
VILKAVIŠKIO R. PILVIŠKIŲ „SANTAKOS“ GIMNAZIJOS 

RIZIKOS VEIKSNIŲ SĄRAŠAS, VERTINIMAS IR VALDYMAS 

 

Rizikos veiksniai, susiję su gimnazijos ugdymo veiklos procesais 

 

1 rizika: 

Rizikos pavadinimas: Planavimo rizika 

Rizikos reikšmingumas: Rizika vidutinė. 

Rizikos detalizavimas: Rizika gali pasireikšti planuojamų veiklos rezultatų neatitikimu gimnazijos 

bendruomenės lūkesčiams ir poreikiams (pvz., planuojami veiklos rezultatai kuria papildomą 

administracinę ar kitokią naštą, neprisideda prie iškeltų problemų sprendimo ir pan.). Rizika gali kilti 

tinkamai neįvertinus ar pasikeitus gimnazijos bendruomenės narių poreikiams bei reguliariai 

neatliekant pakartotinio gimnazijos bendruomenės narių įvertinimo planų įgyvendinimo metu. 

Priemonės rizikai valdyti: 

1. Atliekamas numatomų veiklų poreikių nustatymas kuriant ar koreguojant planus (apklausos, 

pokalbiai ir pan.). 

2. Gimnazijos stiprybių, silpnybių, galimybių, grėsmių (SSGG) analizės atlikimas ir to 

panaudojimas galimybėms įgyvendinti, silpnybėms neutralizuoti, grėsmėms sumažinti. 

3. Planų įgyvendinimo metu atliekama tarpinių veiklų tarpinių rezultatų peržiūra, analizė ir 

koregavimas (pvz., mokytojų tarybos posėdžių metu). 

 

2 rizika 

Rizikos pavadinimas: Pedagoginio personalo motyvacijos trūkumas 

Rizikos reikšmingumas: Rizika vidutinė. 

Rizikos detalizavimas: Pedagoginių darbuotojų nenoras dalyvauti suplanuotose veiklose. Rizika gali 

pasireikšti dėl darbuotojų laiko trūkumo, mažo susidomėjimo gimnazijoje įgyvendinamomis 

veiklomis. 

Priemonės rizikai valdyti: 

1. Įvairių komunikavimo ir informacijos sklaidos apie numatomų veiklų rezultatų poveikį 

priemonių taikymas. 

2. Gimnazijos vadovų bendravimas su pedagoginiais darbuotojais, taip skatinant jų dalyvavimą 

veiklose. 

3. Pedagoginių darbuotojų įtraukimas į veiklas per darbo grupes. 

4. Numatomos suinteresuotųjų pedagoginių darbuotojų motyvavimo dalyvauti gimnazijos 

veiklose priemonės (išvykos, kiti paskatinimo būdai). 

 

3 rizika 

Rizikos pavadinimas: Nepakankama ugdymo kokybė 

Rizikos reikšmingumas: Rizika vidutinė. 

Rizikos detalizavimas: Ši rizika susijusi su nepakankama pamokų kokybe, nepakankamu žinių, 

suteiktų mokymų metu, įsisavinimu, darbuotojų motyvacijos trūkumu, nepalankiomis darbo 

sąlygomis taikyti IKT ugdymo procese, dideliu darbuotojų darbo krūviu. 

Priemonės rizikai valdyti: 

1. Kokybės kontrolės vykdymas (pamokų stebėjimas – administracijos ir kolegų mokytojų, 

pamokų aptarimas, patarimai, pasidalijimas patirtimi). 

2. Mokytojų, kokybiškai taikančių mokymu metu įgytas žinias ugdymo procese, individuali 

praktinė pagalba, patarimai kolegai. 

3. Darbuotojų motyvacijos kėlimas (individualūs pokalbiai su administracija ir kitais 

darbuotojais; pateikiami įrodymai, kad kokybiškai ir tikslingai taikant žinias, pateikiamas 

mokymu metu, ugdymo procesas tampa įdomesnis mokiniams bei efektyvesnis). 

4. Palankaus tvarkaraščio pedagoginiams darbuotojams sudarymas. 



5. Racionalus pedagoginių darbuotojų darbo krūvio paskirstymas (atsižvelgiant į etatinį 

mokytojų darbo krūvio paskirstymą). 

6. Aiškių ir tikslių uždavinių pedagoginiams darbuotojams formulavimas (ko iš jų tikimasi). 

 

4 rizika 

Rizikos pavadinimas: Pedagoginių darbuotojų trūkumas 

Rizikos reikšmingumas: Rizika vidutinė. 

Rizikos detalizavimas: Ši rizika susijusi su pedagoginių darbuotojų išėjimu iš darbo dėl įvairių 

priežasčių (motyvacijos dirbti pedagoginį darbą trūkumu, pensiniu amžiumi ir kt.) ir tam tikrų 

specialybių pedagogų trūkumu. 

Priemonės rizikai valdyti: 

1. Gegužės mėnesį apklausti pedagoginius darbuotojus dėl jų planų dirbti ateinančiais mokslo 

metais. 

2. Skelbti apie trūkstamus pedagoginius darbuotojus išankstinę informaciją gimnazijos 

svetainėje. 

3. Pasidomėti apie pedagogus, ieškančius darbo, Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo, 

kultūros ir sporto skyriuje. 

4. Kaupti pedagogų, ieškančių arba besidominčių pedagoginiu darbu, duomenų bazę. 

 

Rizikos veiksniai, susiję su darbo santykiais gimnazijoje 

 

1 rizika 

Rizikos pavadinimas: Psichosocialiniai rizikos veiksniai 

Rizikos reikšmingumas: Rizika vidutinė. 

Rizikos detalizavimas: Darbuotojų reakcija į nepalankius darbo aplinkos sąlygų, darbo reikalavimų, 

darbo organizavimo, darbo turinio aspektus, darbuotojų tarpusavio santykių ir / ar santykių su 

vadovais psichosocialiniai veiksniai. 

Priemonės rizikai valdyti: 

1. Įsigyjama pakankamai apsaugos priemonių darbuotojams, jos savalaikiai išdalijamos 

darbuotojams pagal jų atliekamas pareigines funkcijas. 

2. Reguliuojamas ir racionaliai paskirstomas darbo krūvis (kad nebūtų pernelyg didelis), 

atsižvelgiama į darbuotojų pastabas. 

3. Atsižvelgiama, ar darbuotojai turi sugebėjimų ir galimybių atlikti pavestas užduotis, 

formuluojamos aiškios darbo užduotys. 

4. Savalaikiai atliekama atlikto darbo kontrolė. 

5. Leidžiama priimti sprendimus atliekant pavestas darbo funkcijas, suteikiama konkreti 

informacija. 

6. Darbai paskirstomi atsižvelgiant į pareigybių aprašymuose nurodytas darbo funkcijas, 

vadovai tariasi ir laikosi vienodos pozicijos iškylančiais klausimais, darbuotojams suteikiama 

teisė kelti kvalifikaciją, persikvalifikuoti (atsižvelgiant į gimnazijos prioritetus ir reikiamų 

specialybių darbuotojus), išklausomi darbuotojų pasiūlymai. 

7. Atliekama psichosocialinių rizikos veiksnių apklausa, išvados pristatomos darbuotojams. 

 

2 rizika 

Rizikos pavadinimas: Valdymo rizika 

Rizikos reikšmingumas: Rizika vidutinė. 

Rizikos detalizavimas: Informacijos pateikimo vėlavimas, komunikacijos trūkumas, neteisingai 

suformuluoti tikslai, kontrolės trūkumas. 

Priemonės rizikai valdyti: 

1. Savalaikiai pateikiama informacija visais kanalais ir lygmenimis (rašytiniais, informaciniais 

komunikaciniais ir pan., vadovų – pavaldiniams ir atvirkščiai). 



2. Keliami tikslai derinami su įvairių lygių darbuotojais, jeigu reikalinga, koreguojami, 

tikslinami. 

3. Savalaikiai atliekama atlikto darbo kontrolė pagal nustatytas darbo funkcijas (pareigybių 

aprašuose). 

 

Rizikos veiksniai, susiję su viešaisiais pirkimais gimnazijoje 

 

1 rizika 

Rizikos pavadinimas: Įsigyjamų (atliekamų) paslaugų kokybės rizika 

Rizikos reikšmingumas: Rizika vidutinė. 

Rizikos detalizavimas: Vėlavimas suteikti paslaugas ir prasta suteiktų paslaugų kokybė. Vėlavimą 

gali lemti vidinės paslaugų tiekėjo priežastys: žemesnė nei būtina darbuotojų kompetencija ir patirtis, 

nepakankamas žmogiškųjų išteklių, reikalingų įsipareigojimams įvykdyti, kiekis. Laiku nepastebėta 

rizika gali neigiamai įtakoti numatytus įgyvendinti uždavinius laiku. 

Priemonės rizikai valdyti: 

1. Įsigyjant mokymų paslaugas didelis dėmesys skiriamas paslaugų teikėjo kvalifikacijos 

reikalavimams. 

2. Vykdoma teikėjo priežiūra, rezultatai. Prašoma koreguoti, jeigu suteikiama paslauga 

neatitinka bendrų susitarimų. 

3. Numatomos finansinės sankcijos teikėjui už vėlavimą laiku suteikti paslaugas ar nekokybiškai 

suteiktas paslaugas. 

4. Jeigu reikia, pirkimo sąlygose numatomas reikalavimas paslaugų teikėjui pateikti paslaugų 

suteikimo garantą (pvz., banko garantinis raštas), galiojantį visą sutarties laikotarpį. 

 

2 rizika 

Rizikos pavadinimas: Įsigyjamų prekių, įrangos, pagaminamų įrenginių ir sukuriamų produktų ar kito 

turto kokybės rizika 

Rizikos reikšmingumas: Rizika vidutinė. 

Rizikos detalizavimas: Vėlavimas pristatant prekes ir įrangą, prasta įsigytų prekių kokybė. Vėlavimas 

gali atsirasti dėl objektyvių išorinių priežasčių: netinkamai ir neišsamiai apibūdinto pirkimo objekto, 

laukiamų rezultatų, prekių ir įrangos tiekėjo vidinių priežasčių: žemesnė nei būtina kompetencija ir 

patirtis bei turimų išteklių, reikalingų įsipareigojimams įvykdyti, kiekis, technologijų inovatyvumas 

ir pan. 

Priemonės rizikai valdyti: 

1. Išsami rinkoje siūlomų prekių ir įrangos analizė. 

2. Perkant prekes ir įrangą didelis dėmesys skiriamas tiekėjo kvalifikacijos reikalavimams. 

3. Numatomos finansinės sankcijos prekių ir įrangos tiekėjui už vėlavimą laiku pateikti 

reikiamas ir kokybiškas prekes ar įrangą. 

4. Pristatytų prekių ar įrangos kokybės vertinimas. 

5. Pirkimo sąlygose (kai perkama didelės vertės prekės ar įranga) numatyti reikalavimą prekių 

ir įrangos tiekėjui pateikti prekių ir įrangos pristatymo suteikimo garantą (pvz., banko 

garantinis raštas), galiojantį visą sutarties laikotarpį. 

6. Esant poreikiui, įvertinti galimą prekių ir įrangos tiekėjo keitimą. 

7. Numatyti reikalavimą tiekėjui dėl prekių ar įrangos garantinio laikotarpio. 

 

Rizikos veiksniai, susiję su ūkine veikla gimnazijoje 

 

1 rizika 

Rizikos pavadinimas: Nelaimingo atsitikimo darbe rizika 

Rizikos reikšmingumas: Rizika vidutinė. 



Rizikos detalizavimas: Atliekant darbus su tam tikrais įrankiais (technologijų kabinetuose, 

laboratorijose ir pan., atliekant įvairius remonto darbus ir pan.), cheminėmis medžiagomis, atsiranda 

susižeidimo rizika. 

Priemonės rizikai valdyti: 

1. Pirkti saugius (sertifikuotus) įrankius ir įrenginius, chemines medžiagas, jei reikia, apmokyti 

darbuotojus jais / jomis naudotis, supažindinti su naudojimo instrukcijomis. 

2. Reikalauti laikytis saugos instrukcijų, savalaikiai su jomis supažindinti, reikalauti laiku 

pasitikrinti sveikatą. 

3. Sudaryti tinkamus, suderintus su darbuotojais ir atitinkančius reikalavimus darbo ir poilsio 

tvarkaraščius, kad darbuotojai nepervargtų. 

4. Sudaryti saugią darbuotojams darbo aplinką, laikytis priešgaisrinių, darbo saugos ir kitų 

reikalavimų, tinkamai ir saugiai darbo vietai. 

5. Laiku išduoti darbuotojams jiems priklausančias apsaugos priemones, jeigu reikalinga, 

apmokyti jomis taisyklingai naudotis. 

6. Atsižvelgti į darbuotojų teikiamas pastabas ir pasiūlymus darbo saugai gerinti. 

7. Tinkamai organizuoti darbus. 

 

2 rizika 

Rizikos pavadinimas: Ilgalaikio nedarbingumo rizika 

Rizikos reikšmingumas: Rizika vidutinė. 

Rizikos detalizavimas: Esant darbuotojui ilgalaikiame nedarbingume gali nepasisekti rasti 

vaduojančio asmens atitinkamoms pareigoms. Tokiu atveju iškyla rizika neatlikti laiku numatytų 

darbų. 

Priemonės rizikai valdyti: 

1. Reikalauti visus darbuotojus laiku pasitikrinti sveikatą. 

2. Esant darbuotojo ilgalaikiam nedarbingumui darbo krūvį paskirstyti kitiems darbuotojams, 

jiems mokant už padidėjusį darbo krūvį. 

 

3 rizika 

Rizikos pavadinimas: Autoavarijos atsitikimo rizika 

Rizikos reikšmingumas: Rizika vidutinė. 

Rizikos detalizavimas: Vežant gimnazijos bendruomenės atstovus gimnazijos autobusais, iškyla 

rizika patekti į autoįvykį. Tai gali atsitikti dėl gimnazijos vairuotojų, kitų eismo dalyvių kaltės, 

techniškai netvarkingos transporto priemonės ir kt. 

Priemonės rizikai valdyti: 

1. Pastebėjus, kad gimnazijos vairuotojas yra galimai apsvaigęs nuo alkoholio ar psichotropinių 

medžiagų, imtis atitinkamų priemonių tai patikrinti ir faktams pasitvirtinus jį nušalinti nuo 

darbo. 

2. Savalaikiai atlikti transporto priemonių techninę priežiūrą. 

3. Pastoviai stebėti transporto priemonių techninę būklę, rūpintis remontu. 

4. Reikalauti vairuotojus laiku pasitikrinti sveikatą. 

 

Rizikos veiksniai, susiję su administracine veikla gimnazijoje 

 

1 rizika 

Rizikos pavadinimas: Dokumentų valdymo rizika 

Rizikos reikšmingumas: Rizika vidutinė. 

Rizikos detalizavimas: Gimnazijoje naudojama dokumentų valdymo sistema Kontora, todėl iškyla 

dokumentų valdymo, saugumo rizikos. Atsiranda tikimybė išoriniams asmenims užvaldyti 

gimnazijos dokumentus, juos pakeisti. Taip pat yra rizika, apmokant darbuotojus naudotis DVS, 

neįkelti laiku dokumentų, juos netinkamai paruošti. 

Priemonės rizikai valdyti: 



1. Stebėti, kad visuose gimnazijos kompiuteriuose būtų ir veiktų antivirusinės programos, 

ugniasienės, derinti su interneto tiekėju saugos priemones. 

2. Stebėti, kokius veiksmus atlieka gimnazijos darbuotojai, juos konsultuoti, mokyti naudotis 

DVS. 

 

Rizikos veiksniai, susiję su finansine veikla gimnazijoje 

 

1 rizika 

Rizikos pavadinimas: Nepakankamo finansavimo rizika 

Rizikos reikšmingumas: Rizika vidutinė. 

Rizikos detalizavimas: Rizikos veiksniai gali pasireikšti dėl nepakankamo lėšų poreikio, išorinių 

veiksnių, lemiančių gimnazijos pajamas, mokesčių politikos šalyje pasikeitimo. Galimas rizikos 

veiksnių pasireiškimo poveikis – sumažėję numatytų planų įgyvendinimai, iš dalies pasiekiami ar 

nepasiekiami suplanuoti rezultatai (atsisakoma dalies suplanuotų veiklų, veiklos įgyvendinamos iš 

dalies). 

Priemonės rizikai valdyti: 

1. Rizikai taikytina rizikos prevencijos valdymo priemonės, susijusios su paslaugų, prekių ar 

įrangos įsigijimais. 

2. Kiti rizikos veiksniai, kurie nepriklauso nei nuo gimnazijos, nei nuo gimnazijos perkamų 

paslaugų, prekių ar įrangos, valdomi sutartiniais įsipareigojimais, draudimo sutartimis ir pan. 

3. Planuojami papildomų lėšų šaltiniai, iškilus nepakankamo finansavimo rizikai: gimnazijos 

paramos lėšos, Vilkaviškio r. savivaldybės lėšos. 

 

2 rizika 

Rizikos pavadinimas: Atliekamų operacijų rizika. 

Rizikos reikšmingumas: Rizika vidutinė. 

Rizikos detalizavimas: Nuostolio rizika, kylanti dėl netinkamo vidinių procesų ar sistemų veikimo, 

darbuotojų klaidų ir kitų su banko veikla susijusių veiksnių. 

Priemonės rizikai valdyti: 

1. Stebėti, kad visuose gimnazijos kompiuteriuose būtų ir veiktų antivirusinės programos, 

ugniasienės, derinti su interneto tiekėju saugos priemones. 

2. Atliekant bankines operacijas (bankinius pavedimus), saugumui nuo išorinio sukčiavimo 

užtikrinti, pavedimų pasirašymą vykdyti dviem įgaliotiems asmenims. 

3. Prekių ar paslaugų įsigijimo sandorius vykdyti tik tada, kai pritaria gimnazijos vadovas. 

4. Prekių ar paslaugų įsigijimo sandorius ir operacijas atlikti tik tada, kai iš tiekėjo gaunami 

sandorius ar operacijas pagrindžiantys dokumentai. 

 

3 rizika 

Rizikos pavadinimas: Finansinių atsiskaitymų rizika. 

Rizikos reikšmingumas: Rizika vidutinė. 

Rizikos detalizavimas: Finansinių atsiskaitymų rizika apima gimnazijos sugebėjimą atsiskaityti su 

tiekėjais. Esant nepakankamo finansavimo rizikai atsiranda ir finansinių atsiskaitymų rizika. Skirto 

finansavimo neužtenka padengti einamiesiems įsipareigojimams. Dėl to gali padidėti gimnazijos 

kreditiniai įsiskolinimai. 

Priemonės rizikai valdyti: 

1. Nuolat analizuoti gimnazijai skirtą finansavimą pagal priemones, finansavimo šaltinius, 

valstybės funkcijas bei išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius. 

2. Atsižvelgiant į finansavimo trūkumą realiai planuoti išlaidas. Lėšas naudoti kreditiniams 

įsiskolinimams padengti bei būtiniausioms prekėms ir paslaugoms apmokėti.  

3. Asignavimus naudoti tiksliai pagal paskirtį. 

4. Esant būtinybei kreiptis į Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybą dėl papildomų asignavimų 

skyrimo.  



 

 

Priemones rizikoms mažinti įgyvendina gimnazijos darbuotojai, kurie atlieka su nustatytomis 

rizikomis susijusias darbo funkcijas, numatytas pareigybių aprašuose. 

 

Vidaus kontrolė įvertinta „gerai“, t. y. fiksuojama, kad visa reikšminga nustatyta rizika yra 

vykdoma, yra vidaus kontrolės nedidelių trūkumų, tačiau jie neturi neigiamos įtakos gimnazijos 

veiklos rezultatams. 

 

 

SUDERINTA 

Darbo grupės dėl gimnazijos vidaus kontrolės politikoje 

numatytos rizikos analizės ir vidaus kontrolės vertinimo posėdžio 

2022 m. sausio 28 d. 
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