TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTA
VIDAUS AUDITO TARNYBA
VIDAUS AUDITO ATASKAITA DĖL 2020 M. II - O PUSMEČIO
ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ
VYKDYMO VERTINIMO

2021 m. vasario 24 d. Nr. 102-5
Tauragė

I. ĮVADINĖ DALIS
Vidaus audito
atlikimo
motyvai

Vidaus auditas atliktas vykdant Tauragės rajono savivaldybės administracijos

Vidaus audito
atlikimo
terminas

Vidaus audito pradžia: 2021-02-18. Pabaiga: 2021-02-24.

Vidaus audito
apimtis

Tauragės rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracija)

Centralizuotos vidaus audito tarnybos 2021 m. veiklos planą.

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

Audituoti
subjektai
(institucijos,
institucijų
padaliniai)

Batakių seniūnija, Tauragės seniūnija, Tauragės miesto seniūnija, Gaurės
seniūnija, Žygaičių seniūnija, Lauksargių seniūnija, Mažonų seniūnija,
Skaudvilės seniūnija. Administracijos struktūriniai padaliniai - skyriai: Finansų;
Plėtros, investicijų ir turto valdymo; Architektūros ir urbanistikos; Geodezijos ir
GIS; Informatikos; Kultūros; Švietimo ir sporto; Socialinės paramos; Statybos;
Bendrasis ir civilinės metrikacijos; Kaimo reikalų; Centralizuotos buhalterijos.
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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.

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 pateiktus Bendrojo ir civilinės metrikacijos skyriaus duomenis:
 Įdiegtas atsiskaitymas už paslaugas bankinėmis kortelėmis, dėl to interesantui nereikia į
įstaigą eiti kelis kartus ir pristatyti mokėjimo kvitą, kai yra sumokamas nustatytas mokestis
už civilinės metrikacijos suteiktas mokamas paslaugas.
 Kai kurių komisijų darbe atsisakyta popierinių protokolų. Garsiniai protokolai daromi
Ekstremalių situacijų komisijos ir Ekstremalių situacijų operacijų centro komisijos posėdžių.
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Jau įrašyti 52 garsiniai protokolai, kas leidžia racionaliau išnaudoti darbo laiką darbuotojams,
kuriems anksčiau buvo prievolė tokio tipo protokolų tekstus rinkti popieriniame dokumente.
 Dokumentų valdymo atvejais atsisakyta daug popierinių dokumentų. Trumpai saugomų
dokumentų dauguma — elektroninės bylos. Nuolat saugomi – Administracijos direktoriaus
veiklos įsakymai, teikimai, mero potvarkiai veiklos klausimais ir teikimai -adoc. dokumentai,
pasirašomi kvalifikuotais parašais.
Minėtos taikytos priemonės 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. II-o pusmečio laikotarpiu sudarytos sąlygos interesantams už mokamas paslaugas atsiskaityti
paslaugos suteikimo vietoje (anksčiau asmenys turėjo susimokėti pašto skyriuose arba banke ir
pristatyti mokėjimo kvitą). Darbo organizavimo požiūriu administracinė našta išnyko atsisakius
popierinių dokumentų tvirtinimo ir saugojimo atvejais bei pradėjus kai kurių komisijų darbo
protokolus rengti garsinėmis įrašymo priemonėmis. Nustatytos taikytos priemonės atitiko Įstatymo
nuostatas ir principus dėl administracinės naštos mažinimo.
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