TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTA
VIDAUS AUDITO TARNYBA

VIDAUS AUDITO ATASKAITA DĖL ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO
PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO VERTINIMO
2015 m. vasario 13 d. Nr. 102 – 1
Tauragė
I.

ĮVADINĖ DALIS

Vidaus audito atlikimo pagrindas.

Vidaus auditas atliktas vykdant Tauragės rajono

savivaldybės administracijos Centralizuotos vidaus audito tarnybos 2015 metų veiklos planą.
Vidaus audito vykdytojai.

Tauragės rajono savivaldybės administracijos Centralizuotos

vidaus audito tarnybos vedėja Rima Jonikienė.
Vidaus audito atlikimo terminas. Vidaus audito pradžia – 2015-01-12. Pabaiga – 2014-02-13.
Audituojamasis subjektas. Tauragės rajono savivaldybės administracija.
Vidaus audito tikslas. Patikrinti ir įvertinti kaip vykdomas Tauragės rajono savivaldybės
2014-2015 metų administracinės naštos mažinimo priemonių planas, patvirtintas Savivaldybės
tarybos 2014 m. birželio 16 d. sprendimu Nr. 1-145.
Audituojamas laikotarpis. 2014-07-01 iki 2014-12-31
Vertinimo kriterijai. Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 16 d. sprendimu
Nr. 1-145 patvirtintas Tauragės rajono savivaldybės 2014-2015 metų Administracinės
naštos mažinimo priemonių planas ir Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo
įstatymas.
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.
Atliekant

vidaus

auditą,

buvo

laikomasi

prielaidos,

kad

visi

Savivaldybės

administracijos struktūriniai padaliniai, vykdydami Tauragės 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.

II.

PASTEBĖJIMAI, IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS
Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 16 d. sprendimu Nr. 1-145 buvo patvirtintas Tauragės rajono savivaldybės 2014-2015

metų Administracinės naštos mažinimo priemonių planas, kurio tikslas sumažinti asmenų laiko sąnaudas ir finansines išlaidas.

TAURAGĖS
RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014–2015 METŲ ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ PLANO
ĮGYVENDINIMAS PER 2014 M. ANTRĄ PUSMETĮ

Eil.
Nr.

Priemonė

Įvykdymo terminas

Priemonė

Vykdytojas

1. Kuo mažesnėmis laiko sąnaudomis bei finansinėmis išlaidomis pasiekti teisės aktuose numatytų tikslų
1.1. Atlikti Tauragės rajono savivaldybės
tarybos ir administracijos direktoriaus
priimtų teisės aktų, kuriuose numatyti
informaciniai įpareigojimai asmeniui,
analizę, įvertinti perteklinius ir kitus
informacinius įpareigojimus

Iki 2014-11-01

1.2. Panaikinti, sumažinti ar pagerinti esamą
teisinį reguliavimą dėl administracinės
naštos mažinimo parengiant atitinkamus
teisės aktų projektus, numatant proceso
supaprastinimą, institucijų, savivaldybės
administracijos struktūrinių padalinių
keitimąsi turima informacija ir
duomenimis, atsisakant perteklinių
dokumentų pateikimo ir kt.

Iki 2014-12-01

Pagal kompetenciją

Informacijos apie priemonės vykdymą negauta.

savivaldybės administracijos
struktūriniai padaliniai ir į
padalinius neįeinantys
valstybės tarnautojai,
seniūnijos

1.3. Peržiūrėti ir įvertinti savivaldybės tarybos Iki 2014-08-01
paprastąją kompetenciją, teikti pasiūlymus
dėl galimybės perduoti kai kurias funkcijas
savivaldybės administracijos direktoriui ar
jo pavaduotojui

Pagal kompetenciją

Informacijos apie priemonės vykdymą negauta.

savivaldybės administracijos
struktūriniai padaliniai ir į
padalinius neįeinantys
valstybės tarnautojai,
seniūnijos

Juridinis ir personalo skyrius

Juridinis ir personalo skyrius planavo tarybos posėdžiui teikti tarybos
sprendimų projektus dėl įgaliojimų suteikimo administracijos direktoriui atleisti ir
priimti biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovus. Tačiau 2014-06-26 priimtas Vietos
savivaldos įstatymo pakeitimas, galiosiantis naujos kadencijos tarybai. Šiuo pakeitimu
biudžetinių ir viešųjų įstaigų (išskyrus švietimo) vadovų darbo santykių klausimai
priskirti meto kompetencijai be jokių įgaliojimų perdavimo. Todėl dabar nėra
tikslinga perduoti administracijos direktoriui įgaliojimus.

1.4. Peržiūrėti visas sutartis dėl
Iki 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

Pagal kompetenciją

Kaimo reikalų skyrius, įregistruojant ar atnaujinant duomenis ūkininko ūkio ir
žemės ūkio valdų registre reikalaudavo pateikti prašymą, žemės nuosavybės ar
savivaldybės administracijos nuomos pažymėjimų ir planų kopijas. Sumažino sąnaudas, t. y. nereikalauja iš asmens
struktūriniai padaliniai ir į pristatyti žemės nuosavybės ar nuomos dokumentų ir planų kopijų, o duomenis
padalinius neįeinantys
sutikriname iš registrų pagal prašyme nurodytus kadastrinius numerius.
valstybės tarnautojai,
seniūnijos
Mažonų, Lauksargių, Žygaičių, Skaudvilės ir Gaurės seniūnijos pasirašė
bendradarbiavimo sutartį su VĮ Registrų centras. Norint deklaruoti gyvenamąją vietą
yra reikalingas nekilnojamojo turto duomenų banko išrašas. Anksčiau šio išrašo
gyventojai turėdavo vykti į VĮ Nekilnojamojo turto registrų centrą Tauragėje. Dabar
gyventojai išrašą gauna seniūnijoje.
Gyventojai norėdami stoti į eilę socialiniam būstui išsinuomoti ar renkant
dokumentus socialinio būsto privatizavimui interesantai privalėdavo iš seniūnijos
pristatyti pažymas apie deklaruotą gyvenamąją vietą ir šeimos sudėtį. Nuo 2015 m.
sausio 1 d. sukurta prieiga prie sistemos TAGIS kurioje pateikiama informacija apie
gyventojų deklaruotą gyvenamąją vietą ir šeimos sudėtį, todėl šių pažymų į Plėtros,
investicijų ir turto valdymo skyrių pristatyti nebereikia.

1.5. Gerinti asmenų aptarnavimo „vieno
langelio“ principu kokybę, suteikti
asmenims paslaugas vietoje, nesiunčiant
asmenų kitiems įstaigos darbuotojams

Nuolat

Tauragės miesto seniūnijoje įdiegus DVS (dokumentų valdymo sistemą)
pagerėjo administracijos direktoriaus, tarybos sprendimų projektų derinimo ir
kiti savivaldybės
registravimo darbas. Gaunami asmenų prašymai taip pat yra registruojami šioje DVS
administracijos struktūriniai ir perduodami vykdyti atitinkamiems specialistams, taip labiau yra kontroliuojamas
padaliniai, priimantys
prašymų įvykdymo terminas.
asmenis „vieno langelio“
principu
Bendrasis skyrius nuolat vykdo asmenų aptarnavimą ,,vieno langelio“
Bendrasis skyrius,

principu, t. y. informacija ir administracinės paslaugos: dėl archyvinių pažymų
juridiniams faktams patvirtinti iš Savivaldybės veiklos dokumentų išdavimas;
pažymų apie likviduotų juridinių asmenų dokumentų perdavimą tolesniam
saugojimui išdavimas; likviduotų juridinių asmenų dokumentų kopijų ir išrašų
išdavimas; savivaldybės veiklos dokumentų kopijų ir išrašų išdavimas,
interesantams suteikiamos vietoje, jei įmanoma, iš karto, nenukreipiant
piliečių dėl informacinių įpareigojimų kitiems įstaigos valstybės tarnautojams
ar darbuotojams. Piliečiui pageidaujant, sudaroma galimybė atsiimti raštiškus
atsakymus iš to paties specialisto, kuriam pateiktas prašymas.
1.6. Organizuoti ir atlikti tikslinių grupių
apklausas bei įvertinti administracinę naštą
pagal Vyriausybės patvirtintas metodikas
besikreipiantiems dėl įvairių
administracinių paslaugų
1.7. Licencijas ir leidimus išduoti per

Iki 2015-04-01

Nuolat

Pagal kompetenciją
Tauragės miesto seniūnijoje nuo 2014-12-01 iki 2015-01-23 vykdyta anoniminė
savivaldybės administracijos gyventojų apklausa dėl administracinių paslaugų teikimo kokybės.
struktūriniai padaliniai ir į
padalinius neįeinantys
valstybės tarnautojai,
seniūnijos
Plėtros, investicijų ir turto

Kaimo reikalų skyrius, ūkininko pažymėjimus turi išduoti per 10, o technines

optimaliai trumpiausią laiką

valdymo skyrius,
sąlygas per 15 darbo dienų, tačiau technines sąlygas ir ūkininko pažymėjimus išduoda
Architektūros ir urbanistikos per optimaliai trumpiausią laiką atitinkamai 1-3 d.
skyrius, seniūnijos.
Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriuje išduodamos licencijos vežti
keleivius patvirtintais vietos susisiekimo maršrutais, alkoholio, tabako licencijos,
licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, alumi, alaus mišiniais su
nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru parodose ir mugėse,
rengiamose stacionariuose pastatuose, masiniuose renginiuose ir mugėse prašytojui
turi būti išduotos per 30 dienų nuo dokumentų, kurių reikia išduoti licencijai gavimo
dienos. Siekiant per optimaliausiai trumpą laiką išduoti licencijas ir leidimus, nuo
2014 m. sausio 1 d. iš besikreipiančių asmenų nereikalaujama pateikti pažymų iš
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyrių, Valstybinės mokesčių
inspekcijos skyrių, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento,
Informatikos ir ryšių departamento, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos. Šią
informaciją Skyriaus specialistai gauna tiesiogiai iš aukščiau paminėtų įstaigų.
Licencijos ir leidimai išduodami nedelsiant po reikalingų dokumentų gavimo (per 3 –
10 darbo dienų).
Seniūnijos nurodė, kad visas pažymas išduoda pareiškimo dieną arba per
maksimaliai trumpiausią laiką.

1.8. Savivaldybės administracijoje pradėti
taikyti Kokybės vadybos metodus. Įdiegti
kokybės vadybos sistemą, atitinkančią
LST EN ISO 9001:2008 standarto
reikalavimus.
1.9. Siekti informacinių technologijų ir
elektroninių paslaugų plėtojimo

2014-2015 m.

Nuolat

Plėtros, investicijų ir turto
valdymo skyrius

Informacijos apie priemonės vykdymą negauta.

Pagal kompetenciją
savivaldybės administracijos
struktūriniai padaliniai ir į
padalinius neįeinantys
valstybės tarnautojai,
seniūnijos

Kaimo reikalų skyrius prašymus, dėl techninių sąlygų išdavimo, dėl melioracijos
statinių techninių dokumentų, dėl melioracijos statinių remonto, dėl geodezinių
matavimų derinimo, dėl ūkininko ūkio įregistravimo priimdavome pateiktus raštu.
Plėtodami elektronines paslaugas – priima, jei pareiškėjui patogiau, ankščiau
išvardintus prašymus taikydami elektronines paslaugas.
Civilinės metrikacijos skyrius, dėl paslaugos pakartotiniam civilinės būklės akto
įrašo liudijimui ar išrašui gauti iš kito CM skyriaus gavimo laikas sutrumpėjo iki
minimumo tos pačios dienos ar kelių dienų, kai seniau trukdavo 1-2 savaites, kol
nukeliaudavo prašymas paštu ir ateidavo atsakymas paštu. Dabar tiesioginės kreipties
būdu įrašai skenuojami ir perduodami Gyventojų registro tarnybai, kur ji įrašą suveda
į duomenų bazę, ir mes tuoj pat galime išduoti norimą dokumentą.
Gaurės ir Lauksargių seniūnijos paruoštų charakteristikų, pažymų ar kitų
dokumentų juridiniam faktui patvirtinti kopijas, išduodavo to prašančiam gyventojui.
Dabar paruoštos pažymos ar kito dokumento juridiniam faktui patvirtinti kopijas,
jeigu tai tenkina dokumentų prašančią įstaigą, nusiunčiame el. paštu arba perduodame
faksu.

Kad Gaurės ir Lauksargių seniūnas patvirtintų dokumentų kopijas, gyventojai
turėjo jas atsinešti jau padarytas. Dabar dokumentų kopijas nemokamai padaro
seniūnijoje ir jas patvirtina seniūnas.
Skaudvilės seniūnijoje informacinės technologijos ir elektroninės paslaugos
plėtojamos pagal galimybes ir poreikį. Asmeniui pageidaujant pažymos ar kiti
dokumentai gali būti siunčiami el. paštu arba paštu
Žygaičių seniūnijoje gyventojai atvykimo ir išvykimo deklaracijas gali pateikti
internetu.
Anksčiau, Žygaičių seniūnijoje, asmuo reikalingus dokumentus iš kitų įstaigų
turėdavo atsinešti pats, dabar, atsisakant perteklinių dokumentų pateikimo, reikalinga
informacija ar kiti duomenys iš kitų institucijų ar savivaldybės administracijos
struktūrinių padalinių gaunama faksu, paštu arba elektroniniu paštu;
Tauragės miesto seniūnijoje elektronine forma yra gaunami ir vykdomi
prašymai dėl pažymų ir leidimų išdavimo.

Bendrasis skyrius, teikdamas administracinę paslaugą Fizinių ir juridinių
asmenų prašymų, skundų (pranešimų), adresuotų Savivaldybei priėmimas,
priima ir registruoja prašymus atsiųstus elektroniniu paštu. Parengti atsakymai
išsiunčiami paštu arba, piliečiui pageidaujant, elektroniniu paštu. Prašymų
nagrinėjimo terminas 20 darbo dienų.
Nuo 2014 m. sausio 1 d. Tauragės rajono savivaldybės administracija
norminius teisės aktus viešina TAR ir TAIS informacinėse sistemose,
gyventojai gali operatyviau ir paprasčiau susipažinti su Tauragės rajono
savivaldybės Tarybos sprendimais, administracijos direktoriaus įsakymais.
1.10. Skatinti asmenis atlikti informacinio
įsipareigojimo veiksmus naudojantis
elektroninėmis paslaugomis savivaldybės
interneto tinklalapyje

Nuolat

Pagal kompetenciją
Kaimo reikalų skyrius, naudodamasis elektroninėmis paslaugomis, teikia
savivaldybės administracijos informaciją ūkininkams savivaldybės interneto tinklalapyje.
struktūriniai padaliniai ir į
Skaudvilės seniūnijoje asmenys skatinami daugiau naudotis
padalinius neįeinantys
valstybės tarnautojai,
elektroninėmis paslaugomis gyvenamosios vietos deklaravimo klausimais
seniūnijos

Savivaldybės interneto tinklalapyje paskelbtas administracinių paslaugų
sąrašas, tvarkos ir aprašai. Asmenims reikalinga informacija skelbiama
savivaldybės internetiniame tinklalapyje.

2.

Užtikrinti administracinės naštos stebėseną, viešumą ir prevenciją

2.1. Peržiūrėti Tauragės rajono savivaldybės
tarybos ir Administracijos direktoriaus
priimtus teisės aktus, kuriuose numatyti
informaciniai įpareigojimai asmenims,
įvertinti administracinės naštos mažinimo
ar panaikinimo galimybes ir pakeisti teisės
aktus

Iki 2014-11-01

Pagal kompetenciją
savivaldybės administracijos
struktūriniai padaliniai ir į
padalinius neįeinantys
valstybės tarnautojai,
seniūnijos

Informacijos apie priemonės vykdymą negauta.

2.2. Informaciją apie administracinės naštos
Ne rečiau kaip kartą Centralizuota vidaus audito
Įvertinus administracinės naštos mažinimo priemonių plano įvykdymą,
mažinimo priemonių vykdymą skelbti ir
per pusmetį
tarnyba, Informatikos skyrius rezultatai bus paskelbti Savivaldybės tinklalapyje.
atnaujinti savivaldybės interneto svetainėje
2.3. Įvertinus administracinės naštos mažinimo
priemonių plano vykdymą, ataskaitas
paskelbti savivaldybės interneto
tinklalapyje.

Pusmečiams
pasibaigus

2.4. Savivaldybės darbuotojams dalyvauti
seminaruose administracinės naštos
mažinimo tema, konsultuoti nedalyvavusius
seminaruose administracinės naštos
mažinimo klausimais

2014–2015 m.

2.5 Parengti Tauragės rajono savivaldybės
administracinės naštos mažinimo
priemones 2016–2017 metams
savivaldybės planavimo dokumentų
projektuose ir teikti savivaldybės tarybai
tvirtinti

Centralizuota vidaus audito
Įvertinus administracinės naštos mažinimo priemonių plano įvykdymą, ataskaita
tarnyba, Informatikos skyrius bus paskelbta Savivaldybės tinklalapyje.

Centralizuota vidaus audito
tarnyba, Plėtros, investicijų ir
turto valdymo skyrius,
Juridinis ir personalo skyrius

2015 m. IV ketvirtis Plėtros, investicijų ir turto
valdymo skyrius

X

X

3. Administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo kontrolė
3.1. Pateikti informaciją Tauragės rajono
savivaldybės administracijos Centralizuotai
vidaus audito tarnybai apie priemonių
vykdymą

3.2. Vertinti administracinės naštos mažinimo
priemonių plano vykdymą ir pateikti
informaciją Administracijos direktoriui

Nuolat

Pusmečiams
pasibaigus

Pagal kompetenciją
Ne visi Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai pateikė informaciją
savivaldybės administracijos Centralizuotai vidaus audito tarnybai apie administracinės naštos mažinimo
struktūriniai padaliniai ir į
priemonių, numatytų 2014-2015 metų Administracinės naštos mažinimo priemonių
padalinius neįeinantys
plane, įvykdymą.
valstybės tarnautojai,
seniūnijos
Centralizuota vidaus audito
tarnyba

Įvertinus administracinės naštos mažinimo priemonių plano įvykdymą, bus
pateikta informacija Administracijos direktoriui.

IŠVADOS
Tauragės rajono savivaldybės 2014-2015 metų administracinės naštos mažinimo priemonių
plane buvo numatyta 17 administracinės naštos mažinimo priemonių, kurių įgyvendinimo terminas
numatytas 2014-2015 metais:
1. Priemonė 1.1. Negauta informacijos iš Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių,
į padalinius neįeinančių valstybės tarnautojų ir seniūnijų, apie atliktą Tauragės rajono savivaldybės
tarybos ir administracijos direktoriaus priimtų teisės aktų kuriuose numatyti informaciniai
įpareigojimai asmeniui, analizę. Vykdytojai informaciją turėjo pateikti iki 2014-11-01 (priemonė 3.1.).
2. Priemonė 1.2. Informacijos apie priemonės vykdymą negauta. Vykdytojai informaciją
turėjo pateikti iki 2014-12-01 (priemonė 3.1.).
3. Priemonė 1.3. Pasikeitus teisės aktams priemonė neteko aktualumo.
4. Priemonė 1.4. Kai kurios seniūnijos ir administracijos padaliniai pateikė informaciją, kad
yra sudariusios bendradarbiavimo sutartis su įvairiais registrais siekiant, kad iš gyventojų nebūtų
reikalaujama pristatyti papildomų dokumentų iš atitinkamų įstaigų ir taip mažinti jiems administracinę
naštą. Priemonės vykdymo terminas pasibaigė 2014-10-01.
5. Priemonė 1.5. vykdoma nuolat. Tik Bendrasis skyrius pateikė informaciją, kad piliečiui
pageidaujant sudaro galimybę atsiimti raštiškus atsakymus iš to paties specialisto, kuriam pateikė
prašymą arba atsakymą išsiunčia paštu. Tauragės miesto seniūnija taip pat informavo, kad naudojasi
DVS aptarnaudama asmenis.
6. Priemonė 1.6. Anoniminę gyventojų apklausą, dėl administracinių paslaugų teikimo
kokybės, vykdė tik Tauragės miesto seniūnija. Priemonės įgyvendinimo terminas nepasibaigęs.
7. Priemonė 1.7. vykdoma nuolat. Atsakingi už licencijų ir leidimų išdavimą darbuotojai
stengiasi licencijas ir leidimus išduoti per optimaliai trumpiausią laiką ir nepažeidžiant teisės
aktuose nustatytų terminų.
8.

Priemonė 1.8. Informacijos apie įdiegtą kokybės vadybos sistemą negauta. Priemonės

įgyvendinimo terminas nepasibaigęs.
9.

Priemonė

1.9.

Dėl informacinių technologijų ir elektroninių paslaugų plėtojimo

informaciją pateikė 3 struktūriniai padaliniai ir 6 seniūnijos. Priemonės įgyvendinimo terminas
nepasibaigęs.
10. Priemonė 1.10. vykdoma nuolat. Dėl asmenų skatinimo atlikti informacinio įpareigojimo
veiksmus, naudojantis elektroninėmis paslaugomis savivaldybės interneto tinklalapyje, informaciją
pateikė 2 struktūriniai padaliniai ir 1 seniūnija. Priemonės įgyvendinimo terminas nepasibaigęs.
11. Priemonė 2.1. Informacijos apie priemonės vykdymą negauta. Vykdytojai informaciją
turėjo pateikti iki 2014-11-01 (priemonė 3.1.)

Priemonė 2.2. Įvertinus administracinės naštos mažinimo priemonių plano įvykdymą,

12.

rezultatai bus paskelbti Savivaldybės tinklalapyje.
13. Priemonė 2.3. Įvertinus administracinės naštos mažinimo priemonių plano įvykdymą,
ataskaita bus paskelbta Savivaldybės tinklalapyje.
14. Priemonė 3.1. „Pateikti informaciją Tauragės rajono savivaldybės administracijos
Centralizuotai vidaus audito tarnybai apie priemonių vykdymą“. Iš 20 Tauragės rajono savivaldybės
administracijos struktūrinių padalinių, darbuotojų neįeinančių į struktūrinius padalinius ir 8 seniūnijų
buvo gauta 5 skyrių ir 6 seniūnijų informacija, dėl administracinės naštos mažinimo priemonių
numatytų 2014-2015 metų Administracinės naštos mažinimo priemonių plane, vykdymo.
15. Priemonė 3.2. Įvertinus administracinės naštos mažinimo priemonių plano įvykdymą,
informacija bus pateikta Administracijos direktoriui.
16. Atsižvelgiant į tai, kas buvo išdėstyta galima daryti išvadą, kad Tauragės rajono
savivaldybės 2014-2015 metų Administracinės naštos mažinimo priemonių plano, kurių įvykdymo
terminas yra pasibaigęs ne visos priemonės (1.1., 1.2., 2.1.) įgyvendintos, arba ne visi vykdytojai
pateikė informaciją. Priemonių, kurias numatyta vykdyti nuolat, vykdymas yra pradėtas. Vidaus
kontrolė, vykdant Tauragės rajono savivaldybės 2014-2015 metų administracinės naštos mažinimo
priemonių planą, vertinama patenkinamai.
REKOMENDACIJOS
1. Vadovaujantis Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 16 d. sprendimu Nr.
1-145 patvirtinto Tauragės

rajono

savivaldybės

2014-2015

metų

Administracinės

naštos

mažinimo priemonių plano 3 dalies „Administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo
kontrolė“ 3.1 p. Pagal kompetenciją savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams, į
padalinius neįeinantiems valstybės tarnautojams ir seniūnijoms, pateikti informaciją Centralizuotai
vidaus audito tarnybai apie administracinės naštos mažinimo priemonių numatytų 2014-2015 metų
Administracinės naštos mažinimo priemonių plane įvykdymą, atsižvelgiant į nurodytą įvykdymo
terminą.
2.

Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams, ir į padalinius neįeinantiems

valstybės tarnautojams, seniūnijoms, atsižvelgiant į 2011 m. vasario 23 d. ir 2012 m. sausio 11 d.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 213 ir Nr. 4 patvirtintas Administracinės naštos
piliečiams ir kitiems asmenims nustatymo ir įvertinimo bei Administracinės naštos ūkio subjektams
nustatymo metodikas, atlikti 2014-2015 metų Administracinės naštos mažinimo priemonių plano 1.1
priemonėje nurodytą įpareigojimą.
Centralizuotos vidaus audito tarnybos vedėja

Vieną ataskaitos egzempliorių gavau:

Rima Jonikienė

Algirdas Mosėjus
Savivaldybės administracijos direktorius

