VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „STEBĖSENOS IR PROGNOZIŲ AGENTŪRA“
2019 METŲ VEIKLOS PLANAS
SANTRAUKA

Siekiami veiklos rezultatai:
Rodiklis
VVĮ, kurių Gerojo valdymo indekso įvertis didesnis nei B+
dalis nuo visų įmonių, proc.

Planuojama
reikšmė 2019 m.
401

Atsiskaitymo
terminas, ketv.
III

Svarbiausi 2019 m. darbai:
1. Parengti pasiūlymus Ekonomikos ir inovacijų ministerijai dėl rašto dėl valstybės siekiamų
tikslų ir keliamų lūkesčių valstybės valdomai įmonei nustatymo rengimo rekomendacijų (I
ketv.)
2. Parengti metinę VVĮ veiklos rezultatų ataskaitą (III ketv.)
3. Parengti savivaldybių valdomų įmonių (SVĮ) veiklos rezultatų ataskaitą (III ketv.)
4. Parengti kolegialių organų narių vertinimo koncepciją (IV ketv.)
5. Parengti ir pateikti Europos socialinio fondo agentūrai projekto „Master-PRO Darbinėje
veikloje įgyjamų aukšto meistriškumo kvalifikacijų posistemės modelio sukūrimas“
paraišką (I ketv.).2
6. Parengti ir pateikti Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Projektų valdymo priežiūros
komitetui projektinį pasiūlymą, įgyvendinantį Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros
2014–2020 metų programos veiksmų plano 3-io tikslo „Aprūpinti Lietuvos verslą
konkurencingais žmogiškaisiais ištekliais“ 1.15. veiksmą „Užtikrinti darbo rinkos
profesinės struktūros palyginimą tarptautiniu bei šalies mastu, parengiant išplėstinę
Lietuvos profesijų klasifikatoriaus versiją, palaikant jos funkcionalumą ir plėtrą“ (IV
ketv.).

Finansinis planas iš visų finansavimo šaltinių, 392,0 tūkst. eurų

Žmogiškieji ištekliai: nuo 2019 m. vasario 14 d. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų
ministro įsakymu Nr. 4-89 „Dėl viešosios įstaigos „Stebėsenos ir prognozių agentūra“ struktūros
ir pareigybių sąrašo patvirtinimo“ patvirtintos 14 pareigybių.

Nesant ženklių indekso metodologijos pokyčių
Pagal šią paraišką pasirašius sutartį bus peržiūrimas viešosios įstaigos „Stebėsenos ir prognozių agentūra“ (toliau –
SIPA) veiklos planas
1
2
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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „STEBĖSENOS IR PROGNOZIŲ AGENTŪRA“
2019 METŲ VEIKLOS PLANAS PAGAL VEIKSMUS, ATSAKINGUS VYKDYTOJUS IR VYKDYMO TERMINUS
SIPA vykdydama 2019 metų veiklos plane numatytus veiksmus, įgyvendina Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos
Ekonomikos plėtros ir konkurencingumo didinimo programos (kodas 01 05) 3 tikslo 1 uždavinio „Sustiprinti ūkio konkurencingumą lemiančius
veiksnius ir pagerinti aplinką verslui“ 01-05-03-01-26 priemonę „Atlikti valstybės valdomų įmonių valdymo koordinavimo centro funkcijas“ ir
prisideda prie 1 tikslo 1 uždavinio „Sustiprinti ūkio konkurencingumą lemiančius veiksnius ir pagerinti aplinką verslui“ 01-05-01-01-12 priemonės
„Kurti žmogiškųjų išteklių stebėsenos, prognozavimo ir plėtros mechanizmus“ įgyvendinimo.
Ekonomikos ir
inovacijų
ministerijos
įgyvendinamos
programos
priemonės
kodas ir
pavadinimas
01-05-03-01-26
Atlikti valstybės
valdomų įmonių
valdymo
koordinavimo
centro funkcijas

3

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Vykdymo
terminas,
ketv.

1. Pasiūlymo Ekonomikos ir
inovacijų ministerijai dėl
valstybės lūkesčių VVĮ
rekomendacijų reglamentavimo
parengimas

Parengti ir pateikti pasiūlymai
(siūlomos gairės), vnt. – 1

SIPA
direktorius

I

2. Specialiųjų įpareigojimų VVĮ
įvertinimas ir VVĮ vykdomų
specialiųjų įpareigojimų sąrašo
parengimas

Parengtas sąrašas, vnt. – 1

SIPA
direktorius

I

3. Strategijų įvertinimas ir
rezultatų pateikimas valstybei

VVĮ, dėl kurių pateikti
įvertinimai/rekomendacijos,
skaičius – 553

SIPA
direktorius

I

veiklos plano sudarymo metu veikiančių įmonių skaičius arba įmonių, pateikusių visus duomenis, reikalingus konsultacijoms-rekomendacijoms suteikti, skaičius.

3
atstovaujančioms institucijoms
(toliau – VAI)
4. Dalyvavimas EBPO Valstybės
nuosavybės ir privatizavimo
praktikų darbo grupės
posėdžiuose (kartu su Lietuvos
Respublikos ekonomikos ir
inovacijų ministerija)

Posėdžių, kuriuose dalyvauta,
skaičius – 2

SIPA
direktorius

I-IV

5. VVĮ gerojo valdymo indekso
metodologijos tobulinimas

Patobulinta ir paviešinta VVĮ
gerojo valdymo indekso
metodologija, vnt. – 1

II

6. VVĮ Vyriausybės patvirtintų
vidutinių siektinų metinių
nuosavo kapitalo kainų ir
vidutinio metinio konsoliduoto
grynojo pelno rodiklio
pasiekimo įvertinimas ir
rezultatų pateikimas VAI

VAI, kurioms pateikti įvertinimai
skaičius, 134

SIPA
valdysenos ir
analizės
skyriaus
vadovas
SIPA
valdysenos ir
analizės
skyriaus
vadovas

SIPA
valdysenos ir
analizės
skyriaus
vadovas

II-III

7. Metinės 2018 m. ataskaitos apie Parengta ataskaita, vnt. – 1
VVĮ parengimas
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II

veiklos plano sudarymo metu valstybei atstovaujančių institucijų skaičius arba įvertinimo metu esančių valstybei atstovaujančių institucijų, kurių valdomoms įmonėms yra nustatyta vidutinė siektina

metinė nuosavo kapitalo kaina, skaičius

4
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8. Metinės 2018 m. ataskaitos apie
savivaldybės valdomas įmones
parengimas

Parengta ataskaita, vnt. – 1

9. 2018 m. VVĮ Gerojo valdymo
indekso ataskaitos parengimas

Parengta ataskaita, vnt. – 1

10. VVĮ strategijų įgyvendinimo
ataskaitos parengimas ir
pristatymas Lietuvos
Respublikos Vyriausybei

Parengta ir pristatyta ataskaita, vnt.
–1

11. Ataskaitos apie planuojamus
valstybės valdomų bendrovių
dividendus ir valstybės įmonių
pelno įmokas parengimas ir
pateikimas Finansų ministerijai

SIPA
valdysenos ir
analizės
skyriaus
vadovas
SIPA
valdysenos ir
analizės
skyriaus
vadovas
SIPA
direktorius

II-III

Finansų ministerijai pateikta
ataskaita, vnt. – 1

SIPA
valdysenos ir
analizės
skyriaus
vadovas

III

12. Siūlymų VAI dividendų ar
pelno įmokų nustatymo
klausimais pateikimas

Pateiktų siūlymų nuo užklausų
skaičius, proc. – 100

II-III

13. Rekomendacijų dėl VVĮ gerojo
valdymo praktikų taikymo
pateikimas VAI

VVĮ, dėl kurių pateiktos
rekomendacijos, skaičius – 555

SIPA
valdysenos ir
analizės
skyriaus
vadovas
SIPA
valdysenos ir
analizės
skyriaus
vadovas

veiklos plano sudarymo metu veikiančių įmonių skaičius arba įmonių, kurioms numatomas tolimesnis veiklos tęstinumas išliekant VVĮ, skaičius.

II-III

II-III

III-IV
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14. Tarpinės 2019 m. 6 mėnesių
ataskaitos apie VVĮ parengimas

Parengta ataskaita, vnt. – 1

SIPA
valdysenos ir
analizės
skyriaus
vadovas

III-IV

15. VVĮ kolegialių priežiūros ir
valdymo organų narių
vertinimo koncepcijos
parengimas

Parengta koncepcija, vnt. – 1

SIPA
direktorius

IV

16. Strategijų projektų vertinimas ir
rekomendacijų pateikimas VVĮ
ir VAI

VVĮ, dėl kurių pateikti
SIPA
vertinimai/rekomendacijos, skaičius valdysenos ir
analizės
– 556
skyriaus
vadovas
Parengta analizė, vnt. – 1
SIPA
valdysenos ir
analizės
skyriaus
vadovas
Peržiūrėtų lūkesčių raštų dalis, nuo SIPA
direktorius
visų VAI valdomoms įmonėms
pateiktų patvirtintų lūkesčių raštų,
proc. – 100

IV

Pranešimai žiniasklaidai, vnt. – 8

I-IV

17. Analizė apie SVĮ valdyseną ir
rekomendacijų pateikimas

18. Lūkesčių raštų peržiūra ir
esminių rekomendacijų
pateikimas VAI, ministro
įsakymu patvirtinus lūkesčių
gaires
19. Skaidrumo VVĮ sektoriuje
skatinimas ir visuomenės
informavimas
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SIPA
direktorius

IV

II-IV

veiklos plano sudarymo metu veikiančių įmonių skaičius arba įmonių, pateikusių visus duomenis, reikalingus konsultacijoms-rekomendacijoms suteikti, skaičius.
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20. Nuomonės pateikimas VAI dėl
jų rengiamų raštų dėl valstybės
lūkesčių VVĮ

Pateiktų nuomonių VAI dalis nuo
pateiktų užklausų, proc. - 100

SIPA
direktorius

I-IV

21. Informacijos internetiniame
portale http://vkc.sipa.lt/
atnaujinimas

Atnaujinta informacija (atsiskaitant
nurodomi konkretūs pakeitimai)

SIPA
direktorius

I-IV

22. SIPA veiklos organizavimas

Faktiškai dirbančių darbuotojų
skaičius, ne didesnis nei:

SIPA
direktorius

14
14
14
14
01-05-01-01-12
Kurti
žmogiškųjų
išteklių
stebėsenos,
prognozavimo ir
plėtros
mechanizmus

23. Parengti ir pateikti Europos
socialinio fondo agentūrai
projekto „Master-PRO
Darbinėje veikloje įgyjamų
aukšto meistriškumo
kvalifikacijų posistemės
modelio sukūrimas“ paraišką (I
ketv.).

Pateikta ESFA projekto paraiška,
vnt. – 1

I
II
III
IV
SIPA projektų
vadovas

I
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24. Parengti ir pateikti Ekonomikos
ir inovacijų ministerijos
Projektų valdymo priežiūros
komitetui projektinį pasiūlymą,
įgyvendinantį Investicijų
skatinimo ir pramonės plėtros
2014–2020 metų programos
veiksmų plano 3-io tikslo
„Aprūpinti Lietuvos verslą
konkurencingais žmogiškaisiais
ištekliais“ 1.15. veiksmą
„Užtikrinti darbo rinkos
profesinės struktūros
palyginimą tarptautiniu bei
šalies mastu, parengiant
išplėstinę Lietuvos profesijų
klasifikatoriaus versiją,
palaikant jos funkcionalumą ir
plėtrą“ (IV ketv.)

Pateiktas PVPK projektinis
pasiūlymas, vnt. – 1

SIPA projektų
vadovas

_________________________________________________

IV

