Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos priežiūros veiklos efektyvumo
ir rezultatyvumo matavimo ir vertinimo tvarkos aprašo
priedas

UŽIMTUMO TARNYBOS 2019 M. PRIEŽIŪROS VEIKLOS EFEKTYVUMO IR REZULTATYVUMO MATAVIMO LENTELĖ
2020 m. sausio 3 d.

Eil.
Nr.

Vertinimo rodikliai

Rodiklių reikšmės
sk.

1.

2.

Pagrindinio priežiūros veiklos tikslo pasiekimo lygis:
Patikrinimų, kurių metu nenustatyta pažeidimų
(neinicijuotas sutarties nutraukimas ir/ar lėšų
grąžinimas), kiekis nuo visų patikrinimų.
Padėties, priežiūros veiklos srityse, kuriose yra
didžiausia reikšmingos žalos ar pavojaus
visuomenei, kitų asmenų interesams ar aplinkai
atsiradimo rizika, pokytis (lyginant su praėjusiu
ataskaitiniu laikotarpiu):
- paramos darbo vietoms steigti priemonių
įgyvendinimo priežiūra
- profesinio mokymo paslaugas teikiančių įstaigų
priežiūra

3.

Didelės rizikos ūkio subjektų patikrinimų dalis,
palyginti su visais patikrinimais

4.

Vidutinio ar mažo rizikingumo ūkio subjektų
patikrinimų dalis, palyginti su visais patikrinimais

1125/1512

proc.
74,4

Rodiklių reikšmių
pokyti(su
praėjusiu
laikotarpiu)
proc. išraiška
—

Pastabos ir paaiškinimai
(kiekis išreiškiamas skaičiais ir
procentais; siekiama perspektyvinio
didėjimo)
(per ataskaitinį periodą atliktų
pasirinktos priežiūros srities ūkio
subjektų patikrinimų, kurių metu
nenustatyta pažeidimų - siekiama
perspektyvinio gerėjimo)

1018/1393

73,1

—

23/25

92

—

1405/1512

92,9

—

(siekiama perspektyvinio didėjimo)

93/1512

6,15

—

(siekiama perspektyvinio mažėjimo)

5.

Patikrinimų, atliktų naudojant kontrolinius
klausimynus, dalis, palyginti su visais patikrinimais

6.

Atliktų patikrinimų, įspėjant ūkio subjektą, dalis,
palyginti su visais patikrinimais

7.

Viešai skelbta informacija apie planinius
patikrinimus

8.

9.

1512/1512

100

—

1498/1512

99,1

—

4

—

—

Atliktų neplaninių patikrinimų, padėjusių užkirsti
kelią žalos visuomenei, kitų asmenų interesams ar
aplinkai atsiradimui, kai ši žala ar pavojus reikšmingi
dalis, palyginti su visais neplaniniais patikrinimais

10/14

7,1

—

Žmogiškųjų išteklių pasiskirstymas pagal priežiūros
veiklos sritis:
- išteklių dalis priežiūros veiklos sričių ūkio subjektų
rizikos vertinimui, planavimui ir analizei (siekiama
perspektyvinio didėjimo);

4/15

26,7

—

- išteklių dalis priežiūros veiklos sričių ūkio subjektų
konsultavimui, informavimui ir prevencijai (siekiama
perspektyvinio didėjimo);

15/15

0

—

- išteklių dalis priežiūros veiklos sričių ūkio subjektų
fiziniams patikrinimams (siekiama perspektyvinio
mažėjimo)

15/15

0

—

(siekiama perspektyvinio didėjimo)
(per ataskaitinį periodą atliktų
planinių ir neplaninių patikrinimų,
apie kuriuos iš anksto pranešta
tikrinamam ūkio subjektui - siekiama
perspektyvinio didėjimo)
Interneto svetainėje
(https://uzt.lt/administracineinformacija/ukio-subjketu-prieziura)
patalpintas planinių patikrinimų
planas/informacija apie planinius
patikrinimus. Talpinama kartą į
ketvirtį.
(per ataskaitinį periodą atliktų
neplaninių patikrinimų, kurių metu
nustatyti pažeidimai, už kuriuos ūkio
subjektams taikytos poveikio
priemonės - siekiama perspektyvinio
didėjimo)

10.
11.
12.

Darbuotojų, atliekančių ūkio subjektų priežiūrą,
dalyvavusių kvalifikacijos tobulinimo kursuose ir
mokymuose, skaičius
Ūkio subjektams, gaunantiems valstybės paramą, per
ataskaitinį laikotarpį organizuotų seminarų,
metodinių užsiėmimų, skaičius
Patikrinimo vidutinė trukmė (dienomis) (siekiama
perspektyvinio mažėjimo iki nustatytos minimalios
patikrinimo trukmės)

15

—

—

(siekiama perspektyvinio didėjimo)

220

—

—

(siekiama perspektyvinio didėjimo)

0,5

—

—

___________________

