
KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBĖS ĮMONĖS „MŪSŲ AMATAI“ 

2021 METŲ VEIKLOS RODIKLIŲ PLANO PATVIRTINIMO

2021 m. vasario        d. Nr. V-
Vilnius

Vadovaudamasis Valstybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio nustatymo tvarka,
patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimu Nr. 1341 „Dėl
valstybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio“,  atsižvelgdamas į Kalėjimų departamento
prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2020 m. vasario 14 d. direktoriaus įsakymą Nr.
V-43 „Dėl valstybės įmonės „Mūsų amatai“ vadovo darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ ir siekdamas tinkamai vykdyti valstybės įmonės „Mūsų amatai“ savininko teises ir
pareigas:

1. T v i r t i n u:
1.1. valstybės įmonės „Mūsų amatai“ 2021 metų veiklos rodiklių planą (pridedama);
1.2. valstybės įmonės „Mūsų amatai“ veiklos rodiklių ataskaitos formą (pridedama).
2. P a v e d u:
2.1. valstybės įmonei „Mūsų amatai“ pasibaigus ataskaitiniam ketvirčiui, ne vėliau kaip iki

kito mėnesio 20 d., teikti veiklos rodiklių ataskaitas;
2.2. šio įsakymo vykdymo kontrolę direktoriaus pavaduotojui pagal veiklos sritį.
3. N u r o d a u Veiklos organizavimo skyriui su šiuo įsakymu supažindinti Planavimo,

turto ir projektų valdymo skyriaus vedėją, direktoriaus pavaduotoją pagal veiklos sritį ir paskelbti
Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos interneto svetainėje.

Direktorius   Virginijus
Kulikauskas



PATVIRTINTA
Kalėjimų departamento prie Lietuvos 
Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 
2021 m. vasario   d. įsakymu Nr. V-

VALSTYBĖS ĮMONĖS „MŪSŲ AMATAI“ 2021 METŲ VEIKLOS RODIKLIŲ PLANAS

Eil.
Nr.

Veiklos rodikliai
mėnesiai

3 6 9 12

1
Nuteistųjų (suimtųjų) sąlyginis įdarbinimas                                                                                          
(nuteistųjų (suimtųjų) dirbtų valandų skaičius apskaičiuojant 3 mėn. rodiklį dalijamas iš 486, 6 mėn. - 
iš 988, 9 mėn. - iš 1507, 12 mėn. - iš 2009) 

525 575 615 655

2
EBITDA (proc.)                                                                                                                                         
(pelnas (prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją)/pardavimo pajamos * 100)

5,3 5,3 5,3 5,3

3
Atsargų apyvartumas (dienomis)                                                                                                            
(atsargos/pardavimo savikaina * 365)

150 140 130 120

4
Bendrasis likvidumas                                                                                                                                
(trumpalaikis turtas/trumpalaikiai įsipareigojimai)

1,4-1,7 1,4-1,7 1,4-1,7 1,4-1,7

5
Atnaujintos (modernizuotos) ir sukurtos naujos darbo vietos nuteistiesiems                                    
(atnaujintos (modernizuotos) darbo vietos suprantamos kai nuteistojo (suimtojo) darbo funkcijų 
atlikimo vieta arba darbo priemonės yra iš esmės atnaujinama (modernizuojama))

2 5 8 12

_______________________



PATVIRTINTA
                                                                                                                   Kalėjimų departamento prie

           Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
           direktoriaus 2021 m. vasario     d.

                    įsakymu Nr. V-

VALSTYBĖS ĮMONĖ
„MŪSŲ AMATAI“

Valstybės įmonė, Rasų g. 8, LT-11350, Vilnius
Tel. (8 5) 264 3124, faks.  (8 5) 264 3120 , el. p. rasu.vi@inbox.lt

Atsisk. sąskaita LT 027300010002232572, bankas AB ”Swedbank”, banko kodas 73000
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 303316138, PVM mokėtojo kodas LT100008618714

Kalėjimų departamentui
prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

VEIKLOS RODIKLIŲ ATASKAITA

______________ Nr. __________
(data)
                   

20____ m. ________________ mėnesių duomenys

Eil.
Nr.

Rodiklio  pavadinimas

20___m. Vidutinis
nuteistojo

(suimtojo) darbo
užmokestis per

mėn. (EUR)

Vidutinis
darbuotojo

darbo
užmokestis per

mėn. (EUR)

 ___  mėnesiai

planas faktas

1
Nuteistųjų (suimtųjų) 
sąlyginis įdarbinimas 

  

  

2 EBITDA (proc.)   

3
Atsargų apyvartumas 
(dienomis)

  

4 Bendrasis likvidumas   

5

Atnaujintos 
(modernizuotos) ir sukurtos 
naujos darbo vietos 
nuteistiesiems*

  

*Pateikiama papildoma informacija apie konkrečias darbo vietas, jų buvimo vietą bei darbo vietos
atnaujinimą (modernizavimą) ar sukūrimą patvirtinantys dokumentai.

__________________                    __________                                     __________________   
  (pareigų pavadinimas)                             (parašas)                                                           (vardas ir pavardė)

__________________________________,  tel. _________,  el. p. ____________
(ataskaitą parengusio asmens vardas ir pavardė)    
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