Valstybės įmonės „Lietuvos prabavimo rūmai“
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1 priedas
VALSTYBĖS ĮMONĖS „LIETUVOS PRABAVIMO RŪMAI“ 2017 METŲ
VEIKLOS REZULTATAI PAGAL VERTINIMO KRITERIJUS

Eil.
Nr.
1.

2.

3.

4.

Strateginės
kryptys

Uždavinys

Veikla

Kriterijaus
rūšis

Apsaugoti Lietuvos Respublikos tauriųjų metalų ir
brangakmenių ir jų gaminių rinką ir vartotojus nuo
nekokybiškų ir Lietuvos Respublikos teisės aktų
reikalavimų neatitinkančių tauriųjų metalų ir brangakmenių
ir jų gaminių, skirtų realizuoti Lietuvos Respublikoje

Efekto

Plėsti
komercinę
veiklą, teikiant
aukštos
kokybės
paslaugas su
Įmonės veikla
susijusioje
srityje

Rezultato

Siekti pelningos
veiklos

Komercinės
veiklos plėtra

Užtikrinti, kad
Priežiūros
institiucijai
pateikti būtų
kokybiškai
patikrinti ir
paženklinti pagal
galiojančių teisės
aktų reikalavimus

Rezultato

Užtikrinti
tauriųjų metalų
ir
brangakmenių
bei jų gaminių
tikrinimą ir
ženklinimą

Tauriųjų metalų ir
brangakmenių
gaminių tikrinimas
ir ženklinimas

Produkto

Kriterijaus reikšmė
Kriterijus
Įmonės rinkoje atliekamų tauriųjų metalų
ir brangakmenių gaminių paėmimų
kontrolinei analizei pagrįstumas (po
atliktos ekspertizės pasitvirtinusių
netinkamų atvejų skaičius, palyginti su
visais paėmimų atvejais), proc.
Pelnas prieš palūkanas, mokesčius,
nusidėvėjimą ir amortizaciją – EBITDA,
mln. eurų

Patenkintų ūkio subjektų pateiktų
paraiškų (prašymų) suteikti įmonės
teikiamas paslaugas skaičius, palyginus su
visų ūkio subjektų pateiktų paraiškų
suteikti įmonės teikiamas paslaugas
skaičiumi, proc.

Pastabos
2017 planas

2017 m.
rezultatas

85

98

0,01*

0,12

100

100

0,70*

0,76

Prabuotų ir atitinkamais prabų ženklais
įspauduotų tauriųjų metalų ir
brangakmenių gaminių skaičius, mln. vnt.

5.

Produkto

6.
7.

Užtikrinti
atliekamų
tauriųjų metalų
bandymų
kokybę

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Brangakmenių
ekspertizės
Analitinės įrangos
tirti brangakmenius
įsigijimas

Produkto

Prabavimo ir
įspaudavimo
laboratorijos
veikimo
užtikrinimas
Vilniaus filialo
laboratorijos
akreditavimas
pagal LST EN
ISO/IEC 17025
Bendradarbiavimas
su atitinkamomis
užsienio valstybių
bei ES
institucijomis ir
keitimasis
informacija apie
rastus kokybės
neatitikimus bei
falsifikatus
Vykdyti darbuotojų
mokymus dirbti su
įsigyta įranga
Tauriųjų metalų
bandymai

Produkto

Tobulinti ūkio
subjektų veiklos su
tauriaisiais metalais
ir brangakmeniais
kontrolę

Produkto

Produkto

Efekto

Ūkio subjektų
veiklos tikrinimas

Prabuotų brangakmenių ir jų gaminių
skaičius, tūkst. vnt.
Įsigyta analitinė įranga brangakmeniams
tirti (analitines svarstyklės, UV
fluorescenciniai testeriai, VIS
spektrometrai, mikroskopai, vnt.)
Akredituotos Prabavimo ir įspaudavimo
laboratorijos veikimo užtikrinimas, proc.

Vilniaus filialo prabavimo laboratorijos
akreditavimo dokumentų parengimas,
proc.
Kontaktai su atitinkamomis užsienio
valstybių bei ES institucijomis tauriųjų
metalų bandymų klausimais ir
informacijos apie rastus kokybės
neatitikimus bei falsifikatus keitimasis
palyginus su nustatytais neatitikimas ar
falsifikatais, proc.

Rezultato

Pravesti darbuotojams mokymai,
skaičius

Produkto

Parengtų dirbti su naujais įsigyta įranga
darbuotojų skaičius, palyginti su
privalančių dirbti su naujai įsigyta įranga
darbuotojų skaičiumi, proc.
Vadovaujantis ūkio subjektų atrankos
patikrinimams atlikti kriterijais atliktų
ūkio subjektų patikrinimų dalis nuo visų
patikrinimų, proc.

Rezultato

Vykdyti
efektyvius

Prabuotų tauriųjų metalų ir jų gaminių
masė, t

Produkto

Atliktų ūkio subjektų veiklos vietų
patikrinimo skaičius, vnt.

1,8

2,1

30

33,5

2

2

100

100

-

-

100

100

4

4

100

100

85

85

rizika pagrįstų
ūkio subjektų
veiklos su
tauriaisiais
metalais ir
brangakmeniais
patikrinimus
15.

16.

Ūkio subjektų
sąrašo tvarkymas

Produkto

Atsakomybės
ženklų registro
tvarkymas

Produkto

17.

Produkto

18.

Produkto
Įmonės deklaruotų
veiklos nuostatų
laikymasis

19.

20.

Produkto

21.

Stiprinti
bendradarbiavi
mą su kitomis
institucijomis

Bendri ūkio
subjektų
patikrinimai su
kitomis
institucijomis

22.

Produkto

Produkto

23.

24.

Produkto

Bendradarbiavimo
sutarčių rengimas
Užtikrinti
pakankamą
Lietuvos
Respublikos
tauriųjų metalų ir
brangakmenių
rinkos dalyvių

Produkto

Rezultato

365

414

Ūkio subjektų sąrašo tvarkymo
užtikrirnimas, proc.

100

100

Atsakomybės ženklų registro tvarkymo
užtikrirnimas, proc.

100

100

0,23*

0,25

90

93,5

65

95

100

100

10

10

13

14

3

5

84

87

Patikrintų tauriųjų metalų ir
brangakmenių gaminių skaičius,
mln. vnt.
Įvykdytų privalomų nurodymų skaičius,
palyginus su visų duotų privalomų
nurodymų skaičiumi, proc.
Patikrinimų, atliktų naudojant
kontrolinius klausimynus dalis palyginti
su visais patikrinimais, proc.
Deklaracijos dėl pirmųjų verslo metų
įgyvendinimas, proc.
Bendrų ūkio subjektų patikrinimų su
kitomis kontroliuojančiomis institucijomis
skaičius, palyginti su praėjusių metų
bendrų ūkio subjektų patikrinimų su
kitomis kontroliuojančiomis institucijomis
skaičiumi, proc.
Bendrų ūkio subjektų patikrinimų su
kitomis kontroliuojančiomis institucijomis
skaičius, vnt.
Bendradarbiavimo ir duomenų keitimosi
sutarčių skaičius, vnt.
Vertinančių save pakankamai
informuotais apie Lietuvos Respublikos ir
ES teisės aktuose keliamus tauriųjų
metalų ir brangakmenių kokybės,
realizavimo ir kt. reikalavimus Lietuvos
Respublikos tauriųjų metalų ir
brangakmenių rinkos dalyvių dalis nuo

informuotumą apie
Lietuvos
Respublikos ir ES
teisės aktuose
keliamus
reikalavimus
25.

26.

27.

28.

29.

Siekti racionalaus
Įmonės išteklių
naudojimo

visų apklaustų Lietuvos Respublikos
tauriųjų metalų ir brangakmenių rinkos
dalyvių, proc.

Plėtoti
partnerystę su
analogišką
veiklos,
susijusios su
tauriaisiais
metalais ir
brangakmeniais,
valstybinę
priežiūrą
atliekančiomis
užsienio
valstybių
institucijomis
Teikti
informaciją
visuomenei ir
ūkio
subjektams,
kurių veikl
susijusis su
tauriaisiais
metalais ir
brangakmeniais
Sukurti
optimalių
įmonės
žmogiškųjų
išteklių
valdymo
sistemą
Užtikrinti
efektyvų, su
įmonės veiklos
tikslais susietų,
įmonės išteklių
valdymą,

Dalyvavimas
tarptautinių
organizacijų
rengiamuose
renginiuose

Produkto

Produkto

Produkto

Žmogiškųjų
išteklių gebėjimų
stiprinimas

Produkto

Įmonės turto
valdymas

Produkto

Rašytinių kontaktų su kitų užsienio šalių
institucijomis informacijos, susijusios su
įmonės veiklos sritimi, skaičius, vnt.

16

16

Tarptautinių organizacijų, susijusių su
įmonės veikla, renginių, kuriuose įmonė
dalyvavo skaičius, vnt.

3

3

12

8

Darbuotojų, kėlusių kvalifikaciją kokybės
vadybos, kompiuterinio raštingumo ir
užsienio kalbų srityse, skaičius, vnt.

8

8

Atsisakyti perteklinio su įmonės įstatuose
nustatytais įmonės veiklos tikslais
nesusijusio įmonės turto (vnt.)

1

-

Įmonės organizuotų įvykusių seminarų
ūkio subjektams skaičius, vnt.

naudojimą ir
disponavimą

PASTABA. * Kriterijaus reikšmė numatyta Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2017 – 2019 m. strateginiame veiklos plane, patvirtintame
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2017 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 1K-167 (pakeitimai: 2017 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr.1K-465),
___________________________________

