2 priedas
Nebūdingos
funkcijos

Papildoma
funkcija
priskirta
Institucijai

Institucijos
pavadinimas
(trumpinys)

Funkcijos detalizavimas

Pastabos

Ši funkcija nesusijusi su UPC
Nuostatuose nustatytais veiklos tikslais,
uždaviniais ir funkcijomis.

UPC

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimu (2003-12-24 Nr. 1688)
papildomai UPC deleguota funkcija,
susijusi su valstybinės kalbos
mokėjimo kvalifikavimo komisijų
veiklos koordinavimu, valstybinės
kalbos mokėjimo ir Lietuvos
Respublikos Konstitucijos pagrindų
egzaminų medžiagos rengimu.
Neformaliojo švietimo paslaugos
teikimas: būrelių organizavimas,
vaikų poilsio stovyklų organizavimas.

Ši funkcija nesusijusi su Ministerijos
tikslais, uždaviniais ir funkcijomis.

LMNŠC

Funkcijos
delegavimas
Institucijoms
neatitinkantis
nacionalinių
teisės aktų

LVJC

LBOVAM

VšĮ VP

Švietimo įstatyme 58 str. įtvirtinta, kad
Savivaldybės yra vykdomoji institucija, kuri
„<...>
formuoja
ikimokyklinio,
priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir
vidurinio ugdymo, vaikų ir suaugusiųjų
neformaliojo švietimo programas teikiančių
mokyklų tinklą, sudaro sąlygas vaikų
privalomajam švietimui vykdyti. Inicijuoja,
kad būtų formuojamas gyventojų poreikius
atitinkantis
profesinio
mokymo
ir
suaugusiųjų švietimo teikėjų tinklas,
savarankiškai
formuoja
neformaliojo
švietimo teikėjų tinklą.“
Vietos savivaldos įstatymas (6 str.)
numato, kad viena iš savarankiškų
savivaldybių funkcijų – „<...> ikimokyklinio
ugdymo, vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo
švietimo organizavimas, vaikų ir jaunimo
užimtumo organizavimas“.

3 priedas
Ministerijai pavaldžiose institucijose
patvirtinto etatų skaičiaus pasiskirstymas tiesioginėms ir netiesioginėms funkcijoms
2018-12-31, proc.

25
Etatų skaičius, bendrosioms funkcijoms vykdyti

75

Etatų skaičius, įstaigos Nuostatuose / Įstatuose
nurodytoms funkcijoms vykdyti

Švietimo pagalbos
įstaigose

Neformaliojo švietimo
įstaigose

33

Kitose įstaigose

16

44

67

84

56

Sąvokos:
Tiesioginės funkcijos – tai funkcijos Nuostatuose / Įstatuose nurodytoms funkcijoms vykdyti.
Netiesioginės funkcijos – tai bendrosios funkcijos (pvz., personalo valdymas, finansų valdymas, ryšiai su visuomene,
viešieji pirkimai, strateginis planavimas, vidaus auditas, dokumentų valdymas).

Ministerijai pavaldžiose institucijose
patvirtinto etatų skaičiaus dalis, vadovaujančioms funkcijoms 2018-12-31, proc.

10
vadovai, pavaduotojai, struktūrinių
padalinių vadovai ir jų pavaduotojai

90

kiti

Švietimo pagalbos
įstaigose

Neformaliojo švietimo
įstaigose

7

12

23
77

Kitose įstaigose

88

93

4 priedas
Laisvų pareigybių etatinių vienetų skaičius Ministerijai pavaldžiose institucijose,
2019 02 13:

3,00 9,75

31,77
4,08

207

laisvų pareigybių etatiniai vienetai
laikinai laisvų pareigybių etatiniai vienetai
laisvi pareigybių etatiniai vienetai dėl darbų sezoniško pobūdžio

laisvų pareigybių etatiniai vienetai – Institucijose esant paskirtiems darbuotojams, laikinai eiti laisvų pareigybių
pareigas

Pareiginė mėnesinė alga laisvų pareigybių etatiniams vienetams, Eur:
laisvų pareigybių etatiniams vienetams
laikinai laisvų pareigybių etatiniams vienetams
laisviems pareigybių etatiniams vienetams, dėl darbų sezoniško pobūdžio
laisviems pareigybių etatiniams vienetams – Institucijose esant paskirtiems darbuotojams,
laikinai eiti laisvų pareigybių pareigas
laisviems pareigybių etatiniams vienetams, kuriems užimti šiuo metu yra paskelbti
konkursai ir (ar) ieškoma darbuotojų
Iš viso:

30.564,26
3.894,32
40.260,25
4.653,70
8.932,90
88.305,42

* neįtraukiant pareigybių pareiginių mėnesinių algų dydžių, skaičiuojamų d. d. ir val.

Laisvi pareigybių etatai visose
Institucijose, tiesiogiai/netiesiogiai susiję
su Institucijoms priskirtų funkcijų
vykdymu:

Ministerijai pavaldžiose institucijose esantys
laisvų pareigybių etatiniai vienetai, pagal
laikotarpius, nuo kurių jie laisvi:

7,5

9,77

10,25
14,5
21,52

Tiesiogiai susiję su Institucijoms priskirtų funkcijų
vykdymu:
Netiesiogiai susiję su Institucijoms priskirtų funkcijų
vykdymu (pvz., finansininko, administracijos
darbuotojo, darbininko ir pan.)

pareigybių laisvi etatiniai vienetai - iki 6 mėn. (t.y., atsilaisvino
2018.08.13-2019.02.13 laikotarpiu)
pareigybių laisvi etatiniai vienetai - ilgiau nei 6 mėn. (t.y.,
atsilaisvino 2018.01.01-2018.08.12 laikotarpiu)
pareigybių laisvi etatiniai vienetai nuo anksčiau nei 2018.01.01

5 priedas
Ministerijai pavaldžių institucijų
valdomas nekilnojamojo turto plotas,
perduotas tretiesiems asmenims per 2018 m., tūkst. kv. m.
tūkst., kv. m.

140
120
100
80
60

115,37

40
20

17,49

0
Institucijų valdomas, naudojamas ir disponuojamas
nekilnojamojo turto plotas (tūkst. kv.m.)

Institucijos
pavadinimas
(trumpinys)

UPC
ŠAC

LMNŠC

Nekilnojamasis turtas,
perduotas tretiesiems
asmenims

7042,99

Butas/patalpa – Bendrabutis

109,22

Pastatas - Administracinis
LVJC

NVI

Pastatas – Vaikų ir jaunimo
centras su baseino ir viešbučio
patalpomis
Pastatas – Ligoninė
Pastatas – Gydymo paskirties
pastatas
Statinys – Automobilių
stovėjimo aikštelė

VLN

Plotas
(kv. m.)

Bendrabutis
Pastatas – Švietimo plėtotės
centras
Negyvenamoji patalpa –
Parduotuvė.
Pastatas – Mokomasis
korpusas
Pastatas – Moksleivių
techninės kūrybos rūmai su
stomatologiniu kabinetu

Negyvenamoji patalpos –
Skalbykla su garažu

Iš viso:

Plotas, perduotas tretiesiems asmenims (tūkst. kv.m.)

874,11
265,57

233,71
378,31

Pastabos

Bendrabutis (7042,99 kv. m.) yra nereikalingas ir
netikslingas UPC funkcijoms vykdyti.
negyvenamoji patalpa – Parduotuvė – nereikalingas ir
netikslingas ŠAC funkcijoms vykdyti.
butai/patalpos – Bendrabutis;
pastatai – Administracinis, Moksleivių techninės
kūrybos rūmai su stomatologiniu kabinetu,
Mokomasis korpusas yra nereikalingi ir netikslingi
LMNŠC funkcijoms vykdyti.

485,51
824,46

dalis pastato – Vaikų ir jaunimo centras su baseino ir
viešbučio patalpomis yra nenaudojamas ir netikslingas
LVJC funkcijoms vykdyti.

323,22
371,41
6.533,00
43,65

negyvenamoji patalpa – Skalbykla su garažu faktiškai
išnuomota kaip gyvenamosios patalpos, kurios yra
nenaudojamos VLN funkcijoms vykdyti.

17.485,16

Papildoma informacija dėl Institucijų valdomo turto, kuris nėra perduotas tretiesiems asmenims:
1. LMNŠC atveju, pastatai – Garažai, Katilinė, Dirbtuvės, Mokomasis korpusas (iš viso: 1173,52 kv. m.), adresu: Filaretų
g. 17, Vilnius; negyvenamoji patalpa – Administracinės patalpos (49,31 kv. m.), adresu: Džiaugsmo g. 42, Vilnius –
netikslingi ir (ar) nenaudojami LMNŠC funkcijoms vykdyti.
2. NVI atveju, pastatai – Sporto klubai (iš viso: 392,50 kv. m.), adresu: Krivių g. 5, Vilnius; negyvenamoji patalpa Parkingas (iš viso: 709,40 kv. m.), adresu: Krivių g. 5, Vilnius – netikslingi ir nesusiję su NVI priskirtų funkcijų
vykdymu.

