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I. ĮVADINĖ DALIS
Vidaus audito
atlikimo
motyvai

Vidaus auditas atliktas vykdant Tauragės rajono savivaldybės administracijos

Vidaus audito
atlikimo
terminas

Vidaus audito pradžia: 2020-10-08; Pabaiga: 2020-10-14.

Vidaus audito
apimtis

Tauragės rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracija)

Centralizuotos vidaus audito tarnybos 2020 m. veiklos planą.

struktūrinių padalinių ir filialų - seniūnijų ir skyrių veikla, susijusi su
administracinės naštos mažinimu per 2020 m. I-ą pusmetį.

Vidaus audito
tikslas

Įvertinti kaip vykdomos Tauragės rajono savivaldybės 2020-2022 metų
strateginiame veiklos plane numatytos administracinės naštos mažinimo
priemonės.

Vidaus audito
metodai

Vidaus auditas atliktas vadovaujantis 2018 m. gegužės 31 d. LR finansų ministro
įsakymu Nr. 1K-207 patvirtinta pavyzdine vidaus audito metodika, naudojant
apklausos bei gautų duomenų atrankos analitines procedūras.
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Vidaus audito
vertinimo
kriterijai

Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymas, Tauragės

Vidaus audito
vykdytojai

Tauragės rajono savivaldybės administracijos Centralizuotos vidaus audito

rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginis veiklos planas.

tarnybos vidaus auditorė (vyr. specialistė) Ona Toliušienė.

II. DĖSTOMOJI DALIS
2020 m. vasario 5 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-3 patvirtintas
Tauragės rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginis veiklos planas, kurio 01 programos tikslui
– Siekti efektyvaus ir skaidraus, visuomenės poreikius atitinkančio, valdymo – pasiekti iškeltas 01.04
uždavinys: taikyti viešojo administravimo ir valdymo gerinimo priemones, siekiant padidinti
savivaldybės veiklos efektyvumą. Įgyvendinant šį uždavinį numatyta 01.04.01. priemonė
Administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimas, tačiau asignavimų numatytu laikotarpiu
šiai priemonei vykdyti nenumatyta. Kas konkrečiai planuojama padaryti mažinant administracinę
naštą neįvardijama, dėl ko administracinės naštos priemonių įgyvendinimo vertinimui trūksta
konkrečių kriterijų.
Atlikus Tauragės rajono savivaldybės administracijos padalinių (skyrių) ir filialų (seniūnijų)
apklausą nustatyta, kad:


pagal Administracijos Švietimo ir sporto skyriaus pateiktą informaciją, administracinė našta
sumažinta per prievolės atsisakymą priešmokyklinio amžiaus vaikų priėmimo į priešmokyklinio
ugdymo įstaigas atvejais prašymų pateikimą, t. y. tėveliams nebereikia teikti prašymų dėl vaikų
priėmimo į ugdymo įstaigų priešmokyklinio ugdymo klases, jei juos tenkina priėmimas pagal
teritorinius suskirstymus. Prašymai teikiami tik tuo atveju, jei tėvai nori leisti vaikus į kitas, pagal
gyvenamą vietą nepriskirtas ugdymo įstaigas. Centralizuoto vaikų priėmimo programa (CVPP)
priešmokyklinio ugdymo grupes suformuoja automatiškai. Mokyklos mato suformuotas grupes,
o tėvai tokią informaciją apie savo vaiką gali pasitikrinti savivaldybės tinklapyje, prisijungę prie
programos ir suvesdami asmens duomenis;



pagal Finansų skyriaus pateiktą informaciją, įstaigoms, gavusioms papildomas lėšas nebereikia
teikti paraiškų dėl papildomų lėšų skyrimo, o yra tiesiogiai suvedama į Finansų skyriaus
programą. Taip pat įstaigos nebeteikia prašymų dėl lėšų skyrimo turtui remontui, o suveda
poreikius į google. Docs. įrankį.
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Minėta taikyta priemonė atitinka LR Administracinės naštos mažinimo įstatymo (2012 m.
lapkričio 8 d. Nr. XI-2386) 3 str. 1 dalies 1 punkto nuostatas: esamo reguliavimo panaikinimas,
sumažinimas, konsolidavimas arba pagerinimas.
Išvados:
Tauragės rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginiame veiklos plane nėra numatytos
konkrečios priemonės administracinės naštos mažinimui, tačiau atlikus apklausą nustatyta, kad
2020 m. I-o pusmečio laikotarpiu panaikinta prievolė priešmokyklinio amžiaus vaikų priėmimo į
ugdymo įstaigas atvejais teikti prašymus, bei supaprastinti procedūriniai procesai dėl savivaldybės
įstaigų papildomų finansavimų atitiko Įstatymo nuostatas ir principus dėl administracinės naštos
mažinimo.

Centralizuotos vidaus audito tarnybos vedėja

Rima Jonikienė

Centralizuotos vidaus audito tarnybos vidaus auditorė (vyr. specialistė)

Ona Toliušienė
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