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VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ, KURIŲ SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINA VIDAUS
REIKALŲ MINISTERIJA ARBA VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA KARTU SU TURTO
VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTU PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS,
VEIKLOS REZULTATŲ VERTINIMO RODIKLIAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS
APSKAIČIUOJAMA VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ MĖNESINĖS ALGOS KINTAMOJI
DALIS 2018 METAMS

Eil.
Nr.

Viešosios įstaigos veiklos rezultatų
vertinimo rodiklio pavadinimas*

Rodiklio dydis

Mėnesinės algos kintamosios
dalies dydis nuo nustatytos
mėnesinės algos pastoviosios
dalies (%)

I. VšĮ Jungtinis techninis sekretoriatas

1.

2.

3.

Programų finansavimo sutartyse
numatytų vertinimo kriterijų
pasiekimas per nustatytus terminus,
procentais
Išorės audito ar kitų išorinių
patikrinimų metu nustatyta žymių
neatitikimų
Perduota per nustatytus terminus
vadovaujančiajai institucijai patikrintų
projektų vykdytojų ataskaitų,
procentais

Ne mažiau kaip
100

Iki 20

Nenustatyta

Iki 20

Ne mažiau kaip
100

Iki 10

II. VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras „Dainava“
1.

2.

3.

4.

Pajamų ir išlaidų balansas per
kalendorinius metus
Teisėsaugos ir teisingumo institucijų
pareigūnų (buvusių pareigūnų),
pasinaudojusių sveikatinimo,
reabilitacijos ir sanatorinio gydymo
paslaugomis, gydymo lovadienių
skaičius
Teigiamai teikiamas sveikatos
priežiūros paslaugas vertinančių
vidaus reikalų sistemos darbuotojų
dalis, procentais
Parengta naujų ir atnaujinta mokymo
programų, skaičius

Teigiamas

Iki 20

Ne mažiau kaip
2 438

Iki 10

Ne mažiau kaip 90

Iki 10

Ne mažiau kaip 20

Iki 10

2
III. VšĮ Vilniaus kultūros pramogų ir sporto rūmai
1.

Pajamų ir išlaidų balansas per
kalendorinius metus

2.

Statutinių pareigūnų, keliančių savo
kovinį pasirengimą, skaičius

Teigiamas

Iki 20

Ne mažiau kaip
220

Iki 10

Aptarnavimo paslaugas kultūros ir
3. sporto veikloje gaunančių būrelių,
Ne mažiau kaip 20
Iki 10
klubų ir kitų viešųjų paslaugų gavėjų
skaičius
4. Dalyvauta nusikaltimų prevencijos
Ne mažiau kaip 11
Iki 10
programų renginiuose, skaičius
IV. VšĮ Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Poilsio ir reabilitacijos centras
„Pušynas“
1. Pajamų ir išlaidų balansas per
Teigiamas
Iki 20
kalendorinius metus
Teisėsaugos ir teisingumo institucijų
pareigūnų (buvusių pareigūnų),
Ne mažiau kaip
2. pasinaudojusių sveikatinimo,
Iki 10
reabilitacijos ir sanatorinio gydymo
2 300
paslaugomis, gydymo lovadienių
skaičius
Vidaus reikalų sistemos darbuotojų ir
3. kitų poilsio, reabilitacijos ir
Ne mažiau kaip 21
Iki 10
sanatorinio gydymo paslaugų gavėjų
skaičiaus santykis, procentais
Vidaus reikalų sistemos darbuotojų,
Ne mažiau kaip
4. pasinaudojusių poilsio paslaugomis,
Iki 10
500
skaičius
* Vertinama viešosios įstaigos metinė veikla.
Pastaba. Viešųjų įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamoji dalis nustatoma atsižvelgiant į
2017 metų veiklos rezultatų vertinimo rodiklių įvykdymą. Viešųjų įstaigų, kurioms nustatytas pajamų
ir išlaidų balanso per kalendorinius finansinius metus rodiklis ir kurių 2017 metų veiklos rezultatuose
išlaidos viršijo pajamas, vadovams mėnesinės algos kintamoji dalis neskiriama.
________________________

