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VIDAUS AUDITO TARNYBA

VIDAUS AUDITO ATASKAITA DĖL 2017 M. I - O PUSMEČIO
ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ
VYKDYMO VERTINIMO
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Tauragė

I. ĮVADINĖ DALIS
Vidaus audito atlikimo pagrindas. Vidaus auditas atliktas vykdant Tauragės rajono
savivaldybės administracijos Centralizuotos vidaus audito tarnybos 2017 m. veiklos planą.
Vidaus audito vykdytojai. Tauragės rajono savivaldybės administracijos Centralizuotos vidaus
audito tarnybos vidaus auditorė (vyr. specialistė) Ona Toliušienė.
Vidaus audito atlikimo terminas. Vidaus audito pradžia: 2017-08-01. Pabaiga: 2017-08-14.
Audituojamas subjektas. Tauragės rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija).
Vidaus audito tikslas. Įvertinti kaip vykdomos Tauragės rajono savivaldybės 2016-2018 metų
strateginiame plane numatytos administracinės naštos mažinimo priemonės.
Audituojamas laikotarpis. 2017 metų I-as pusmetis.
Vertinimo kriterijai. Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymas,
Tauragės rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginis veiklos planas.
Vidaus audito metodai. Vidaus auditas atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus
kontrolės ir vidaus audito 2002 m. gruodžio 10 d. įstatymu Nr. IX-1253, Vidaus audito
rekomendacijomis, patvirtintomis Nuolatinės tarpžinybinės komisijos protokolu Nr. 1, kitais
Lietuvos Respublikos teisės aktais, Centralizuotos vidaus audito tarnybos metodika,
Centralizuotos vidaus audito tarnybos nuostatais bei profesinės etikos taisyklėmis.
II. DĖSTOMOJI DALIS
2016 m. vasario 17 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-29 patvirtintas
Tauragės rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginis veiklos planas, kurio 01.04.01
priemonėje dėl administracinės naštos mažinimo numatyta:
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kuo mažesnėmis laiko sąnaudomis bei finansinėmis išlaidomis pasiekti teisės aktuose
numatytus tikslus;



užtikrinti administracinės naštos stebėseną, viešumą ir prevenciją bei vykdymo kontrolę;



administracinė našta mažinama per nustatytų teisės aktuose įpareigojimų peržiūrėjimą ir
supaprastinamą (planuojama peržiūrėti vaikų priėmimo į darželius ir mokinių priėmimo
į mokyklas tvarkas ir nuimti įpareigojimą tėvams pristatyti pažymą apie deklaruotą
vaiko gyvenamąją vietą);



e-paslaugų teikimą ir jų prieinamumo didinimą;



įvairių duomenų registrų integraciją;



sukurti ir įdiegti topografinių duomenų e-paslaugą;



paslaugas teikti ,,vieno langelio“ principu.

Atsižvelgiant į numatytus įgyvendinti tikslus ir vertinat įgyvendintas priemones administracinės
naštos mažinimo srityje audituojamu laikotarpiu nustatyta:


2016 m. gruodžio 7 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-318 patvirtintas
„Centralizuoto vaikų priėmimo į Tauragės rajono mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo (III modelio) grupes tvarkos aprašas“, kurio 3. punkte nurodyta, kad vaiko tėvai
(globėjai) prašymus dėl vaikų priėmimo į švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo grupes teikia Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriui (atvykę į
Bendrąjį skyrių arba elektroniniu būdu, prisijungę prie www.epaslaugos.lt). Minėtas
sprendimas įsigaliojo nuo 2017 m. sausio 15 d.



Gyventojams, kurie neturi galimybės naudotis elektroninėmis paslaugomis, sudarytos sąlygos,
naudojantis ,,vieno langelio“ principo paslaugomis, užpildyti prašymus ir/ar pateikti reikiamus
dokumentus sekančių elektroninių paslaugų:
I.

Numerių pastatams, pastatų kompleksams, butams, patalpoms ir korpusams
suteikimas ir keitimas (paslaugos ID Nr. 594).

Paslauga teikiama interesantams, norintiems, kad jiems priklausančiam nekilnojamojo turto
objektui (pastatui, žemės sklypui su pastatais, butui) būtų suteiktas numeris (adresas).
II.

Leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas, panaikinimas,
galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas (paslaugos ID
Nr. 789).

Paslauga teikiama vežėjams, įregistravusiems įmonę (filialą) arba vežėjams - fiziniams asmenims,
deklaravusiems gyvenamąją vietą savivaldybės teritorijoje.
III.

Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būsto nuomai, įregistravimas į sąrašą
(paslaugos ID Nr. 906).
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Pasinaudojus šia paslauga suteikiama galimybė pasinaudoti valstybės parama socialinio būsto
nuomai.
IV.

Prašymo dėl vaiko priėmimo į ikimokyklinę įstaigą pateikimas (paslaugos ID
Nr. 906).

Visais minėtais atvejais, interesantui, neturinčiam galimybės naudotis elektroninėmis
paslaugomis, nebereikia kreiptis į atitinkamą Administracijos skyrių, prašymai ir duomenys
pateikiami gyventojų priėmimo vietoje. Tokiu būdu, plečiama ,,vieno langelio“ principu teikiamų
paslaugų apimtis, kaip tai numatyta Tauragės rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginiame
veiklos plane.


Ikimokyklinio ugdymo įstaigose tėvams, norintiems gauti mokesčio nuolaidą, reikėdavo
pateikti šeimos sudėties pažymas pradedant lankyti ugdymo įstaigą ir prasidėjus
naujiems metams, t. y. 2 kartus per metus. Dabar tokias pažymas ugdymo įstaigos užsako
per Administracijos Švietimo skyrių ir tėvams jų pristatyti nereikia. Tokiu būdu,
įgyvendintas strateginiame plane numatytas administracinės naštos mažinamas per
nustatytų teisės aktuose įpareigojimų peržiūrėjimą - prievolės tėvams pristatyti pažymą
apie deklaruotą vaiko gyvenamąją vietą.

Išvados:
1. Nuo 2017 m. sausio 15 d. pradėjo veikti elektroninių prašymų dėl priėmimo į
ikimokyklinio ugdymo įstaigas teikimas. Neturint galimybės naudotis elektroninėmis
paslaugomis, prašymas gali būti teikiamas „vieno langelio“ principu gyventojų priėmime.
Tokiu būdu nebereikia kreiptis į atitinkamą skyrių.
2. Gyventojų priėmime taip pat galima teikti prašymus dėl:
o numerių pastatams, pastatų kompleksams, butams, patalpoms ir korpusams suteikimo
ir/ar keitimo;
o leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo, panaikinimo,
galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo;
o dėl paramos būsto nuomai.
3. Neliko prievolės tėvams ikimokyklinio ugdymo įstaigoms pateikti deklaruotas vaiko
gyvenamos vietos pažymas.
4. Strateginiame veiklos plane kai kurios administracinės naštos mažinimo priemonės
suformuluotos taip, kad nėra galimybės įvertinti įgyvendinimo aplinkybių, t. y. nėra
nustatyti konkretūs tikslai ir įgyvendinimo terminai.
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Rekomendacija:
1. Strateginiame veiklos plane, planuojant administracinės naštos mažinimo priemones,
visais atvejais reikalinga nusistatyti konkrečius tikslus ir terminus, kuriuos būtų galima
pamatuoti, paskaičiuoti ar kitaip įvertinti.

Centralizuotos vidaus audito tarnybos vedėja

Rima Jonikienė

Centralizuotos vidaus audito tarnybos vidaus auditorė (vyr. specialistė)

Ona Toliušienė

Vieną ataskaitos egzempliorių gavau
Modestas Petraitis
Savivaldybės administracijos direktorius
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