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1. ĮVADINĖ DALIS
1.1. Motyvai vidaus auditui atlikti. Vidaus auditas atliktas pagal 2019 metų skyriaus veiklos
planą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo 7 straipsnio 3
dalies nuostatomis, vykdant Kelmės rajono savivaldybės 2018-2019 metų administracinės naštos
mažinimo priemonių plano 7 priemonę.
1.2. Vidaus audito vykdytojai.
Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjas Alvydas Šlefendorfas.
1.3. Vidaus audito atlikimo terminas.
Vidaus auditas pradėtas

2019-01-21

Vidaus auditas baigtas

2018-02-10

1.4. Audituojamasis subjektas.
Kelmės rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija), adresas Vytauto Didžiojo g.58,
86143 Kelmė, kodas 188768730. Administracija yra savivaldybės įstaiga, kurią sudaro 13
savarankiškų skyrių, 11 seniūnijų.
1.5. Vidaus audito tikslas:
- Įvertinti kaip vykdomas 2018 metų II-o pusmečio Kelmės rajono savivaldybės 2018 – 2019 metų
administracinės naštos mažinimo priemonių planas.
1.6. Audituojamas laikotarpis.
Vidaus auditas atliktas už laikotarpį nuo 2018 m. liepos 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d.
1.7. Vidaus audito apimtis.
Vertinta savivaldybės administracijos padalinių pateikta informacija dėl Administracinės naštos
mažinimo priemonių, numatytų 2018-2019 metų Administracinės naštos mažinimo priemonių plane,
vykdymo.
1.8. Vidaus audito metodai.
Vidaus auditas buvo atliekamas taikant:
- savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių ataskaitų dėl administracinės naštos mažinimo
priemonių plano vykdymo analizę;
- individualius pokalbius.
1.9. Vidaus audito vertinimo kriterijai:
- Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymas;
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 23 d. nutarimas Nr. 213 „Dėl administracinės
naštos piliečiams ir kitiems asmenims nustatymo ir įvertinimo metodikos patvirtinimo“;
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 11 d. nutarimas Nr. 4 „Dėl administracinės naštos
ūkio subjektams nustatymo metodikos patvirtinimo“;
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- Kelmės rajono savivaldybės 2018-2019 metų administracinės naštos mažinimo priemonių planas,
patvirtintas Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr.T-407 „Dėl
Kelmės rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“.
2. DĖSTOMOJI DALIS
2.1. PASTEBĖJIMAI
Lietuvos Respublikos Seimas 2012 m. lapkričio 8 d. priėmė Lietuvos Respublikos
administracinės naštos mažinimo įstatymą, kurio tikslas – užtikrinti darnų administracinės naštos
mažinimo procesą, orientuotą į piliečių, verslo subjektų ir valstybes interesus, kuo mažesnėmis
sąnaudomis pasiekti teisės aktuose numatytus tikslus. Pagal įstatymą Savivaldybių vykdomosios
institucijos administracinės naštos mažinimo priemones turi įtraukti į savivaldybių taryboms
teikiamus tvirtinti savivaldybių strateginių veiklos planų projektus. Savivaldybių tarybos, Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatymo nustatyta tvarka teikdamos veiklos ataskaitas, savivaldybės
bendruomenei privalo jose nurodyti ir įvertinti praėjusio ataskaitinio laikotarpio administracinės
naštos mažinimo priemonių vykdymo rezultatus.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo 6
straipsnio 1 dalimi Kelmės rajono savivaldybės taryba 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr.T-407
patvirtino Kelmės rajono savivaldybės 2018–2019 metų administracinės naštos mažinimo priemonių
planą.
Vidaus audito metu įvertinta kaip vykdomas 2018 metų II-o pusmečio Kelmės rajono
savivaldybės 2018–2019 metų administracinės naštos mažinimo priemonių planas.
2019 m. sausio 7 d. Kelmės rajono savivaldybės centralizuotas vidaus audito skyrius
(toliau - CVAS) elektroniniu paštu išsiuntė priminimą savivaldybės administracijos struktūrinių
padalinių vadovams (toliau - skyriaus vedėjai, seniūnai) apie reikalavimą - iki 2019 m. sausio 15 d.
pateikti informaciją CVAS apie 2018-2019 metų Administracinės naštos mažinimo priemonių plane
nurodytų priemonių įvykdymą. Iš 12 Kelmės rajono savivaldybės administracijos skyrių ir 11
seniūnijų buvo gauta 12 skyrių ir 11 seniūnijų informacija dėl administracinės naštos mažinimo
priemonių, numatytų 2018-2019 metų Administracinės naštos mažinimo priemonių plane, įvykdymo.
Išanalizavus savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių atsakymus, kurie pateikė
CVAS informaciją dėl Kelmės rajono savivaldybės 2018–2019 metų administracinės naštos
mažinimo priemonių plano kuo mažesnėmis laiko sąnaudomis bei finansinėmis išlaidomis pasiekti
teisės aktuose nustatytų tikslų vykdymo, pastebėta, kad:
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•

Priemonė Nr.1 „atlikti Kelmės rajono savivaldybės tarybos ir Savivaldybės

administracijos direktoriaus priimtų teisės aktų analizę administracinės naštos mažinimo aspektu“
vykdoma.
Bendrasis priėmimo skyrius inicijavo Savivaldybės tarybos veiklos reglamento 43 ir
144 punktų pakeitimus, kuriems įsigaliojus sumažinta administracinė našta Savivaldybės tarybą
aptarnaujančiam sekretoriatui, nes savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai protokoluojami tik tuo
atveju, jeigu garso įrašas dėl techninių kliūčių nedaromas. Kiti skyriai analizuoja savo srities teisės
aktus administracinės naštos mažinimo aspektu. (Statybos ir infrastruktūros, Švietimo, kultūros ir
sporto, Socialinės paramos, Architektūros ir urbanistikos, Viešųjų pirkimų, Turto valdymo skyriai).
•

Priemonė Nr.2 „gerinti asmenų aptarnavimo kokybę, suteikti paslaugas vietoje,

nenukreipiant jų kitiems įstaigos valstybės tarnautojams ar darbuotojams“ vykdoma.
Bendrajame priėmimo skyriuje paslaugos pagal kompetenciją dėl dokumentų išrašų,
nuorašų, kopijų daromos skyriuje iškart, nepaskiriant asmeniui kito paslaugai atlikti laiko. Skyriaus
archyve saugomų dokumentų išrašai, kopijos 2018 metais teikiami ir elektronine forma, asmeniui
nebereikia ateiti pasiimti popierinės darbo stažą patvirtinančio dokumento kopijos.
Strateginio planavimo ir investicijų skyrius nuolat teikia informaciją gyventojams apie
daugiabučių modernizavimo galimybes ir atsinaujinančių šaltinių diegimo galimybes.
Architektūros ir urbanistikos skyrius nuolat kelią elektroninių paslaugų lygį dirbdamas
su informacinėmis sistemomis kaip „Infostatyba“, WebGIS, TPDRIS, TPDR, ŽPDRIS, REGIA,
Adresų registru, Nekilnojamo turto kadastru ir registru nenukreipiant interesantus kitiems įstaigos
padaliniams.
Švietimo, kultūros ir sporto skyriuje pagal galimybę visos paslaugos asmenims
suteikiamos vietoje, o nesant tokiai galimybei skyriaus specialistai persiunčia informaciją spręsti
pagal kompetenciją kitiems valstybės tarnautojams ar darbuotojams, apie tai informuoja asmenis.
Besikreipiantis asmuo pats neturi rūpintis surasti atsakingo valstybės tarnautojo ar specialisto.
Turto valdymo skyriuje klientai aptarnaujami ir sprendžiamos iškilusios problemos
vietoje nesiunčiant kliento pas kitų specialistų. Raštai atsakomi klientams nelaukiant nustatyto
termino. Vienkartinės licencijos ir leidimai išduodami per 3-4 darbo dienas, nors pagal teisės aktus
turėtų būti per 5 d.d. Dėl neterminuotų licencijų ir leidimų išdavimo skyrius pats siunčia reikalingus
užklausimus į kitas įstaigas.
Seniūnijose gyventojams pažymos, leidimai išduodami per optimaliai trumpiausią laiką.
Pažymos, leidimai laidoti, leidimai prekiauti viešoje vietoje išduodami tą pačią darbo dieną asmeniui
pateikus prašymą, leidimai atlikti kasinėjimo darbus, rengti renginius – per 2-3 darbo dienas.
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Priemonė Nr.3 „administracinių paslaugų elektroninių prašymų diegimas“ vykdoma.
Savivaldybės internetiniame puslapyje papildytos kai kurios administracinių paslaugų

elektroninių prašymų viešai prieinamos formos (pagal Kelmės rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2018 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. A-398 patvirtintą Kelmės rajono savivaldybės
administracijos teikiamų administracinių paslaugų sąrašą, paslaugų teikimo aprašymo patikslintas
formas ir įpareigojimų vykdytojams nustatymą, žr. www.kelme.lt ), parengtos naujos 2
administracinių paslaugų elektroninių prašymų formos.
•

Priemonė Nr.4 „plėtoti elektronines paslaugas, naudojant šiuolaikines informacines

technologijas“, kad klientai galėtų greičiau ir patogiau gauti paslaugą, vykdoma.
Bendrasis priėmimo skyrius informavo, kad sudarytos sąlygos gyventojams pasiekti
paslaugas vienoje vietoje – www.epaslaugos.lt (toliau vykdomas 2017 m. birželio 13 d. priimtas
Administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A-663 „Dėl elektroniniu būdu teikiamų paslaugų
naudojimo skatinimo“, informacija raštu platinta rajono seniūnijose ir savivaldybėje).
Socialinės paramos skyriuje darbuotojai ir seniūnijų socialiniai darbuotojai informuoja
gyventojus apie galimybę prašymus pateikti elektroniniu būdu. Savivaldybės interneto svetainėje yra
paskelbta informacija gyventojams apie galimybę pateikti elektroninius prašymus socialinei paramai
gauti pasinaudojant Socialinės paramos šeimai informacine sistema (SPIS). Gyventojams sudarytos
sąlygos užpildyti ir pateikti skyriui prašymo formas prisijungus prie Socialinės paramos šeimai
informacinės sistemos (SPIS),
Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriuje paruošta informacija ūkininkams apie galimybę
naudotis žemės ūkio elektroninėmis paslaugomis. Ši informacija paskelbta Kelmės rajono
savivaldybės internetiniame puslapyje, išsiųsta ūkininkams turimais jų elektroninių paštų adresais.
Žemdirbių susirinkimų metu akcentuojama, kad ūkininkai plačiau naudotųsi žemės ūkio
elektroninėmis paslaugomis.
Architektūros ir urbanistikos skyrius naudodamasis informacinėmis sistemomis kaip
„Infostatyba“, WebGIS, TPDRIS, TPDR, ŽPDRIS, REGIA, Adresų registru, Nekilnojamo turto
kadastru ir registru plėtoja elektronines paslaugas.
Turto valdymo skyriuje licencijos ir leidimai išduodami iš asmenų gavus dokumentus el.
paštu, taip klientas sutaupo savo laiką. Socialiniai būstai, savivaldybės būstai, nuomininkai
ir laukiančių socialinio būsto gyventojų sąrašai pildomi sistemoje (SPIS). REGIA sistemoje suvesti
visuomeninės paskirties objektai, privatizuojami objektai, būsto fondas, bešeimininkiai, apleisti
statiniai, visuomeninės paskirties objektai ir kt. Vedami duomenys į VEKTRĄ (ūkio subjektų,
susijusių su kelių transportu stebėsenos ir informavimo sistema), taip pat suvedinėjami duomenys į
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informacinę sistemą Vintra (Kelionių viešuoju transportu maršruto paieškos ir planavimo elektroninė
paslauga). Klientams patogu naudotis teikiamomis paslaugomis.
Seniūnijos naudojasi Socialinės paramos – SPIS programa, gyvenamosios vietos
deklaravimo informacine sistema, Registrų centro informacine sistema, elektroninio archyvo
informacine sistema (EAIS). Naudojantis SPIS programa, gyventojams kreipiantis dėl socialinės
paramos nebereikia pristatyti įvairių pažymų iš kitų įstaigų. Gyventojai informuojami, kad naudojant
Gyvenamosios vietos deklaravimo sistemą išvykimo ir atvykimo deklaracijas gali pildyti per
Elektronius valdžios vartus, neatvykdami į seniūniją.
•

Priemonė Nr.5 „skatinti Lietuvos pašto paslaugos „e-pristatymas“ naudojimą ne tik

Savivaldybės administracijoje, bet ir kitose savivaldybės biudžetinėse įstaigose“, kurios tikslas yra
greitas, patogus, saugus dokumentų pristatymas, vykdoma.
Savivaldybės administracija aktyviai naudojasi Lietuvos pašto „E. pristatymas“ paslauga
ir skatina ja naudotis kitas savivaldybės biudžetines įstaigas, nors jos dėl naudojimosi paslauga
atsakingos ir pačios.
• Priemonė Nr.6 „administracinės naštos mažinimo priemonių viešinimas“ vykdoma.
Atsakingas vykdytojas Bendrasis priėmimo skyrius savivaldybės interneto svetainėje skelbia
informaciją apie administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo rezultatus, paskelbtas
2018–2019 metų administracinės naštos mažinimo priemonių planas, Savivaldybės mero ir tarybos
veiklos ataskaita, kurioje pateikta informacija apie administracinės naštos priemonių plano vykdymo
rezultatus.
2.2 IŠVADOS
Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai pateikė informaciją Centralizuotam
vidaus audito skyriui apie 2018 m. II-o pusmečio administracinės naštos mažinimo priemonių,
numatytų 2018-2019 metų Administracinės naštos mažinimo priemonių plane, įvykdymą. Kelmės
rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr.T-407 „Dėl Kelmės rajono
savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ patvirtinto Kelmės rajono
savivaldybės 2018–2019 metų Administracinės naštos mažinimo priemonių plano priemonės
vykdomos.
Kelmės rajono savivaldybės
Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjas

Alvydas Šlefendorfas

