ŠIAULIŲ TERITORINĖS DARBO BIRŽOS 2017 M. GEGUŽĖS MĖN. PRIEŽIŪROS
VEIKLOS EFEKTYVUMO IR REZULTATYVUMO MATAVIMO LENTELĖ1
2017 m. birželio 5 d.
Eil.
Nr.
1.

2.

3.

4.

1

Vertinimo rodikliai

Rodiklių
reikšmės
vnt.
proc.

Užtikrinti nedarbo mažinimą ir laisvų darbo
vietų užpildymą:
- teritorinių darbo biržų įdarbintų asmenų,
panaudojant remiamojo įdarbinimo, paramos
darbo vietoms steigti ar profesinės
253/1507
reabilitacijos priemones, teikiant valstybės
pagalbą socialinėms įmonėms, dalis, palyginti
su visais teritorinių darbo biržų įdarbintais
asmenimis;
- įdarbintų užsieniečių, gavusių leidimus dirbti
Lietuvos Respublikoje, dalis, palyginti su
8/1507
visais teritorinių darbo biržų įdarbintais
asmenimis
Padėties 3 priežiūros veiklos srityse, kuriose
yra didžiausia reikšmingos žalos ar pavojaus
visuomenei, kitų asmenų interesams ar
aplinkai atsiradimo rizika, pokytis (lyginant su
praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu):
1. remiamo įdarbinimo priemonių
įgyvendinimo priežiūra;
0/15
2. paramos darbo vietoms steigti priemonių
įgyvendinimo priežiūra;
0/7
3. darbdavių, įdarbinusių užsieniečius,
priežiūra.
0/9
Didžiausios rizikos ūkio subjektų patikrinimų
dalis, palyginti su visais patikrinimais
5/31

Vidutinės ar mažos rizikos ūkio subjektų
dalis, palyginti su visais patikrinimais

4/31

16,8

Pastabos ir paaiškinimai
Įdarbintų asmenų skaičius
pateiktas be socialinių
įmonių įdarbinimo, nes
šiai datai nėra dar
duomenų.

0,5

0
0
0
16,1

12,9

Didelės rizikos grupei
priskirti ūkio subjektai:
- vėluojantys pateikti
dokumentus už ataskaitinį
mėn. daugiau kaip 2 mėn.
iš eilės (RĮ, PDVS
priemonės, PR paslaugas
teikiančios įstaigos);
- kurių įmonėse įdarbinti
užsieniečiai
sudaro
daugiau kaip 40 proc. nuo
visų darbuotojų, dirbančių
tokį patį darbą.
Vidutinės ar mažos rizikos
grupei
priskirti
ūkio
subjektai:
- vėluojantys pateikti
dokumentus už ataskaitinį
mėn. iki 2 mėn. iš eilės
(RĮ, PDVS priemonės, PR
paslaugas
teikiančios
įstaigos);

Pavadinimas rašomas priklausomai nuo lentelės formą pildančio subjekto – jeigu lentelės formą pildo TDB, lentelės
formos pavadinimas pradedamas žodžiais „Teritorinės darbo biržos“, jeigu LDB – rašomas visas pavadinimas.

- kurių įmonėse įdarbinti
užsieniečiai
sudaro
mažiau kaip 40 proc. nuo
visų darbuotojų, dirbančių
tokį patį darbą.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.

12.
13.

Patikrinimų, atliktų naudojant kontrolinius
klausimynus, dalis, palyginti su visais
patikrinimais
Atliktų patikrinimų, įspėjant ūkio subjektą,
dalis, palyginti su visais patikrinimais
Viešai skelbta informacija apie planinius
patikrinimus
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
Žmogiškųjų išteklių pasiskirstymas pagal
priežiūros veiklos sritis:
- išteklių dalis priežiūros veiklos sričių ūkio
subjektų rizikos vertinimui, planavimui ir
analizei;
- išteklių dalis priežiūros veiklos sričių ūkio
subjektų konsultavimui, informavimui ir
prevencijai;
- išteklių dalis priežiūros veiklos sričių ūkio
subjektų fiziniams patikrinimams
Patikrinimų vidutinė trukmė
(valandomis / dienomis)
Iniciatyvų siekiant mažinti nepagrįstų,
neproporcingų ūkinės veiklos suvaržymų,
skaičius:
- priežiūros institucijos (LDB ar TDB)
aukštesniam pagal pavaldumą viešojo
administravimo subjektui (atitinkamai
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministerijai ar LDB) pateiktų pasiūlymų
naikinti ar pakeisti nepagrįstą teisinį
reguliavimą arba pašalinti teisės aktų spragas
skaičius;
- institucijos (atitinkamai Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos ar LDB) priimtų
sprendimų, šalinančių teisinio
reglamentavimo spragas, mažinančių
priežiūros naštą ūkio subjektams ir
optimizuojančių ūkio subjektų priežiūros
veiklą, skaičius
Darbuotojų, atliekančių ūkio subjektų
priežiūrą, dalyvavusių kvalifikacijos
tobulinimo kursuose ir mokymuose, skaičius
Atliktų bendrų patikrinimų su kitomis
priežiūros institucijomis dalis, palyginti su
visais neplaniniais patikrinimais

Užimtumo rėmimo skyriaus vedėja
2

Nurodoma TAIP arba NE.

_____

31/31

100

31/31

100

Taip 2

0/0

0

10/34,5

28,9

29,5/34,5

85,5

28,5/34,5

82,6

4/0,5

0

_

0
0/0

0
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