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Planuojamų tikrinti ūkio subjektų atrankos kriterijų taisyklės

1. Planuojamų tikrinti ūkio subjektų atrankos kriterijai privalomi Valstybinės kalbos
inspekcijai planuojant, rengiant ir tvirtinant ūkio subjektų patikrinimų planus.
2. Ūkio subjektų tikrinimo planai yra sudaromi kiekvieną metų ketvirtį ir skelbiami įstaigos
interneto svetainėje.
3. Sudarant planuojamų tikrinti ūkio subjektų patikrinimų planą įvertinama kiekvieno objekto
rizika pagal objekto veiklą (1 lentelė) ir papildomus rizikos vertinimo kriterijus (2 lentelė). Objekto
rizika nustatoma pagal 1 ir 2 lentelės rizikos balų sumą.
4. Atlikus objekto vertinimą pagal 1 ir 2 lentelėje išvardytus kriterijus, suskaičiuojama bendra
rizikos balų suma ir objektas priskiriamas atitinkamai rizikos grupei.
5. Objekto patikrinimo dažnis priklauso nuo to, kuriai rizikos grupei objektas yra priskirtas.
6. Įvertinus kiekvieno objekto riziką pagal rizikos balus, sudaromi visų objektų sąrašai,
išdėstant objektus nuo daugiausiai rizikos balų surinkusių objektų iki mažiausiai rizikos balų
surinkusių objektų. Pagal šiuos sąrašus į Periodinės kontrolės planą yra įtraukiami tais metais
tikrintini objektai.
1 lentelė. OBJEKTO RIZIKA PAGAL VEIKLĄ
Eilės
Nr.

Objekto veikla

Rizikos balas

1.

Viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų veikla

10

2.

Maisto prekybos tinklų veikla

10

3.

Sveikatos paslaugų įstaigų veikla

10

4.

Švietimo įstaigų veikla

10

5.

Kitų įstaigų veikla

8

6.

Viešojo administravimo institucijų veikla

8

7.

Apgyvendinimo paslaugų veikla

8

8.

Buities paslaugų įstaigų veikla

8

9.

Kultūros įstaigų veikla

8

2 lentelė. OBJEKTO VERTINIMAS PAGAL PAPILDOMUS RIZIKOS VERTINIMO
KRITERIJUS
Eil.
Nr.

Rizikos vertinimo kriterijus

Rizikos
balas

1.

Objektas dar niekada netikrintas

5

2.

Paskutinio objekto patikrinimo metu buvo nustatyta daugiau kaip 2 teisės aktų
pažeidimai, kurie buvo pašalinti

3

3.

Paskutinio objekto patikrinimo metu buvo nustatyta mažiau kaip 2 teisės aktų
pažeidimai, kurie buvo pašalinti

2

4.

Paskutinio objekto patikrinimo metu nenustatyta teisės aktų pažeidimų

1

5.

Objekte dirba daugiau kaip 50 žmonių

3

6.

Objekte dirba mažiau kaip 50 žmonių

2

7.

Objektas privalo laikytis valstybinės kalbos vartojimo reikalavimų

2

8.

Objektas privalo laikytis valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo
reikalavimų

3

9.

Objektas privalo laikytis kalbos taisyklingumo reikalavimų

1

10.

Per einamuosius metus buvo gauta pastabų apie objekto veiklą

3

11.

Objektas savo veikloje tiesiogiai (kasdien) bendrauja su piliečiais

3

3 lentelė. OBJEKTO PRISKYRIMAS RIZIKOS GRUPEI
Objekto rizikos grupė

Rizikos balų suma

Patikrinimo dažnis

Mažos rizikos

Iki 20

1 kartą per 5 metus

Vidutinės rizikos

20–30

1 kartą per 3 metus

Didelės rizikos

Daugiau kaip 30

1 kartą per metus

_______________________

