VĮ „Regitra“ 2019 m. I pusmečio veiklos ataskaitos 1 priedas
INFORMACIJA APIE VALDYBOS PERSONALINĘ SUDĖTĮ
IR VEIKLĄ PER 2019 M. I PUSMETĮ
Vadovaujantis Įmonės įstatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2017 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr.1V-630, Įmonėje sudaryta kolegiali valdymo institucija – valdyba.
Valdybą sudaro:
Ilona Pileckienė, valdybos pirmininkė, Vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų
departamento direktorė,
Vainius Butinas, VĮ „Regitra“ Klaipėdos filialo direktorius,
Laimis Jančiūnas, nepriklausomas narys1, turintis kompetenciją žmogiškųjų išteklių valdymo
srityje,
Gintaras Nakutis, nepriklausomas narys1, turintis ūkio šakos, kurioje veikia Įmonė, žinių
kompetenciją,
Vytautas Pliuskus, nepriklausomas narys1, turintis kompetenciją teisės srityje,
Povilas Ruškus, VĮ „Regitra“ Vilniaus filialo vyresnysis specialistas,
Paulius Skardžius, Vidaus reikalų ministerijos Viešojo valdymo politikos departamento
direktorius (metų pabaigoje – Vidaus reikalų ministerijos vyresnysis patarėjas),
Aurimas Tomas Staškevičius, nepriklausomas narys1, turintis kompetenciją vadybos srityje,
Kęstutis Širvaitis, nepriklausomas narys1, turintis kompetenciją finansų srityje,
Irina Urbonė, Vidaus reikalų ministerijos Teisės departamento direktorė (metų pabaigoje –
Administravimo departamento direktorė).
Per I pusmetį įvyko penki Įmonės valdybos posėdžiai (iš jų du – virtualūs). Jų metu nagrinėti
svarbiausi su Įmonės veikla susiję klausimai.
Pritarta Valstybės įmonės „Regitra“ 2018 metų turto įsigijimo ir skolinimosi planui ir
nuspręsta teikti jį Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui tvirtinti. Pritarta Įmonės 2019 metų
pajamų ir išlaidų sąmatos bei turto įsigijimo ir skolinimosi plano projektams. Buvo aptarta situacija
dėl įmonės finansinės rizikos valdymo (komerciniuose bankuose laikomų indėlių saugumas), įvertinti
per 2018 metus pasiekti įmonės 2018 – 2021 metų veiklos strategijoje numatytų tikslų ir uždavinių
įgyvendinimo vertinimo rodikliai.
Ketverių metų kadencijai sudarytas Įmonės audito komitetas, į kurį paskirti 3 nariai (K.
Širvaitis, Įmonės valdybos narys, ir du atrinkti nepriklausomi nariai: K. Simonovič, G. Žemaitis).
Aptarta situacija dėl patalpų ir teritorijų poreikio Šiaulių ir Panevėžio filialams bei Kauno
filialo Dainavos grupei ir tokių patalpų ir teritorijų nuomos galimybių. Vadovaudamasi Įmonės
įstatais, valdyba pritarė didelės vertės (daugiau nei 150 tūkst. eurų be PVM) patalpų nuomos
sandoriams.
VĮ „Regitra“ valdybos nariams 2019 m. skirtas vidutinis ketvirčio atlygis (eurais, neatskaičius
mokesčių):
I ketv.
1178,07

II ketv.
899,96

atrinktas vadovaujantis Kandidatų į valstybės Įmonės ar savivaldybės Įmonės valdybą parinkimo tvarkos aprašu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631
1

Valdybos sudėtis ir posėdžių protokolai skelbiami Įmonės interneto svetainėje.
Birželio 26 d. organizuota įmonės strateginė sesija, kurioje dalyvavo įmonės vadovai,
valdybos nariai, Vidaus reikalų ministerijos atstovai, įmonės filialų, kitų padalinių vadovai. Sesijos
metu aptarti ir įvertinti įmonės 2019 – 2022 m. veiklos strategijos įgyvendinimo rezultatai, pateikti
konkretūs pasiūlymai dėl jos tobulinimo, strateginių tikslų ir uždavinių įgyvendinimo vertinimo
rodiklių patikslinimo.
_______________________

VĮ „Regitra“ 2019 m. I pusmečio veiklos ataskaitos 2 priedas

VĮ „Regitra“ valdymo schema

Įmonės filialai neturi atskiro juridinio asmens statuso ir veikia Įmonės vardu,
vadovaudamiesi įstatais ir Įmonės generalinio direktoriaus suteiktais įgaliojimais, nurodytais
filialų nuostatuose. Siekiant, kad gyventojams Įmonės teikiamas paslaugas gauti būtų kuo
patogiau, filialai turi atitolintas darbo vietas (grupes ir postus), įkurtas įvairiuose šalies miestuose
ir miesteliuose.

_______________________

VĮ „Regitra“ 2019 m. I pusmečio veiklos ataskaitos 3 priedas
2019 M. I PUSMEČIO VĮ „REGITRA“ VEIKLOS STRATEGIJOJE NUMATYTŲ TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ VERTINIMO
KRITERIJŲ IR PASIEKTŲ RODIKLIŲ ATASKAITA

Vertinimo rodiklių reikšmės
Kodas

Tikslų, uždavinių, vertinimo rodiklių pavadinimai ir matavimo
vienetai

2019 m.

2019 m.
I pusm.

2020 m.

2021 m.

2022 m.

Koordinuojantis
(atsakingas)
darbuotojas
arba padalinys

Strateginis tikslas – Skatinti elektroninių paslaugų naudojimą
Elektroninėmis paslaugomis pasinaudojusių klientų, teigiamai
R-01-01
vertinančių paslaugos patogumą, didėjimas procentais
01.01.
Uždavinys – Vystyti „draugiškas“ vartotojui elektronines paslaugas
Transporto priemonių registravimo paslaugų, naudojantis
P-01-01-01 elektroninėmis paslaugomis, dalis, ne mažiau kaip, procentais2
11

-1

2

2

2

VD direktorius

12,5

12

14

16

VD direktorius

Vairuotojo pažymėjimų išdavimo paslaugų, naudojantis
P-01-01-02 elektroninėmis paslaugomis, dalis, ne mažiau kaip, procentais

10

13,0

12

14

16

VD direktorius

Darbuotojo reakcijos laikas į eKetris portale pateiktus prašymus,
P-01-01-03 ne daugiau kaip, minutėmis

30

30

15

10

10

VD direktorius

100

100

10
10

39,7
56,5

01

P-01-01-04
01.02.
P-01-02-01
P-01-02-02

Atvertų Įmonės tvarkomų registrų duomenų dalis, procentais3
Uždavinys – Viešinti elektronines paslaugas
Apsilankymų skaičiaus vairuotojų portale didėjimas, procentais4
Apsilankymų skaičiaus eKetris portale didėjimas, procentais

VD direktorius
10
10

2019 m. liepos 1 d. pradėta internetinė apklausa. Pagal jos rezultatus bus nustatytas esamas pasitenkinimo lygis.
Neskaičiuojamos paslaugos, kai reikalinga nustatyti transporto priemonės tapatumą.
3
Skaičiuojami tie duomenys, kurie gali būti atveriami. Vadovaujamasi VĮ „Regitra“ direktoriaus patvirtintu Duomenų teikimo tvarkos aprašu.
4
Skaičiuojamas vidutinio mėnesinio portalų lankytojų skaičiaus pokytis.
1
2

10
10

10
10

KS vadovas
KS vadovas

Vertinimo rodiklių reikšmės
Kodas
02
R-02-01
R-02-02
R-02-03

Tikslų, uždavinių, vertinimo rodiklių pavadinimai ir matavimo
vienetai

2019 m.

2019 m.
I pusm.

Strateginis tikslas – Didinti paslaugų patogumą, patikimumą ir veiklos rentabilumą
Teigiamai Įmonės paslaugas vertinančių klientų dalis, ne mažiau
90
kaip, procentais5
Supaprastinta teikiamų paslaugų arba sumažinta paslaugų
3
17
administracinė našta, paslaugų skaičius6
Gautų ir pagrįstais pripažintų skundų dėl įmonės pagrindinės
veiklos mažėjimas, procentais (ne mažiau kaip 1 procentas)
1
188

2020 m.

2021 m.

2022 m.

Koordinuojantis
(atsakingas)
darbuotojas
arba padalinys

90

91

91

VD direktorius

3

3

3

VD direktorius

1

1

1

VD direktorius

26

50

40

40

VD direktorius

3

4,11

4

5

6

VD direktorius

12

9

12

12

12

VD direktorius

Uždavinys – Didinti klientų pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis
Vidutinis iš anksto neužsiregistravusių klientų laukimo laikas
P-02-01-01 padaliniuose paslaugoms gauti, ne ilgiau kaip, minutėmis
50
02.01.

(skaičiuota pagal 8 padalinių duomenis; metų eigoje duomenis teiks dar 10
padalinių)

Klientų dalis, iš anksto užsiregistravusių paslaugoms padaliniuose
P-02-01-02 gauti, procentais
Vidutinė laiko trukmė nuo egzaminuojamojo asmens
užsiregistravimo laikyti egzaminą datos iki teorijos egzamino
P-02-01-03
laikymo datos, ne ilgiau kaip, kalendorinėmis dienomis9

Klientų pasitenkinimo tyrimas atliekamas pagal klausimyną, kuris suderintas su Vidaus reikalų ministerija 2017 metais. Apklausa pradėta liepos 1 d. ir bus vykdoma tris
mėnesius.
6
Rodiklis atitinka Vidaus reikalų ministerijos 2019-2021 metų strateginiame veiklos plane numatytą vertinimo kriterijų Nr. P-02-01-01-02-03 „Supaprastintų viešųjų ar
administracinių paslaugų skaičius, kaupiamasis rodiklis“.
7
Supaprastinta transporto priemonių išregistravimo procedūra ir atsisakyta reikalavimo pateikti transporto priemonės valdymo perdavimą patvirtinantį dokumentą tais
atvejais, kai transporto priemonės perduodamos valdyti užsienio gyventojui arba užsienyje įregistruotam juridiniam asmeniui. Tuo skatinamas elektroninių paslaugų
naudojimas.
8
Per 2018 m. I pusm. gauti 37 skundai, pasitvirtino 11; per 2019 m. I pusm. gauti 27 skundai, pasitvirtino 9. Mažėjimas 18 proc.
9
Šis rodiklis nustatytas Įmonės vadovo darbo užmokesčio nustatymo tvarkos apraše.
5

Vertinimo rodiklių reikšmės
Kodas

Tikslų, uždavinių, vertinimo rodiklių pavadinimai ir matavimo
vienetai

Vidutinė laiko trukmė nuo egzaminuojamojo asmens
užsiregistravimo praktiniam vairavimo egzaminui datos iki
P-02-01-04
egzamino laikymo datos, ne ilgiau kaip, kalendorinėmis dienomis
Klientus tiesiogiai įtakojančių IT incidentų, nesusijusių su
išoriniais informacijos teikėjais, vidutinis suvaldymo laikas, ne
P-02-01-05
daugiau kaip, minutėmis

Koordinuojantis
(atsakingas)
darbuotojas
arba padalinys

2019 m.

2019 m.
I pusm.

23

15

23

22

240

245

180

120

100 ITD direktorius

0,9

0,8

0,7

VD direktorius

500

500

500

VD direktorius

150

150

150

VD direktorius

4,69
26,0

4,66
26,0

6,04
26,0

GD
GD

3,3

3,4

3,7

GD

1,2

1,2

1,6

GD

2020 m.

02.02.
Uždavinys – Gerinti duomenų tvarkymo kokybę
P-02-02-02 Tvarkomų duomenų dalis su klaidomis, nuo patikrintų naujai
1 12,0911
įregistruotų registrų objektų, ne daugiau kaip, procentais10
02.03.
Uždavinys – Išlaikyti vairavimo egzaminų centruose teikiamų paslaugų patikimumą
Bendras stebėtų praktikos egzaminų, vertinant egzaminuotojo
P-02-03-01
500
69913
darbo kokybę, skaičius12
P-02-03-02 Peržiūrėta egzaminų vaizdo įrašų, ne mažiau kaip, skaičius
150
64
02.04.
Uždavinys – Išlaikyti patikimą ir rentabilų klientų aptarnavimo tinklą
P-02-04-01 Įmonės grynasis pelningumas, ne mažiau kaip, procentais
3,01
18,43
14
P-02-04-02 Pardavimų pajamos, mln. eurų
25,5
13,5
Pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją
P-02-04-03
2,6
4,1
(EBITDA), mln. eurų
P-02-04-04 Grynasis pelnas, mln. eurų
0,8
2,5
03
Strateginis tikslas – Stiprinti personalo valdymą ir didinti darbuotojų motyvaciją

2021 m.

2022 m.

21

VD direktorius

Numatoma kasmet patikrinti ne mažiau kaip 2 proc. registracijos dokumentų nuo visų pirmą kartą Lietuvoje įregistruotų transporto priemonių.
Pateikiama 5 mėnesių rodiklio reikšmė, nes, vadovaujantis atitinkamu aprašu, klaidų tikrinimas atliekamas per du mėnesius pasibaigus ataskaitiniam mėnesiui.
12
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 1V-516 „Dėl reikalavimų motorinių transporto priemonių vairuotojų
egzaminuotojams aprašo patvirtinimo“, kiekvienas egzaminuotojas, egzaminuojantis vairuotojus, kasmet turi būti stebimas ne trumpiau kaip pusę darbo dienos.
13
Rodiklio analizė pagal padalinius - dalyvauta egzamine/peržiūrėta įrašų: AL – 28/51; KN – 76/79; KL – 39/81; PN – 43/75; ŠL – 40/84; VL – 23/80.
14
Šis rodiklis nustatytas Įmonės vadovo darbo užmokesčio nustatymo tvarkos apraše.
10
11

Vertinimo rodiklių reikšmės

Koordinuojantis
Tikslų, uždavinių, vertinimo rodiklių pavadinimai ir matavimo
(atsakingas)
Kodas
2019 m.
vienetai
darbuotojas
2019 m.
2020 m.
2021 m. 2022 m.
I pusm.
arba padalinys
15
R-03-01 Pozityvios darbo aplinkos indeksas, balais
5,3
5,4
- AD direktorius
03.01.
Uždavinys – Užtikrinti kompetencijų modeliu pagrįstą ir racionalų personalo valdymą
Darbuotojų savanoriška kaita, ne daugiau kaip, procentais
P-03-01-01
3
1,3
3
3
3 AD direktorius
Darbuotojo mokymams skirtų valandų skaičius, ne mažiau kaip,
akademinių valandų skaičius per metus
03.02.
Uždavinys – Didinti veiklos skaidrumą
Darbuotojų, pasirengusių pranešti apie pastebėtus korupcijos
P-03-02-01
atvejus, dalis, procentais (2018 m. reikšmė – 58,2 proc.)16
P-03-01-02

18

9,5

19

19

20

AD direktorius

60

-

65

70

75

AD direktorius

_________________

Rodiklis skaičiuojamas remiantis VRM atliekamo tyrimo duomenis. Pozityviai darbo aplinkai nustatyti naudojami šie pasitenkinimo darbo aplinka ir sąlygomis rodikliai:
darbo vieta, einamos pareigos, galimybė tobulinti kvalifikaciją, darbo turinys, darbo sąlygos, psichologinis klimatas, darbo krūvis, darbo organizavimas, karjeros galimybės,
darbo užmokestis. Rodiklio reikšmės intervalas nuo 0 iki 10, kur 0 – darbuotojai visiškai nepatenkinti darbo aplinka, 10 – darbuotojai visiškai patenkinti darbo aplinka.
16
Rodiklis atitinka Vidaus reikalų ministerijos 2019-2021 metų strateginiame veiklos plane numatytą vertinimo kriterijų Nr. P-02-01-01-02-09 „Vidaus reikalų sistemos
darbuotojų, pasirengusių pranešti apie pastebėtus korupcijos atvejus, dalis, proc.“. Šiuo metu vykdoma darbuotojų apklausa.
15

