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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, JŲ PAVADUOTOJŲ IR
VYRIAUSIŲJŲ BUHALTERIŲ MĖNESINĖS ALGOS KINTAMOJI DALIS 2013 METAIS

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.

Įgyvendintos visos veiklos, numatytos
2012 m. sausio 26 d. sutartyje Nr.
1VL-103, pasirašytos tarp VšĮ
Jungtinio techninio sekretoriato ir
Vidaus reikalų ministerijos, ir pasiekti
visi minėtoje sutartyje numatyti
rezultatai
Įgyvendintos visos veiklos, numatytos
2012 m. sausio 23 d. sutartyje Nr.
1VL-89, pasirašytos tarp VšĮ Jungtinio
techninio sekretoriato ir Vidaus
reikalų ministerijos, ir pasiekti visi
minėtoje sutartyje numatyti rezultatai
Visos projektų vykdytojų pateiktos
ataskaitos per nustatytus terminus
patikrintos ir perduotos
vadovaujančiajai institucijai

100 %

iki 20

100 %

iki 20

100 %

iki 10

II. VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras „Dainava“
4.
5.

Pajamos viršija išlaidas
Parengtų ir atnaujintų mokymo
programų skaičius

iki 20
ne mažiau kaip 6

iki 10

6.

Surengtų mokymo renginių skaičius

ne mažiau kaip 18

iki 10

7.

Asmenų, besinaudojančių sveikatos
priežiūros paslaugomis, skaičius

ne mažiau kaip
1300

iki 10

III. VšĮ Vilniaus kultūros pramogų ir sporto rūmai
8.

iki 20

Pajamos viršija išlaidas
2

9

Viešosios įstaigos kultūros dalyje
veikiančių būrelių skaičius ir būrelių
dalyvių skaičius

10.

Viešosios įstaigos sporto dalyje
veikiančių būrelių skaičius ir būrelių
dalyvių skaičius

būrelių skaičius ne
mažiau kaip 13,
būrelių dalyvių
skaičius ne mažiau
kaip 350
būrelių skaičius ne
mažiau kaip 6,
būrelių dalyvių
skaičius ne mažiau
kaip 250

iki 10

iki 10

Dalyvavimas nusikaltimų prevencijos
iki 10
programose
IV. VšĮ Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Poilsio ir reabilitacijos centras
„Pušynas“
12. Pajamos viršija išlaidas
iki 20
Ligonių su teritorinių ligonių kasų
ne mažiau kaip
13. siuntimais, besinaudojančių sveikatos
iki 10
1350
priežiūros paslaugomis, skaičius
Ligonių be teritorinių ligonių kasų
14. siuntimų, besinaudojančių sveikatos
ne mažiau kaip 850
iki 10
priežiūros paslaugomis, skaičius
Asmenų, besinaudojančių
ne mažiau kaip
15.
iki 10
apgyvendinimo paslaugomis, skaičius
1500
V. VšĮ Lietuvos viešojo administravimo institutas
16. Pajamos viršija išlaidas
iki 20
Per metus administruotų mokymo
renginių (OLYMP programos)
17.
24 vnt.
iki 10
aukščiausiųjų kategorijų valstybės
tarnautojams skaičius
Įgytomis žiniomis ir mokymo kokybe
ne mažiau kaip 88
18. patenkintų mokymo renginių dalyviųiki 10
%
respondentų skaičius.
Parengtų ir atnaujintų valstybės
19.
ne mažiau kaip 10
iki 10
tarnautojų mokymo programų skaičius
* Vertinama įstaigos metinė veikla.
11.

Pastaba. Viešųjų įstaigų vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių mėnesinės algos kintamoji
dalis nustatoma atsižvelgiant į 2012 metų veiklos rezultatų vertinimo rodiklius. Viešųjų įstaigų,
kurių 2012 metų veiklos rezultatuose išlaidos viršijo pajamas, vadovams, jų pavaduotojams ir
vyriausiesiems buhalteriams mėnesinės algos kintamoji dalis neskiriama.
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