vidaus reikalai
BŪTINAS DIDESNIS DĖMESYS NUSIKALSTAMUMUI MAŽINTI

51,4
tūkst.

nusikalstamų veikų
užregistruota
2019 m.

68,8
tūkst.

ikiteisminių tyrimų
buvo baigta
2019 m.

53 %

nusikalstamų veikų
ištirta 2019 m.

64 %

ikiteisminių tyrimų
baigti, nutraukus
juos 2019 m.

būtini POKYČIAI
1

NEMAŽĖJA GAISRŲ SKAIČIUS IR JŲ PADARYTI NUOSTOLIAI

4,2

gaisrų teko 1 tūkst.
gyventojų, 2019 m.

2,9

gaisruose žuvusių
asmenų teko 100
tūkst. gyv. 2019 m.

42 %

ugniagesių gali atlikti
tik pirminius gaisrų
gesinimo darbus

6%

gaisrų savivaldybių
priešgaisrinėms
tarnyboms padėjo
užgesinti ugniagesiai
savanoriai (iš viso
1709 savanorių)

NEUŽTIKRINTAS KOKYBIŠKŲ IR VISUOMENĖS POREIKIUS ATITINKANČIŲ VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS
¥ Sukaupti duomenys apie paslaugas nėra
išsamūs ir patikimi;
¥ Neužtikrinamas aiškus ir patogus
informacijos apie paslaugas pateikimas
visuomenei;

¥ Paslaugų teikėjai netinkamai vykdo arba iš
viso nevykdo jų teikiamų paslaugų kokybės
tyrimų;
¥ Nėra tikslai žinoma, kiek ir kokių
administracinių bei viešųjų paslaugų teikia
valstybė;

¥ Neapsispręsta, kokias administracines ir
viešąsias paslaugas turėtų teikti valstybė,
o kurios paslaugos turėtų būti perduotos
privačiam ar nevyriausybiniam sektoriui,
bendruomenėms.

2

Siekiant kokybiškų ir visuomenės
poreikius atitinkančių administracinių
ir viešųjų paslaugų, būtina atlikti
paslaugų inventorizaciją, kuri padėtų
nustatyti valstybės teikiamų paslaugų
apimtį ir sudarytų sąlygas jas
tobulinti.

Siekiama, kad funkcijos tiek
valstybės, tiek vietos savivaldos lygiu
būtų atliekamos efektyviau, sumažėtų
jų atlikimo sąnaudos, valstybinių
funkcijų atlikimas savivaldybėse būtų
finansuojamas vienodais principais.

NEUŽTIKRINTAS EFEKTYVUS IR REZULTATYVUS FUNKCIJŲ ATLIKIMAS SAVIVALDYBĖSE

163

valstybės biudžeto lėšų skirta savarankiškųjų
funkcijų vykdymui, neįvertinus kokio poveikio
siekiama

11

valstybinių funkcijų (iš 36) yra laikino pobūdžio,
epizodiškai atliekamos, smulkias veiklas vykdo
savivaldybės turėdamos jų vykdymo laisvę

mln. eur

¥ Nėra vertinama, kuriuo valdymo lygiu (valstybės ar vietos savivaldos) ir kokias
funkcijas vykdant (savarankiškąsias ar valstybės perduotas savivaldybėms),
gyventojų poreikiai ir lūkesčiai bus atliepti geriausiai, o viešieji finansai naudojami
racionaliausiai;
¥ Savivaldybių vykdomų funkcijų ir jų finansavimo sistema nėra orientuota į
gyventojų poreikius;
¥ Nėra žinoma, kiek iš tikrųjų kainuoja valstybinių funkcijų vykdymas, nes valstybės
biudžeto lėšų poreikio apskaičiavimo metodikos nepadeda nustatyti, kokia suma
reikalinga valstybinių funkcijų vykdymui.

ATLIKTI AUDITAI 2017–2020 M.
 2017 m., Ar pasirengta priimti sprendimus dėl
administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo
pertvarkos
 2017 m., Žmogiškųjų išteklių valdymas
viešojo administravimo institucijose

 2019 m., Ar savivaldybių vykdomų funkcijų
sistema sudaro sąlygas joms veikti efektyviai
 Priešgaisrinių pajėgų veikla mažinant gaisrų
skaičių ir jų padarytus nuostolius (vykdomas,
planuojama pabaigti 2021 m.)

 Policijos vykdoma nusikaltimų prevencija
ir tyrimas (vykdomas, planuojama pabaigti
2021 m.)

Daugiau aktualių auditų rekomendacijų
įgyvendinimo duomenų nuolatos galite rasti
www.vkontrole.lt
ataskaitos nuorodos aktyvios

