mokesčių mokėtojų turimų informacinių sistemų pritaikymo sąnaudos. VMI planuota
kasmetinė mokesčių mokėtojų nauda naudojantis i.SAF ir i.VAZ el. paslaugomis – 44 mln. eurų.
Reali nauda – 0,8 mln. eurų.10

„PAMIRŠTOJI“ NAŠTA
Į administracinės naštos pokyčių vertintojų akiratį nepateko tokie svarbūs pakeitimai, kaip
prisitaikymas prie Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, kuris pačių įmonių vertinimu, joms
vidutiniškai atsiėjo 8 tūkst. eurų, o didžiosioms kompanijoms – net ir 65 tūkst. eurų.11 2018 m.
pradžioje Lietuvoje veikė 533 įmonės, kurių darbuotojų skaičius viršijo 250. Jei kiekviena jų prisitaikymui prie BDAR išleido 65 tūkst. eurų, vien joms tai kainavo virš 34 mln. eurų.

ATVEJO STUDIJA: NAUJAS REGULIAVIMAS –
KOVA SU „ŠEŠĖLIU“ TURGAVIETĖSE
Problema, kurią bandoma spręsti: turgavietėse paplitusi nelegali prekyba mėsos produktais.
Sprendimas: Kovojant su šiuo reiškiniu svarstyta sukurti naują Centralizuotą turgaviečių apskaitos informacinę sistemą (CTAIS),
kuri pakeistų ranka pildomus popierinius buhalterinės apskaitos žurnalus.
Po diskusijų nuspręsta atsisakyti naujos informacinės sistemos CTAIS sukūrimo, ir turgaviečių apskaitai pritaikyti jau sukurtas
sistemas. Siūloma įvesti nuostatą, jog turgavietės prekiautojai nuo 2021 m. sausio 1 d. turgavietėje parduodamų žemės ūkio ir
maisto produktų (mėsos ir mėsos produktų, paukštienos ir paukštienos produktų, obuolių, braškių, bulvių, pomidorų, agurkų)
kiekio ir gautų pajamų apskaitą turės vykdyti per Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (i.MAS) nuotolinių apskaitos
paslaugų smulkiajam verslui posistemį (i.APS). O mėsos, mėsos produktų, paukštienos ir paukštienos produktų prekiautojai
turgavietėse, bet ir viešose prekybos vietose privalės pildyti Turgavietės e. žurnalą. Į jį duomenis prekybininkams reiktų suvesti
du kartus per dieną.

Poveikio vertinimas

Administracinė našta: Administracinės naštos pokytis, galimai atsirasiantis po projekto nuostatų įsigaliojimo, nebuvo skaičiuotas, kadangi kol kas nėra aišku, kaip duomenys bus suvedami į Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (i.MAS)
nuotolinių apskaitos paslaugų smulkiajam verslui posistemį (i.APS).12

Laukiamas rezultatas: Nenurodyta (planuojant CTAIS buvo vertinama, kad prekyboje mėsos produktais neapskaitytos verslo
pajamos sudaro apie 151 mln. eurų13, kokia dalis galėtų būti ištraukta „iš šešėlio“ - nežinoma).

Institucijos, su kuriomis derinamas Projektas: Lietuvos Respublikos finansų ministerija, VMI, VMVT, VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, Lietuvos smulkiųjų verslininkų ir prekybininkų asociacija, asociacija „Lietuvos Prekyvietės ir
Turgavietės“ ir visuomenė. Pastabas pateikusios institucijos: Finansų ministerija.14

Iš pasirinkto reguliavimo modelio kylančios grėsmės:

Siūlomas reguliavimas nesumažins nelegalios prekybos apimčių – nesąžiningi prekeiviai ir toliau neapskaitys parduodamų
prekių – neves duomenų į Turgavietės e. žurnalą.
Itin padidės administracinė našta smulkiajam ir vidutiniam verslui - net ir vertinant optimistinį scenarijų, jei duomenų
suvedimui bus skiriama 20 min. (10 min. prekybos pradžioje ir 10 min. prekybos pabaigoje), tai reikštų 8 papildomas
darbo valandas per mėnesį - arba visą papildomą darbo dieną. Prekiautojų mėsa ir mėsos gaminiais skaičius Lietuvoje
siekia beveik 1800 asmenų. Jei skaičiuotume, kad prekiautojas gauna minimalią algą (607 EUR), vien papildomos darbo
užmokesčio sąnaudos sudarytų apie 0,7 mln. eurų per metus. Kiek kainuos mobilieji įrenginiai duomenų suvedimui į i.APS
- nežinoma.
Dalis turgaviečių prekeivių (ypatingai – vyresnio amžiaus asmenys), bus priversti pasitraukti iš veiklos, galbūt netgi taps
papildoma našta socialinės paramos sistemai.
i.APS sistemą bus būtina tobulinti įdiegiant Maisto produktų apskaitos modulį - tam bus būtinos papildomos išlaidos. i.APS
apskaitos paslauga smulkiajam verslui diskredituojama, kaip savanoriška paslauga. Labai preliminariais vertinimais anksčiau siūlytos CTAIS sukūrimui, įdiegimui ir integracijai su veikiančiomis informacinėmis sistemomis planuota skirti apie 500
tūkst. eurų., o metiniam CTAIS palaikymui apie 100 tūkst. eurų.15

Ko trūksta siūlomo reguliavimo poveikio įvertinimui (remiantis Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros
organizacijos reguliavimo politikos poveikio vertinimo gerosios praktikos principais16)?

Kaip būtų įmanoma sumažinti siūlomo reguliavimo prisitaikymo kaštus?

Kaip galima patobulinti siūlomą reguliavimą?
Galimos reguliavimo alternatyvos:
Mažinti mokesčių naštą (PVM), siekiant, kad prekių kainų skirtumas Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse
sumažėtų.
Sustiprinti importuojamos mėsos produkcijos kontrolę.
Operatyviniai kassavaitiniai turgaviečių patikrinimai turintys atbaidyti nuo nelegalios prekybos.
Švietimas - Informacinė kampanija apie „šešėlį“ turgavietėse. Palyginimui – jei būtų išnaikintas šešėlis, PVM galima būtų
sumažinti X p.p. Skaidriausios turgavietės rinkimai ir pan.
Savireguliacija: susitarimai su turgaviečių administracijomis dėl informacijos transliavimo, pavyzdžiui, apie būtinybę išduoti kasos kvitą.
Pilotinė pasirinktos turgavietės studija - įdiegti siūlomą reguliavimą ne visoje šalyje, o išbandyti reguliavimą pasirinktoje
turgavietėje.

ADMINISTRACINĖS NAŠTOS
SKIRTUMAI SAVIVALDOJE

Centrinė valdžia nėra vienintelis reguliavimų ir kitos administracinės naštos šaltinis.
Įgyvendindamos nacionalinio lygmens teisės aktus, ūkio subjektų veiklą reguliuoja ir savivaldybės. Jos tai daro remdamosi savo kompetencija – skirtingos savivaldybės nustato skirtingus
reikalavimus, skiriasi tiek jų įgyvendinimo terminai, tiek reikalaujami pateikti dokumentai ir tt.
Dėl šios priežasties reguliavimo našta skirtingose savivaldybėse gali skirtis kelis kartus.
LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijai įgyvendinant projektą „Reguliavimo naštos verslui savivaldybėse identifikavimas ir įvertinimas“ penkiose šalies savivaldybėse analizuoti savivaldybių įpareigojimai verslui tokiose srityse, kaip prekyba viešosiose vietose, reklama, transportas,
renginių organizavimas, tvarkos ir švaros užtikrinimas, žemės darbų vykdymas, triukšmo prevencija, gyvūnų laikymas, želdynų ir želdinių apsauga, turizmo infrastruktūra. Tyrimas parodė,
kad Vilniaus miesto savivaldybėje verslo patiriama reguliavimo našta, kylanti iš savivaldybės
lygmens teisės aktų, sudaro 33 754 799 Eur (39 543 Eur įmonei), Kauno miesto savivaldybėje
atitinkamai 8 330 704 Eur (20 695 Eur įmonei), Klaipėdos rajono savivaldybėje 146 255 Eur (13
004 Eur įmonei), Druskininkų savivaldybėje 641 369 Eur (10 257 Eur įmonei) ir Visagino savivaldybėje 567 912 Eur (37 782 Eur įmonei).17 Žinoma, galima sutikti, kad didieji miestai reguliavimas
bando spręsti sudėtingas, kompleksines problemas, tačiau matome, kad ir juose reguliavimo
našta skiriasi beveik du kartus.18
IŠ SAVIVALDYBĖS LYGMENS TEISĖS AKTŲ KYLANTI
REGULIAVIMO NAŠTA VIENAI ĮMONEI, EUR.
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37782

Įvertinti, kokios yra neapskaitytos prekybos turgavietėse apimtys, ir kokią dalį šių neapskaitytų pajamų siūlomas
reguliavimas ištrauktų iš „šešėlio“.

20695

Kiek kainuos sistemų pritaikymas ir sukūrimas mokesčių administratoriui ir mokesčių mokėtojams?

13004,32

Kiek prekeivių dėl naujo reguliavimo pasitrauks į „šešėlį“ arba neteks darbo? Kokia dalis iš šių prekeivių yra socialiai
pažeidžiama?
Kokie yra konsultacijų su visuomene rezultatai? Kokias pastabas reguliavimui pateikia patys prekeiviai ir turgaviečių
administratoriai?

VILNIAUS M.

KAUNO M.

KLAIPĖDOS R.

10257

DRUSKININKAI

VISAGINAS

Norint savivaldybėse organizuoti renginius, įmonės privalo pasirūpinti sutartimis dėl
renginio vietos priežiūros, šiukšlių dėžių bei biotualetų pastatymu, greitosios medicinos
pagalbos ir priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų budėjimu, saugaus eismo ir viešosios tvarkos
užtikrinimu ir t.t. Renginių organizavimo srities vidutinė reguliavimo našta vienai įmonei
vertinamose savivaldybėse skiriasi kelis kartus:

KAUNE
14 504 eurų

Konkretūs pavyzdžiai atskleidžia, kaip stipriai skiriasi reguliavimai savivaldybėse:
Norėdama leidimą prekiauti kioske (prekybos paviljone) tipinė įmonė Vilniuje gali sugaišti
net 369 val., Kaune 44 val., Visagine 46,3 val., Klaipėdos rajone 31,25 val., Druskininkuose 3
val.

KLAIPĖDOS R.
31,25 val.

VISAGINE
46,3 val.

KAUNE
44 val.

DRUSKININKUOSE
3 val.

VILNIUJE
369 val.

Įmonės, norinčios gauti leidimą prekiauti kioske (paviljone), Vilniuje turi įgyvendinti 18
reikalavimų, Visagine – 11, Kaune – 8, Klaipėdos raj. – 4, Druskininkuose – 1. Jei Vilniuje
norint prekiauti kioske (paviljone), būtina parengti architektūrinius brėžinius, estetinio vaizdo sprendinius, įrengti funkcionavimui būtiną mažąją architektūrą, tai šios srities
lyderė Druskininkų savivaldybė parengia prekybos viešosiose vietose schemas, numato
jose prekybos vietas, jas įrengia ir viešina informaciją savivaldybės internetiniame puslapyje, todėl įmones šioje savivaldybėje sugaišta mažiau laiko ir patiria mažesnę reguliavimo
naštą. 19

VISAGINE
33 034 eurų23

VILNIUJE
8 700 eurų

KLAIPĖDOS R.
10 962 eurų

DRUSKININKUOSE
7 484 eurų

Norint gauti leidimą prekiauti iš automobilių ar jų priekabų Kaune toks veiksmas užtrunka
3 val., Vilniuje tokiam pačiam veiksmui sugaištama 10 d. d. 20
Norėdama gauti leidimą atlikti žemės kasimo darbus, tipinė įmonė Vilniuje patiria 3,1
didesnę reguliavimo naštą nei Kaune ir 2,4 k. – nei Druskininkuose.21
Įpareigojimai verslui turizmo srityje analizuoti trijose savivaldybėse, renkančiose turizmo
infrastruktūros vietinę rinkliavą – Druskininkuose, Kauno mieste ir Vilniuje. Turizmo infrastruktūros srities administracinė našta vienai įmonei kainavo 31 eurą Vilniuje, 176 eurus
Kaune ir 295 eurus Druskininkuose. Vilniuje reikalavimai įgyvendinami nedideliais kaštais
– rinkliavos deklaruojamos internetu, perkeliant duomenis naudojant programinę įrangą
ar eksportuojant duomenis, duomenys apie vietinės rinkliavos dydžius ir kiekius taip pat
renkami automatiškai registruojantis klientui. Vilniuje, skirtingai nei Kaune ar Druskininkuose, nėra reikalavimo vesti atskirą vietinės rinkliavos apskaitą ar saugoti vietinės apskaitos dokumentus.22

GERESNIEMS SPRENDIMAMS REALESNIS PAVEIKSLAS
IŠVADOS:

Siekiant pamatuoti administracinės naštos pokyčius svarbu ne tik kiekybiškai įvertinti
laukiamus rezultatus ir sukuriamą administracinę naštą, bet ir tai, kiek prisitaikymas kainuos mokesčių mokėtojams.
Kai kurie pakeitimai lemia nemažus sutaupymus, tačiau jie – grynai teoriniai, todėl svarbu
vertinti ne tik diegiamų pakeitimų potencialią, bet ir realią naudą.

LR Administracinės naštos mažinimo įstatymas įpareigoja savivaldybes mažinti administracinę
naštą: administracinės naštos mažinimo priemonės turi būti įtrauktos į savivaldybių strateginius
veiklos planus. Informacija apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą privalo
būtų skelbiama ir ne rečiau kaip kartą per pusmetį atnaujinama savivaldybių interneto svetainėse. Šią informaciją pasibaigus pusmečiui vertina savivaldybių centralizuotos vidaus audito
tarnybos.24 Deja, nors LR Administracinės naštos mažinimo įstatymas įpareigoja savivaldybes
numatyti administracinės naštos mažinimo priemones strateginiuose veiklos planuose, tačiau
anksčiau niekada nebuvo vertina, ar šios priemonės yra veiksmingos, ar jos apskritai yra įgyvendinamos.25
Savivaldybės dažniausiai pasirenka abstrakčius, kiekybiškai administracinės naštos nematuojančius rodiklius, pvz., siekiant pašalinti perteklinius, pasenusius ar besidubliuojančius reikalavimus peržiūrėtų teisės aktų skaičius.26 Siekiami rezultatai painiojami su veikla – pavyzdžiui,
siektini rezultatai įvardinami kaip „peržiūrėtų teisės aktų skaičius“, „pašalinti pertekliniai, besidubliuojantys reikalavimai“, bet niekur neįvardinta, kokio rezultato pasieka, t.y., kiek sumažėjo
administracinė našta.27 Administracinė našta ir priemonės jai sumažinti retai vertinamos pinigine
išraiška.
Savivaldybės ne visas administracines paslaugas teikia pakankamai greitai. Kai kuriais atvejais
paslaugų teikimo terminai yra per ilgi ir gali būti sutrumpinti taip sumažinant verslui laukimo
kaštus. Dažnai teikiant administracines paslaugas reikalaujama pateikti perteklinius ar viešai
prieinamus dokumentus ar duomenis. Deja, savivaldybės retai imasi mažinti šią administracinę
naštą.28

Pateikiamus duomenis apie administracinės naštos pokyčius būtina atnaujinti gavus
informaciją apie realius pokyčius (ex post vertinimas) arba specialistų, audito institucijų
vertinimus.
Svarbu vertinti reguliavimų poveikį smulkiajam ir vidutiniam verslui, kuriam jų našta dažnai yra neproporcingai sunki.
Svarbu ieškoti kitų būdų problemoms spręsti – tokių kurie nekuria naujų reguliavimų ir
administracinės naštos. Projektus, kuriais kuriama nauja reguliacinė našta, privalo lydėti
alternatyvų vertinimas (tame tarpe status quo, kaip reguliavimo alternatyvos įvertinimas,
savireguliacinių, elgesio ekonomikos studijomis paremtų alternatyvų, bei galimybių egzistuojančią problemą spręsti švietimu bei visuomenės informavimu, ir galimų šių priemonių
kombinacijų įvertinimas).
Institucijos ir tarnautojai turi būti motyvuojami prisidėti prie reguliacinės naštos mažinimo – jų pastangos naikinant perteklinius reguliavimus, diegiant alternatyvas turi būti
vertinamos.
Konsultacijų dėl naujų reguliavimų su visuomene procesas turi būti kiek įmanoma labiau
skaidrus ir apimti tuos subjektus, būtent kuriuos ir paveiks reguliavimas.
Institucijoms, ypatingai – savivaldybėms labai svarbu dalintis gerąja praktika, įvertinti
skirtingus taikomus reguliavimus, ir diegti tuos, kurie kuria mažiausią naštą.Tam galėtų
pagelbėti neformalus bendradarbiavimo tarp institucijų tinklas.
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