


 

 

 PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir 

inovacijų ministro 

2020 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. 4-118 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „KELIAUK LIETUVOJE“ VADOVO DALIAUS MORKVĖNO UŽDUOTYS IR VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS 

„KELIAUK LIETUVOJE“ VEIKLOS 2020 METŲ VERTINIMO RODIKLIAI VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „KELIAUK LIETUVOJE“ 

VADOVO MĖNESINĖS ALGOS KINTAMAJAI DALIAI NUSTATYTI 

 

Eil. 

Nr. 

Vadovo užduotys ir įstaigos 

veiklos 2020 metų vertinimo 

rodikliai įstaigos vadovo 

mėnesinės algos kintamajai 

daliai nustatyti 

Siekiama reikšmė ir jos 

pasiekimo laikotarpis  

Rodiklio 

pasiekimo 

apskaičiavimo / 

vertinimo būdas 

Mėnesinės algos 

kintamosios dalies 

dydis už kiekvieno 

rodiklio 

įgyvendinimą, 

proc. 

Rizika, kuriai esant 

gali būti nepasiektos 

nustatytos rodiklių 

reikšmės* 

1.  Įdiegti ne mažiau kaip vieną 

kokybės vadybos sistemą (ISO 

9000 serijos standartai, LEAN 

organizacija, Bendrasis vertinimo 

modelis, Subalansuotų rodiklių 

metodas, Europos kokybės 

vadybos fondo tobulumo modelis 

ar kita) ir iki 2020 m. rugpjūčio 

27 d. pateikti ataskaitą 

Ekonomikos ir inovacijų 

ministerijos Turizmo politikos 

skyriui. 

Įdiegta 1 kokybės vadybos 

sistema (IV ketv.). 

Rodiklio 

pasiekimas 

vertinamas 

atsižvelgus į 

Ekonomikos ir 

inovacijų 

ministerijos 

Turizmo politikos 

skyriaus išvadas. 

10 (IV ketv.) Ne dėl viešosios 

įstaigos „Keliauk 

Lietuvoje“ kaltės 

užsitęsusios viešųjų 

pirkimų procedūros. 
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2. Sukurti naujus turizmo produktus 

itin aktualia pasauliniu mastu 

tema ir įgyvendinti jų rinkodaros 

kampanijas.   

 

Sukurti ir inovatyviai pristatyti 

3 nauji turizmo produktai, po 

vieną II, III ir IV ketv. ir 

įgyvendintos jų rinkodaros 

kampanijos. 

 

 

 

Rodiklio 

pasiekimas 

vertinamas 

atsižvelgus į 

Ekonomikos ir 

inovacijų 

ministerijos 

Turizmo politikos 

skyriaus išvadas. 

15 (II, III, IV ketv.) Ne dėl viešosios 

įstaigos „Keliauk 

Lietuvoje“ kaltės 

užsitęsusios viešųjų 

pirkimų procedūros. 

 

3. Sukurti viešosios įstaigos 

„Keliauk Lietuvoje“ veiklos, 

susijusios su Lietuvos 

atvykstamojo turizmo verslu, 

modelį, nustatyti pagrindinius šios 

veiklos matavimo parametrus ir 

iki 2020 m. kovo 27 d. pateikti 

Ekonomikos ir inovacijų 

ministerijos Turizmo politikos 

skyriui. 

Sukurtas viešosios įstaigos 

„Keliauk Lietuvoje“ veiklos, 

susijusios su Lietuvos 

atvykstamojo turizmo verslu,  

modelis ir nustatyti 

pagrindiniai veiklos matavimo 

parametrai           (I ketv.). 

Rodiklio 

pasiekimas 

vertinamas 

atsižvelgus į 

Ekonomikos ir 

inovacijų 

ministerijos 

Turizmo politikos 

skyriaus išvadas. 

15 (I ketv.) Ne dėl viešosios 

įstaigos „Keliauk 

Lietuvoje“ kaltės 

užsitęsusios viešųjų 

pirkimų procedūros. 

 

 

4. Sukurti publikacijų  apie Lietuvos 

turizmą užsienio žiniasklaidos 

priemonėse schemą, nustatyti 

pagrindinius veiklos vertinimo 

parametrus ir iki 2020 m. kovo 

27 d. pateikti juos Ekonomikos ir 

inovacijų ministerijos Turizmo 

politikos skyriui.  

Sukurta publikacijų apie 

Lietuvos turizmą užsienio 

žiniasklaidoje schema ir 

nustatyti pagrindiniai veiklos 

vertinimo  parametrai (I ketv.). 

Rodiklio 

pasiekimas 

vertinamas 

atsižvelgus į 

Ekonomikos ir 

inovacijų 

ministerijos 

Turizmo politikos 

skyriaus išvadas. 

15 (II ketv.) Ne dėl viešosios 

įstaigos „Keliauk 

Lietuvoje“ kaltės 

užsitęsusios viešųjų 

pirkimų procedūros. 

 

5. Sukurti Lietuvos turistinių 

vietovių bei objektų vertinimo 

modelį, atlikti analizę ir iki 

2020 m. gruodžio 15 d. pateikti 

išvadas Ekonomikos ir inovacijų 

ministerijos Turizmo politikos 

skyriui. 

Sukurtas Lietuvos turistinių 

vietovių bei objektų 

patrauklumo vertinimo modelis 

(I ketv.) ir pagal jį atliktas 

vietovių ir objektų vertinimas 

(II–IV ketv.).  

 

Rodiklio 

pasiekimas 

vertinamas 

atsižvelgus į 

atliktus darbus: 

Lietuvos turistinių 

vietovių bei objektų 

15 (I, IV ketv.) Ne dėl viešosios 

įstaigos „Keliauk 

Lietuvoje“ kaltės 

užsitęsusios viešųjų 

pirkimų procedūros. 
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patrauklumo 

vertinimo modelio 

sukūrimą I ketv. ir 

už atliktą vietovių 

ir objektų vertinimą 

IV ketv.  

6. Sukurti naują turizmo verslo 

kontaktų sistemą, kuri padėtų 

skverbtis į naujas ir plėsti turimas 

eksporto pozicijas prioritetinėse 

užsienio turizmo rinkose, ir iki 

2020 m. birželio 18 d. pateikti 

Ekonomikos ir inovacijų 

ministerijos Turizmo politikos 

skyriui. 

Sukurta nauja turizmo verslo 

kontaktų sistema, padedanti 

skverbtis į naujas ir plėsti 

turimas eksporto pozicijas 

prioritetinėse užsienio turizmo 

rinkose (II ketv.). 

Rodiklio 

pasiekimas 

vertinamas 

atsižvelgus į 

Ekonomikos ir 

inovacijų 

ministerijos 

Turizmo politikos 

skyriaus išvadas. 

20 (II ketv.)  Nėra 

7. Atlikti Lietuvos atvykstamojo 

turizmo rinkos ir turistų srautų 

analizę ir iki 2020 m. rugsėjo 18 

d. pateikti Ekonomikos ir 

inovacijų ministerijos Turizmo 

politikos skyriui.  

Atlikta Lietuvos atvykstamojo 

turizmo rinkos ir turistų srautų 

analizė ir pateiktos išvados 

(III ketv.).  

 

Rodiklio 

pasiekimas 

vertinamas 

atsižvelgus į 

Ekonomikos ir 

inovacijų 

ministerijos 

Turizmo politikos 

skyriaus išvadas. 

15 (III ketv.) Ne dėl viešosios 

įstaigos „Keliauk 

Lietuvoje“ kaltės 

užsitęsusios viešųjų 

pirkimų procedūros. 

 

8. Sukurti turistinį virtualų maršrutą 

su žemėlapiu, skirtą Baltijos kelio  

30-mečiui paminėti, ir iki 2020 m. 

rugpjūčio 17 d. pristatyti jį 

Ekonomikos ir inovacijų 

ministerijos Turizmo politikos 

skyriui. 

Sukurtas turistinis 

virtualus maršrutas su 

žemėlapiu, skirtas Baltijos 

kelio 30-mečiui paminėti (III 

ketv.) 

Rodiklio 

pasiekimas 

vertinamas 

atsižvelgus į 

Ekonomikos ir 

inovacijų 

ministerijos 

Turizmo politikos 

skyriaus išvadas. 

20 (III ketv.) Ne dėl viešosios 

įstaigos „Keliauk 

Lietuvoje“ kaltės 

užsitęsusios viešųjų 

pirkimų procedūros. 

9. Viešosios įstaigos „Keliauk 

Lietuvoje“ 2021 m. veiklos plano 

Parengtas ir pateiktas viešosios 

įstaigos „Keliauk Lietuvoje“ 

Rodiklio 

pasiekimas 

10 (IV ketv.) Nėra 
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projekto parengimas ir pateikimas 

Ekonomikos ir inovacijų 

ministerijai. 

2021 m. veiklos plano 

projektas (2020 m. lapkričio 20 

d.). 

vertinamas 2020 m. 

IV ketv. pabaigoje 

įvertinus 

(suderinus) pateiktą 

Veiklos plano 

projektą. 

10. Sukurti virtualių maršrutų 

technologinį sprendinį ir šabloną 

viešosios įstaigos „Keliauk 

Lietuvoje“ interneto svetainei 

Sukurtas ir įgyvendintas 

virtualių maršrutų techninis 

sprendinys ir šablonas (I ketv.). 

Rodiklio 

pasiekimas 

vertinamas 

atsižvelgus į 

Ekonomikos ir 

inovacijų 

ministerijos 

Turizmo politikos 

skyriaus išvadas. 

20 (I ketv.) Nėra 

* Pasireiškus nurodytai rizikai (esant objektyvioms tai patvirtinančioms aplinkybėms), gali būti skiriamas didžiausias mėnesinės algos 

kintamosios dalies dydis už kiekvieno rodiklio įgyvendinimą, gavus vadovo paaiškinimą, kaip rizika bus suvaldyta ateityje.  

 

        ________________________ 


