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Eil. 

Nr. 

Vadovo užduotys ir įstaigos veiklos 

2021 m. vertinimo rodikliai viešosios 

įstaigos „Investuok Lietuvoje“ vadovo 

mėnesinės algos kintamajai daliai 

2022 m. nustatyti 

Siekiama 

reikšmė ir jos 

pasiekimo 

laikotarpis 

Rodiklio pasiekimo apskaičiavimo ir vertinimo 

būdas 
Mėnesinės algos 

kintamosios 

dalies dydis už 

kiekvieno 

rodiklio 

įgyvendinimą, 

proc. 

Rizika, kuriai 

esant gali būti 

nepasiektos 

nustatytos 

rodiklių 

reikšmės 

Strateginiai tikslai ir rodikliai 
1. VšĮ ,,Investuok Lietuvoje“ 2021 m. veiklos 

plane (toliau – Planas) nustatytų strateginių 

tikslų rodiklių ir 1 ir 2 svarbiausių darbų 

įgyvendinimas 

Plane 

nustatytos  

I–IV ketv. 

siekiamos 

reikšmės  

Rodiklio pasiekimas vertinamas, atsižvelgiant į Plano 

įgyvendinimo ataskaitos duomenis  

25 Rodiklis gali 

būti nepasiektas 

vykstant 

neigiamiems  

ekonominės 

situacijos 

pokyčiams 

rinkoje, nuo 

kurių priklauso 

pritrauktų 

investuotojų 

skaičius 



2 

 

P

2. 
Plane nustatyto 4 svarbiausio darbo 

„Parengti pasiūlymus dėl teritorijų, skirtų 

naujoms investicijoms pritraukti ir 

esamoms plėsti, vystymo iki 2030 m. 

plano, įvertinti Vilniaus regiono teritorijos 

lokacijas ir atlikti pramoninės teritorijos 

Vilniuje alternatyvų analizę“  

įgyvendinimas 

1 – 2021 m. 

gruodžio 20 d. 
Atlikta analizė ir parengti pasiūlymai, numatyti Plane 

 
10  

3. Pateikti pasiūlymai dėl Pažangios 

gamybos technologijų centro įsteigimo 

1 – 2021 m. 

gruodžio 17 d. 
Rodiklio pasiekimas vertinamas Lietuvos Respublikos 

ekonomikos ir inovacijų ministerijai gavus 

pasiūlymus ir įvertinus pateiktą informaciją  

5  

4. Užtikrintas tinkamas ir laiku atliktas 

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos 

informavimas apie prognozuojamą 

tikslinei paskirčiai gautų lėšų 

nepanaudojimą  

2021 m. 

gruodžio 1 d. 
Rodiklio pasiekimas vertinamas Ekonomikos ir 

inovacijų ministerijai gavus informaciją apie lėšas, 

kurios nebus panaudotos, ir perskirsčius visas 

nepanaudotas lėšas  

5  

5. VšĮ „Investuok Lietuvoje“ 2022 m. 

veiklos plano projekto (toliau – Veiklos 

plano projektas) parengimas ir pateikimas 

Ekonomikos ir inovacijų ministerijai 

1 – 2021 m. 

lapkričio 30 d. 
Rodiklio pasiekimas vertinamas 2021 m. IV ketv. 

pabaigoje, įvertinus pateiktą Veiklos plano projektą  

5  
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