
Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“  

                                                                                          vidaus kontrolės politikos  aprašo  

    3 priedas  

 

RIZIKOS VERTINIMAS 

 

RIZIKOS TIKIMYBĖS VERTINIMAS 

 

Rizikos tikimybės įvertinamas atliekamas remiantis patirtimi, Įstaigos pagrindinių 

veiklos rodiklių duomenų informacijos analizės rodikliais, taip pat atsižvelgiant į naujų ar 

numatomų aplinkybių įtaką.  

Rizikos tikimybė atspindi  galimybę, kad įvykis atsitiks per tam tikrą laikotarpį. 

 

RIZIKOS TIKIMYBĖS VERTINIMO SKALĖ 

 

Poveikis Rizikos balai Aprašymas 

Labai tikėtina  5 Įvykio tikimybė  per metus yra labai didelė (daugiau kaip 50 

proc.) 

Gana tikėtina 
 

4 Įvykio tikimybė per metus yra didelė (20-50 proc.) 

Tikėtina 3 Įvykio tikimybė per metus yra vidutinė (10-20 proc.) 

Nelabai tikėtina  2 Įvykio tikimybė per metus yra nelabai tikėtina (1-19 proc.) 

Mažai tikėtina 1 Nėra numatoma, kad įvykis įvyks per ateinančius metus 

(mažiau nei 1 proc.) 

 

 

RIZIKOS POVEIKIO VERTINIMAS 

 
                 Rizikos poveikis  atspindi, kaip stipriai įvykis paveiks Įstaigos  gebėjimą pasiekti savo tikslų.  

RIZIKOS POVEIKIO VERTINIMO SKALĖ 

 

Poveikis Rizikos balai Aprašymas 

Kritinis  

  

5 Kritinis poveikis siejamas su Įstaigos veiklos sutrikimais, kurie 

gali sąlygoti tikslų nepasiekimą.  

Reikšmingas  

 

4 Reikšmingas poveikis siejamas su Įstaigos veiklos sutrikimais, 

kurie gali turėti reikšmingų padarinių jos tikslų pasiekimui 
(pavyzdžiui, netikėtas kelių svarbias pozicijas užimančių 

vadovų ar darbuotojų pasitraukimas, nepagrįsto biudžeto 

projekto pateikimas ir kt.).  

Vidutinis  3 Toks poveikis apibrėžiamas kaip turintis tam tikrą neigiamą 

poveikį tikslų pasiekimui (pavyzdžiui, Įstaigos pavadinimas 

paminėtas neigiamą atspalvį turinčioje žiniasklaidos 

publikacijoje, laikinai sutrikę tam tikri veiklos procesai ar 
funkcijų vykdymas, laikinai sumažėjęs darbo efektyvumas ir 

kt.).  

Nežymus  
  

2 Paprastai tai būtų trumpalaikio pobūdžio ir nesąlygojantis 
reikšmingo veiklos sutrikimo įvykis (pavyzdžiui, atskiri klientų 

nepasitenkinimo jiems teikiamomis paslaugomis atvejai, 

trumpalaikis tam tikrų procesų efektyvumo sumažėjimas ir kt.).  

Nereikšmingas  1 Nereikšmingas poveikis beveik neveikia Įstaigos veiklos ir 
dažniausiai būna susijęs su veiklos sutrikimais, kurie neturi 

pastebimos įtakos klientams teikiamoms paslaugoms ir 

atliekamų užduočių vykdymui. 

 



 

ĮDIEGTŲ KONTROLĖS PROCEDŪRŲ EFEKTYVUMO VERTINIMAS 

 

ĮDIEGTŲ KONTROLĖS PROCEDŪRŲ EFEKTYVUMO VERTINIM SKALĖ 

 

 

Įdiegtų kontrolės procedūrų 

efektyvumas 

Rizikos balai Aprašymas 

Žemas 3 mažai efektyvios kontrolės procedūros arba 

jų nėra   

Vidutinis 2 pakankamai efektyvios kontrolės 

procedūros   

Aukštas 1 labai efektyvios kontrolės procedūros   

 

 

RIZIKOS SVARBA  

 

Rizikos svarbos balas apskaičiuojamas pagal formulę:  Rizikos svarba = Tikimybė x 

Poveikis x  Įdiegtų kontrolės procedūrų efektyvumas ir taip gaunamas kompleksinis rizikos 

svarbos  įvertinimas balais. 

 

 

RIZIKOS SVARBOS (POVEIKIO IR TIKIMYBĖS) LYGMENŲ LENTELĖ 

 

Poveikis (eilutė) 
/ Tikimybė 
(stulpelis) 

Nereikšmingas 
(1) 

Nežymus (2) Vidutinis (3) Reikšmingas 
(4) 

Kritinis (5) 

Labai tikėtina 
(5) 

Vidutinis (5) 

 

Vidutinis(10) Aukštas (15) Aukštas(20) Aukštas (25) 

Gana tikėtina 
(4) 

Žemas (4) Vidutinis (8) Vidutinis (12) Aukštas (16) Aukštas (20) 

Tikėtina (3) Žemas (3) Vidutinis (6) Vidutinis (9) Vidutinis (12) Aukštas (15) 

Nelabai tikėtina 
(2)  

Žemas (2) Žemas (4) Vidutinis (6) Vidutinis (8) Vidutinis(10) 

Mažai tikėtina 
(1) 

Žemas (1) Žemas (2) Žemas (3) Žemas (4) Vidutinis (5) 

 

1-4 balai – žema rizika pagal  rizikos poveikį ir tikimybę; 

5-12 balų - vidutinė rizika pagal rizikos  poveikį ir tikimybę; 

13-25 balai - aukšta rizika pagal rizikos poveikį ir tikimybę. 

 

 

 

 

 

 



 

RIZIKOS SVARBOS (POVEIKIO, TIKIMYBĖS IR KONTROLĖS EFEKTYVUMO) 

LYGMENŲ LENTELĖ 

 

Rizikos  svarba pagal poveikį ir 
tikimybę) (eilutė) / Įdiegtų 
kontrolės  procedūrų efektyvumas 
(stulpelis) 

 Žema (1)  Vidutinė (2) Aukšta (3) 

Aukštas (1) Maža Maža Vidutinė 

Vidutinis (2) Maža Vidutinė Aukšta 

Žemas (3) Vidutinė Aukšta Aukšta 
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