ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
CENTRALIZUOTAS VIDAUS AUDITO SKYRIUS
ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO
VERTINIMO VIDAUS AUDITO
ATASKAITA
2014 m. rugpjūčio 1 d. Nr. A3-5
Šilalė
ĮVADINĖ DALIS
Motyvas: Vidaus auditas atliktas vadovaujantis patikslintu Centralizuoto vidaus audito
skyriaus 2014 metų veiklos planu ir vykdant Administracinės naštos mažinimo įstatymo 7 straipsnio
3 dalies reikalavimą, kad Savivaldybių centralizuotos vidaus audito tarnybos pasibaigus pusmečiui
vertina, kaip vykdomas Administracinės naštos mažinimo priemonių planas arba administracinės
naštos mažinimo priemonės, įtrauktos į savivaldybių strateginį veiklos planą.
Audito rūšis: veiklos.
Audituojamas subjektas: Šilalės rajono savivaldybės administracija, adresas: J.
Basanavičiaus g. 2, Šilalė. Įstaigos kodas 188773720.
Vidaus auditą atliko: Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja Zina Elvikienė.
Audito trukmė: auditas pradėtas 2014-07-16, baigtas 2014-08-01.
Audito tikslas: įvertinti kaip vykdomas Šilalės rajono savivaldybės 2014-2015 metų
administracinės naštos mažinimo priemonių planas, patvirtintas Savivaldybės tarybos 2014 m.
vasario 20 d. sprendimu Nr. T1-40.
Audituojamas laikotarpis: nuo 2014 m. vasario 20 d. iki 2014 m. birželio 30 d.
Vidaus audito apimtis: Administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo
vertinimas. Vertinimas atliktas tų priemonių, kurių Administracinės naštos mažinimo priemonių
plane įvykdymo terminas nurodytas „nuolat „ ir „iki 2014 m. liepos 1 d.“.
Vertinimo kriterijai: Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 20 d. sprendimu
Nr. T1-40 patvirtintas Šilalės rajono savivaldybės 2014-2015 metų administracinės naštos
mažinimo priemonių planas ir Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymas.
Vidaus audito metodai: Vidaus auditas atliktas vadovaujantis 2002 m. gruodžio 10 d.
Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu Nr. IX-1253 bei jo pakeitimais,
Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais patvirtinta Centralizuoto vidaus
audito skyriaus Vidaus audito metodika, Centralizuoto vidaus audito skyriaus nuostatais ir
profesinės etikos taisyklėmis bei kitais Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės aktais teisės
aktais.
Atliekant vidaus auditą, buvo laikomasi prielaidos, kad visi Savivaldybės administracijos
struktūriniai padaliniai, vykdydami Šilalės rajono savivaldybės 2014-2015 metų administracinės
naštos mažinimo priemonių plano 3.1. punktą, pateikė teisingą informaciją apie Administracinės
naštos mažinimo priemonių plano vykdymą. Vidaus auditas buvo atliktas taikant tikrinimo,
pokalbio, pateiktos informacijos analizės, palyginimo ir nagrinėjimo metodus.
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„Administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo vertinimas“
Vidaus audito ataskaita Nr.A3-5, 2014 m.

PASTEBĖJIMAI, IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS
ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014-2015 METŲ ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ PLANAS IR JAME
NUMATYTŲ PRIEMONIŲ ĮVYKDYMAS PER 2014 METŲ PIRMĄJĮ PUSMETĮ
Eil.
Priemonė
Įvykdymo
Vykdytojai
Įvykdyta per 2014 m. pirmąjį pusmetį
Nr.
terminas
1. Kuo mažesnėmis laiko sąnaudomis bei finansinėmis išlaidomis pasiekti teisės aktuose
numatytų tikslų
1.1.
Supaprastinti
Savivaldybės Iki 2014-09- Pagal
Priemonės įvykdymo terminas nepasibaigęs. Siekiant
administracijos
01
kompetenciją
sumažinti
administracinę
naštą,
Šilalės
r.
savivaldybės
Struktūrinių padalinių keitimąsi
Savivaldybės
administracijos Šilalės miesto seniūnija supaprastino keitimasis
turima informacija ir duomenis,
administracijos turima informacija su Savivaldybės administracijos Socialinės
atsisakant perteklinių dokumentų iš
struktūriniai
paramos skyriumi dėl gyventojų siuntimo į seniūniją visuomenei
atitinkamų įstaigų.
padaliniai
naudingų darbų atidirbimo. Iki to Socialinės paramos skyrius
seniūnijai pateikdavo sąrašą gyventojų dėl visuomenei naudingų
darbų atidirbimo, o seniūnija pagal sąrašą siųsdavo raštus, kad
atvyktų atidirbti. Šiuo metu Socialinės paramos skyrius iš karto
gyventojui įteikia teikimą, kad iki nurodytos datos turi atvykti į
seniūniją atidirbti visuomenei naudingus darbus. Tai leido seniūnijai
sutaupyti laiko ir lėšų .
1.2.
Atlikti Šilalės rajono savivaldybės
nuolat
Pagal
Vykdant nurodytą administracinės naštos mažinimo priemonę,
tarybos
ir
Administracijos
kompetenciją
Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius
direktoriaus priimtų teisės aktų,
Savivaldybės
peržiūrėjo Savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-10-29
kuriuose numatyti įsipareigojimai
administracijos įsakymą Nr. DĮV-1443 „Dėl surinktų valstybės ir vietinių rinkliavų
asmeniui,
analizę,
įvertinti
struktūriniai
bei skirtų administracinių nuobaudų informacijos pateikimo“ ir 2014perteklinius ir kitus įpareigojimus
padaliniai
06-11 Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. DĮV-819 pakeitė
bei siūlyti pakeisti juos.
nurodytos informacijos pateikimo Buhalterinės apskaitos skyriui
terminą, vietoj mėnesinės informacijos savivaldybės struktūriniai
padaliniai informaciją turės pateikti pasibaigus ketvirčiui.
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Finansų skyrius peržiūrėjo administracijos direktoriaus 200609-29 įsakymu Nr.B37-792 patvirtintą Šilalės rajono Savivaldybės
biudžeto asignavimų valdytojų finansinės ir kitos atskaitomybės
sudarymo ir teikimo tvarkos aprašą ir iki 2014-09-01 pateiks
pasiūlymą Administracijos direktoriui dėl minėtos tvarkos aprašo
10.2.p. pakeitimo, atsisakant biudžetinėms įstaigoms mėnesinės
formos Nr.2 „Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo
ataskaita“
pateikimo Finansų skyriui.
Vaiko teisių apsaugos skyrius, mažindamas administracinę
naštą, parengė 2014 m liepos 3 d. Savivaldybės tarybos sprendimo
Nr. T1-150 projektą „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 201212-28 sprendimo Nr. T1-320 „Dėl Socialinės rizikos vaikų apskaitos
Šilalės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos
skyriuje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“
panaikino Socialinės rizikos vaikų apskaitos tvarką, to rezultate
nebėra siuntinėjami papildomi informaciniai raštai nepilnamečio
šeimai, policijai, seniūnijai, mokyklai dėl įtraukimo į apskaitą,
nebereikalaujama ataskaitų apie vaiko elgesio pokyčius kartą per
ketvirtį. Skyrius, bendradarbiaudamas su Šilalės rajono policijos
komisariatu, informaciniais raštais dėl administracinių nuobaudų
keičiasi elektroniniu paštu.
Tarybos sprendimų projektų rengėjas Turto valdymo ir
ekonomikos skyrius.
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d.
sprendimu Nr. T1-93 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės metinės
vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą bei
registro duomenų keitimo taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ buvo
patvirtintas Šilalės rajono savivaldybės metinės vietinės rinkliavos už
komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą bei registro duomenų
keitimo taikymo tvarkos aprašas, kuriame buvo reglamentuota, kad
nulinę metinę vietinę rinkliavą taiko UAB Tauragės regiono atliekų
tvarkymo centras, kai tuo tarpu pagal anksčiau galiojusią tvarkos
aprašą gautus vietinės rinkliavos mokėtojų prašymus dėl nulinės
metinės vietinės rinkliavos nagrinėdavo Šilalės rajono savivaldybės
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1.3.

Peržiūrėti visas sutartis dėl 2014-10-01
bendradarbiavimo su įvairiais
registrais ir išanalizuoti, ar yra dar
galimybių jas plėtoti, kad iš
asmens
nebūtų
reikalaujama
pristatyti papildomų dokumentų iš
atitinkamų įstaigų

Savivaldybės
administracijos
struktūriniai
padaliniai

administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija ir teikdavo
Savivaldybės administracijos direktoriui dėl galutinio sprendimo
priėmimo. Tuo buvo sumažinta administracinė našta Savivaldybės
administracijos darbuotojams, kurią patirdavo Komisija, aiškinantis
kylančius klausimus dėl nulinės metinės rinkliavos taikymo.
Šilalės rajono savivaldybės 2014 m. kovo 27 d. sprendimu Nr.
T1-88 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės ir valstybės turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“
patvirtintas Šilalės rajono savivaldybės ir valstybės turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašas, kuriame panaikinta
prievolė Savivaldybės biudžetinėms įmonėms teikti Turto valdymo
ir ekonomikos skyriui metinės inventorizacijos aprašų kopijas.
Teisės ir viešosios tvarkos skyrius nuolat atlieka Šilalė rajono
savivaldybės tarybos ir Administracijos direktoriaus priimtų teisės
aktų, kuriuose numatyti įpareigojimai asmeniui, analizę, vertina
perteklinius ir kitus įsipareigojimus bei pagal galimybes siūlo juos
pakeisti, derindami pateiktus teisės aktų projektus su skyriaus
teisininkais.
Teisės aktų pakeitimai
siekiant sumažinti nustatytą
informacinių įpareigojimų vykdymo, duomenų ar informacijos
teikimo periodiškumą leido įstaigoms ir gyventojams sutaupyti laiko
ir lėšų.
Savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrius
atsisakė reikalauti iš asmenų giminystės ryšiui nustatyti kitų
dokumentų, kuriuos galima gauti Lietuvos Respublikos Gyventojų
registro informacinėje sistemoje.
Gyventojai norėdami gauti socialinę paramą privalo kreiptis į
Žemės ūkio skyrių dėl pažymos išdavimo, kad nėra įregistravę
Ūkininko ūkio registre Ūkininko ūkio, kurią turi pateikti Socialinės
paramos skyriui šalpai gauti. Kad iš gyventojų nebūtų reikalaujama
pristatyti papildomų pažymų iš kitų skyrių, rekomenduota Socialinės
paramos skyriui, suderinus su Savivaldybės administracijos
direktoriumi kreiptis į VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo
centrą ir gauti prieigą prie Ūkininko ūkio registro duomenų
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peržiūrai, pasirašant bendradarbiavimo sutartį.
Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus vedėja, teikdama
gyventojams valstybės garantuotą pirminę teisinę pagalbą, pilnai
naudojasi Gyventojų registro duomenimis, tikrinant asmenų, kurie
kreipiasi dėl pirminės teisinės pagalbos suteikimo, deklaruotą
gyvenamąją vietą, nebereikalaujama pateikti pažymos iš seniūnijos
apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą. Tokia galimybė yra
naudojantis neterminuota Asmens duomenų teikimo sutartimi Nr. 29
grt-s-859, pasirašyta su Gyventojų registro tarnyba prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos.
Vaiko teisių apsaugos skyrius asmenų teistumus gauna iš
Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro tiesiogiai pagal sudarytą
sutartį, todėl nebeliko
popierinių užklausų. Skyrius,
bendradarbiaudamas su Šilalės rajono policijos komisariatu,
informaciniais raštais dėl administracinių nuobaudų keičiasi
elektroniniu paštu.
Pagal galimybes Bendradarbiavimo
sutartys su įvairiais
registrais yra nuolat peržiūrimos, atnaujinamos ir plėtojamos,
siekiant, kad iš gyventojų nebūtų reikalaujama pristatyti papildomų
dokumentų iš atitinkamų įstaigų ir tuo sumažinti jiems administracinę
naštą.
Priemonės įvykdymo terminas nepasibaigęs.
1.4.

Organizuoti ir atlikti gyventojų 2014-12-31
apklausą dėl „vieno langelio“
principu
teikiamų
paslaugų
kokybės,
apibendrinti
gautą
informaciją ir pateikti pasiūlymus
dėl paslaugų kokybės

Personalo ir
ūkio skyrius,
Socialinės
paramos
skyrius,
Komunikacijos
ir informacinių
technologijų
skyrius,
seniūnijos

Gyventojų apklausa dėl „vieno langelio“ teikiamų paslaugų
kokybės vykdoma Savivaldybės tinklalapyje nuo 2014 metų.
Apklausos anketa yra patalpinta prie visų teikiamų paslaugų sąrašo.
Tačiau rajono gyventojai apklausoje nedalyvavo, nes per pirmąjį šių
metų pusmetį užpildytų anketų nepateikė, todėl apibendrinimo
nebuvo. Siekiant išsiaiškinti teikiamų paslaugų kokybę, nuo 2014 m.
sausio mėn. Personalo ir ūkio skyriaus vyriausiajai specialistei Adelei
Arnašienei pavesta aptarnaujant gyventojus pasiūlyti užpildyti
Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Šilalės rajono
savivaldybėje apklausos anketą. (popierinis variantas). Taip pat
vykdyti gyventojų apklausą dėl teikiamų paslaugų kokybės š.m.
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Organizuoti ir atlikti apklausą, 2014-11-01
įvertinti administracinę naštą pagal
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
patvirtintas
metodikas
besikreipiantiems į Socialinės
paramos
skyrių
dėl
įvairių
administracinių
paslaugų
suteikimo
Organizuoti ir atlikti apklausą, 2015-04-01
įvertinti administracinę naštą pagal
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
patvirtintas
metodikas
besikreipiantiems
į
Civilinės
metrikacijos skyrių dėl įvairių
administracinių
paslaugų
suteikimo
Parengti arba modifikuoti (reikalui Iki 2014-12esant)
visų
administracinių 01
paslaugų elektronines prašymų
formas ir užtikrinti jų viešą
prieinamumą
Seniūnijas
panaudoti
kaip Nuolat
tarpininkus perduodant asmenų
prašymus kitiems Savivaldybės
administracijos
struktūriniams
padaliniams
toms
administracinėms
paslaugoms
atlikti, kurių neatlieka seniūnijos

Socialinės
paramos
skyrius,
Komunikacijos
ir informacinių
technologijų
skyrius,
seniūnijos
Civilinės
metrikacijos
skyrius,
Komunikacijos
ir informacinių
technologijų
skyrius

antrame pusmetyje numato ir Socialinės paramos skyrius. Gavus
užpildytas anketas, jų duomenys bus apibendrinti už 2014 metus ir
paskelbti Savivaldybės tinklalapyje.
Priemonės vykdymo terminas nepasibaigęs.
Socialinės paramos skyrius parengs klausimyną ir pateiks
Komunikacijos ir informacinių technologijų skyriui, kuris organizuos
ir atliks apklausą.
Priemonės įvykdymo terminas nepasibaigęs. Priemonė bus
vykdoma antrame pusmetyje.

Gavus iš Civilinės metrikacijos skyriaus klausimyną,
Komunikacijos ir informacinių technologijų skyrius organizuos ir
atliks apklausą.
Priemonės įvykdymo terminas nepasibaigęs.

Komunikacijos
ir informacinių
technologijų
skyrius

Administracinių paslaugų elektroninės prašymų formos yra
parengtos ir patalpintos
Savivaldybės tinklalapyje prie pačių
paslaugų teikimo aprašymų.
Priemonės įvykdymo terminas nepasibaigęs.

Seniūnijos

Seniūnijos yra naudojamos kaip tarpininkai perduodant gyventojų
prašymus kitiems Savivaldybės administracijos struktūriniams
padaliniams toms administracinėms paslaugoms atlikti, kurių
neatlieka pačios seniūnijos. Į Seniūnijas gyventojai kreipiasi
įvairiais klausimais, pavyzdžiui dėl laukinių gyvūnų padarytos žalos,
dėl naujų gandralizdžių įrengimo, dėl saugotinų medžių kirtimo,
genėjimo, dėl eismo saugumo gerinimo, dėl kelio ženklų, greičio
kalnelių įrengimo, dėl žemės sklypų ribų nustatymo ar patikslinimo,
riboženklių atkūrimo bei kitais klausimais. Seniūnijos gyventojų
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1.9.

Licencijas ir leidimus išduoti per 2014-2015 m
optimaliai trumpiausią laiką (ne
ilgiau kaip 25 kalendorines dienas)

pateiktus prašymus perduoda ne tik Savivaldybės administracijos
direktoriui ar administracijos struktūriniams padaliniams, bet ir
kitoms įstaigoms, pavyzdžiui UAB TRATC, Migracijos poskyriui,
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šilalės
skyriui ir kt. Tokiu būdu gyventojams yra sumažinama administracinė
našta.
Turto valdymo
Turto valdymo ir ekonomikos skyrius licencijas išduoda teisės
ir ekonomikos aktuose, reglamentuojančiuose jų išdavimą, nustatytais terminais.
skyrius,
Pavyzdžiui licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais yra
Švietimo,
išduodama vadovaujantis LR Vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d.
kultūros
ir Nutarimu Nr.1450 patvirtintų Didmeninės ir mažmeninės prekybos
sporto skyrius
tabako gaminiais licencijavimo taisyklių 14 p. t.y. ne vėliau kaip per
30 dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti gavimo, taip
pat licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais
išduodama per 30 dienų nuo dokumentų gavimo (2004-05-20.
Nutarimu Nr. 618 ( LR Vyriausybės 2014-02-26 nutarimo Nr. 197
redakcija) patvirtintų Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio
produktais licencijavimo taisyklių 26 p.). Išduotų licencijų
papildymai, patikslinimai atliekami vadovaujantis aukščiau
išvardintais teisės aktais t.y. per 5-10 dienų nuo visų dokumentų
pateikimo dienos.
Švietimo, kultūros ir sporto skyrius leidimus organizuoti
renginius viešojo naudojimo teritorijose išdavė per 2-18 kalendorinių
dienų nuo dokumentų, kurių reikia leidimui išduoti gavimo.
Atsakingi už licencijų ir leidimų išdavimą darbuotojai stengiasi
licencijas ir leidimus išduoti per optimaliai trumpiausią laiką, tačiau
ne visi pareiškėjai, norintys gauti licencijas ar leidimus, pateikia prie
prašymų visus reikalingus dokumentus, todėl tenka papildomai
prašyti juos pateikti, o tam reikia skirti žymiai daugiau laiko. Norint
išduoti licencijas ar leidimus verstis mažmenine prekyba tabako
gaminiais, alkoholiniais gėrimais ir naftos produktais būtina gauti
informaciją apie pareiškėją, ar nėra aplinkybių, dėl kurių ūkio
subjektui negalėtų būti išduota licencija ar leidimas iš atitinkamų
institucijų, nurodytų aukščiau minėtuose Vyriausybės nutarimuose
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1.10.

1.11.

Asmenis informuoti apie galimybę
atlikti informacinio įsipareigojimo
veiksmus naudojant elektroninėmis
paslaugomis per Savivaldybės
interneto portalą
Siekti, kad Savivaldybės ruošiami
teisės aktai būtų derinami ir
vizuojami elektronine forma

Iki 2014-0601 paruošti
informaciniu
s bukletus

Komunikacijos
ir informacinių
technologijų
skyrius

Iki 2015-1231

Komunikacijos
ir informacinių
technologijų
skyrius
Komunikacijos
ir informacinių
technologijų
skyrius ir
Personalo ir
ūkio skyrius.
Savivaldybės
administracijos
struktūriniai
padaliniai

Dokumentų valdymo sistema KONTORA (techninė bazė) yra
parengta elektroniniam dokumentų derinimui ir vizavimui.
Priemonės įvykdymo terminas nepasibaigęs.

Savivaldybės
administracijos
struktūriniai
padaliniai

Socialinis paramos skyrius nuo 2014 m. sausio 2 d. atsisakė
rankiniu būdu registruoti prašymus dėl pažymų išdavimo: dėl
mokėjimo būdo pakeitimo, specialiųjų poreikių nustatymo, paramos
maisto produktais, paramos mokiniams, išmokų vaikams, paramos
įsikurti, paramos mirties atveju. Nuo 2014 m. sausio 2 d. gyventojai
elektroninius prašymus
gali pateikti socialinei paramai gauti
pasinaudojant SPIS sistema (23 paslaugos).

1.12.

Parengti dokumentų vizavimo ir Iki 2015-06tvirtinimo naudojant elektroninį 01
parašą tvarką

1.13.

Peržiūrėti
teisės
aktus,
reglamentuojančius informacinių
sistemų naudojimą, ir atsisakyti
dokumentų spausdinimo, jei tai
nenumatyta teisės aktais
Kelti
elektroninių
paslaugų
brandos lygį

1.14.

(Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės
departamentą, Valstybinę energetikos inspekciją prie Energetikos
ministerijos bei kitų institucijų). Todėl stengiamasi, kad licencijos ir
leidimai būtų išduodami nedelsiant po reikalingų dokumentų gavimo
ir nepažeidžiant teisės aktuose nustatytų terminų.
Priemonės įvykdymo terminas nepasibaigęs.
Informaciniai bukletai iki nurodytos datos neparuošti.
Komunikacijos ir informacinių technologijų skyrius nurodė, kad 1.10.
p. nurodytą priemonę yra tikslinga vykdyti kai bus užbaigta vieninga
savivaldybių teikiamų elektroninių paslaugų duomenų bazė.

Iki 2015-1231

Pagal
Socialinės
paramos
(SPIS),
Civilinės
metrikacijos
(MEPIS),

Priemonės įvykdymo terminas nepasibaigęs. Dokumentų vizavimo
ir tvirtinimo naudojant elektroninį parašą tvarka bus rengiama 2015
m.

Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai atsisako
spausdinimo tų dokumentų, kuriuos galima pateikti elektroniniu paštu
ar per dokumentų valdymo sistemą „Kontora“.
Priemonės įvykdymo terminas nepasibaigęs.
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1.15.

1.16.

1.17.

2.1.

Regionų
geoinformaci
nės aplinkos
(REGIA) ir
kt.
informacinių
sistemų
plėtros
informaciniu
s pranešimus
Peržiūrėti asmenų aptarnavimo 2015-05-01
Savivaldybės
„vieno langelio“ principu ir
administracijos
dokumentų valdymo tvarkas ir
struktūriniai
esant
galimybei
atsisakyti
padaliniai
spausdintų dokumentų skyriams ir
seniūnijoms
pateikimo,
informacijos lentynėles pakeičiant
elektroniniu paštu ir Dokumentų
valdymo sistema „Kontora“

Taip pat per Civilinės metrikacijos (MEPIS) informacinę sistemą
gyventojai gali teikti prašymus.
Savivaldybės internetiniame puslapyje yra patalpinti reklaminiai
skydeliai prisijungimui prie Socialinės paramos šeimai informacinės
sistemos (SPIS), Civilinės metrikacijos (MEPIS), Regionų
geoinformacinės aplinkos (REGIA), Lietuvos teismų elektroninių
paslaugų portalo, Gyventojų registro viešųjų paslaugų.

2014 metų birželio mėn. vyko seniūnijų seniūnų ir švietimo įstaigų
vadovų apmokymai kaip dirbti su dokumentų valdymo sistema
„Kontora“(prisijungimas prie sistemos, dokumentų paieška, vykdymo
įrašai, galinčių naudotis Dokumentų valdymo sistema kitų darbuotojų
įtraukimas ir kt.). Atsisakyta dalies spausdintų dokumentų, t,y,
administracijos direktoriaus įsakymai veiklos klausimais yra
registruojami dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“ ir
perduodami vykdytojams per šią sistemą ( Administracijos
direktoriaus 2014 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. DĮV-602).
Priemonės įvykdymo terminas nepasibaigęs.
Priemonės įvykdymo terminas nepasibaigęs.

Savivaldybės
administracijoje 2014-2015
Personalo ir
pradėti taikyti Kokybės vadybos m.
ūkio skyrius
metodus.
Įdiegti
Bendrąjį
vertinimo modelį
Užtikrinti
paslaugų
kokybės 2014-2015
Personalo ir
Apie to punkto vykdymą aprašyta 1.4. p.
stebėseną ir vertinimą
m.
ūkio skyrius
2. Užtikrinti administracinės naštos stebėseną, viešumą ir prevenciją
Peržiūrėti
Šilalės
rajono
savivaldybės
tarybos
ir
administracijos
direktoriaus
priimtus teisės aktus, kuriuose
numatyti įpareigojimai asmenims,
įvertinant administracinės naštos

Nuolat

Savivaldybės
administracijos
struktūriniai
padaliniai

Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai pagal galimybes
peržiūri Šilalės rajono savivaldybės tarybos ir administracijos
direktoriaus priimtus teisės aktus, kuriuose numatyti įpareigojimai
asmenims ir nustačius administracinę našta rengia projektus dėl teisės
aktų pakeitimo. Apie to punkto vykdymą ir teisės aktų pakeitimą
aprašyta 1.2.. p
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2.2.

2.3.

2.4.

mažinimo
ar
panaikinimo
galimybes, ir pakeisti teisės aktus
Įvertinus administracinės naštos
priemonių
plano
vykdymą,
rezultatus paskelbti Savivaldybės
interneto portale
Skelbti informaciją vietos spaudoje
ir savivaldybės interneto portale,
skatinant vietos verslininkus įsigyti
įvairius
leidinius
naudojantis
internetu, per portalą
„Verslo
vartai“
Atnaujinti
ir
Savivaldybės
interneto portale skelbti atmintines
apie teikiamas administracines
paslaugas

Pusmečiui
pasibaigus

Centralizuotas Įvertinus administracinės naštos priemonių plano
vidaus audito rezultatai bus paskelbti Savivaldybės tinklalapyje.
skyrius

Kartą per
pusmetį

Komunikacijos
ir informacinių
technologijų
skyrius

Kartą per
pusmetį

Savivaldybės
administracijos
struktūriniai
padaliniai

2.5.

Savivaldybės teisės aktus skelbti
paieškos
sistemoje
„Infolex
dokumentai“ bei Teisės aktų
registre (TAR)

2.6.

Privalomai vertinti naujų teisės Vizuojant
aktų projektų administracinės teisės aktų
naštos poveikį asmenims, verslui
projektus

2.7.

Skatinti

darbuotojus

Ne vėliau
kaip kitą
darbo dieną
po
pasirašymo

dalyvauti 2014-2015

įvykdymą,

Savivaldybės tinklalapyje yra patalpinti reklaminiai skydeliai
prisijungimui prie portalo „Verslo vartai“, portalo „Versli Lietuva“,
portalo „Valdžios vartai“. Informacija spaudoje bus paskelbta š.m.
antrame pusmetyje.

Savivaldybės tinklalapyje paskutinis atnaujinimas apie Savivaldybės
administracijoje teikiamų paslaugų aprašymus padarytas 2014-05-08.
Taip pat Seniūnijos Komunikacijos ir informacinių technologijų
skyriui teikia informaciją apie seniūnijose teikiamas paslaugas, kuris
gautą informaciją patalpina Savivaldybės tinklalapyje.
Komunikacijos Vykdant šią priemonę pasirašyti ir įregistruoti teisės aktai, kurie yra
ir informacinių Teisės aktų registro objektai, ne vėliau kaip kitą darbo dieną yra
technologijų
perduodami Teisės aktų registrui (TAR) Už tarybos sprendimų
skyrius,
perdavimą TAR atsakinga Geda Čėsnaitė - Personalo ir ūkio skyriaus
Personalo
ir vyriausioji specialistė. Už administracijos direktoriaus įsakymų
ūkio skyrius
perdavimą Danutė Ringienė - Personalo ir ūkio skyriaus vyriausioji
specialistė.( Savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. sausio
30 d. įsakymas Nr.127).
Savivaldybės
Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai vizuojant naujų
administracijos teisės aktų projektus vertina ar nėra projekte numatyti informaciniai
struktūriniai
įpareigojimai, kurie galėtų sukelti administracinės naštos poveikį
padaliniai,
asmenims ir verslui.
kuriuose
vizuojami
teisės
aktų
projektai
Personalo
ir Priemonės įvykdymo terminas nepasibaigęs. Pagal galimybes yra
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seminaruose
administracinės m.
naštos mažinimo ir jos prevencijos
klausimais

ūkio skyrius

ir bus
skatinami darbuotojai dalyvauti administracinės naštos
mažinimo ir jos prevencijos klausimais. Viena iš prevencijos
priemonių yra ta, kad Savivaldybės administracijos darbuotojams yra
nuolat primenama apie administracinės naštos mažinimą asmenims ir
verslui.
3. Administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo kontrolė
3.1. Pateikti informaciją Šilalės rajono 2014-07-15;
Savivaldybės
Administracijos
struktūriniai
padaliniai
informaciją
apie
savivaldybės
administracijos 2015-01-15;
administracijos administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymą pateikė
Centralizuoto vidaus audito skyriui 2015-07-15;
struktūriniai
Šilalės rajono savivaldybės administracijos Centralizuotam vidaus
apie priemonių vykdymą
2016-01-15.
padaliniai
audito skyriui.
3.2. Vertinti administracinės naštos 2014-08-01;
Centralizuotas Įvertinus administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymą
mažinimo
priemonių
plano 2015-02-01;
vidaus audito bus pateikta informaciją Administracijos direktoriui bei Tarybai.
vykdymą ir pateikti informaciją 2015-08-01;
skyrius
Administracijos direktoriui bei 2016-02-01
Tarybai
3.3. Parengti Šilalės rajono
2016-02
Personalo ir
savivaldybės administracinės
ūkio skyrius
naštos mažinimo priemonių plano
2016-2017 metų projektą ir teikti
Savivaldybės tarybai tvirtinti
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„Administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo vertinimas“
Vidaus audito ataskaita Nr. A3-5, 2014 m.

IŠVADOS
Šilalės rajono savivaldybės 2014-20015 metų administracinės naštos mažinimo priemonių
plane buvo numatytos 27 administracinės naštos mažinimo priemonės, kurių įgyvendinimo terminas
numatytas 2014-2015 metais:
1. Priemonė Nr.1.1. vykdoma. Priemonės vykdymo terminas nepasibaigęs.
2. Priemonė Nr.1.2.. vykdoma. Priemonės vykdymo terminas nuolat. Vykdant šią priemonę
buvo peržiūrėti Šilalės rajono savivaldybės tarybos ir administracijos direktoriaus priimti teisės
aktai, kuriuose numatyti įsipareigojimai asmeniui ir įvertinti pertekliniai įsipareigojimai bei siekiant
sumažinti nustatytą informacinių įpareigojimų vykdymo, duomenų ar informacijos teikimo
periodiškumą pakeisti teisės aktai.
3. Priemonė Nr. 1.3. vykdoma. Priemonės vykdymo terminas nepasibaigęs. Savivaldybės
administracijos struktūriniai padaliniai pagal galimybes peržiūri Bendradarbiavimo sutartis su
įvairiais registrais dėl sutarčių atnaujinimo ir plėtojimo siekiant, kad iš gyventojų nebūtų
reikalaujama pristatyti papildomų dokumentų iš atitinkamų įstaigų ir tuo sumažinti jiems
administracinę naštą.
4. Priemonė Nr. 1.4. vykdoma. Priemonės vykdymo terminas nepasibaigęs. Gyventojų
apklausa dėl „vieno langelio“ teikiamų paslaugų kokybės vykdoma Savivaldybės tinklalapyje nuo
2014 metų. Apklausos anketa yra patalpinta prie visų teikiamų paslaugų sąrašo.
5. Priemonė Nr. 1.5. bus vykdoma antrame š.m. pusmetyje. Priemonės vykdymo terminas
nepasibaigęs.
6. Priemonė Nr. 1.6. bus vykdoma gavus iš Civilinės metrikacijos skyriaus klausimyną.
Priemonės vykdymo terminas nepasibaigęs.
7. Priemonė Nr. 1.7. vykdoma. Priemonės vykdymo terminas nepasibaigęs. Administracinių
paslaugų elektroninės prašymų formos yra parengtos ir pateiktos Savivaldybės interneto
tinklalapyje prie pačių paslaugų teikimo aprašymų..
8. Priemonė Nr. 1.8. vykdoma nuolat. Seniūnijos yra naudojamos kaip tarpininkai perduodant
gyventojų prašymus kitiems Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams toms
administracinėms paslaugoms atlikti, kurių neatlieka pačios seniūnijos. Į Seniūnijas gyventojai
kreipiasi įvairiais klausimais, o Seniūnijos gyventojų pateiktus prašymus perduoda ne tik
Savivaldybės administracijos direktoriui ar struktūriniams padaliniams bet ir kitoms įstaigoms,
pavyzdžiui UAB TRATC, Migracijos poskyriui, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos Šilalės skyriui ir kt. Tokiu būdu gyventojams yra sumažinama administracinė našta.
9. Priemonė Nr. 1.9. vykdoma nuolat. Atsakingi už licencijų ir leidimų išdavimą darbuotojai
stengiasi licencijas ir leidimus išduoti per optimaliai trumpiausią laiką ir nepažeidžiant teisės
aktuose nustatytų terminų.
10. Priemonė Nr. 1.10. neįvykdyta, nes Informaciniai bukletai iki nurodytos datos ( 2014-0601) neparuošti. Nuspręsta, kad nurodytą priemonę yra tikslinga vykdyti kai bus užbaigta vieninga
savivaldybių teikiamų elektroninių paslaugų duomenų bazė.
11. Priemonė Nr. 1.11. vykdoma. Priemonės vykdymo terminas nepasibaigęs. Dokumentų
valdymo sistema KONTORA (techninė bazė) yra parengta elektroniniam dokumentų derinimui ir
vizavimui.
12. Priemonė Nr. 1.12. Priemonės vykdymo terminas nepasibaigęs. Dokumentų vizavimo ir
tvirtinimo naudojant elektroninį parašą tvarka bus rengiama 2015 m.
13. Priemonė Nr.1.13. vykdoma. Priemonės vykdymo terminas nepasibaigęs. Savivaldybės
administracijos struktūriniai padaliniai atsisako spausdinimo tų dokumentų, kuriuos galima pateikti
elektrininiu paštu ar per dokumentų valdymo sistemą KONTORA.
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14. Priemonė Nr.1.14. vykdoma. Savivaldybės tinklalapyje yra patalpinti reklaminiai
skydeliai prisijungimui prie Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS), Civilinės
metrikacijos (MEPIS), Regionų geoinformacinės aplinkos (REGIA), Lietuvos teismų elektroninių
paslaugų portalo, Gyventojų registro viešųjų paslaugų. Naudojantis nurodytais skydeliais gyventojai
gali elektroniniu būdu užpildyti įvairius prašymus.
15. Priemonė Nr.1.15. vykdoma. Priemonės vykdymo terminas nepasibaigęs. 2014 metų
birželio mėn. vyko seniūnijų seniūnų ir švietimo įstaigų vadovų apmokymai kaip dirbti su
dokumentų valdymo sistema „Kontora“(prisijungimas prie sistemos, dokumentų paieška, vykdymo
įrašai, galinčių naudotis Dokumentų valdymo sistema kitų darbuotojų įtraukimas ir kt.). Atsisakyta
dalies spausdintų dokumentų, t,y, administracijos direktoriaus įsakymai veiklos klausimais yra
registruojami dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“ ir perduodami vykdytojams per šią sistemą.
16. Priemonė Nr.1.16. vykdymo terminas nepasibaigęs.
17. Priemonė Nr.1.17. vykdoma.
18. Priemonė Nr.2.1. vykdoma nuolat. Vykdant šią priemonę buvo peržiūrėti Šilalės rajono
savivaldybės tarybos ir administracijos direktoriaus priimti teisės aktai, kuriuose numatyti
įsipareigojimai asmeniui ir įvertinti pertekliniai įsipareigojimai bei siekiant sumažinti nustatytą
informacinių įpareigojimų vykdymo, duomenų ar informacijos teikimo periodiškumą pakeisti teisės
aktai.
19. Priemonė Nr.2.2. Įvertinus administracinės naštos priemonių plano įvykdymą, rezultatai
bus paskelbti Savivaldybės tinklalapyje.
20. Priemonė Nr.2.3. vykdoma. Savivaldybės tinklalapyje yra patalpinti reklaminiai skydeliai
prisijungimui prie portalo „Verslo vartai“, portalo „Versli Lietuva“, portalo „Valdžios vartai“.
Informacija spaudoje bus paskelbta š.m. antrame pusmetyje.
21. Priemonė Nr.2.4. vykdoma. Savivaldybės interneto tinklalapyje paskutinis atnaujinimas
apie Savivaldybės administracijoje teikiamų paslaugų aprašymus padarytas 2014-05-08. Taip pat
Seniūnijos Komunikacijos ir informacinių technologijų skyriui teikia informaciją apie seniūnijose
teikiamas paslaugas, kuris gautą informaciją patalpina Savivaldybės interneto tinklalapyje.
22. Priemonė Nr.2.5. vykdoma. Vykdant šią priemonę pasirašyti ir įregistruoti teisės aktai,
kurie yra Teisės aktų registro objektai, ne vėliau kaip kitą darbo dieną yra perduodami Teisės aktų
registrui (TAR) Už tarybos sprendimų perdavimą TAR atsakinga Geda Čėsnaitė - Personalo ir ūkio
skyriaus vyriausioji specialistė. Už administracijos direktoriaus įsakymų perdavimą Danutė
Ringienė - Personalo ir ūkio skyriaus vyriausioji specialistė.
23. Priemonė Nr.2.6 vykdoma. Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai vizuojant
naujų teisės aktų projektus vertina ar nebus projekte numatyti informaciniai įpareigojimai, kurie
galėtų sukelti administracinės naštos poveikį asmenims ir verslui.
24. Priemonė Nr.2.7 vykdoma. Priemonės vykdymo terminas nepasibaigęs. Pagal galimybes
yra ir bus skatinami darbuotojai dalyvauti administracinės naštos mažinimo ir jos prevencijos
klausimais. Viena iš prevencijos priemonių yra ta, kad Savivaldybės administracijos darbuotojams
yra nuolat primenama apie administracinės naštos mažinimą asmenims ir verslui.
25. Priemonė Nr.3.1. įvykdyta. Administracijos struktūriniai padaliniai informaciją apie
administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymą pateikė Šilalės rajono savivaldybės
administracijos Centralizuotam vidaus audito skyriui.
26. Priemonė Nr.3.2. vykdoma. Įvertinus administracinės naštos mažinimo priemonių plano
vykdymą bus pateikta informacija savivaldybės administracijai ir tarybai.
27. Atsižvelgiant į tai, kas buvo išdėstyta galima daryti išvadą, kad Šilalės rajono savivaldybės
2014-2015 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plano visos priemonės buvo
vykdomos, nors atskirų priemonių įvykdymo terminas buvo nustatytas 2014 metų antrame
pusmetyje ir 2015 metais, išskyrus vieną priemonę, kuri dėl objektyvių priežasčių nebuvo įvykdyta
iki nustatyto termino, t.y. iki 2014 m. liepos 1 d. (nebuvo parengti informaciniai bukletai). Vidaus
kontrolė vykdant Šilalės savivaldybės 2014-2015 metų administracinės naštos mažinimo priemonių
planą vertinama gerai.
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REKOMENDACIJA
Įpareigoti savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vedėjus ir seniūnus užtikrinti,
kad būtų tęsiamas Šilalės rajono savivaldybės 2014-2015 metų administracinės naštos mažinimo
priemonių plano vykdymas, atkreipiant dėmesį į priemonės Nr.1.10. įvykdymą - paruošti
informacinius bukletus.
Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja
Vieną vidaus audito ataskaitos egzempliorių gavau:
Savivaldybės Administracijos direktorius

Zina Elvikienė

Valdemaras Jasevičius

