PATVIRTINTA
Vilniaus rajono savivaldybės kontrolieriaus
2020 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. IV-7
2020-2022 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS
BENDROSIOS NUOSTATOS
Vilniaus rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba (toliau – Tarnyba) yra savivaldybės
kontrolės ir audito institucija – viešojo administravimo subjektas.
Tarnyba yra subjektas, prižiūrintis, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai
valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas bei patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip
vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.
Tarnyba atlieka finansinį (teisėtumo) ir veiklos auditą Savivaldybės administracijoje,
Savivaldybės administravimo subjektuose bei Savivaldybės kontroliuojamose įmonėse. Siekdama
didinti Tarnybos veiklos veiksmingumą, stebėti ir stiprinti audito poveikį, atskaitingumą už
vykdomos veiklos rezultatus, Tarnyba nuolat vykdo audito rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną.
Atsižvelgdama į Vilniaus rajono savivaldybės tarybos patvirtintą 2016-2023 metų strateginį
plėtros planą, 2020-2022 metų strateginį veiklos planą, suformuotas programas, tikslus, uždavinius,
Tarnyba rengia veiklos planą, įtraukdama planuojamus darbus, planuojamus atlikti finansinius ir
veiklos auditus.
SSGG ANALIZĖ

Tarnybos veiklos stiprybės:
• Įstatymų įtvirtinta nepriklausomybė;
• Veiklos viešumas;
• Nuolat keliama kvalifikacija.

Tarnybos veiklos silpnybės:
• Riboti ištekliai
• Dėl didėjančios darbo apimties, neplaninių darbų
egzistuoja rizika neįvykdyti plane numatytų auditų
laiku.

SSGG ANALIZĖ

Tarnybos veiklos galimybės:
• Dalyvavimas Savivaldybių kontrolierių asociacijos
veikloje formuojant bendrą savivaldybių išorės audito
koncepciją, jo politiką ir praktiką Lietuvoje;
• Bendravimas su Kontrolės komitetu;
• Efektyvus informacinių technologijų panaudojimas.

Tarnybos veiklos grėsmės:
• Besikeičianti teisinio reglamentavimo aplinka;
• Auditų ir veiklos apimtys neadekvačios žmogiškiesiems
ištekliams;
• Savivaldybės taryba ir audituojami subjektai
nepakankamai supranta Tarnybos misijos ir tikslų,
nepakankamai pasitiki auditoriais;
• Įgyvendinamos ne visos pateiktos rekomendacijos.

TARNYBOS MISIJA, VIZIJA IR VERTYBĖS
Misija - padėti Savivaldybei išmintingai valdyti ir naudoti turtą, lėšas ir kitus išteklius.
Vizija - pažangi, profesionali, atvira įstaiga.
Vertybės: nepriklausomumas, teisėtumas, viešumas, objektyvumas ir profesionalumas.

VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS
Visuomenės lūkesčiai, susiję su viešuoju sektoriumi, audito instituciją skatina tapti pokyčių
iniciatore. Siekdami veiklos efektyvumo didinimo planuojame tęsti darbus atitinkamomis kryptimis:
Didindami institucijos veiklos rezultatų poveikį, siekiame skatinti rezultatyvesnius ir
efektyvesnius Savivaldybės veiklos procesus, Savivaldybės biudžeto lėšų taupymą ir efektyviai
veikiančią vidaus kontrolės sistemą.
Gerindami institucijos veiklos kokybę, siekiame būti pavyzdžiu viešajame sektoriuje.
Savo darbui keliame tik aukščiausios kokybės reikalavimus.
Didindami

informacijos

sklaidą

visuomenei,

siekiame

būti

atpažįstami

kaip

nepriklausoma audito įstaiga. Veiklos rezultatus stengiamės pristatyti paprastai, profesionaliai ir
patraukliai. Stipriname supratimą, koks yra mūsų institucijos vaidmuo viešajame sektoriuje ir
kuriama pridėtinė verte teisėtam ir teisingam į rezultatą orientuotam Savivaldybės turto ir finansų
valdymui.
Gerinsime ryšius su suinteresuotomis šalimis. Sieksime įtraukti daugiau išorės
suinteresuotųjų šalių ir kartu identifikuoti sistemines, strategines Savivaldybės problemas,
patenkančias į institucijos strateginį planą, organizuosime formalius ir neformalius susitikimus,
Tarnybos atliktų auditų rezultatų pristatymą ir nuomonių apsikeitimą.

STRATEGINIS TIKSLAS IR PROGRAMA
Tarnybos strateginis tikslas – didinti Savivaldybės efektyvumą ir jos kuriamą naudą
visuomenei.
Tarnybos pagrindiniai uždaviniai:
 atlikti plane numatytus išorės finansinius ir veiklos auditus bei patikrinimus, rengti ir
teikti išvadas Savivaldybės tarybai įstatymuose nustatytais atvejais;
 vykdyti prevencines priemones, kad būtų ištaisyti ir nepasikartotų nustatyti teisės aktų
pažeidimai;
 tobulinti atliekamų auditų kokybę.
Programa – Savivaldybės valdymo programa (kodas 04) Vilniaus rajono savivaldybės
priežiūra ir efektyvumo skatinimas. Programos parengimo argumentai - siekiama efektyviai

organizuoti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos ir jai priklausančių institucijų veiklą ir
užtikrinti tinkamą funkcijų įgyvendinimą. Nuo to, kaip kokybiškai ir racionaliai dirba Savivaldybė,
jai pavaldžios institucijos, priklauso jos plėtros perspektyvos, grįžtamojo ryšio užtikrinimas.
Programa padės įgyvendinti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu reglamentuojamas
savarankiškąsias ir valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas.
Asignavimai strateginiam tikslui ir programai įgyvendinti:
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Tarnybos žmogiškieji ištekliai:
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įstaigos pavadinimas
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Programos įgyvendinimas sudarys prielaidas efektyviam Vilniaus rajono savivaldybės
administracijos ir jai pavaldžių viešojo sektoriaus institucijų darbo organizavimui. Programa
siekiama didinti viešojo sektoriaus valdymo kokybę. Vykdoma Vilniaus rajono savivaldybės
administracijos veiklos kontrolė sudarys prielaidas efektyviam finansinių ir žmogiškųjų išteklių
panaudojimui ir paskirstymui, taip pat didins turto valdymo kokybę ir kt. Tai leis užtikrinti rajono
gyventojų ir ūkio subjektų viešųjų interesų tenkinimą.
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