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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimo

Nr. 1341 „Dėl valstybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio“ 1.2.2 papunkčiu,

t v i r t i n u šiuos valstybės įmonės Registrų centro 2021 m. veiklos rodiklius ir jų dydžius

2022 m. vadovo mėnesinės algos kintamosios dalies dydžiui nustatyti:

Eil. Nr. Rodiklis Planinis rodiklio

dydis

2021 metams

Kintamosios

dalies dydis,

procentais

1. Pelno prieš nusidėvėjimą, 

amortizacijos, palūkanų sąnaudas ir 

pelno mokestį (EBITDA) marža, 

procentais

nuo 5 iki 6 5

 nuo 6 iki 8 10

8 ir daugiau 15

2. Teisės aktais leidžiamų atverti 

pagrindinių registrų duomenų 

dalis, procentais

nuo 38 iki 40 10

40 ir daugiau 15

3. I kategorijos informacinių sistemų 

pasiekiamumas, procentais

98 5

99,1 10

4. I kategorijos informacinių 

sistemų kritinių incidentų 

šalinimo laikas, val.

mažiau nei 8 5

5. Gerojo valdymo indeksas pagal 

viešosios įstaigos Valdymo 

koordinavimo centro Valstybės 

valdomų įmonių gerosios 

valdysenos indekso metodiką

A 5

Ekonomikos ir inovacijų ministrė                                               Aušrinė Armonaitė

Parengė

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos

Strateginio planavimo ir veiklos organizavimo departamento

Programinio valdymo skyriaus patarėjas

Simonas Kriukas

Elektroninio dokumento nuorašas



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija

Dokumento pavadinimas (antraštė) Dėl valstybės įmonės Registrų centro 2021 m. veiklos rodiklių

ir jų dydžių 2022 m. vadovo mėnesinės algos kintamosios

dalies dydžiui nustatyti patvirtinimo

Dokumento registracijos data ir numeris 2021-07-05 Nr. 4-746

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo

registracijos numeris

2021-07-07 Nr. G-102816 ()

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo

registracijos numeris

2021-07-07 Nr. G-102816 ()

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Aušrinė Armonaitė Ekonomikos ir inovacijų ministras

Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-07-05 15:42

Parašo formatas Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2021-07-05 15:43

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA-B

Sertifikato galiojimo laikas 2020-12-11 09:21 - 2023-12-11 09:21

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Mažena Lavrinavičienė Vyriausiasis specialistas

Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-07-05 15:47

Parašo formatas Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2021-07-05 15:48

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2020-11-05 13:55 - 2025-11-04 23:59

Parašo paskirtis Gauto dokumento registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Sandra Latvėnaitė Generalinio direktoriaus padėjėja

Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-07-07 08:24

Parašo formatas Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2021-07-07 08:24

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją kada-RCSRV1-CA

Sertifikato galiojimo laikas 2021-05-27 07:46 - 2022-05-27 07:46

Parašo paskirtis Gauto dokumento registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Sandra Latvėnaitė Generalinio direktoriaus padėjėja

Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-07-07 10:23

Parašo formatas Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2021-07-07 10:23

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją kada-RCSRV1-CA

Sertifikato galiojimo laikas 2021-05-27 07:46 - 2022-05-27 07:46

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų

vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 0

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas

elektroninis dokumentas, pavadinimas

DocLogix v12.8.6.0

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio

(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2021-07-09)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją

atspausdinęs darbuotojas

2021-07-09 nuorašą suformavo Rūta Adamonienė



Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -




