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Viešajai įstaigai Technikos priežiūros tarnybai 
      Nr. (     )SD -  
           

DĖL SOCIALINĖS APSAUGOS  IR DARBO MINISTRO ĮSAKYMŲ    

Siunčiame  žiniai  ir  vykdymui  Lietuvos  Respublikos  socialinės  apsaugos  ir  darbo

ministro pasirašytų įsakymų dėl VšĮ Technikos priežiūros tarnybos nuorašus:

1. 2019 m. kovo 25 d. įsakymo A1-164 „Dėl rodiklių, nuo kurių priklausys viešosios

įstaigos Technikos priežiūros tarnybos direktoriaus mėnesinės algos kintamoji dalis 2020 metais,

nustatymo“;

2.  2019  m.  kovo  25  d.  įsakymo  Nr.  A1-165  „Dėl  viešosios  įstaigos  Technikos

priežiūros  tarnybos  direktoriaus  užduočių  2019  metams  ir  jų  vertinimo  kriterijų,  nuo  kurių

priklausys viešosios įstaigos Technikos priežiūros tarnybos direktoriaus mėnesinės algos kintamoji

dalis 2020 metais, patvirtinimo“;

3. 2019 m. kovo 25 d. įsakymo A1-166 „Dėl viešosios įstaigos Technikos priežiūros

tarnybos 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“;

4. 2019 m. kovo 25 d. įsakymo A1-167 „Dėl viešosios įstaigos Technikos priežiūros

tarnybos kategorijos ir direktoriaus mėnesinės algos 2019 metams nustatymo“.

PRIDEDAMA. 16 lapų.

Viceministrė Eglė Radišauskienė

Jonas Malikėnas, tel. 8 706 68 173, el. p. jonas.malikenas@socmin.lt

Elektroninio dokumento nuorašas
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LIETUVOS RESPUBLIKOS
SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TECHNIKOS PRIEŽIŪROS TARNYBOS 2018 M.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO

2019  m.                                    d. Nr.      

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies
6 punktu ir 8 dalimi,

t  v  i  r  t  i  n  u  viešosios  įstaigos  Technikos  priežiūros  tarnybos  2018 m.  finansinių
ataskaitų rinkinį (pridedama).

Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis

4Įsakymai ir potvarkiai       

Elektroninio dokumento nuorašas
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LIETUVOS RESPUBLIKOS
SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TECHNIKOS PRIEŽIŪROS TARNYBOS KATEGORIJOS

IR DIREKTORIAUS MĖNESINĖS ALGOS 2019 METAMS NUSTATYMO

2019 m.          d. Nr.      

Vilnius

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  2010  m.  gegužės  26  d.  nutarimo

Nr. 598 „Dėl viešųjų įstaigų,  kurių savininkė yra valstybė arba kai valstybė turi  daugumą balsų

visuotiniame dalininkų susirinkime, vadovų darbo apmokėjimo“ 1.1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7 papunkčiais

ir atsižvelgdama į viešosios įstaigos Technikos priežiūros tarnybos veiklos vertinimą pagal Lietuvos

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. A1-129 „Dėl

rodiklių,  nuo  kurių  priklausys  viešosios  įstaigos  Technikos  priežiūros  tarnybos  direktoriaus

mėnesinės  algos  kintamoji  dalis  2019  metais,  nustatymo“  nustatytus  rodiklius  ir  Lietuvos

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. A1-130 „Dėl

viešosios įstaigos Technikos priežiūros tarnybos direktoriaus užduočių 2018 metams ir jų vertinimo

kriterijų,  nuo  kurių  priklausys  viešosios  įstaigos  technikos  priežiūros  tarnybos  direktoriaus

mėnesinės algos kintamoji dalis 2019 metais, patvirtinimo“ nustatytas užduotis:

1. N u s t a t a u  2019  metams  viešajai  įstaigai  Technikos  priežiūros  tarnybai

II kategoriją.

2.  T v i r t i n u  2019  metams  viešosios  įstaigos  Technikos  priežiūros  tarnybos

direktoriaus:

2.1. mėnesinės algos pastoviosios dalies koeficiento dydį – 13,3;

2.2. mėnesinės algos kintamąją dalį – 25 procentus mėnesinės algos pastoviosios dalies.“

Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis

Elektroninio dokumento nuorašas
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LIETUVOS RESPUBLIKOS
SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL RODIKLIŲ, NUO KURIŲ PRIKLAUSYS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TECHNIKOS

PRIEŽIŪROS TARNYBOS DIREKTORIAUS MĖNESINĖS ALGOS KINTAMOJI DALIS
2020 METAIS, NUSTATYMO 

2019 m.                                    d. Nr.      

Vilnius

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  2010  m.  gegužės  26  d.  nutarimo

Nr. 598 „Dėl viešųjų įstaigų,  kurių savininkė yra valstybė arba kai valstybė turi  daugumą balsų

visuotiniame dalininkų susirinkime, vadovų darbo apmokėjimo“ 1.1.2 papunkčiu:

1. N u s t a t a u rodiklius, nuo kurių priklausys viešosios įstaigos Technikos priežiūros

tarnybos (toliau – Tarnyba) direktoriaus mėnesinės algos kintamoji dalis 2020 metais:

1.1. akreditavimo sritis išplėsta 1 sritimi;

1.2. paslaugų plėtra: 

1.2.1. asmenų, atliekančių varžtinių sujunginių surinkimą, mokymas – mokymas suteiktas

daugiau kaip 20 asmenų;

1.2.2. asmenų,  atliekančių  varžtinių  sujunginių  surinkimą,  sertifikavimas  –  sertifikuota

daugiau kaip 20 asmenų;

1.3. praėjusių metų grynasis veiklos rezultatas didesnis kaip 50 tūkst. eurų (pagal Veiklos

rezultatų ataskaitą);

1.4. atlikta daugiau kaip 17 000 techninės būklės tikrinimų;

1.5. atlikta daugiau kaip 175 atitikties įvertinimai;

1.6. sertifikuota daugiau kaip 450 asmenų; 

1.7. sertifikuota daugiau kaip 10 suvirinimo procesų;

1.8. profesinis mokymas suteiktas daugiau kaip 250 asmenų;

1.9. atlikta daugiau kaip 2 300 bandymų ir tyrimų;

1.10. atliktų potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės patikrinimų kokybė:

1.10.1. negauta pagrįstų įrenginių savininkų skundų dėl  potencialiai  pavojingų įrenginių

techninės būklės patikrinimų;

Elektroninio dokumento nuorašas



1.10.2. nėra  nelaimingų  atsitikimų  dėl netinkamai  atliktų  potencialiai  pavojingų

įrenginių techninės būklės patikrinimų;

1.10.3. nėra avarijų dėl netinkamai atliktų potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės

patikrinimų;

1.11. duomenys apie atliktus potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimus

pateikiami Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registrui registro tvarkytojo nustatyta tvarka

ne vėliau kaip per 14 dienų po to, kai baigiamas tikrinimas (negali būti nustatyta nė vieno vėlavimo

atvejo);

1.12. pasitikėjimo Tarnyba rodiklis – ne mažiau nei 80 procentų pagal atliktos apklausos

vertinimo rezultatus;

1.13. medžiaga  Tarnybos valdybos posėdžiui  pateikiama Viešosios įstaigos  Technikos

priežiūros tarnybos valdybos darbo reglamento nustatyta tvarka elektroniniu paštu ne vėliau kaip

likus 5 darbo dienoms iki Tarnybos valdybos posėdžio.

2. P a v e d u:

2.1. Tarnybai:

2.1.1. iki  2019 m. liepos  25 d.  pateikti  Tarnybos valdybai  2019 metų pirmojo pusmečio

veiklos ataskaitą, nurodant šio įsakymo 1 punkte nustatytų rodiklių įvykdymo rezultatus;

2.1.2. iki  2020 m. sausio 25 d.  pateikti  Tarnybos valdybai  2019 metų veiklos  ataskaitos

projektą, nurodant šio įsakymo 1 punkte nustatytų rodiklių įvykdymo rezultatus;

2.1.3. Tarnybos  direktoriui  mėnesinės  algos  kintamąją  dalį  2020  metais  nustatyti

atsižvelgiant  į  kiekvieno rodiklio,  nurodyto šio įsakymo 1 punkte,  įvykdymą ir  esant  Tarnybos

valdybos pritarimui dėl kiekvieno rodiklio, nurodyto šio įsakymo 1 punkte, įvykdymo;

2.2. šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį. 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis
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LIETUVOS RESPUBLIKOS
SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TECHNIKOS PRIEŽIŪROS TARNYBOS DIREKTORIAUS

UŽDUOČIŲ 2019 METAMS IR JŲ VERTINIMO KRITERIJŲ, NUO KURIŲ
PRIKLAUSYS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TECHNIKOS PRIEŽIŪROS TARNYBOS

DIREKTORIAUS MĖNESINĖS ALGOS KINTAMOJI DALIS 2020 METAIS,
PATVIRTINIMO   

2019 m.                                       d. Nr.      

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 26 d. nutarimo

Nr. 598 „Dėl viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra valstybė arba kai valstybė turi daugumą balsų

visuotiniame dalininkų susirinkime, vadovų darbo apmokėjimo“ 1.1.2 papunkčiu:

1. T v i r t i n u Viešosios įstaigos Technikos priežiūros tarnybos direktoriaus užduotis

2019 metams ir jų vertinimo kriterijus, nuo kurių priklausys viešosios įstaigos Technikos priežiūros

tarnybos direktoriaus mėnesinės algos kintamoji dalis 2020 metais (pridedama).

2. P a v e d u:

2.1.  viešosios įstaigos Technikos  priežiūros  tarnybos (toliau – Tarnyba)  direktoriui

mėnesinės  algos  kintamąją  dalį  2020  metais  nustatyti  atsižvelgiant  į  kiekvienos  Tarnybos

direktoriui  nustatytos  užduoties  įvykdymą ir  esant  Tarnybos valdybos pritarimui  dėl  kiekvienos

Tarnybos direktoriui nustatytos užduoties įvykdymo;

2.2. šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis

Elektroninio dokumento nuorašas
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Eil.
Nr.

Veiklos užduotys Vertinimo kriterijai

1. Užtikrinti,  kad  būtų  įgyvendinti
Viešosios  įstaigos  Technikos
priežiūros  tarnybos  2018–2020
metų  veiklos  strategijoje,
patvirtintoje  Lietuvos  Respublikos
socialinio  apsaugos  ir  darbo
ministro  2017  m.  gruodžio  22  d.
įsakymu  Nr. A1-660  „Dėl
Viešosios  įstaigos  Technikos
priežiūros  tarnybos  2018–2020
metų  veiklos  strategijos
patvirtinimo“  (toliau  –  strategija),
numatyti tikslai

Iki  2020  m.  sausio  25  d.  įvertintas  strategijoje
numatytų  tikslų  įgyvendinimas,  parengtas
strategijos  vykdymo  ataskaitos  projektas  (per
25 kalendorines  dienas  nuo  kiekvieno  ketvirčio
pabaigos  viešosios  įstaigos  Technikos  priežiūros
tarnybos  valdybai  pateikta  informacija  apie
strategijoje numatytų rodiklių vykdymą).

Iki  2020  m.  kovo  1  d.  įvertintas  strategijoje
numatytų tikslų įgyvendinimas, parengta įvertinimo
ataskaita.

Viešosios  įstaigos  Technikos  priežiūros  tarnybos
valdybai  pritarus  metinei  strategijos  vykdymo
ataskaitai, veiklos užduotis laikoma įvykdyta.

2. Užtikrinti  Viešosios  įstaigos
Technikos  priežiūros  tarnybos
2019  metų  veiklos  plano
įgyvendinimą ir parengti Viešosios
įstaigos  Technikos  priežiūros
tarnybos 2020 metų veiklos plano
projektą 

Įgyvendintas  Viešosios  įstaigos  Technikos
priežiūros tarnybos 2019 metų veiklos planas.

Viešosios  įstaigos  Technikos  priežiūros  tarnybos
valdybai  pritarus  Viešosios  įstaigos  Technikos
priežiūros  tarnybos  2019  metų  veiklos  plano
įgyvendinimo ataskaitai,  veiklos  užduotis  laikoma
įvykdyta.

Iki  2020  m.  sausio  25  d.  parengtas  Viešosios
įstaigos  Technikos  priežiūros  tarnybos  2020 metų
veiklos plano projektas.

Viešosios  įstaigos  Technikos  priežiūros  tarnybos
valdybai  pritarus  Viešosios  įstaigos  Technikos
priežiūros  tarnybos  2020  metų  veiklos  plano
projektui, veiklos užduotis laikoma įvykdyta.
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