
Choose the right chart for your data

1        Pažangios ūkio subjektų veiklos priežiūros samprata
Inspektoriaus vaidmuo šiuolaikinėje ūkio subjektų veiklos priežiūros 
sistemoje
Patikrinimų siekiai ir geroji praktika;
Informavimo ir švietimo veiklos siekiai;
Ūkio subjektų veiklos priežiūros etikos ir skaidrumo aspektai, tarptautinė 
praktika;
Pažeidimų vaidmuo ūkio subjektų veiklos priežiūros sistemoje;
Šūkio „ne baudėjas, o konsultantas“ idėja.

2      Priežiūros institucijos veiklos vertinimo ypatumai
Rezultatų matavimo įtakos vertinamojo asmens elgesiui idėja;
Teisės normų saugomų vertybių samprata;
Misijų (siekių), tikslų ir vertinimo kriterijų struktūra, paskirtis ir 
formulavimo ypatumai; 
Atlikti darbai ir užfiksuoti pažeidimai bei skirtos poveikio priemonės kaip 
netinkami vertinimo kriterijai;
Patikrinimų naštos ir priežiūrai skiriamų išteklių matavimo svarba.

3      Rizikos vertinimo pagrindiniai aspektai 
Rizikos vertinimo ir valdymo samprata, sąsajos tarp ūkio subjektų rizikos 
vertinimo ir priežiūros institucijos veiklos vertinimo;
Rizikos vertinimo sąsajos su ribotais ištekliais;
Pažeidimai kaip svarbūs bet nelemiantys veiksniais rizikos vertinimo procese, 
Siektini santykiai tarp proaktyvių (metodinė pagalba, planiniai patikrinimai) ir 
reaktyvių (neplaniniai patikrinimai) ūkio subjektų veiklos priežiūros metodų.

4 Priežiūros  pirmaisiais ūkio subjekto veiklos metais ypatumai 
Pirmų veiklos metų samprata, viešojo administravimo įstatymo 
nuostatos;
Deklaracijos dėl pirmųjų verslo metų;
Patikrinimų pirmais metais netaikant poveikio priemonių poreikis ir 
nauda;
Pirmųjų ūkio subjekto veiklos metų statuso sąsaja su rizikos vertinimu.
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5 Skundų nagrinėjimo ir neplaninių patikrinimų praktiniai ypatumai
Skundo sąvoką ir pagrįsto skundo samprata, sąsajos su rizikos vertinimu ir 
valdymu;
Skundų nagrinėjimo tvarka, siekiai ir žingsniai;
Sprendimo dėl skundo pagrįstumo dar neinicijavus neplaninio patikrinimo 
svarba,
Neplaninių patikrinimų reaguojant į skundą skaičiaus mažinimo svarba;
Skundą pagrindžiančios informacijos apie ūkio subjekto veiklą poreikis ir 
šaltiniai;
Galimos skundo atmetimo priežastys ir galimi rizikos valdymo žingsniai 
išnagrinėjus skundą.
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6    Mažareikšmiškumo samprata 
Mažareikšmiškumo samprata, sąsajos tarp mažareikšmių teisės aktų 
pažeidimų ir rizikos vertinimo;
Mažareikšmių teisės aktų pažeidimų pavyzdžiai ir atpažinimo būdai;
Privalomi veiksmai užfiksavus įvairaus pobūdžio mažareikšmių teisės aktų 
pažeidimų.

7
Kontrolinių klausimynų svarbos įžvalgos

Kontrolinių klausimynų paskirtis, nauda ūkio subjektui ir inspektoriui;
Kontrolinių klausimynų aiškumo svarba, detalumo, išsamumo ir 
lakoniškumo iššūkiai, geroji rengimo praktika;
Sąsajos tarp kontrolinių klausimynų ir rizikos vertinimo bei 
mažareikšmiškumo;
Kontrolinių klausimynų naudojimo neplaninio patikrinimo metu galimybės.
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8 Vienodo ir kokybiško asmenų konsultavimo praktikos ypatumai
Vienodos ir kokybiškos asmenų konsultavimo praktikos svarba ir siekiai, 
sąsajos su kitomis pažangiomis ūkio subjektų veiklos priežiūros 
priemonėmis;
Konsultacijų telefonu įrašymo paskirtis;
Interesanto poreikio išaiškinimo ir patenkinimo svarba ir metodai;
Konsultacijos procedūrų laikymosi svarba ir įtaka konsultacijos trukmei, 
kokybei ir konsultavimo veiklos ekonomiškumui;
Sudėtingų ir konfliktinių situacijų valdymas.
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9 Dviejų datų taisyklės reikalavimų analizė

Dviejų datų taisyklės reikalavimai, jos paskirtis, esminės datos ir išimtys.

Šiuolaikinės ūkio subjektų veiklos priežiūros sistemos 
pagrindai.

Mokymų programa ūkio subjektų veiklos priežiūrą 
atliekantiems specialistams.


