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1. MISIJA IR STRATEGINIS TIKSLAS 

 

 Kaišiadorių  rajono  savivaldybės  kontrolės  ir audito tarnybos  (toliau – Tarnyba) 2022-

2024  metų strateginis veiklos planas yra 3 metų trukmės planavimo dokumentas,  kuriame 

suformuluota įstaigos misija, vizija, strateginiai tikslai bei priemonės jiems įgyvendinti, suplanuoti 

Tarnybos  asignavimai, siekiami rezultatai bei veiklos efektyvumo rodikliai.  

 

Misija - padėti  Kaišiadorių  rajono savivaldybei tinkamai  valdyti lėšas  ir  turtą.  Skatinti 

  viešojo  sektoriaus  subjektus gerinti  veiklos kokybę.  

Vizija – naudinga, reikalinga, profesionali įstaiga. 

Vertybės: 

•   Profesionalumas – nuolat tobulėjant,  priimti racionaliausius  sprendimus; 

• Objektyvumas –  priimti nepriklausomus, bešališkus ir objektyvius vertinimus; 

• Bendradarbiavimas – puoselėti pasitikėjimu pagrįstus santykius su suinteresuotomis šalimis, 

siekti bendro tikslo. 

Strateginis veiklos tikslas ir programa 

 Strateginis tikslas – didinti    viešojo  sektoriaus    subjektų    viešojo    administravimo 

  efektyvumą. Skatinti į veiklos rezultatus orientuotą valdymą. 

 Programa – atskira programa netvirtinama, yra  Savivaldybės pagrindinių funkcijų 

įgyvendinimo ir viešosios tvarkos užtikrinimo programos sudėtyje. 

 

Strateginio veiklos tikslo įgyvendinimo kryptys: 

• Institucijos veiklos kokybė. Tarnybai keliami aukšti reikalavimai įpareigoja siekti aukštos 

darbo kokybės, efektyvinti veiklą esamais resursais, pastoviai kelti profesinę kompetenciją. 

• Veiklos rezultatų poveikis. Siekiame, kad audito rezultatai, pateiktos rekomendacijos dėl 

            veiklos gerinimo turėtų teigiamą poveikį viešojo sektoriaus subjektų veiklos procesams. Tai                

   padeda tinkamai valdyti lėšas ir turtą. 

 

 Žmogiškieji ištekliai 
  

Metai 2022 2023 2024 

Pareigybių skaičius 3 3 3 
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Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. 

eurų 

98,6 102,6 106,6 

 

 Valdymo išlaidos 

2022-2024 metų asignavimai ir valdymo išlaidos, tūkst. Eur. 

 

Priemonė 

 

2022 metų asignavimai  2023 metų asignavimai 2024 metų asignavimai 

 

Iš 

viso 

Iš jų  

Iš 

viso 

Iš jų  

Iš 

viso 

Iš jų 

išlaidoms turtui 

 

išlaidoms turtui išlaidoms turtui 

Iš 

viso 

Iš jų  

darbo 

užmok. 

Iš viso Iš jų 

darbo 

užmo

k. 

Iš viso Iš jų 

darbo 

užmo

k. 

SKAT 

veiklos 

užtikrinimas 

105,9 105,9 98,6 - 115,4 114,9 102,6 0,5 118,4 117,9 106,6 0,5 

Iš jų 

valdymo 

išlaidos 

105,9 105,9 98,6 - 115,4 114,9 102,6 0,5 118,4 117,9 106,6 0,5 

 

 

2. STATEGINIO VEIKLOS PLANO UŽDAVINIAI IR JŲ ĮGYVENDINIMO 

PRIEMONĖS 

 

 1 uždavinys: vykdyti Vietos savivaldos įstatymu pavestas funkcijas. 

 

  Prižiūrėti, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas 

savivaldybės turtas ir patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės 

biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai. 

 Šiam tikslui pasiekti naudojamos priemonės: 

• atlikti išorės finansinį ir veiklos auditą Savivaldybės administracijoje, savivaldybės 

administravimo subjektuose ir savivaldybės valdomose įmonėse. 

•  Kiekvienais metais  parengti ir Savivaldybės tarybos reglamento nustatyta tvarka pateikti 

Savivaldybės tarybai išvadą dėl  savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio. 

•  Parengti ir Savivaldybės tarybai pateikti sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl 

savivaldybės prisiimamų įsipareigojimų pagal paskolų, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų 

įsipareigojamųjų skolos dokumentų sutartis, garantijų suteikimo kreditoriams už savivaldybės 

valdomų įmonių prisiimamus įsipareigojimus pagal paskolų, finansinės nuomos (lizingo) ir 

kitų įsipareigojamųjų skolos dokumentų sutartis.  
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• Nagrinėti iš gyventojų gaunamus prašymus, pranešimus, skundus ir pareiškimus dėl 

savivaldybės lėšų ir turto, patikėjimo teise valdomo valstybės turto naudojimo, valdymo ir 

disponavimo juo. 

 

 

Siekiamas priemonės įgyvendinimo rezultatas 

Veiklos efektyvumo rodikliai 

2022 metų 2023 metų 2024 metų 

Tarnybos atliktų auditų skaičius 6 6 6 

Tarnybos pateiktų išvadų dėl savivaldybės biudžeto 

lėšų ir turto valdymo ir naudojimo, skaičius 

3 3 3 

Tarnybos pateiktų išvadų dėl 

savivaldybės prisiimamų įsipareigojimų pagal 

paskolų, garantijų suteikimo kreditoriams už 

savivaldybės valdomų įmonių prisiimamus 

įsipareigojimus pagal paskolų, finansinės nuomos 

(lizingo) ir kitų įsipareigojamųjų skolos dokumentų 

sutartis, skaičius 

2 2 3 

Gautų ir išnagrinėtų iš gyventojų skundų skaičius 2 2 3 

 

2 uždavinys: tobulinti Tarnybos veiklos kokybę.  

 

Šiam tikslui pasiekti naudojamos priemonės: 

• Didinti bendrąją kompetenciją. Plėtoti bendradarbiavimą su  partneriais Europos 

aukščiausiųjų audito institucijų lygiu. Glaudžiai bendradarbiauti su Valstybės kontrole. 

• Dalintis gerąja darbo praktika su Europos Sąjungos audito institucijomis, Lietuvos 

Respublikos valstybės kontrole, kitomis kontrolės ir audito tarnybomis ir įstaigomis.  Tai 

sudaro    galimybę gauti aukščiausių audito institucijų bendrąją patirtį.  

 

 

Siekiamas priemonės įgyvendinimo  rezultatas 

Veiklos efektyvumo rodikliai 

2022 metų 2023 metų 2024 metų 

Tarnybos audito kokybės kontrolės sistemos 

įvertinimas 

Be trūkumų  

arba su 

nereikšmingais 

trūkumais 

Be trūkumų 

arba su 

nereikšmingais 

trūkumais 

Be trūkumų 

arba su 

nereikšmingais 

trūkumais 

Dalyvavimas konferencijose dalijantis patirtimi su 

partneriais, kontrolės ir audito tarnybomis ir 

įstaigomis 

2 2 3 

 

 3 uždavinys: siekti Tarnybos veiklos rezultatų teigiamo poveikio. 
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  Šiam tikslui pasiekti naudojamos priemonės: 

• Atlikti audito rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną. Siekiame, kad pateiktos 

rekomendacijos būtų įgyvendintos. 

• Visus veiklos rezultatus pristatyti visuomenei: svarstyti Kontrolės komiteto posėdžiuose, 

viešinti  savivaldybės interneto svetainėje, spaudoje.  

 

 

Siekiamas priemonės įgyvendinimo rezultatas 

Veiklos efektyvumo rodikliai 

2022 metų 2023 metų 2024 metų 

Suvestinių stebėsenos duomenų pateikimas 

kartai/per metus 

2 2 2 

Tarnybos rekomendacijų įgyvendinimas, procentais iki 80 iki 80 iki 80 

Veiklos rezultatų pateikimas/svarstymas  4 4 4 

 

_____________ 


