Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir teritorinių darbo biržų
priežiūros veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo matavimo ir vertinimo tvarkos aprašo
1 priedas
LIETUVOS DARBO BIRŽOS 2018 M. III KETV. PRIEŽIŪROS VEIKLOS
EFEKTYVUMO IR REZULTATYVUMO MATAVIMO LENTELĖ
2018 m. spalio 4 d.

Eil.
Nr.
1.

2.

3.

Rodiklių reikšmės
Vertinimo rodikliai
Priežiūros veiklos tikslo –
užtikrinti darbo biržoje
registruotų asmenų
užimtumo didinimą –
pasiekimo lygis (siekiama
perspektyvinio gerėjimo)
Padėties 2 priežiūros
veiklos srityse (paramos
darbo vietoms steigti
priemonių įgyvendinimo ir
profesinio mokymo
teikėjų, teikiančių
profesinį mokymą darbo
ieškantiems asmenims,
priežiūros sritys), kuriose
yra didžiausia reikšmingos
žalos ar pavojaus
visuomenei, kitų asmenų
interesams ar aplinkai
atsiradimo rizika:
1. Parama darbo vietoms
steigti
2. Profesinis mokymas
(Siekiama perspektyvinio
gerėjimo)
Didelės rizikos (paramos
darbo vietoms steigti
priemonių įgyvendinimo ir
profesinio mokymo
teikėjų, teikiančių
profesinį mokymą darbo
ieškantiems asmenims,
priežiūros sritys), ūkio
subjektų patikrinimų dalis,
palyginti su visais

Rodiklių
reikšmių
pokytis 1
proc.
išraiška

Pastabos ir
paaiškinimai

Proc. mažiau nei 2018 m.
II ketv.

sk.

proc.

64744/539915

11,9

2,2

17/439

3,9

0,2

2/39

5,1

5,1

463/852

54,3

4,8

Proc. daugiau nei 2018
m. II ketv.

Proc. daugiau nei 2018
m. II ketv.

4.

5.

6.

7.

8.

patikrinimais (siekiama
perspektyvinio didėjimo)
Vidutinio ar mažo
rizikingumo (remiamojo
įdarbinimo priemonių
įgyvendinimo, profesinės
reabilitacijos paslaugas
teikiančių įstaigų,
darbdavių, įdarbinusių
užsieniečius priežiūros
sritys) ūkio subjektų
patikrinimų dalis, palyginti
su visais patikrinimais
(siekiama perspektyvinio
mažėjimo)
Patikrinimų, atliktų
naudojant kontrolinius
klausimynus, dalis,
palyginti su visais
patikrinimais (siekiama
perspektyvinio didėjimo)
Darbuotojų, atliekančių
ūkio subjektų priežiūrą,
dalyvavusių kvalifikacijos
tobulinimo kursuose ir
mokymuose, skaičius
(siekiama perspektyvinio
didėjimo)
Ūkio subjektams,
gaunantiems valstybės
paramą, per ataskaitinį
laikotarpį organizuotų
seminarų, metodinių
užsiėmimų, skaičius
(Siekiama perspektyvinio
didėjimo)
Patikrinimų vidutinė
trukmė (valandomis /
dienomis)

388/852

45,5

4,6

Proc. mažiau nei 2018 m.
II ketv.

807/852

95

2,2

Proc. mažiau nei 2018 m.
II ketv.

52

-

51 (sk.)

Proc. daugiau nei 2018
m. II ketv.

4 (sk.)

Proc. mažiau nei 2018 m.
II ketv.

30

4/0,5

-

-

-

_________________
1
Rodiklių reikšmių pokytis, lyginant praėjusio mėnesio (ketvirčio) rodiklių reikšmes.

_________________

