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Santrauka
Viešojo administravimo institucijų ir įstaigų bendrųjų veiklos rodiklių tyrimas yra
sudėtinė Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įgyvendinamo projekto
„Viešojo administravimo sektoriaus kokybės iniciatyvos“, finansuojamo Europos
socialinio fondo lėšomis, dalis papildanti šiuos tyrimus: nuo 2007 m. vykdomą kokybės
vadybos metodų taikymo Lietuvos viešojo administravimo institucijų ir įstaigų
stebėsenos tyrimą ir viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimo indekso apskaičiavimo
tyrimą. Pagal specialiai sukurtą Kokybės vadybos metodų taikymo ir poveikio / pokyčių
matavimo Lietuvos viešojo administravimo institucijose / įstaigose stebėsenos
metodiką 2012 m. atliktas antrasis savivaldybių administracijų bendrųjų veiklos rodiklių
tyrimas vertinamas kaip sėkmingas – pasiekti iškelti tyrimo tikslai, sukurta ir papildyta
savivaldybių administracijų bendrųjų veiklos rodiklių duomenų bazė (sukaupti 3 metų
duomenys), plačiu mastu patikrinta tyrimo metodika ir instrumentai (95 proc.
savivaldybių apklausos grįžtamumas; gautas grįžtamasis ryšys iš visų informaciją
pateikusių organizacijų).
Dėl netiesioginio poveikio matematiškai reikšmingos kokybės vadybos metodų taikymo
įtakos bendriesiems veiklos rodikliams savivaldybių administracijose 2009-2011 m.
nenustatyta, tačiau teigiamas kokybės vadybos metodų ir savivaldybių administracijų
bendrųjų veiklos rodiklių ryšys identifikuotas šiose srityse: institucijos išlaikymo
(valdymo)

išlaidoms;

asmenų

aptarnavimo

efektyvumo

lygiui;

e-paslaugų

prieinamumui pagal brandos lygmenį; skaidrumui (pareigūnų piktnaudžiavimo,
biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo
įstaigoje sričiai, Vyriausybės atstovo motyvuotų teikimų skaičiui). Sritys, kur
vienareikšmiškas ryšys nenustatytas: lėšų iš Europos Sąjungos ar kitų užsienio
finansavimo šaltinių pritraukimas vienam gyventojui (tačiau papildomai atlikus
palyginimą pagal ES ar kitų užsienio finansavimo šaltinių lėšų santykį su savivaldybės
biudžetu, identifikuotas teigiamas ryšys); darbuotojų kvalifikacijos kėlimas. Sritys,
kuriose informacijos prieinamumas arba galimas informacijos subjektyvumas, turi
įtakos kokybės vadybos metodus taikančių ir netaikančių savivaldybių administracijų
palyginimo rezultatams: e-paslaugų prieinamumas pagal brandos lygį (nėra galimybės
sekti dinamiką); asmenų aptarnavimas (2009-2010 m.).
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Atsižvelgiant į tyrimo rezultatus, šioje ataskaitoje pateiktos rekomendacijos, siūlant
išlaikyti tą patį rodiklių rinkinį, tačiau rekomenduojama 2013 m. tyrimo metu
papildomai apskaičiuoti rodiklį „Finansavimo sumos iš ES, užsienio valstybių ir
tarptautinių organizacijų lėšų, % (nuo savivaldybės biudžeto)“. Pateikta patikslinta
tyrimo apklausos forma (šios ataskaitos Priede Nr. 4 pateiktas apklausos formos
pakeitimo projektas).

Summary
Survey of general performance indicators of public administration authorities and
institutions is a part of the project “Quality initiatives of the public administration
sector”, implemented by the Ministry of the Interior and co-financed by the European
Social Fund, supplementing the Survey to monitor the application of quality
management methods at Lithuanian public administration authorities and institutions
and the Survey of the customer satisfaction index for public services. The second
performed Survey of general performance indicators of municipal administrations
(performed in 2012) is viewed as successful: the defined goals were achieved, a
database of general performance indicators of municipal administrations was created
and updated (3 years data is stored), and the survey methodology was tested on a
broad scale (95% return rate from municipality survey; feedback was received from all
organisations that provided information).
Due to indirect effects, no mathematically significant influence of the application of
quality management methods on the general performance indicators at municipal
administrations was found in 2009 to 2011, but a positive link between the quality
management methods and the general performance indictors of the municipal
administrations was identified in the following areas: maintenance of authority
(management) expenditures; efficiency of service to individuals; accessibility of eservices by level of maturity; the area of transparency (abuse, bureaucracy by officials
or other violations of human rights and freedoms in a public administration institution,
number of reasoned proposals of a Government representative). Areas where
unambiguous relation was not identified: attracting of funds from EU and other foreign
sources of financing calculated per capita (however, comparison of funds from EU and
other foreign sources of financing as a share of total municipal budget indicated a
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positive link); professional development of employees. Areas where accessibility or
possible subjectivity of information affects the results of comparison between
municipal administrations that apply and do not apply quality management methods:
accessibility of e-services by level of maturity (not possible to follow the dynamics);
service to individuals (2009-2010).
Based on the results of the survey, recommendations were provided to retain the
same set of indicators (however, it was recommended to additionally calculate
indicator “Funds from EU and other foreign sources of financing as a share of total
municipal budget” during 2013 research). Amended survey questionnaire was
provided (for project of amended survey questionnaire see Annex 4).
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Įvadas
Vidaus reikalų ministerija, tobulindama kokybės vadybos metodų taikymo viešojo
administravimo institucijose ir įstaigose stebėseną, ir siekdama paskatinti viešojo
sektoriaus organizacijas didesnį dėmesį kreipti į viešųjų paslaugų kokybę ir piliečių
aptarnavimą, 2009 m. pradėjo įgyvendinti Europos socialinio fondo lėšomis
finansuojamą projektą „Viešojo administravimo sektoriaus kokybės iniciatyvos“. Vienas
iš projekto uždavinių – sukurti kompleksinę stebėsenos sistemą, kuri leistų įvertinti
viešojo administravimo subjektų veiklos kokybę, t. y. fiksuoti įdiegtus kokybės vadybos
metodus

bei

matuoti

kokybės

vadybos

modelių

taikymo

poveikį

viešojo

administravimo institucijų ir įstaigų veiklai ir vartotojams. Kompleksinė viešojo
administravimo institucijų ir įstaigų stebėsena, apimanti kokybės vadybos sistemų
diegimo ir šių sistemų diegimo rezultate atsiradusių poveikio / pokyčių tyrimus, turėtų
sudaryti palankesnes sąlygas efektyviau formuoti kokybės vadybos politiką viešojo
administravimo srityje. Kokybės vadybos stebėsenos rezultatai ateityje galėtų būti
panaudoti vykdant viešojo administravimo subjektų ir jų veiklos stebėseną1.

2011 m. sukurta Kokybės vadybos metodų taikymo ir poveikio / pokyčių matavimo
Lietuvos viešojo administravimo institucijose / įstaigose stebėsenos metodika,
susidedanti iš keleto stebėsenos etapų. Bendroji stebėsena atliekama stebint ir
analizuojant kokybės vadybos metodų taikymo situaciją viešojo administravimo
institucijose ir įstaigose, tai yra, atliekant kartotinius tyrimus apie viešojo
administravimo institucijose ir įstaigose taikomus kokybės vadybos metodus ir
priemones, jų įdiegimo etapus, kilusias problemas skirtinguose diegimo etapuose,
kliūtis sėkmingam modelių ir priemonių diegimui.

Poveikio stebėsena gali būti vykdoma dviem būdais / lygmenimis:
▪

Bendrųjų veiklos rodiklių įvertinimas. Bendrieji veiklos rodikliai atspindi viešojo
administravimo institucijų ir įstaigų veiklos sritis, kurios susijusios su jos veiklos
efektyvumu ir rezultatais, ir kurioms kokybės vadybos metodų taikymas viešojo

1

Vidaus reikalų ministerijai yra pavesta valstybės lygmeniu organizuoti viešojo administravimo subjektų ir jų veiklos stebėseną
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimas Nr. 1097 „Dėl viešojo administravimo subjektų ir jų veiklos
stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“, Žin., 2007, Nr. 110-4499)
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administravimo institucijose ir įstaigose daro tiesioginį arba netiesioginį poveikį,
tai – finansų, darbuotojų, modernizacijos, skaidrumo ir asmenų aptarnavimo
sritys.
▪

Vartotojų

pasitenkinimo

viešosiomis

ir

administracinėmis

paslaugomis

matavimas. Vartotojų pasitenkinimui ir lūkesčiams įvertinti gali būti taikomi
tiek kokybiniai (pavyzdžiui, fokusuotos diskusijų grupės), tiek kiekybiniai
(pavyzdžiui, vartotojų apklausa interviu būdu) tyrimo metodai. Vartotojų
pasitenkinimas tam tikromis paslaugomis gali būti įvertintas apskaičiuojant
vartotojų pasitenkinimo indeksą.

Remiantis Kokybės vadybos metodų taikymo ir poveikio / pokyčių matavimo Lietuvos
viešojo administravimo institucijose / įstaigose stebėsenos metodika, 2011-2012 m.
laikotarpiu atlikti 2 bandomieji tyrimai ir praktiškai patikrinti metodikoje siūlomi
stebėsenos instrumentai. Visų stebėsenos etapų tyrimai pirmą kartą atlikti 2011 m.,
šioje ataskaitoje pateikiami antrojo bandomojo tyrimo rezultatai (Kokybės vadybos
metodų taikymo Lietuvos viešojo administravimo institucijų ir įstaigų stebėsenos
tyrimus Vidaus reikalų ministerija vykdo nuo 2007 m.; iki 2012 m. buvo atlikti 4
tyrimai).

Šioje ataskaitoje yra pateikiami atlikto viešojo administravimo institucijų ir įstaigų (šiuo
atveju – savivaldybių administracijų) bendrųjų veiklos rodiklių tyrimo2 rezultatai.
Viešojo administravimo institucijų ir įstaigų bendrųjų veiklos rodiklių tyrimo paskirtis –
matuoti kokybės vadybos metodų taikymo poveikį viešojo administravimo institucijai /
įstaigai ir poveikį jos teikiamų paslaugų vartotojams.

Tyrimas atliktas antrą kartą, jam iškelti uždaviniai:
- atlikti savivaldybių administracijų bendrųjų veiklos rodiklių tyrimą;
- patikrinti pasiūlyto stebėsenos instrumento tinkamumą ir, atsižvelgiant į tyrimo metu
išaiškėjusius duomenų rinkimo, prieinamumo ir atitikties metodikai probleminius

2

Tyrimo vykdymo pagrindas – paslaugų teikimo sutartis tarp Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir UAB „Ekonominės
konsultacijos ir tyrimai“ Nr. 1VL-1677, pasirašyta 2010 m. gruodžio 14 d.
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aspektus, parengti rekomendacijas, kaip patobulinti bendrųjų veiklos rodiklių
stebėsenos sritį.

Viešojo administravimo institucijų ir įstaigų bendrųjų veiklos rodiklių tyrimas atliktas
anketinės apklausos metodu. Tyrimo apimtis – savivaldybių administracijos. Tyrime
dalyvavo 97 proc. tikslinių įstaigų. Gauti rezultatai leido sukurti savivaldybių
administracijų bendrųjų veiklos rodiklių duomenų bazę bei plačiu mastu patikrinti
tyrimo metodiką. Atsižvelgiant į bandomųjų tyrimų rezultatus, ataskaitoje pateiktos
savivaldybių

administracijų

bendrųjų

veiklos

rodiklių

tyrimo

rekomendacijos.
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tobulinimo

1.

Tyrimo metodika ir eiga

Savivaldybių administracijų bendrųjų veiklos rodiklių tyrimas atliktas vadovaujantis
Kokybės vadybos metodų taikymo ir poveikio / pokyčių matavimo Lietuvos viešojo
administravimo institucijose / įstaigose stebėsenos metodika (toliau – Stebėsenos
metodika), parengta Vidaus reikalų ministerijos užsakymu 2011 m. birželio 30 d.,
ministerijai įgyvendinant Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą
„Viešojo administravimo sektoriaus kokybės iniciatyvos“.

Viešojo administravimo institucijų ir įstaigų bendrųjų veiklos rodiklių stebėsena yra
sudėtinė kokybės vadybos metodų taikymo ir poveikio / pokyčių matavimo Lietuvos
viešojo administravimo institucijose / įstaigose stebėsenos dalis, papildanti Kokybės
vadybos metodų taikymo Lietuvos viešojo administravimo institucijų ir įstaigų
stebėsenos tyrimą ir viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimo indekso apskaičiavimo
tyrimą.

1.1. Tikslas
Viešojo administravimo institucijų ir įstaigų bendrųjų veiklos rodiklių tyrimo paskirtis
– matuoti kokybės vadybos metodų taikymo poveikį viešojo administravimo
institucijai / įstaigai ir poveikį jos teikiamų ir/ar administruojamų paslaugų
vartotojams. Tyrimo rezultatus ir rodiklių reikšmes numatoma periodiškai lyginti tarp
organizacijų ir organizacijos mastu, fiksuojant joje vykstančius pokyčius.

Šis savivaldybių administracijų bendrųjų veiklos rodiklių tyrimas pagal parengtą
Stebėsenos metodiką atliktas antrą kartą. Pirmiesiems dviems tyrimams (2011 m. ir
2012 m.) yra iškeltas gretutinis tikslas – patikrinti stebėsenos modelio tinkamumą
vadovaujantis sukurta Stebėsenos metodika ir, atsižvelgiant į tyrimo metu
išaiškėjusius duomenų rinkimo, prieinamumo ir atitikties metodikai probleminius
aspektus, parengti rekomendacijas, kaip patobulinti viešojo administravimo institucijų
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ir įstaigų bendrųjų veiklos rodiklių stebėsenos sritį (rodiklių rinkinį, informacijos,
reikalingos rodikliams apskaičiuoti rinkimo procesą ir instrumentus).

1.2. Tyrimo objektas – savivaldybių administracijos
Remiantis Paslaugų teikimo sutartimi su Užsakovu3 bei Stebėsenos metodika, kokybės
vadybos metodų taikymo poveikio viešojo administravimo institucijose ir įstaigose
stebėsenos objektas – savivaldybių administracijos. Savivaldybių administracijos kaip
tyrimo objektas pasirinktos atsižvelgiant į tai, kad savivaldybių administracijų veikla gali
būti palyginama tarpusavyje dėl panašaus veiklos pobūdžio. Tyrimo populiacija – 60
savivaldybių administracijų4.

Tyrime savivaldybės administracijos sąvoka suprantama taip, kaip apibrėžta Lietuvos
Respublikos Vietos savivaldos įstatyme (1994 m. liepos 7 d. Nr. I-533):
„Savivaldybės administracija yra savivaldybės įstaiga, kurią sudaro struktūriniai
padaliniai, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir savivaldybės
administracijos filialai – seniūnijos (savivaldybės administracijos struktūriniai
teritoriniai padaliniai).“

1.3. Tyrimo vykdymo schema
Sudarant viešojo administravimo institucijų ir įstaigų bendrųjų veiklos rodiklių
duomenų bazę, laikytasi Stebėsenos metodikoje nustatytos vykdymo schemos,
susidedančios iš 3 etapų:
1. Duomenų, reikalingų bendrųjų veiklos rodiklių apskaičiavimui, surinkimas,
naudojant tiesioginės savivaldybių administracijų apklausos metodą ir viešai
skelbiamos informacijos surinkimą.
2. Bendrųjų veiklos rodiklių apskaičiavimas, laikantis Stebėsenos metodikoje
nurodytų skaičiavimo principų ir metodų. Siekiant optimizuoti procesą ir

3

Paslaugų teikimo sutarties Nr. 1VL-1677 (2010 m. gruodžio 14 d.) 1-o priedo 3.4. punktas.
Užsakovo pageidavimu tyrimo populiacija išplėsta nuo 3-5 savivaldybių administracijų (pirminis planas), siekiant surinkti daugiau
informacijos (įvairių rodiklių ir paaiškinimų interpretacijų, klausimų) ir išryškinti tobulintinus metodikos aspektus gaunat grįžtamąjį
ryšį iš didesnio institucijų skaičiaus.
4
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gaunamus rezultatus bei kiek galima minimizuoti tiriamosios organizacijos
resursų apkrovimą (susijusį su tyrimu), rodiklių apskaičiavimo funkcija priskirta
tyrimo vykdytojui, o ne pačiai įstaigai.
3. Rodiklių duomenų bazės sudarymas. Pirmųjų dviejų etapų rezultate sudaryta
savivaldybių administracijų bendrųjų veiklos rodiklių duomenų bazė.

Apibendrinanti viešojo administravimo institucijų ir įstaigų bendrųjų veiklos rodiklių
rinkinio sudarymo schema, atspindinti informacijos rinkimo būdus ir šaltinius bei
duomenų poreikį, pateikta paveiksle Nr. 1.

Paveikslas 1. Viešojo administravimo institucijų ir įstaigų bendrųjų veiklos rodiklių rinkinio
sudarymo schema

Šaltinis: EKT grupė

Sudarius rodiklių duomenų bazę, atlikta duomenų analizė ir rezultatų interpretavimas
(žr. 2-ą skyrių). Atsižvelgiant į Stebėsenos metodikos tikslus, atlikta analizė šiais
pjūviais:
- Savivaldybių

administracijų,

įsidiegusių

kokybės

vadybos

sistemas,

bei

savivaldybių administracijų, savo veikloje netaikančių šių metodų, rodiklių
palyginimas. Tam tikslui į bendrųjų veiklos rodiklių duomenų bazę integruoti
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atitinkamo laikotarpio kokybės vadybos metodų taikymo Lietuvos viešojo
administravimo institucijų ir įstaigų stebėsenos tyrimo rezultatai.
- Savivaldybių administracijų bendrųjų veiklos rodiklių dinamikos analizė (2010 m. ir
2011 m. duomenų palyginimas).

Duomenų bazėje surinkta informacija sudaro galimybę atlikti palyginimą tarp
savivaldybių administracijų bei stebėti pokyčius savivaldybių administracijų lygiu,
tačiau

dėl

konfidencialumo

apribojimų

atskirų

savivaldybių

administracijų

informacija šioje ataskaitoje nėra pateikiama.

1.4. Savivaldybių administracijų apklausos proceso eiga
Savivaldybių administracijos buvo pakviestos dalyvauti tyrime Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos raštu (2012-09-17, Nr. 1D-6106-(31); žr. Priedas Nr. 1).
Kvietimas išsiųstas bendruoju įstaigos faksu bei elektroniniu paštu, taip pat sudaryta
galimybė elektroninę savivaldybių administracijų rodiklių formą parsisiųsti iš Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainės „Viešojo administravimo
kokybės iniciatyvos“ http://www.vakokybe.lt.

Vykdytojo duomenimis, kvietimą dalyvauti tyrime gavo visos savivaldybių
administracijos. Kvietimo išsiuntimo ataskaita:
▪

Faksu kvietimas sėkmingai išsiųstas 60-iai savivaldybių administracijų.

▪

Papildomai 60-iai savivaldybių administracijų sėkmingai išsiųstas Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos raštas (2012-09-17, Nr. 1D-6106-(31))
bei elektroninė savivaldybių administracijų rodiklių forma elektroniniu paštu.

▪

Tyrimo eigoje elektroninė savivaldybių administracijų rodiklių forma pagal
atskirus kreipimusis buvo išsiųsta besikreipiantiems asmenimis; taip pat buvo
sudaryta galimybė elektroninę rodiklių formą parsisiųsti iš interneto svetainės
„Viešojo administravimo kokybės iniciatyvos“.

Apklausa vykdyta 2012 m. rugsėjo 17 d. – spalio 12 d. Šiuo laikotarpiu tyrimo
užsakovas (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija) ir vykdytojas (UAB
UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“
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„Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“) užtikrino savivaldybių administracijų darbuotojų
konsultavimą atliekamo tyrimo klausimais. Siekiant padidinti apklausos grįžtamumą,
baigiantis atsakymo pateikimo terminui, įstaigoms, nepateikusioms atsakymo,
elektroniniu paštu buvo pakartotinai išsiųstas kvietimas dalyvauti tyrime.

Savivaldybių administracijų apklausos grįžtamumas – 97 proc. Gauti atsakymai iš 58-ų
savivaldybių administracijų, iš jų: 57-ios (95 proc.) pateikė prašomą informaciją; 1-a
(1,7 proc.) atsisakė šiais metais dalyvauti apklausoje; 2-i (3,3 proc.) – atsakymo
nepateikė. Lyginant su pirmuoju bandomuoju tyrimu, grįžtamumo lygis padidėjo 4
procentiniais punktais.

Lentelė 1. Savivaldybių administracijų apklausos tyrimo grįžtamumo lygis
2009
Pateikė prašomą informaciją
Atsisakė dalyvauti apklausoje
Grįžtamumo lygis
Atsakymo nepateikė
IŠ VISO

2010

2011

N

%

N

%

N

%

55
1
56
4
60

92%
2%
93%
7%
100%

55
1
56
4
60

92%
2%
93%
7%
100%

57
1
58
2
60

95%
2%
97%
3%
100%

Šaltinis: EKT grupė

1.5. Duomenų kokybės patikra ir rodiklių bazės sudarymas
Buvo atliktas dviejų etapų duomenų kokybės patikrinimas siekiant minimizuoti
galimą paklaidą (pvz., struktūrinių ar apskaitos principų pokyčių organizacijoje;
žmogiškojo faktoriaus pildant duomenis ir pan.):
1. Duomenų tikslinimas su savivaldybės administracija. Siekiant užtikrinti
duomenų palyginamumą (t.y. išsiaiškinti pateikiamų duomenų aprėptį ir esant
poreikiui patikslinti), buvo susisiekta su kiekviena informaciją pateikusia
savivaldybės administracija.
2. Duomenų palyginimas su prieinamais išoriniais šaltiniais. Pateikta informacija
buvo lyginama su viešai skelbiama informacija. Šiuo metu vienintelis viešai
prieinamas rodiklis yra Lietuvos statistikos departamento duomenų bazėje
pateikiama informacija apie savivaldybės biudžeto išlaidas. Lyginant institucijos
atsiųstą ir Lietuvos statistikos departamento duomenų bazėje pateikiamą
UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“
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informaciją buvo vertinama pateiktų duomenų aprėptis (ar buvo pateikta
įstaigos informacija, ar konsoliduota informacija su pavaldžių įstaigų
informacija).

Naudojant savivaldybių administracijų apklausos duomenis bei duomenis, surinktus iš
viešai prieinamų duomenų šaltinių, apskaičiuoti savivaldybių administracijų bendrieji
veiklos rodikliai pagal Stebėsenos metodikoje nustatytus principus. Be to, atsižvelgiant
į siekį palyginti savivaldybių administracijų, taikančių ir netaikančių kokybės vadybos
metodus, rezultatus, į duomenų bazę integruoti kokybės vadybos metodų taikymo
Lietuvos viešojo administravimo institucijų ir įstaigų stebėsenos tyrimo rezultatai.
Pirmojo bandomojo tyrimo metu (vykdytas 2011 m.) sudaryta duomenų bazė papildyta
2012 m. tyrimo rezultatais. Duomenų bazėje kaupiama informacija:
▪

Organizacijos

identifikaciniai

duomenys:

savivaldybės

administracijos

pavadinimas;
▪

Bendrųjų veiklos rodiklių reikšmės 2009-2011 m.:
1) Administracinės išlaidos, % (2009-2010 m.); Institucijos išlaikymo
(valdymo) išlaidos, % (2011 m.); 5
2) Finansavimo sumos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų
lėšų, Lt/gyv.;
3) Užimtų pareigybių skaičius, vnt./1000 gyv.;
4) Kvalifikacijos

tobulinimui

skirtų

valandų

skaičius

per

metus,

ak.val./pareigybei;
5) Kreipimųsi, išnagrinėtų nustatytais terminais, dalis, % (2009-2010);
Gyventojų

prašymų, kurių nagrinėjimui taikomos Asmenų prašymų

nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose,
įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės,
išnagrinėtų nustatytais terminais, dalis, % (2011);
6) E-paslaugų prieinamumas pagal brandos (1-5) lygmenį, %;

5

Vadovaujantis pirmojo bandomojo tyrimo (2011 m.) rekomendacijomis, antrajame tyrime (2012 m.) rodiklis „Administracinės
išlaidos, %“ pakeistas rodikliu „Institucijos išlaikymo (valdymo) išlaidos, %“; rodiklis „Kreipimųsi, išnagrinėtų nustatytais terminais,
dalis, %“ pakeistas rodikliu „Gyventojų prašymų, kurių nagrinėjimui taikomos Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo
viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, išnagrinėtų nustatytais
terminais, dalis, %“.
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7) Seimo

kontrolierių

įstaigai

pateiktų

pagrįstų

skundų

skaičius,

vnt./100 000 gyv.;
8) Vyriausybės atstovo motyvuotų teikimų skaičius, vnt./100 000 gyv.
▪

Papildomų rodiklių reikšmės 2009-2011 m.6:
1) Vidutinis gyventojų skaičius, gyv.;
2) Savivaldybės biudžetas, Lt.

▪

Kokybės vadybos metodų taikymo Lietuvos viešojo administravimo institucijų
ir įstaigų stebėsenos tyrimo rezultatai 2009-2011 m.:
1) Kokybės vadybos metodų taikymas savivaldybių administracijose (KVM
požymis). Kiekvienai savivaldybės administracijai priskirtas KVM
požymis7, kur:
 „TAIP“ reiškia, kad savivaldybės administracija ataskaitiniais metais
buvo įsidiegusi arba diegė nors vieną kokybės vadybos metodą;
 „NE“ reiškia, kad savivaldybės administracija ataskaitiniais metais
nebuvo įsidiegusi ir nediegė nei vieno kokybės vadybos metodo.
2) Informacija apie tiriamų kokybės vadybos metodų ir priemonių taikymą
savivaldybių
administracijai,

administracijose
laikantis

(t.y.,

aukščiau

kiekvienai

pateiktų

savivaldybės

principų,

priskirtas

konkretaus KVM požymis), t.y.:
 Bendrojo vertinimo modelio požymis;
 Vieno langelio principo požymis;
 ISO 9000 serijos standarto požymis;
 Subalansuotų rodiklių metodo požymis;
 Europos kokybės vadybos fondo tobulumo modelio požymis;


„Liekna“ organizacija / 6 SIGMA požymis;

 ISO 14001 (aplinkosaugos vadybos sistema) požymis;
 ISO 27000 (rizikos valdymo sistema) požymis;

6

Šiuos rodiklius siūloma kaupti duomenų bazėje, siekiant išlaikyti galimybę atsiradus poreikiui apskaičiuoti alternatyvius rodiklius.
Atkreiptinas dėmesys, kad KVM požymis turi atspindėti institucijos situaciją laikotarpiu, už kurį pateikti bendrieji veiklos rodikliai.
Pavyzdžiui, antrojo bandomojo tyrimo metu savivaldybių administracijos pateikė bendrųjų veiklos rodiklių informaciją už 2011 m.,
todėl priskiriant KVM požymį, buvo vertinama ar 2011m. įstaigoje buvo įdiegtas/veikė ar buvo diegiamas nors vienas KVM. Jei KVM
diegti buvo pradėtas 2012 m. arba jeigu KVM veikė iki 2010 m., buvo priskiriamas KVM požymis „NE“.
7
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 Piliečių (vartotojų) lūkesčių dėl paslaugų kokybės ir pasitenkinimo
administracinėmis ir viešosiomis paslaugomis tyrimų požymis;
 Kitų KVM taikymo požymis.
3) Savivaldybės administracijoje taikomų kokybės vadybos metodų ir
priemonių skaičius („TAIP“ požymių, priskirtų konkretiems kokybės
vadybos metodams, skaičius savivaldybės administracijoje).

Duomenys surinkti užtikrinant konfidencialumą, todėl konkrečių savivaldybių
administracijų informacija viešai neskelbiama.

1.6. Išryškėję tyrimo tobulinimo aspektai
Atliekant antrąjį bandomąjį tyrimą buvo naudojamas pagal pirmojo bandomojo tyrimo
rekomendacijas patobulintas klausimynas. Antrojo bandomojo tyrimo metu,
konsultuojant savivaldybių administracijas bendrųjų veiklos rodiklių formos pildymo
klausimais bei analizuojant surinktą informaciją, išryškėję dažniausiai pasitaikančios
problemos / klausimai pateikti žemiau.

Savivaldybių administracijų apklausa
1. Informacijos rinkimas.
▪

Elektroninė savivaldybių administracijų bendrųjų veiklos rodiklių forma. Dalyje
savivaldybių administracijų atsakingus asmenis pasiekė tik faksu siųstas
kvietimas dalyvauti tyrime; nebuvo gauta / parsisiųsta elektroninė
savivaldybių administracijų bendrųjų veiklos rodiklių forma. Problema išliko
aktuali nepaisant to, kad internetinė nuoroda dokumentui parsisiųsti buvo
pateikta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kvietime dalyvauti
tyrime (2012-09-17, Nr. 1D-6106-(31); žr. Priedas Nr. 1); taip pat elektroninė
savivaldybių administracijų bendrųjų veiklos rodiklių forma buvo pridėta prie
elektroniniu paštu siųsto kvietimo dalyvauti tyrime.

▪

Informacijos pateikimo terminas. Bandomųjų tyrimų rezultatai rodo, kad
nepaisant atsakymo pateikimui nustatyto termino ilgio, dalis institucijų
informaciją pradeda rinkti tik gavę priminimą apie artėjantį informacijos
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pateikimo terminą arba iš karto jam pasibaigus. Todėl dalis informacijos
vėluoja. Kaip rodo sukaupta patirtis, dauguma vėluojančių institucijų
informaciją pateikia per 1 savaitę (sudėtingesniais atvejai, kai reikia informaciją
patikslinti, tai gali užtrukti 2 savaites)8.
2. Savivaldybių administracijų bendrieji veiklos rodikliai.
▪

Finansiniai rodikliai.
–

Formoje prašomų finansinių rodiklių pavadinimai suderinti su viešojo
administravimo įstaigose ir institucijose naudojamais apskaitos terminais,
tačiau pasitaikė atvejų, kai šie rodikliai buvo interpretuojami kitaip.
Tyrimo metu savivaldybių administracijoms dažniausiai teko tikslinti rodiklį
„Institucijos išlaikymo (valdymo) išlaidos“, nes buvo naudojamasi ne
formoje nurodyta klasifikacija, o institucijos viduje naudojamu apibrėžimu
ar remiantis atskirų asmenų subjektyvia rodiklio interpretacija.

–

Dalies savivaldybių seniūnijos yra atskiri juridiniai vienetai ir apskaitą
veda

atskirai,

todėl

savivaldybės

administracija

negalėjo

pateikti

informacijos prašoma aprėptimi (6-ių savivaldybių administracijos iš 57-ių
pateikusių informaciją).
▪

Darbuotojų rodikliai. Daugumai savivaldybių prašomos informacijos apie
personalą surinkimas problemų nesudarė, tačiau keletas (5-ios savivaldybių
administracijos) susidūrė su sunkumais pateikti informaciją apie darbuotojų
kvalifikacijos kėlimui skirtų valandų skaičių, nes Valstybės tarnautojų registro
informacinėje sistemoje šios apskaitos neveda arba ji vedama nesistemingai ir
atspindi ne pilną informaciją.

▪

Asmenų aptarnavimo rodikliai.
–

Didžiojoje daugumoje savivaldybių administracijų asmenų kreipimaisi
savivaldybės administracijos padaliniuose registruojami atskirai ir dalis
įstaigų neturėjo susistemintos informacijos apie gyventojų kreipimusis
prašoma aprėptimi (įskaitant seniūnijas): 18-a savivaldybių administracijų

8

Atliekant pirmąjį bandomąjį tyrimą rezervinė savaitė vėluojantiems duomenims surinkti ir patikslinimams atlikti nebuvo
numatyta, todėl 2011 m. Viešojo administravimo institucijų ir įstaigų (savivaldybių administracijų) veiklos efektyvumo kiekybinių
rodiklių tyrimo ataskaitoje atsispindi tik laiku pateikta informacija. Informacija duomenų bazėje pagal vėliau gautą informaciją
buvo patikslinta (patikslinimai nelėmė jokių esminių pasikeitimų bendruose rezultatuose). Šioje ataskaitoje pateikiami patikslinti
2009-2010 m. duomenys.
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patiekė informaciją be seniūnijų, 3-ys savivaldybių administracijos
informacijos nepateikė, nes naudojama dokumentų valdymo sistema
nesudarė galimybės fiksuoti vėlavimus per ataskaitinį laikotarpį (mato kiek
šiam momentui yra kreipimųsi, į kuriuos vėluojama pateikti atsakymą, bet
negali pateikti informacijos už praeities laikotarpius), 4-ios pateikė nelogišką
informaciją (bendras užregistruotų gyventojų skaičius mažesnis nei prašymų
skaičius, į kuriuos atsakyta nevėluojant).
▪

E-prieinamumo / modernizacijos rodiklis. Paslaugų perkėlimo į elektroninę
erdvę tyrimo9 paplitimas išlieka žemas – 74% savivaldybių administracijų šio
tyrimo neatlieka. Pats rodiklis vertinamas kaip geras institucijos paslaugų eprieinamumo palyginimo matas, o jo apskaičiavimas nereikalauja didelių laiko ir
pastangų investicijų, todėl būtų tikslinga paskatinti savivaldybių administracijas
apskaičiuoti prašomą rodiklį net jeigu savarankiškai minėto tyrimo neatlieka.

Siekiant išlaikyti duomenų palyginamumą, skaičiuojant rodiklius ir analizuojant
informaciją, buvo laikomasi šių principų:
▪

Savivaldybių administracijų, kurios pateikė netinkamos aprėpties finansinius ar
darbuotojų srities duomenis (t. y. be seniūnijų), rezultatai į palyginamąją imtį
neįtraukti;

▪

Savivaldybių

administracijų,

kurių

pateikta

informacija

apie

asmenų

aptarnavimą leido apskaičiuoti rodiklio „Gyventojų prašymų, kurių nagrinėjimui
taikomos

Asmenų

prašymų

nagrinėjimo

ir

jų

aptarnavimo

viešojo

administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo
subjektuose taisyklės, išnagrinėtų nustatytais terminais, dalis, %“ reikšmę (t. y.
pateikė tarpusavyje palyginamus rodiklių „Per metus užregistruotų ir
nustatytais terminais išnagrinėtų gyventojų prašymų skaičius“ ir „Per metus
užregistruotų

gyventojų

prašymų

skaičius“

duomenis),

informacija

į

palyginamąją imtį įtraukta nepaisant aprėpties (lyginamas santykis, o ne
absoliutūs dydžiai).

9

Remiantis metodika, patvirtinta Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus
2010 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. T-33 „Dėl elektroninių paslaugų internete, teikiamų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų,
stebėjimo metodikos patvirtinimo”.
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2.

Tyrimo rezultatai

Tyrimo rezultatų aprėptis – 95 proc. savivaldybių administracijų, t. y. bendrieji veikos
rodikliai apskaičiuoti 57-ioms iš 60-ies savivaldybių administracijų. Lyginat su
pirmuoju bandomuoju tyrimu, atliktu 2011 m., rezultatų aprėptis padidėjo 3,3 proc.
punkto.

Atsižvelgiant į tai, kad ne visos savivaldybių administracijos pateikė pilnai užpildytas
anketas, ir įvertinus pateiktus duomenis palyginamumo aspektu10, dalis duomenų į
palyginamąją imtį nebuvo įtraukti, kai kurioms savivaldybių administracijoms
apskaičiuotas nepilnas bendrųjų veiklos rodiklių rinkinys. Žemiau (Lentelė 2) pateikta
rezultatų aprėpties suvestinė pagal kiekvieną rodiklį (stulpelyje „ĮTRAUKTA“ nurodytas
respondentų, kurie pateikė tinkamus duomenis, skaičius (N) ir dalis (%); stulpelyje
„NEĮTRAUKTA“ – respondentų, kurie informacijos nepateikė arba pateikė netinkamus
duomenis, skaičius ir dalis).
Lentelė 2. Rodiklių aprėpties suvestinė
Rodiklis

Metai

ĮTRAUKTA

NEĮTRAUKTA

IŠ VISO

N

%

N

%

N

%

1. Administracinės išlaidos, %

2009
2010

37
41

67%
75%

18
14

33%
25%

55
55

100%
100%

1. Institucijos išlaikymo (valdymo) išlaidos,
%

2011

45

79%

12

21%

57

100%

2009
2010

34
43

62%
78%

21
12

38%
22%

55
55

100%
100%

2011

52

91%

5

9%

57

100%

2009
2010

52
53

95%
96%

3
2

5%
4%

55
55

100%
100%

2011

56

98%

1

2%

57

100%

2009
2010

47
48

85%
87%

8
7

15%
13%

55
55

100%
100%

2011

51

89%

6

11%

57

100%

2009
2010

46
45

84%
82%

9
10

16%
18%

55
55

100%
100%

2. Finansavimo sumos iš ES, užsienio
valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų,
Lt/gyv.
3. Užimtų pareigybių skaičius, vnt./1000
gyv.
4. Kvalifikacijos tobulinimui skirtų valandų
skaičius per metus, ak.val./pareigybei
5. Kreipimųsi, išnagrinėtų nustatytais
terminais, dalis, %

10

Pagrindiniai vertinimo kriterijai: aprėptis (ar įtrauktos seniūnijos), logiškumas (pateikta nėra pateikti aiškiai rodiklio aprašymo
neatitinkanti informacija, pvz., užregistruotų prašymų, į kuriuose atsakyta laiku, skaičius yra didesnis nei bendras užregistruotų
prašymų skaičius).
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Rodiklis
5. Gyventojų prašymų, kurių nagrinėjimui
taikomos Asmenų prašymų nagrinėjimo ir
jų aptarnavimo viešojo administravimo
institucijose, įstaigose ir kituose viešojo
administravimo subjektuose taisyklės,
išnagrinėtų nustatytais terminais, dalis, %
6. E-paslaugų prieinamumas pagal brandos
(1-5) lygmenį, %
7. Seimo kontrolierių įstaigai pateiktų
pagrįstų skundų skaičius, vnt./100 000 gyv.
8. Vyriausybės atstovo motyvuotų teikimų
skaičius, vnt./100 000 gyv.

Metai

ĮTRAUKTA

NEĮTRAUKTA

IŠ VISO

N

%

N

%

N

%

2011

50

88%

7

12%

57

100%

2009
2010

13
14

24%
25%

42
41

76%
75%

55
55

100%
100%

2011

15

26%

42

74%

57

100%

2009
2010

55
55

100%
100%

0
0

0%
0%

55
55

100%
100%

2011

57

100%

0

0%

57

100%

2009
2010

55
55

100%
100%

0
0

0%
0%

55
55

100%
100%

2011

57

100%

0

0%

57

100%

Lyginant su pirmuoju bandomuoju tyrimu, rezultatų aprėptis visiems rodikliams, kurie
gaunami savivaldybių apklausos būdu (Nr. 1 – Nr. 6), padidėjo. Rodikliai, kuriems
informacija renkama iš viešai prieinamų informacijos šaltinių (Nr. 7 – Nr. 8), yra
prieinami visoms savivaldybėms; jų rezultatų aprėptis nesikeitė ir išliko 100 proc.

Mažiausiai savivaldybių administracijų – 26 proc. – pateikė informaciją apie e-paslaugų
prieinamumą pagal brados lygį (Nr. 6). Lyginant su pirmuoju bandomuoju tyrimu,
informaciją pateikė tik viena savivaldybių administracija daugiau. Pirmojo bandomojo
tyrimo metu nemaža dalis institucijų susidūrė su sunkumais pateikti finansinius
rodiklius, ypač rodiklį „Finansavimo sumos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių
organizacijų lėšų, Lt/gyv.“. Nuo 2010 m. viešajame sektoriuje privalomai pradėjus
taikyti naują viešojo sektoriaus atskaitomybės tvarką (finansinių ataskaitų ir biudžeto
vykdymo ataskaitų rinkinį; rinkinyje yra ataskaita „Finansavimo sumos pagal šaltinį,
tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“)11, savivaldybių administracijų,
kurios nepateikė informacijos apie iš papildomų šaltinių pritrauktą finansavimą, dalis
sumažėjo nuo 38 proc. iki 9 proc. Pozityvius rezultatus taip pat davė sprendimas
pakeisti rodiklį „Administracinės išlaidos, %“ į „Institucijos išlaikymo (valdymo) išlaidos,
%“ – trūkstamos informacijos dalis sumažėjo nuo 33 proc. iki 21 proc. Atsižvelgiant į
11

Pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą (Žin., 2007, Nr. 77-3046; 2008, Nr. 137-5370; 2010, Nr. 673341).
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pirmojo bandomojo tyrimo metu išryškėjusias informacijos apie asmenų kreipimusis
surinkimą problemas, susiaurinus rodiklio aprėptį (imami tik gyventojų kreipimaisi,
neimami juridinių asmenų kreipimaisi), trūkstamos informacijos apie asmenų
aptarnavimą dalis sumažėjo nuo 18 proc. iki 12 proc. Rodiklių, susijusių su personalu,
pateikimas daugumai savivaldybių administracijų problemų nesudarė: informaciją apie
užimtas pareigybes pateikė 98 proc.12 (pirmojo bandomojo tyrimo metu – 95 proc.);
informaciją apie darbuotojų kvalifikacijos kėlimui skirtų valandų skaičių – 89 proc.
(pirmojo bandomojo tyrimo metu – 85 proc.).

Pateikti rezultatai rodo, kad visi pagal pirmojo bandomojo tyrimo rekomendacijas
atlikti pakeitimai bendrųjų rodiklių rinkinyje ir formoje vertinant informacijos
prieinamumo aspektu pasiteisino. Siekiant sukurtą metodiką ir instrumentus išlaikyti
efektyviais, instrumentų tobulinimas turi būti atliekamas nuolat. Sukaupta patirtis
rodo, kad esminius pakeitimus (rodikliai, forma) reikėtų daryti iš karto pasibaigus
tyrimui, o prieš naują tyrimą palikti smulkias korekcijas (paaiškinimų formuluotės,
pateiktos informacijos, nuorodų ir pan. aktualumo patikrinimas).

2.1. Kokybės vadybos metodų taikymas savivaldybių administracijose
Siekiant įvertinti kokybės vadybos metodų taikymo institucijoje poveikį jos veiklai, visos
savivaldybių administracijos, pateikusios bendrųjų veiklos rodiklių informaciją ir
dalyvavusios Kokybės vadybos metodų taikymo Lietuvos viešojo administravimo
institucijų ir įstaigų stebėsenos tyrime (N=47), suskirstytos į 2 grupes pagal tai, ar
įstaigoje buvo įdiegtas ar diegiamas nors vienas kokybės vadybos metodas (t.y., KVM
požymį, kur „TAIP“ reiškia, kad savivaldybės administracijoje ataskaitiniais metais buvo
įdiegtas arba diegiamas nors vienas kokybės vadybos metodas, „NE“ – nei vienas
kokybės vadybos metodas ataskaitiniais metais nebuvo įdiegtas ir nebuvo diegiamas).

2011 m. kokybės vadybos metodus buvo įsidiegę arba diegė 57% tyrimuose
dalyvavusių

savivaldybių

administracijų.

Palyginimas

su

ankstesnių

12

metų

Informaciją pateikė 56-ios iš 57-ių savivaldybių administracijų; 1-a įstaiga nepateikė, nes apklausos vykdymo metu pareigybė,
kuri turėtų būti atsakinga už informacijos pateikimą, buvo neužimta.
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pasiskirstymu šiuo atveju nėra informatyvus, nes rezultatams didelę įtaką daro
sumažėjęs savivaldybių administracijų aktyvumas Kokybės vadybos metodų taikymo
Lietuvos viešojo administravimo institucijų ir įstaigų stebėsenos tyrime. Iš 10-ies tyrime
nedalyvavusių savivaldybių administracijų pagal ankstesnių tyrimų duomenis bent
septynios 2010 m. buvo įsidiegę arba diegė, viena – nebuvo įsidiegusi / nediegė
kokybės vadybos metodų, apie dvi savivaldybių administracijas informacijos nėra, nes
jos nedalyvavo ankstesniuose tyrimuose.

Paveikslas 2. Kokybės vadybos metodų taikymas savivaldybių administracijose

Ar taiko kokybės
vadybos metodą/-us
organizacijos
veikloje:
NE
TAIP
Dalyvavo KVM
tyrime
Nedalyvavo KVM
tyrime
VISO

Rodiklis

2009

2010

2011

N
%
N
%
N
%

26
49%
27
51%
53
100%

20
38%
33
62%
53
100%

20
43%
27
57%
47
100%

N

2

2

10

N

55

55

57

Šaltinis: EKT grupė

Dauguma (70 proc.) savivaldybių administracijų savo veikloje taiko vieną kokybės
vadybos metodą, tačiau augantis vidutinis vienoje įstaigoje taikomų kokybės vadybos
metodų skaičius (2009 m. – 1,33, 2010 m. – 1,39, 2011 m. – 1,44) rodo, kad įstaigos
dažniau ima derinti skirtingus kokybės vadybos metodus (2011 m. du kokybės vadybos
metodus taikė 22 proc., keturis – 7 proc.).

Lentelė 3. Tiriamų kokybės vadybos metodų ir priemonių taikymas savivaldybių
administracijose
TAIP
Taiko nors vieną kokybės vadybos metodų ir priemonių
(KVM požymis „TAIP“)
Konkrečių kokybės vadybos metodų ir priemonių taikymas:
1. Bendrasis vertinimo modelis
2. Vieno langelio principas
3. ISO 9000 serijos standartai
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27

3
22
4

25

%
100%

11%
81%
15%

TAIP
4. Subalansuotų rodiklių metodas
5. Europos kokybės vadybos fondo tobulumo modelis
6. „Liekna“ organizacija / 6 SIGMA
7. ISO 14001 (aplinkosaugos vadybos sistema)
8. ISO 27000 (rizikos valdymo sistema)
9. Piliečių (vartotojų) lūkesčių dėl paslaugų kokybės ir
pasitenkinimo administracinėmis ir viešosiomis paslaugomis tyrimai
10. Kita

N
3
7

%
11%
0%
0%
0%
0%
26%

-

0%

Šaltinis: EKT grupė

Labiausiai paplitusi kokybės vadybos priemonė yra Vieno langelio principas – jį taiko 81
proc. savivaldybių administracijų. Dalyje savivaldybių administracijų taip pat yra
taikomi Piliečių (vartotojų) lūkesčių dėl paslaugų kokybės ir pasitenkinimo
administracinėmis ir viešosiomis paslaugomis tyrimai (26%), ISO 9000 serijos standartai
(15%), Bendrasis vertinimo modelis (11%) ir Subalansuotų rodiklių metodas (11%).
Lyginant su ankstesniais tyrimais, taikomų kokybės vadybos metodų įvairovę 2011 m.
papildė Subalansuotų rodiklių metodas.

2.2. Finansų sritis
Institucijos išlaikymo (valdymo) išlaidų santykis su savivaldybės biudžetu leidžia
įvertinti, kokia išlaidų dalis skiriama institucijos aparato išlaikymui, t.y. vertinamos
išlaidos užtikrinančios įstaigos funkcionavimą, kad ji galėtų atlikti pagal teisės aktus
priskirtas funkcijas (tokių išlaidų pavyzdys: patalpų išlaikymo, komunalinių paslaugų ir
pan. išlaidos). Tyrimo metu nustatyta, kad savivaldybių administracijų išlaikymui
vidutiniškai skiriama 8,6 proc. biudžeto išlaidų. Institucijos išlaikymo (valdymo) išlaidų
rodiklis pakeitė pirmajame bandomajame tyrime naudotą administracinių išlaidų
rodiklį13, todėl 2009-2010 m. ir 2011 m. rezultatai yra nepalyginami.

13

Pirmajame bandomajame tyrime buvo naudojamas rodiklis „Administracinės išlaidos, %“, susidedančios iš darbo užmokesčio ir
prekių ir paslaugų naudojimo išlaidų. Tačiau išryškėjo, jog rodiklio rezultatus didele dalimi lemia prekių ir paslaugų naudojimo
išlaidos, nesusiję su įstaigos išlaikymu, bet skirtos prekių ir paslaugų, skirtų įvairių programų vykdymui, įsigijimu.
UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“
J. Jasinskio g. 16, Vilnius LT- 01112, T. (8-5) 252 6225, F. (8-5) 252 6226, ekt@ekt.lt, www.ekt.lt

26

Paveikslas 3. Reikšmių palyginimas tarp savivaldybių administracijų taikančių ir netaikančių
kokybės vadybos metodus: administracinės išlaidos/ institucijos išlaikymo išlaidos

Ar taiko kokybės
vadybos
metodą/-us
organizacijos
veikloje:
NETAIKO
TAIKO
VISO
nedalyvavo KVM
tyrime

Rodiklis

Vidurkis
N
Vidurkis
N
Vidurkis
N
Vidurkis
N

1. Administracinės išlaidos, %
(2009-2010) / 1. Institucijos
išlaikymo (valdymo) išlaidos,
% (2011)
2009
2010
2011
14,9%
15,9%
9,3%
19
15
17
15,8%
16,1%
8,4%
16
24
20
15,3%
16,0%
8,6%
37
41
45
14,0%
14,6%
7,5%
2
2
8

Šaltinis: EKT grupė

Remiantis 2011 m. duomenimis, savivaldybių administracijos, taikančios kokybės
vadybos metodus, institucijos išlaikymui skiria santykinai mažiau lėšų (0,9
procentinio punkto mažiau) nei savivaldybių administracijos, kuriose šie metodai
netaikomi – atitinkamai 8,4 ir 9,3 proc. nuo savivaldybės biudžeto išlaidų. Rezultatai
patvirtina, kad savivaldybių administracijose, įsidiegusiose kokybės vadybos metodus,
efektyviau

organizuojamos

pagalbinės

veiklos,

didesnė

lėšų

dalis

skiriama

pagrindinėms funkcijoms vykdyti.

Finansavimo sumos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų parodo, kaip
aktyviai yra naudojamasi galimybėmis pritraukti lėšas iš kitų nei valstybės ir
savivaldybės biudžetas finansavimo šaltinių. Siekiant palyginti skirtingo dydžio
savivaldybių administracijas, finansavimo sumos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių
organizacijų yra skaičiuojamos vienam gyventojui. ES lėšų įsisavinimo savivaldybių
administracijose tempai 2009-2011 m. sparčiai augo: 2010 m. išaugo nuo 82 Lt/gyv.
iki 292 Lt/gyv. (3,6 karto), 2011 m. pasiekė 453 Lt/gyv.14 Šis padidėjimas daugiausiai
siejamas su artėjančia 2007-2013 m. ES fondų finansavimo periodo pabaiga:
daugumoje atvejų 2008-2009 m. projektai buvo rengiami ir tvirtinami, o įgyvendinimas
prasidėjo 2010 m. ES paramos įsisavinimas piką turėtų pasiekti 2012-2013 m., todėl

14

Statistikos departamento pateikiami 2011 m. gyventojų duomenys yra perskaičiuoti remiantis Lietuvos Respublikos 2011 m.
visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatais, todėl rodiklių, kurie išskaičiuoti vienam gyventojui, reikšmės 2010 ir 2011 m.
negali būti tiesiogiai lyginamos.
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tikėtina panašus ES lėšų įsisavinimo intensyvumas išsilaikys, o nuo 2014 m. ims šiek
tiek mažėti. 2007-2013 m. periodo ES fondų lėšų įsisavinimas turi būti užbaigtas
2015 m.

Vertinant savivaldybių administracijų iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių
organizacijų

pritrauktas

lėšas,

tenkančias

vienam

gyventojui,

ryškaus

ir

vienareikšmio skirtumo tarp savivaldybių administracijų, taikančių ir netaikančių
kokybės vadybos metodus, nėra. 2009-2010 m. santykinai daugiau lėšų iš ES ar kitų
užsienio finansavimo šaltinių pritraukė savivaldybių administracijos, įsidiegusios
kokybės vadybos metodus, o 2011 m. buvo stebima priešinga situacija (žr. Paveikslas
4).

Paveikslas 4. Reikšmių palyginimas tarp savivaldybių administracijų taikančių ir netaikančių
kokybės vadybos metodus: finansavimo sumos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių
organizacijų, Lt/gyv.

Ar taiko kokybės
vadybos
metodą/-us
organizacijos
veikloje:
NETAIKO
TAIKO
VISO
nedalyvavo KVM
tyrime

Rodiklis

2. Finansavimo sumos iš ES,
užsienio valstybių ir tarptautinių
organizacijų lėšų, Lt/gyv.
2009

Vidurkis
N
Vidurkis
N
Vidurkis
N
Vidurkis
N

2010

79
16
89
17
82
34
6
1

260
15
318
27
292
43
71
1

2011
467
18
430
24
453
52
485
10

Šaltinis: EKT grupė

Siekiant papildomai įvertinti skirtumus tarp savivaldybių administracijų, taikančių ir
netaikančių kokybės vadybos metodus, apskaičiuotas alternatyvus rodiklis – ES,
užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų santykis su savivaldybės biudžetu
(konsoliduotos savivaldybės biudžeto išlaidos)15. Šiuo atveju, siekiant atlikti palyginimą

15

Rodiklis gali būti naudojamas kaip alternatyva rodikliui „Finansavimo sumos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų,
Lt/gyv.“. Vienintelis šių rodiklių skirtumas – matas, naudojamas įvertinti savivaldybės dydį (viename savivaldybės dydžio matu
pasirinktas vidutinis gyventojų skaičius, kitame – savivaldybės biudžeto dydis).
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ir eliminuoti teritorijos dydžio įtaką, savivaldybės dydžio matu laikomas ne gyventojų
skaičius, o savivaldybės biudžetas.

Nustatyta, kad savivaldybių administracijos, kuriose taikomi kokybės vadybos
metodai, 2009-2011 m. pritraukė santykinai daugiau lėšų iš kitų nei valstybės ar
savivaldybės biudžetas finansavimo šalinių nei savivaldybių administracijos, kuriose
kokybės vadybos metodai nėra taikomi. 2009 m. šis skirtumas buvo 1 procentinis
punktas, 2010 m. – 2,3 procentinio punkto, 2011 m. – 0,5 procentinio punkto (žr.
Paveikslas 5).

Paveikslas 5. Reikšmių palyginimas tarp savivaldybių administracijų taikančių ir netaikančių
kokybės vadybos metodus: finansavimo sumos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių
organizacijų, % (nuo savivaldybės biudžeto)

Ar taiko
kokybės
vadybos
metodą/-us
organizacijos
veikloje:
NETAIKO
TAIKO
VISO
nedalyvavo
KVM tyrime

Rodiklis

Vidurkis
N
Vidurkis
N
Vidurkis
N
Vidurkis
N

Finansavimo sumos iš ES,
užsienio valstybių ir
tarptautinių organizacijų
lėšų, % (nuo savivaldybės
biudžeto)
2009
2010
2011
3,4%
12,4%
15,6%
16
15
18
4,4%
14,7%
16,1%
17
27
24
3,8%
13,7%
16,5%
34
43
52
0,3%
4,3%
19,1%
1
1
10

Šaltinis: EKT grupė

Savivaldybių administracijų apklausos metu surinkta informacija leidžia apskaičiuoti
abu rodiklius, nereikia atlikti papildomų tyrimų, todėl kai vienas rodiklis rodo
nevienareikšmišką situacija, siekiant tiksliau įvertinti situaciją, tikslinga atsižvelgti į
galimas alternatyvas. Siūloma toliau, atliekant bendrųjų rodiklių stebėseną, stebėti abu
rodiklius: finansavimo sumos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų,
Lt/gyv. ir finansavimo sumos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų, %
(nuo savivaldybės biudžeto). Nustačius, kad pasiūlyta finansavimo iš ES, užsienio
valstybių ir tarptautinių organizacijų rodiklio alternatyva, rodo aiškesnį skirtumą tarp
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įstaigų taikančių ir netaikančių kokybės vadybos metodus, tikslinga atlikti pakeitimus
bendrųjų veiklos rodiklių rinkinyje.

Apibendrinant, 2009-2011 m. rezultatai rodo, kad kokybės vadybos metodus
taikančiose savivaldybių administracijose finansiniai rezultatai yra geresni, lyginant
su

kokybės

vadybos

metodų

savo

veikloje

netaikančiomis

savivaldybių

administracijomis. Savivaldybių administracijose, kuriose yra įdiegtas/diegiamas nors
vienas kokybės vadybos metodas, mažesnė išlaidų dalis tenka institucijos išlaikymui.
Atlikus palyginimą pagal lėšų iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų
pritraukimą (apskaičiuoti du rodikliai: vienam gyventojui ir procentas nuo savivaldybės
biudžeto išlaidų) vertinama, kad ir pagal alternatyvių finansavimo šaltinių panaudojimą
savivaldybių administracijų, taikančių kokybės vadybos metodus, rezultatai yra geresni.

2.3. Darbuotojų sritis
Užimtų pareigybių ir gyventojų skaičiaus santykiu siekiama įvertinti asmenų
aptarnavimo efektyvumą, t. y. kiek vienai pareigybei potencialiai tenka aptarnauti
gyventojų, juos vertinant kaip paslaugų vartotojus. 2011 m. tūkstančiui gyventojų teko
6,7

savivaldybės

administracijos

pareigybės16.

Užimtų

pareigybių

skaičiaus

padidėjimas 2011 m. iš dalies susijęs su gyventojų skaičiaus apskaičiavimo metodikos
pasikeitimais. 2011 m. vidutinis gyventojų skaičius buvo patikslintas pagal visuotinio
gyventojų ir būstų surašymo rezultatus ir buvo 7,8 proc. mažesnis nei 2010 m. (2010
m. informacija dar nėra patikslinta). Šis skirtumas didžiąja dalimi atspindi neatitikimą
tarp oficialaus ir realaus gyventojų skaičiaus.

2009-2011 m. savivaldybių administracijose, kurios buvo įsidiegę ar diegėsi kokybės
vadybos metodus, asmenų aptarnavimo efektyvumas buvo didesnis nei tose, kuriose
kokybės vadybos metodai nebuvo įdiegti (žr. Paveikslas 6). Kokybės vadybos metodus
taikančiose įstaigose asmenų aptarnavimas yra efektyvesnis – tą patį gyventojų skaičių

16

Statistikos departamento pateikiami 2011 m. gyventojų duomenys yra perskaičiuoti remiantis Lietuvos Respublikos 2011 m.
visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatais, todėl rodiklių, kurie išskaičiuoti vienam gyventojui, reikšmės 2010 ir 2011 m.
negali būti tiesiogiai lyginamos.
UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“
J. Jasinskio g. 16, Vilnius LT- 01112, T. (8-5) 252 6225, F. (8-5) 252 6226, ekt@ekt.lt, www.ekt.lt

30

aptarnauja mažesnis darbuotojų skaičius. Tačiau pažymėtina, kad 2011 m. atotrūkis
ženkliai mažėjo.

Paveikslas 6. Reikšmių palyginimas tarp savivaldybių administracijų taikančių ir netaikančių
kokybės vadybos metodus: užimtų pareigybių, vnt./1000 gyv.

Ar taiko kokybės
vadybos
metodą/-us
organizacijos
veikloje:
NETAIKO
TAIKO
VISO
nedalyvavo KVM
tyrime

3. Užimtų pareigybių skaičius,
vnt./1000 gyv.
Rodiklis
2009
Vidurkis
N
Vidurkis
N
Vidurkis
N
Vidurkis
N

2010

6,6
23
6,1
27
6,2
52
4,5
2

2011

6,6
18
6,1
33
6,2
53
4,3
2

7,1
20
7,0
27
6,7
56
4,8
9

Šaltinis: EKT grupė

Darbuotojų kvalifikacija yra laikoma vienu svarbiausių veiksnių, užtikrinančių teikiamų
paslaugų kokybę. Per 2011 m. vienas savivaldybės administracijos darbuotojas
kvalifikacijos kėlimui skyrė vidutiniškai 30,7 val., t. y. 22 proc. daugiau nei 2010 m.

Paveikslas 7. Reikšmių palyginimas tarp savivaldybių administracijų taikančių ir netaikančių
kokybės vadybos metodus: kvalifikacijos tobulinimui skirtų valandų skaičius per metus,
val./pareigybei

Ar taiko kokybės
vadybos
metodą/-us
organizacijos
veikloje:
NETAIKO
TAIKO
VISO
nedalyvavo KVM
tyrime

Rodiklis

4. Kvalifikacijos tobulinimui
skirtų valandų skaičius per
metus, ak.val./pareigybei
2009

Vidurkis
N
Vidurkis
N
Vidurkis
N
Vidurkis
N

2010

8,9
20
14,0
25
11,8
47
13,4
2

Šaltinis: EKT grupė
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31,5
16
22,3
30
25,2
48
18,3
2

2011
48,7
17
21,5
25
30,7
51
22,4
9

Savivaldybių administracijose, kur kokybės vadybos metodai nediegiami, mokymosi
intensyvumas 2011 m. siekė 48,7 ak.val. (per 2010-2011 m. išaugo 55 proc.) ir 2,3
karto viršijo kokybės vadybos metodus taikančių įstaigų vidurkį (21,5 ak.val.) (žr.
Paveikslas 7). Panaši situacija buvo ir 2010 m. Labai spartus mokymosi intensyvumo
didėjimas savivaldybių administracijose, netaikančiose kokybės vadybos metodų, ir
2010-2011 m. mažai pasikeitęs mokymosi intensyvumas įstaigose, kuriose yra įdiegtas
nors vienas kokybės vadybos metodas, suponuoja, kad pažangesnėse įstaigose
kvalifikacijos kėlimo veikla vykdoma nuosekliau, o mažiau pažangesnėse jaučiamas
didesnis mokymosi poreikis.

Apibendrinant tyrimo rezultatus kokybės vadybos metodų poveikio savivaldybės
administracijos personalo rodikliams aspektu, galima konstatuoti, kad tyrimas
patvirtino, jog savivaldybių administracijos, savo veikoje taikančios kokybės vadybos
metodus, yra pasiekę aukštesnį asmenų aptarnavimo efektyvumo lygį (tūkstančiui
gyventojų aptarnauti reikia mažiau darbuotojų). Savivaldybių administracijose, kuriose
kokybės vadybos metodai netaikomi, kvalifikacijos kėlimui skiriama 2 kartus daugiau
laiko, tačiau kokybės vadybos metodus taikančiose savivaldybių administracijose
kvalifikacijos kėlimo veikla vykdoma nuosekliau.

2.4. Asmenų aptarnavimo sritis
Gyventojų prašymų, išnagrinėtų nustatytais terminais, dalis yra rodiklis, atspindintis
kiekybinį galutinio vartotojų aptarnavimo rezultatą ir parodo, kokia dalis kreipimųsi
išnagrinėjama pagal nustatytus reikalavimus. Informacija apie gyventojų prašymus yra
vidinė įstaigos informacija ir yra registruojama / renkama pagal savivaldybės
administracijoje nustatytą tvarką, todėl tyrimo metu surinktos informacijos aprėptis
skiriasi. Iš 57-ių tyrime dalyvavusių pateikusių savivaldybių administracijų, 18-a (32
proc.) patiekė informaciją be seniūnijų, 7-ios (12 proc.) informacijos nepateikė arba
pateikė netinkamą informaciją.

Tyrimo rezultatai parodė, kad savivaldybių administracijose per nustatytą terminą
išnagrinėjama 93-94 proc. gyventojų prašymų. Asmenų aptarnavimo skirtumas tarp
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savivaldybių administracijų, taikančių ir netaikančių kokybės vadybos metodus,
neviršija 2 procentinių punktų (žr. Paveikslas 8).

Paveikslas 8. Reikšmių palyginimas tarp savivaldybių administracijų taikančių ir netaikančių
kokybės vadybos metodus: gyventojų prašymų, kurių nagrinėjimui taikomos Asmenų
prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir
kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, išnagrinėtų nustatytais terminais,
dalis, %

Ar taiko kokybės
vadybos metodą/us organizacijos
veikloje:
NETAIKO
TAIKO
VISO
nedalyvavo KVM
tyrime

Rodiklis
Vidurkis
N
Vidurkis
N
Vidurkis
N
Vidurkis
N

5. Keipimųsi, išnagrinėtų
nustatytais terminais,
dalis, %*
2009
2010
2011
93,5
93,4
92,5
24
18
18
93,3
94,8
93,9
20
25
23
93,4
94,3
92,8
46
45
50
92,7
95,3
90,3
2
2
9

*

5. Kreipimųsi, išnagrinėtų nustatytais terminais, dalis, % (2009-2010) / 5. Gyventojų prašymų, kurių nagrinėjimui taikomos
Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo
subjektuose taisyklės, išnagrinėtų nustatytais terminais, dalis, % (2011)
Šaltinis: EKT grupė

2009-2010 m. dėl sunkumų surinkti informaciją prašoma aprėptimi (įtraukti visus
padalinius, taip pat įtraukti fizinių ir juridinių asmenų kreipimusis), dalis savivaldybių
administracijų pateikė subjektyviai įvertintą informaciją, kas padidino rezultatų
paklaidą. Tokioje situacija esant mažam rodiklių skirtumui (0,5 procentinio punkto
2009 m.) negalima daryti tvirtų išvadų dėl kokybės vadybos metodų poveikio asmenų
aptarnavimui. Atsižvelgus į pirmojo bandomojo tyrimo rekomendacijas ir susiaurinus
rodiklio aprėptį (neįtraukiami juridinių asmenų kreipimaisi), paklaidos rizika sumažėjo.
Antrojo bandomojo tyrimo rezultatai rodo, kad savivaldybių administracijose, kuriose
įdiegtas arba diegiamas nors vienas kokybės vadybos metodas, yra pasiektas
geresnis gyventojų aptarnavimo rezultatas – laiku atsakoma į 93,9 proc. gyventojų
prašymų; tuo tarpu įstaigose, neįsidiegusiose kokybės vadybos metodų, šis procentas
yra 1,4 punkto mažesnis (92,5 proc.).
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2.5. E-prieinamumo sritis
Elektroninės valdžios iniciatyvomis siekiama didinti sprendimų priėmimo skaidrumą,
kokybiškiau ir efektyviau teikti visuomenei, verslo subjektams ir institucijoms viešąsias
paslaugas ir informaciją, tam panaudojant informacinių technologijų teikiamas
galimybes. Elektroninių paslaugų brandos lygio rodiklis parodo įstaigos pažangą
modernizuojant viešąjį administravimą ir prisitaikant prie žinių visuomenės reikalavimų
ir gerinant ryšio su visuomene kokybę.

Paveikslas 9. Reikšmių palyginimas tarp savivaldybių administracijų taikančių ir netaikančių
kokybės vadybos metodus: e-paslaugų prieinamumas pagal brandos (1-5) lygmenį, %

Ar taiko kokybės
vadybos metodą/us organizacijos
veikloje:
NETAIKO
TAIKO
VISO
nedalyvavo KVM
tyrime

Rodiklis
Vidurkis
N
Vidurkis
N
Vidurkis
N
Vidurkis
N

6. E-paslaugų
prieinamumas pagal
brandos (1-5) lygmenį, %
2009
2010
2011
40,0
46,7
27,5
2
3
4
35,3
52,9
53,3
9
11
9
36,2
51,6
48,1
11
14
15
66,0
2

Šaltinis: EKT grupė

Vidutinis e-paslaugų prieinamumas pagal brandos lygį savivaldybių administracijose
2011 m. siekė 48,1 proc. Kadangi informacija yra fragmentiška (2009 m. e-paslaugų
prieinamumas pagal brandos lygį informaciją pateikė 11, 2010 m. – 14, 2011 m. – 15
savivaldybių administracijų), rezultatai neatspindi šio rodiklio dinamikos. Skirtumus
lemia organizacijų, tais metais pateikusių informaciją, situacija17.

2010-2011 m. rezultatai rodo, kad kokybės vadybos metodus taikančiose savivaldybių
administracijose e-paslaugų prieinamumas yra aukštesnio brandos lygio, lyginant su
įstaigomis, kur kokybės vadybos metodai nėra taikomi – atitinkamai 53,3 proc. ir 27,5
proc. (žr. Paveikslas 9). Be to, reikšmingas rodiklis yra tas, kad dauguma savivaldybių
administracijų, pateikusių informaciją apie e-paslaugų prieinamumą pagal brandos
17

Nėra nusistovėjusios organizacijų, pastoviai teikiančių informaciją, bazės; tik 6-ios savivaldybių administracijos pateikė 20092010 m. ir 2011 m. informaciją.
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(1-5) lygmenį, savo veikloje taiko kokybės vadybos metodus, o tarp netaikančiųjų
informaciją galėjo pateikti tik 4 (iš 20-ies).

2.6. Skaidrumo sritis
Seimo kontrolierių įstaiga tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo,
biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo
srityje, todėl šiai įstaigai pateiktų pagrįstų skundų skaičius vertinamas kaip vienas iš
veiklos skaidrumo indikatorių. 2011 m. vidutinis Seimo kontrolierių įstaigai pateiktų
pagrįstų skundų dėl savivaldybių administracijų veiklos skaičius, tenkantis šimtui
tūkstančių gyventojų18, buvo 4,9. Trisdešimt procentų savivaldybių administracijų
2011 m. negavo nei vieno pagrįsto skundo. Pagal skundų skaičių išsiskiria Neringos ir
Palangos miesto savivaldybės, kur dėl specifinių aplinkybių skundų skaičius yra ženkliai
didesnis nei daugumoje kitų savivaldybių administracijų.

Paveikslas 10. Reikšmių palyginimas tarp savivaldybių administracijų taikančių ir netaikančių
kokybės vadybos metodus: Seimo kontrolierių įstaigai pateiktų pagrįstų skundų skaičius,
vnt./100000 gyv.

Ar taiko kokybės
vadybos metodą/us organizacijos
veikloje:
NETAIKO
TAIKO
VISO
nedalyvavo KVM
tyrime

Rodiklis
Vidurkis
N
Vidurkis
N
Vidurkis
N
Vidurkis
N

7. Seimo kontrolierių įstaigai
pateiktų pagrįstų skundų
skaičius, vnt./100 000 gyv.
2009
2010
2011
3,8
2,9
5,7
26
20
20
2,9
3,9
4,4
27
33
27
3,6
3,6
4,9
55
55
57
9,5
7,4
4,3
2
2
10

Šaltinis: EKT grupė

2011 m. vidutinis pagrįstų skundų skaičius, tenkantis kokybės vadybos metodus
taikančioms savivaldybių administracijoms, siekė 4,4 vnt./100000 gyv., t.y. 23 proc.

18

Statistikos departamento pateikiami 2011 m. gyventojų duomenys yra perskaičiuoti remiantis Lietuvos Respublikos 2011 m.
visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatais, todėl rodiklių, kurie išskaičiuoti vienam gyventojui, reikšmės 2010 ir 2011 m.
negali būti tiesiogiai lyginamos.
UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“
J. Jasinskio g. 16, Vilnius LT- 01112, T. (8-5) 252 6225, F. (8-5) 252 6226, ekt@ekt.lt, www.ekt.lt

35

mažiau nei minėtų metodų neįsidiegusioms savivaldybių administracijoms. 2010 m.
buvo priešinga situacija (žr. Paveikslas 10), tačiau detalesnė analizė atskleidė, kad šį
skirtumą visų pirma nulėmė Neringos ir Palangos miesto savivaldybės. Eliminavus
Neringos ir Palangos miesto savivaldybių reikšmes, vidutinis skundų skaičius kokybės
vadybos metodus taikančiose savivaldybių administracijose visą tiriamą laikotarpį
(2009-2011 m.) buvo mažesnis nei kokybės vadybos metodų netaikančiose
organizacijose. Šie rezultatai rodo, kad kokybės vadybos metodus taikančiose įstaigose
asmenų aptarnavimo skaidrumas yra didesnis (užfiksuojama santykinai mažiau
pažeidimų), lyginant su šių metodų netaikančiomis įstaigomis.

Paveikslas 11. Reikšmių palyginimas tarp savivaldybių administracijų taikančių ir netaikančių
kokybės vadybos metodus: Vyriausybės atstovo motyvuotų teikimų skaičius, vnt./100000
gyv.

Ar taiko kokybės
vadybos metodą/us organizacijos
veikloje:
NETAIKO
TAIKO
VISO
nedalyvavo KVM
tyrime

Rodiklis
Vidurkis
N
Vidurkis
N
Vidurkis
N
Vidurkis
N

8. Vyriausybės atstovo
motyvuotų teikimų skaičius,
vnt./100 000 gyv.
2009
2010
2011
22,4
25,3
26,7
26
20
20
18,5
23,1
20,3
27
33
27
19,8
23,2
21,0
55
55
57
4,6
6,0
11,7
2
2
10

Šaltinis: EKT grupė

Vyriausybės skiriami atstovai prie savivaldybės administracijos prižiūri, ar yra laikomasi
Konstitucijos ir įstatymų ir ar vykdomi Vyriausybės sprendimai. Motyvuotų teikimų
skaičius, tenkantis šimtui tūkstančių gyventojų, parodo savivaldybės sprendimų
atitikimą / neatitikimą šalies teisės aktams (t.y. sprendimų kokybę). 2011 m.
vidutiniškai šimtui tūkstančių gyventojų19 teko 21 motyvuotas Vyriausybės atstovo
teikimas. Penkiose savivaldybių administracijose neužregistruota nei vieno motyvuoto
teikimo.

19

Statistikos departamento pateikiami 2011 m. gyventojų duomenys yra perskaičiuoti remiantis Lietuvos Respublikos 2011 m.
visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatais, todėl rodiklių, kurie išskaičiuoti vienam gyventojui, reikšmės 2010 ir 2011 m.
negali būti tiesiogiai lyginamos.
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Visą tiriamą laikotarpį santykinė sprendimų kokybė buvo geresnė kokybės vadybos
metodus įsidiegusiose savivaldybių administracijose – jose motyvuotų teikimų
skaičius, tenkantis tūkstančiui gyventojų, buvo mažesnis nei minėtų metodų savo
veikloje netaikančiose savivaldybių administracijose (žr. Paveikslas 11).

Apibendrinant 2009-2011 m. rezultatus, galima konstatuoti, kad stebimas teigiamas
kokybės vadybos metodų poveikis savivaldybių administracijų skaidrumo srities
rodikliams: įstaigose, kuriose įdiegti ar diegiami kokybės vadybos metodai, fiksuojama
mažiau skundų dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų
žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje20 bei mažiau sprendimų,
prieštaraujančių ar pažeidžiančių šalies teisės aktus.

2.7. Vartotojų pasitenkinimas viešosiomis / administracinėmis paslaugomis
Vartotojų pasitenkinimo viešosiomis / administracinėmis paslaugomis savivaldybėse
kiekybinis tyrimas atliktas trijose savivaldybėse – Vilniaus miesto, Kretingos rajono ir
Pagėgių.

Nėra

galimybės

atlikti

vartotojų

pasitenkinimo

viešosiomis

/

administracinėmis paslaugomis palyginimo kokybės vadybos metodus taikančiose ir
netaikančiose savivaldybių administracijose, nes visų trijų tirtų savivaldybių
administracijose yra įdiegtas arba diegiamas vienas ar daugiau kokybės vadybos
metodas. Detalūs tyrimų rezultatai pateikti Vartotojų pasitenkinimo viešosiomis /
administracinėmis paslaugomis savivaldybėse kiekybinio tyrimo ataskaitoje.

20

2010 m. eliminavus 2 padidintos rizikos teritorijas.
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3.

Apibendrinimai ir rekomendacijos

Atliktas antrasis savivaldybių administracijų bendrųjų veiklos rodiklių tyrimas
vertinamas kaip sėkmingas – pasiekti iškelti tikslai, sudaryta ir atnaujinta savivaldybių
administracijų bendrųjų veiklos rodiklių duomenų bazė (sukaupti 3 metų duomenys),
plačiu mastu patikrinta Kokybės vadybos metodų taikymo ir poveikio / pokyčių
matavimo Lietuvos viešojo administravimo institucijose / įstaigose stebėsenos
metodika (95 proc. savivaldybių administracijų apklausos grįžtamumas; gautas
grįžtamasis ryšys iš visų informaciją pateikusių savivaldybių administracijų).

Dėl netiesioginio poveikio statistiškai reikšmingos kokybės vadybos metodų taikymo
įtakos bendriesiems veiklos rodikliams savivaldybių administracijose 2009-2011 m.
nenustatyta, tačiau teigiamas kokybės vadybos metodų ir savivaldybių administracijų
bendrųjų veiklos rodiklių ryšys identifikuotas šiose srityse:
▪

kokybės vadybos metodus taikančiose savivaldybių administracijose institucijos
išlaikymui skiriama mažesnė biudžeto išlaidų dalis;

▪

kokybės vadybos metodus taikančiose savivaldybių administracijose didesnė
biudžeto išlaidų dalis yra finansuojama iš alternatyvių (kitų nei valstybės ar
savivaldybės biudžetas) finansavimo šaltinių – ES, užsienio valstybių ir
tarptautinių organizacijų; šis rodiklis apskaičiuotas kaip galima alternatyva
rodikliui finansavimo sumos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų,
tenkančios vienam gyventojui, kur vienareikšmis ryšys nenustatytas;

▪

savivaldybių administracijos, savo veikoje taikančios kokybės vadybos metodus
yra pasiekusios aukštesnį asmenų aptarnavimo efektyvumo lygį, t. y.
tūkstančiui gyventojų aptarnauti reikia mažiau darbuotojų;

▪

savivaldybių administracijose, įsidiegusiose kokybės vadybos metodus, yra
aukštesnis e-paslaugų prieinamumas pagal brandos lygmenį;
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▪

kokybės vadybos metodus taikančiose įstaigose, lyginant su šių metodų
netaikančiomis įstaigomis, asmenų aptarnavimo skaidrumas yra didesnis –
Seimo kontrolierių įstaigoje registruojama santykinai mažiau pagrįstų skundų21.

▪

savivaldybių administracijos, kuriose įdiegti ar diegiami kokybės vadybos
metodai, fiksuojama vidutiniškai mažiau sprendimų, prieštaraujančių ar
pažeidžiančių šalies teisės aktus.

Sritys, kur vienareikšmiškas ryšys nenustatytas, t. y., savivaldybių administracijose,
taikančiose kokybės vadybos metodus, vienais metais rezultatai buvo geresni, kitais –
prastesni (tačiau analizuojamas laikotarpis yra per trumpas, kad būtų galima daryti
tvirtas išvadas, todėl siūloma rodiklius ir toliau stebėti):
▪

finansavimo sumos iš ES ar kitų užsienio finansavimo šaltinių, tenkančios
vienam gyventojui; siekiant tiksliau įvertinti kokybės vadybos metodų poveikį
atliktas papildomas palyginimas, savivaldybės dydžio matu laikant savivaldybės
biudžeto išlaidas; nustatyta, kad visą tiriamą laikotarpį savivaldybių
administracijos, taikančios kokybės vadybos metodus, didesnę išlaidų dalį
finansuoja iš alternatyvių finansavimo šaltinių;

▪

darbuotojų kvalifikacijos kėlimas; savivaldybių administracijose, kuriose
kokybės vadybos metodai netaikomi, kvalifikacijos kėlimui skiriama 2 kartus
daugiau laiko, tačiau kokybės vadybos metodus taikančiose savivaldybių
administracijose kvalifikacijos kėlimo veikla vykdoma nuosekliau.

Sritys, kuriose informacijos prieinamumas arba galimas subjektyvumas, turi įtakos
kokybės vadybos metodus taikančių ir netaikančių organizacijų palyginimo
rezultatams:
▪

e-paslaugų

prieinamumas

pagal

brandos

lygmenį:

dėl

informacijos

fragmentiškumo (tik 6-ios savivaldybių administracijos pateikė 2009-2010 m. ir
2011 m. informaciją) rezultatai neatspindi šio rodiklio dinamikos, skirtumus
lemia organizacijų, tais metais pateikusių informaciją, situacija;

21

Eliminavus išskirtis, t.y. reikšmes, ženkliai nutolusias nuo daugumos savivaldybių administracijų reikšmių.
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▪

asmenų aptarnavimas 2009-2010 m.; susiaurinus rodiklio aprėptį, 2011 m.
paklaidos rizika sumažinta; 2011 m. rezultatai rodo, kad savivaldybių
administracijose, kuriose įdiegtas arba diegiamas nors vienas kokybės vadybos
metodas, yra pasiektas geresnis gyventojų aptarnavimo rezultatas.

Atsižvelgiant į tyrimo metu išryškėjusius metodikos trūkumus ir tobulintinas sritis bei
tyrimo rezultatus, rekomenduojama:
Dėl informacijos rinkimo
▪

Atsižvelgiant į tai, kad kvietimas dalyvauti tyrime yra siunčiamas faksu, pateikta
nuoroda į elektroninę savivaldybių administracijų rodiklių formą yra neaktyvi ir
turi būti mechaniškai surenkama, tai nėra patogu; todėl rekomenduojama
kvietime dalyvauti tyrime pateikti ne tik internetinį bendrųjų veiklos rodiklių
formos

patalpinimo

http://www.vakokybe.lt/

adresą,
Kokybės

bet

visą

vadybos

naršymo
metodų

kelią

diegimo

(pvz.,
viešojo

administravimo institucijose ir įstaigose stebėsena / Poveikio stebėsenos
tyrimas / Bendrųjų veiklos rodiklių elektroninė forma (su paaiškinimais apie
pildymą)).
▪

Siekiant maksimizuoti organizacijų dalyvavimą bendrųjų rodiklių stebėsenos
tyrime, kvietimą dalyvauti tyrime siųsti faksu ir elektroniniu paštu; be to,
priartėjus atsakymo pateikimo terminui, papildomai nusiųsti priminimą apie
kvietimą dalyvauti tyrime ir datą, iki kurios laukiami atsakymai.

▪

Sukaupta patirtis rodo, kad visada atsiranda organizacijų, kurios informaciją
pateikia vėliau negu numatytas terminas; todėl siekiant padidinti apklausos
grįžtamumą, organizuojant tyrimą, suplanuoti 1-2 papildomas savaites
informacijos iš vėluojančių įstaigų surinkimui.

Dėl bendrųjų veiklos rodiklių rinkinio
▪

Stebėsenos metodikoje sudaryto bendrųjų veiklos rodiklių rinkinio iš esmės
nekeisti,

tačiau

tolesniuose

tyrimuose

rekomenduojama

papildomai

apskaičiuoti rodiklį „Finansavimo sumos iš ES, užsienio valstybių ir
tarptautinių organizacijų lėšų, % (nuo savivaldybės biudžeto)“ ir įvertinus
rezultatus nuspręsti, kuris finansavimo sumų iš ES, užsienio valstybių ir
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tarptautinių organizacijų rodiklis (vienam gyventojui ar procentas nuo
savivaldybės biudžeto išlaidų) geriau atspindi kokybės vadybos metodus
taikančių ir netaikančių organizacijų skirtumus.
Dėl bendrųjų veiklos rodiklių formos
▪

Atsižvelgiant į tai, kad informacijos apie e-paslaugų prieinamumą pagal brandos
lygmenį, grįžtamumas yra žemas, tačiau pats rodiklis yra informatyvus ir
nesunkiai apskaičiuojamas, siūloma elektroninėje savivaldybių administracijų
rodiklių formoje nurodyti ne nuorodą į Viešosios ar administracinės paslaugos
perkėlimo brandos lygio nustatymo tyrimo metodiką, o pridėti paaiškinimą apie
e-paslaugų prieinamumo pagal brandos lygmenį nustatymo principus (žr.
Priedas Nr. 3).

▪

Patikslinti rodiklių apaiškinimus bendrųjų veiklos rodiklių formoje (projektas
pateiktas Priede Nr. 4):
1. Institucijos išlaikymo (valdymo) išlaidos (kasinės) per ataskaitinius metus, Lt
Institucijos išlaikymo (valdymo) išlaidos apibrėžiamos taip, kaip pateikta patvirtintoje valstybės ir
savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijoje (LR finansų ministro 2010 m. kovo 26 dienos
įsakymas Nr. 1K-085 „Dėl finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. 1K-184 "Dėl Lietuvos
Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo" pakeitimo“
(Valstybės žinios, 2010-03-30, Nr. 36-1732), žr. III. VALSTYBĖS FUNKCIJŲ KLASIFIKACIJA, XX.XX.XX.09
Institucijos išlaikymas (valdymo išlaidos)). Įtraukiamos tik Savivaldybės administracijos išlaidos (t.y.
asignavimų valdytojas - Savivaldybės administracija) apimant visas funkcijas.

8. Per metus užregistruotų gyventojų prašymų skaičius, vnt.
Per metus užregistruotų raštiškų ar elektoriniu būdu pateiktų gyventojų prašymų, kurių nagrinėjimui
taikomos Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose,
įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, skaičius.

9. Paslaugų perkėlimo į internetą branda,%
Rodiklio nustatymo principų paaiškinimas pridedamas.

▪

Siekiant padidinti informacijos rinkimo efektyvumą, bendrųjų veiklos rodiklių
formoje prie kiekvieno rodiklio įtraukta grafa, kurioje respondentai turi
nurodyti kiekvieno rodiklio aprėptį (įtraukiamos seniūnijos ar ne).
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PRIEDAI

Priedas Nr. 1. Kvietimas įstaigoms dalyvauti tyrime

Priedas Nr. 2. Savivaldybių administracijų bendrųjų veiklos rodiklių forma
Kokybės vadybos metodų taikymo ir poveikio / pokyčių matavimo Lietuvos viešojo administravimo institucijose /
įstaigose stebėsena
Savivaldybių administracijų bendrųjų veiklos rodiklių forma (su paaiškinimais apie pildymą)
Organizacija (pavadinimas, teisinė forma)

Kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, elektroninis adresas, telefonas)
Ar seniūnijos yra Savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys (tas pats juridinis asmuo)?
Jeigu seniūnijos yra sudėtinė Savivaldybės administracijos dalis, informacija turėtų būti pateikiama kartu su seniūnijų duomenimis. Jeigu
pateikiama nepilnos apimties informacija, prie rodiklio nurodykite "be seniūnijų" .

Informacija, reikalinga rodikliams apskaičiuoti

Ataskaitiniai
metai

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS FINANSINIAI RODIKLIAI:
1 Institucijos išlaikymo (valdymo) išlaidos (kasinės) per ataskaitinius metus, Lt
Institucijos išlaikymo (valdymo) išlaidos apibrėžiamos taip, kaip pateikta patvirtintoje valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir
išlaidų klasifikacijoje (LR finansų ministro 2010 m. kovo 26 dienos įsakymas Nr. 1K-085 „Dėl finansų ministro 2003 m. liepos 3
d. įsakymo Nr. 1K-184 "Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo"
pakeitimo“ (Valstybės žinios, 2010-03-30, Nr. 36-1732)). Įtraukiamos tik Savivaldybės administracijos išlaidos (t.y. asignavimų
valdytojas - Savivaldybės administracija) apimant visas funkcijas.
2 Per ataskaitinius metus gauta finansavimo sumų iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų, Lt
Finansavimo sumos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar
savivaldybės biudžetų projektams finansuoti.
KONSOLIDUOTI SAVIVALDYBĖS FINANSINIAI RODIKLIAI:
3 Išlaidos (kasinės) iš viso per ataskaitinius metus, Lt
Biudžeto vykdymas - ataskaitinių metų biudžeto išlaidos (įskaitant pavaldžias įstaigas)
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJAI:
4 Užimta pareigybių laikotarpio pradžioje (sausio 1 d.), vnt.;
VATAR informacija. Rodiklis apima valstybės tarnautojus (išskyrus valstybės politikus) ir dirbančiuosius pagal darbo sutartis
(neįskaitomi laikinai dirbantys asmenys). Dirbantieji pagal darbo sutartis apskaitomi pilnų etatų ekvivalentu, t.y. sumuojami ne
dirbantys fiziniai asmenys, o jų užimami etatai ir etatų dalys.
5 Užimta pareigybių metų pabaigoje (gruodžio 31 d.), vnt.;
VATAR informacija. Rodiklis apima valstybės tarnautojus (išskyrus valstybės politikus) ir dirbančiuosius pagal darbo sutartis
(neįskaitomi laikinai dirbantys asmenys). Dirbantieji pagal darbo sutartis apskaitomi pilnų etatų ekvivalentu, t.y. sumuojami ne
dirbantys fiziniai asmenys, o jų užimami etatai ir etatų dalys.
6 Suminis visų organizacijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui skirtų valandų skaičius per metus, ak.val.;
VATAR informacija. Kvalifikacijos tobulinimas – su pareigybe susiję tęstinės studijos, specialių profesinių žinių plėtimas,
valstybės valdymo ir administravimo įgūdžių bei gebėjimų tobulinimas paties darbuotojo ar savivaldybės administracijos
iniciatyva.
ASMENŲ APTARNAVIMAS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE:
7 Per metus užregistruotų ir nustatytais terminais išnagrinėtų gyventojų prašymų skaičius, vnt.
Per metus nustatytais terminais išnagrinėtų raštiškų ar elektroniniu būdu pateiktų gyventojų prašymų, kurių nagrinėjimui taikomos
Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo
subjektuose taisyklės, skaičius.
8 Per metus užregistruotų gyventojų prašymų skaičius, vnt.
Per metus VAI užregistruotų raštiškų ar elektoriniu būdu pateiktų gyventojų prašymų, kurių nagrinėjimui taikomos Asmenų
prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo
subjektuose taisyklės, skaičius.
E-PRIEINAMUMAS/MODERNIZACIJA:
Pagal Viešosios ar administracinės paslaugos perkėlimo brandos lygio nustatymo tyrimo metodiką (http://www.infolex.lt/lite/ta/130803).
Jeigu tyrimas neatliekamas, užtenka parašyti komentarą " tyrimas neatliekamas ".
9 Pagrindinių viešųjų ar administracinių paslaugų perkėlimo į internetą branda,%
Pagal pagrindinių viešųjų ar administracinių paslaugų perkėlimo į internetą brandos lygius nustatomas pagrindinių viešųjų ar
administracinių paslaugų perkėlimo į internetą procentinis vidurkis (metodikoje 8.1 punktas; detalus tyrimo aprašymas V-ame
skyriuje; prašomas rodiklis – „14.1. pagrindinių viešųjų ar administracinių paslaugų perkėlimo į internetą brandos procentas (pagal
pagrindinių viešųjų ar administracinių paslaugų perkėlimo į internetą brandos lygius nustatomas pagrindinių viešųjų ar
administracinių paslaugų perkėlimo į internetą procentinis vidurkis)“)

Kilus klausimams kreiptis: Indrė Griškevičė 8-5 252 6233

Priedas Nr. 3. E-paslaugų prieinamumo pagal brandos lygmenį nustatymo
principai

E-paslaugų prieinamumo pagal brandos lygmenį procentas (rodiklis, įrašomas bendrųjų
veiklos rodiklių formoje) – tai savivaldybės administracijos paslaugų perkėlimo į internetą
brandos procento vidurkis.
Tiriamos visos savivaldybės administracijos teikiamos paslaugos.
Paslaugos perkėlimo į internetą brandos procentas apskaičiuojamas kaip esamo paslaugos
lygio ir maksimalaus galimo paslaugos lygio santykis (pvz., jei maksimalus galimas paslaugos
perkėlimo į internetą lygis yra 4-as, o esamas lygis yra 2-as, paslaugos perkėlimo į internetą
brandos procentas bus lygus 50 proc.).
Paslaugų perkėlimo į internetą brandos lygiai:
▪

1 informacinis lygis – informaciją apie paslaugą galima rasti viešoje interneto
svetainėje;

▪

2 vienpusės sąveikos lygis – viešoje interneto svetainėje suteikiama galimybė
vartotojui gauti paraiškos formą (atsisiųsti ją iš interneto svetainės), siekiant pradėti
paslaugos gavimo procedūrą;

▪

3 dvipusės sąveikos lygis – viešoje interneto svetainėje suteikiama galimybė vartotojui
paraiškos formą užpildyti internete ir ją išsiųsti viešojo administravimo subjektui,
tačiau pati viešoji ar administracinė paslauga suteikiama neelektronine forma;

▪

4 bendradarbiavimo lygis – viešoje interneto svetainėje suteikiama galimybė vartotojui
dalyvauti visame viešosios ar administracinės paslaugos teikime per interneto
svetainę; vartotojui, siekiančiam elektroniniu būdu gauti geros kokybės viešąją ar
administracinę paslaugą, nereikia atlikti formalių procedūrų;

▪

5 personalizuotas lygis – viešosios ir administracinės paslaugos elektroniniu būdu
teikiamos vartotojui automatiškai panaudojant buvusią vartotojo registraciją ir
duomenis apie vartotoją, atsisakius pakartotinio duomenų įvedimo; viešosios ar
administracinės paslaugos teikimo metu vartotojas informuojamas apie jam būtinus
atlikti veiksmus; viešojo administravimo subjektas, teikiantis administracines paslaugas
ar administruojantis viešąsias paslaugas, vartotojui pateikia iš anksto iš dalies
užpildytas duomenų perdavimo formas; taip vartotojui automatiškai teikiamos tam
tikros socialinio ar ekonominio pobūdžio viešosios ir administracinės paslaugos,
atitinkančios vartotojo statusą, ir nereikalaujama, kad vartotojas pateiktų prašymą jas
suteikti.

Parengta vadovaujantis Elektroninių paslaugų internete, teikiamų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų,
stebėjimo metodika (Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus
2010 m. vasario 25 d. įsakymas Nr. T-33 “Dėl elektroninių paslaugų internete, teikiamų valstybės ir savivaldybių
institucijų ir įstaigų, stebėjimo metodikos patvirtinimo” (žr. V-as skyrius, 14.1 punktas).

Priedas Nr. 4. Savivaldybių administracijų rodiklių formos projektas

Kokybės vadybos metodų taikymo ir poveikio / pokyčių matavimo Lietuvos viešojo administravimo
institucijose / įstaigose stebėsena
Savivaldybių administracijų bendrųjų veiklos rodiklių forma (su paaiškinimais apie pildymą)
Organizacija (pavadinimas, teisinė forma)

Kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, elektroninis adresas, telefonas)

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS FINANSINIAI RODIKLIAI:

Rodiklio
reikšmė
2012 m.

Ar pateikta
reikšmė apima
seniūnijas?

1 Institucijos išlaikymo (valdymo) išlaidos (kasinės) per ataskaitinius metus, Lt
Taip/Ne
Institucijos išlaikymo (valdymo) išlaidos apibrėžiamos taip, kaip pateikta patvirtintoje valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų
klasifikacijoje (LR finansų ministro 2010 m. kovo 26 dienos įsakymas Nr. 1K-085 „Dėl finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. 1K184 "Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo" pakeitimo“ (Valstybės žinios, 201003-30, Nr. 36-1732), žr. III. VALSTYBĖS FUNKCIJŲ KLASIFIKACIJA, XX.XX.XX.09 Institucijos išlaikymas (valdymo išlaidos)). Įtraukiamos
tik Savivaldybės administracijos išlaidos (t.y. asignavimų valdytojas - Savivaldybės administracija) apimant visas funkcijas.
2 Per ataskaitinius metus gauta finansavimo sumų iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų, Lt

Taip/Ne

Finansavimo sumos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų
projektams finansuoti.
KONSOLIDUOTI SAVIVALDYBĖS FINANSINIAI RODIKLIAI:
3 Išlaidos (kasinės) iš viso per ataskaitinius metus, Lt
Biudžeto vykdymas - ataskaitinių metų biudžeto išlaidos (įskaitant pavaldžias įstaigas)
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJAI:
4 Užimta pareigybių laikotarpio pradžioje (sausio 1 d.), vnt.;
TAIP
VATAR informacija. Rodiklis apima valstybės tarnautojus (išskyrus valstybės politikus) ir dirbančiuosius pagal darbo sutartis (neįskaitomi
laikinai dirbantys asmenys). Dirbantieji pagal darbo sutartis apskaitomi pilnų etatų ekvivalentu, t.y. sumuojami ne dirbantys fiziniai asmenys, o jų
užimami etatai ir etatų dalys.
5 Užimta pareigybių metų pabaigoje (gruodžio 31 d.), vnt.;
TAIP
VATAR informacija. Rodiklis apima valstybės tarnautojus (išskyrus valstybės politikus) ir dirbančiuosius pagal darbo sutartis (neįskaitomi
laikinai dirbantys asmenys). Dirbantieji pagal darbo sutartis apskaitomi pilnų etatų ekvivalentu, t.y. sumuojami ne dirbantys fiziniai asmenys, o jų
užimami etatai ir etatų dalys.
6 Suminis visų organizacijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui skirtų valandų skaičius per metus,
TAIP
ak.val.;
VATAR informacija. Kvalifikacijos tobulinimas – su pareigybe susiję tęstinės studijos, specialių profesinių žinių plėtimas, valstybės valdymo ir
administravimo įgūdžių bei gebėjimų tobulinimas paties darbuotojo ar savivaldybės administracijos iniciatyva.
ASMENŲ APTARNAVIMAS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE:
7 Per metus užregistruotų ir nustatytais terminais išnagrinėtų gyventojų prašymų skaičius, vnt.
Taip/Ne
Per metus nustatytais terminais išnagrinėtų raštiškų ar elektroniniu būdu pateiktų gyventojų prašymų, kurių nagrinėjimui taikomos Asmenų
prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės,
skaičius.
8 Per metus užregistruotų gyventojų prašymų skaičius, vnt.
Taip/Ne
Per metus užregistruotų raštiškų ar elektoriniu būdu pateiktų gyventojų prašymų, kurių nagrinėjimui taikomos Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų
aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, skaičius.
E-PRIEINAMUMAS/MODERNIZACIJA:
9 Pagrindinių viešųjų ar administracinių paslaugų perkėlimo į internetą branda,%
Rodiklio nustatymo principų paaiškinimas pridedamas.

Kilus klausimams kreiptis:

