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PATVIRTINTA
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos
inspekcijos prie Aplinkos ministerijos
viršininko 2012 m. birželio 20 d.
įsakymu Nr. 1V-104
VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VEIKLOS, VYKDANT ŪKIO SUBJEKTŲ
VEIKLOS PRIEŽIŪRĄ STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINĖSE
SRITYSE, VERTINIMO KRITERIJŲ IR JŲ REIKŠMIŲ NUSTATYMO
TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos veiklos,
vykdant ūkio subjektų veiklos priežiūrą statybos techninės veiklos pagrindinėse srityse, vertinimo
kriterijų ir jų reikšmių nustatymo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) pagrindinis tikslas – nustatyti
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau –
Inspekcija) vertinimo kriterijus ir jų reikšmes tam, kad galima būtų juos naudoti kaip Inspekcijos
įrankius:
1.1. matuoti ir vertinti Inspekcijos veiklos rezultatus ir tikslo pasiekimą, vykdant ūkio
subjektų veiklos priežiūrą statybos techninės veiklos pagrindinėse srityse (toliau – Ūkio subjektų
veiklos priežiūra);
1.2. užtikrinti, kad būtų pasiektas Inspekcijos pagrindinis veiklos tikslas, vykdant Ūkio
subjektų veiklos priežiūrą, būtų vykdoma efektyvi ir rezultatyvi veikla, nuolat stebint, matuojant ir
vertinant Inspekcijos veiklos rezultatus, priimant teisingus valdymo sprendimus veiklai gerinti;
1.3. pagal galimybes įtraukti Inspekcijos vertinimo kriterijus ar (ir) jų pagrindu nustatytus
rodiklius į Inspekcijos veiklos planavimo dokumentus.
2. Aprašas parengtas vadovaujantis šiais teisės aktais ir dokumentais:
2.1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu;
2.2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymu;
2.3. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymu;
2.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl
institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“;
2.5. Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2015 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 4-432/1R-169 „Dėl Verslo priežiūros institucijų kontrolinių
klausimynų rengimo ir atnaujinimo tvarkos aprašo, Rizikos vertinimu pagrįstos ūkio subjektų
veiklos priežiūros gairių ir Vienodos ir kokybiškos asmenų konsultavimo praktikos užtikrinimo
gairių patvirtinimo“;
2.6. 2011 m. rugsėjo 14 d. Deklaracija dėl pirmųjų verslo metų.
II. INSPEKCIJOS VEIKLA, VYKDANT ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS PRIEŽIŪRĄ,
PAGRINDINIS VEIKLOS TIKSLAS, VERTINIMO KRITERIJAI
3. Inspekcijos veiklos pagrindinis tikslas (misija), vykdant Ūkio subjektų veiklos priežiūrą, –
apsaugoti aplinką ir visuomenę nuo žalos vykdant statybos valstybinę priežiūrą.
4. Inspekcijos pagrindinio tikslo siekimo rodikliai:
4.1. statomų statinių avarijų skaičius;
4.2. statomų statinių avarijose žuvusių asmenų skaičius.
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4¹. Pripažintas netekusiu galios nuo 2020-09-03.
4². Pripažintas netekusiu galios nuo 2020-09-03.
III. INSPEKCIJOS ATSKIRŲ RŪŠIŲ VEIKLOS, VYKDANT ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS
PRIEŽIŪRĄ, VERTINIMO KRITERIJAI
5. Inspekcijos veiklos vertinimo kriterijai sudaromi atsižvelgiant į tai, kad:
5.1. teisės aktų nežinojimas ar klaidingas teisės aktų nuostatų interpretavimas yra viena
pagrindinių teisės aktų nesilaikymo priežasčių, Inspekcija turi užtikrinti, kad ūkio subjektai gautų
lengvai pasiekiamas konsultavimo paslaugas, aiškias, vienodas konsultacijas visoje Lietuvoje, o
ūkio subjekto veikimas pagal Inspekcijos suteiktą konsultavimą nesukeltų jam neigiamų teisinių
padarinių. Diegiami tokie vertinimo kriterijai:
5.1.1. konsultavimas telefonu, elektroniniu paštu, atsakant į elektronines užklausas, viešai
skelbiant informaciją išorinėje Inspekcijos interneto svetainėje, socialiniame tinkle („Facebook“),
realaus laiko („real-time“) susirašinėjimo platformos priemonėmis, konsultavimas žodžiu ne ryšio
priemonėmis ir kita, užtikrinantys kokybišką konsultacijų teikimą;
5.1.2. procentas ūkio subjektų, teigiančių, kad Inspekcijos konsultacija buvo naudinga,
padėjo suprasti teisės aktus ir jų laikytis;
5.1.3. Inspekcija yra nustačiusi konsultavimo tvarką, aprašiusi procesą, kaip užtikrinti, kad
ūkio subjektas gautų tokią pačią konsultaciją iš bet kurio konsultuojančio subjekto;
5.2. Inspekcijos riboti finansiniai ir žmogiškieji ištekliai turi būti efektyviai naudojami
rizikoms valdyti ir Inspekcijos vykdoma priežiūra pirmiausia turi būti skirta didžiausios rizikos
atvejams šalinti, taip pat užtikrinti realią ūkinės veiklos atitiktį teisės aktų reikalavimams, o ne
formalių reikalavimų laikymąsi, Inspekcijos veikla turi būti organizuojama remiantis rizikos
vertinimu. Diegiami tokie vertinimo kriterijai:
5.2.1. rizikingiausių ūkio subjektų (ūkinių veiklų) patikrinimų dalies perspektyvinis
didėjimas palyginti su visais atliktais patikrinimais per kriterijaus reikšmės laikotarpį (procentais);
5.2.1.1 vidutinio ar mažo rizikingumo ūkio subjektų (ūkinių veiklų) patikrinimų dalies
perspektyvinis mažėjimas;
5.2.2. įdiegta ir taikoma Inspekcijos veiklos ir statybos valstybinės priežiūros vykdymo
rizikos valdymo informacinė sistema (toliau – RVIS). Jei nėra galimybės naudotis RVIS, rizikos
vertinimas atliekamas remiantis rizikos vertinimo kriterijais:

5 (> 90 proc.)
Įvykio 4 (50–90 proc.)
tikimyb 3 (10–50 proc.)
ė
2 (3–10 proc.)
1 (< 3 proc.)

1 (nesvarbi)
didelė
vidutinė
maža
maža
maža

Įvykio padarinys (žala)
2 (maža) 3 (vidutinė) 4 (didelė) 5 (labai didelė)
didelė
labai didelė labai didelė
labai didelė
didelė
didelė
labai didelė
labai didelė
vidutinė
didelė
labai didelė
labai didelė
maža
vidutinė
didelė
labai didelė
maža
vidutinė
didelė
didelė

Tikrinimo dažnumas – didelis.
Tikrinimo dažnumas – vidutinis.
Tikrinimo dažnumas – retas.
Rizikos vertinimas atliekamas vadovaujantis Inspekcijos viršininko 2019 m. birželio 19 d.
įsakymu Nr. 1V-73 patvirtinto Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos
ministerijos veiklos ir statybos valstybinės priežiūros rizikos vadovo nuostatomis.
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5.2.3. Pripažintas netekusiu galios nuo 2020-09-03.
5.3. ūkio subjektai būtų tinkamai informuoti apie svarbiausius jų veiklai taikomus
reikalavimus, o Inspekcija ir ūkio subjektai vienodai vertintų veiklų rizikingumą, daugelis tikrinimų
turi būti atliekami pagal viešai paskelbtus ir lengvai prieinamus kontrolinius klausimynus. Diegiami
tokie vertinimo kriterijai:
5.3.1. procentas ūkio subjektų, kurie tvirtina, kad kontroliniai klausimynai padėjo suvokti
teisės aktų reikalavimus ir geriau juos įgyvendinti; Tikrinamam ūkio subjektui klausimyne
pateikiama konkreti nuoroda į Inspekcijos interneto svetainėje patalpintą anketą apie Inspekcijos
atliktą patikrinimą, pateiktų atsakymų duomenys analizuojami Inspekcijos viršininko nustatyta
tvarka.
5.3.2. perspektyvinis patikrinimų dalies didėjimas naudojant kontrolinius klausimynus;
5.3.3. Inspekcija yra nustačiusi kontrolinių klausimynų peržiūros, atsižvelgiant į ūkio
subjektų, Inspekcijos darbuotojų pateiktas pastabas, teisės aktų pakeitimus, tvarką – kontroliniai
klausimynai peržiūrimi du kartus per metus: nuo vasario 1 d. iki gegužės 1 d. ir nuo rugpjūčio 1 d.
iki lapkričio 1 dienos;
5.4. užtikrinamas sklandus Inspekcijos ūkio subjektų priežiūros veiksmų atlikimo
planavimas. Diegiami tokie vertinimo kriterijai:
5.4.1. perspektyvinis planinių patikrinimų, apie kuriuos iš anksto pranešama tikrinamam
ūkio subjektui, dalies didėjimas, palyginti su visais patikrinimais;
5.4.2. informacijos apie planinius patikrinimus viešas skelbimas;
5.4.3. palyginti su visais neplaniniais patikrinimais, perspektyvinis neplaninių patikrinimų,
padėjusių užkirsti kelią žalos visuomenei, kitų asmenų interesams ar aplinkai atsiradimui, kai ši žala
ar pavojus reikšmingi dalies, didėjimas;
5.5. Inspekcija pirmaisiais ūkio subjekto veiklos metais jį konsultuotų, o poveikio priemones
skirtų tik tada, kai jos būtinos ir neišvengiamos, taip pat siekiant užkirsti kelią reikšmingos žalos ar
pavojaus visuomenei, kitų asmenų interesams ar aplinkai atsiradimui, turi būti užtikrintas
deklaracijos dėl pirmųjų verslo metų principų laikymasis. Diegiami tokie vertinimo kriterijai:
5.5.1. ūkio subjektų įvertinimas – procentas ūkio subjektų, teigiančių, kad pirmaisiais
veiklos metais gavo naudingas konsultacijas ir jiems nebuvo taikytos poveikio priemonės, išskyrus
atvejus, kai jos buvo būtinos ir neišvengiamos, siekiant užkirsti kelią reikšmingos žalos ar pavojaus
visuomenei, kitų asmenų interesams ar aplinkai atsiradimui;
5.5.2. Inspekcijos įgyvendintos papildomos priemonės, kad būtų įgyvendinta deklaracija dėl
pirmųjų verslo metų, pavyzdžiui, visi Inspekcijos darbuotojai įteikia deklaraciją dėl pirmųjų verslo
metų tikrinamajam, ši deklaracija skelbiama Inspekcijos interneto svetainės nuolatinėje ir verslo
lankomoje skiltyje;
5.6. Inspekcija veiklos prioritetus nustatytų atsižvelgdama į siekiamą tikslą užkirsti kelią
reikšmingos žalos ar pavojaus visuomenei, kitų asmenų interesams ar aplinkai atsiradimui, kad
veiksmingiau naudotų turimus žmogiškuosius ir finansinius išteklius ir mažintų administracinę
naštą ūkio subjektams, Inspekcija turėtų vis daugiau išteklių skirti rizikos vertinimu pagrįstam
patikrinimų planavimui ir ūkio subjektų konsultavimui, mažinti išteklių dalį, skiriamą fiziniams
patikrinimams. Diegiami tokie vertinimo kriterijai:
5.6.1. finansinių ir žmogiškųjų išteklių pasiskirstyme pagal veiklos sritis:
5.6.1.1. perspektyvinis išteklių dalies didėjimas rizikos vertinimui, planavimui ir analizei;
5.6.1.2. perspektyvinis išteklių dalies didėjimas konsultavimui, informavimui ir prevencijai;
5.6.1.3. perspektyvinis išteklių dalies mažėjimas fiziniams patikrinimams;
5.6.2. perspektyvinis planinių patikrinimų trukmės mažėjimas (procentais);
5.6.2.1 perspektyvinis neplaninių patikrinimų trukmės mažėjimas (procentais);
5.6.3. iniciatyvų, siekiant sumažinti nepagrįstus, neproporcingus ūkinės veiklos suvaržymus,
gausėjimas;
5.6.4. Inspekcijos darbuotojų, dalyvavusių su priežiūros funkcijų atlikimu susijusiuose
kvalifikacijos kėlimo kursuose, mokymuose, perspektyvinis skaičiaus didėjimas;
6. Vertinimo kriterijų reikšmės nurodytos Apraše, išskyrus Aprašo 8 punkte, fiksuojamos ne
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rečiau kaip kas mėnesį, pateikus Aprašo 24 punkte nustatyta tvarka duomenis per kito mėnesio 2
pirmąsias kalendorines dienas (jei kalendorinės dienos yra ne darbo dienos – kitą darbo dieną).
7. Pripažintas netekusiu galios nuo 2012-11-20.
8. Aprašo 5.1.1, 5.1.3, 5.2.2, 5.3.3 ir 5.5.2 punktuose nurodyti vertinimo kriterijai priskirtini
prie vienkartinių darbų.
IV. TIKSLO VERTINIMO KRITERIJAUS FAKTINĖS REIKŠMĖS
NUSTATYMAS
9. Inspekcijos pagrindinio tikslo siekimo rodiklių faktinės reikšmės nustatomos kiekvieną
mėnesį analizuojant RVIS duomenis, t. y.:
9.1. Statomų statinių avarijų skaičių, nustatytą per ataskaitinį laikotarpį;
9.2. Statomų statinių avarijose žuvusių asmenų skaičių, nustatytą per ataskaitinį laikotarpį.
10. Pripažintas netekusiu galios nuo 2013-10-08.
11. Pripažintas netekusiu galios nuo 2020-09-03.
11¹. Pripažintas netekusiu galios nuo 2020-09-03.
12. Pripažintas netekusiu galios nuo 2012-11-20.
V. Pripažintas netekusiu galios nuo 2012-11-20
13. Pripažintas netekusiu galios nuo 2012-11-20.
14. Kai nagrinėjamo laikotarpio (mėnesio) tikslo siekimo kriterijaus reikšmė, palyginti su
praėjusiu laikotarpiu (mėnesiu) sumažėjo, laikoma, kad Inspekcijos pagrindinio tikslo siekimas
pagerėjo, o kai siekimo kriterijaus reikšmė padidėjo – tikslo siekimas pablogėjo.
15. Pripažintas netekusiu galios 2012-11-20.
VI. INSPEKCIJOS ATSKIRŲ RŪŠIŲ VEIKLOS, VYKDANT ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS
PRIEŽIŪRĄ, VERTINIMO KRITERIJŲ REIKŠMIŲ NUSTATYMAS
16. Vertinimo kriterijus, susijęs su ūkio subjektų tinkamu konsultavimu (Aprašo 5.1.2
punktas), apskaičiuojamas išnagrinėjus ūkio subjektų nuomonę apie Inspekcijos veiklą. Ūkio
subjektų nuomonė gali būti pareikšta įvairiais būdais: atsakant į pateiktus atsakymus (užpildant
anketą) per išorinę Inspekcijos interneto svetainę, elektroniniu paštu, vykdant apklausas patikrinimo
metu ar kitais būdais. Vertinimo kriterijaus reikšmė – procentas ūkio subjektų, teigiančių, kad
Inspekcijos konsultacija buvo naudinga, padėjo suprasti teisės aktus ir jų laikytis, – nustatoma taip:
ūkio subjektų, teigiančių, kad konsultacija buvo naudinga, padėjo suprasti teisės aktus ir jų laikytis,
skaičius padalijamas iš su visų ūkio subjektų, dalyvavusių bet kuriuo vienu iš būdu apklausoje,
skaičiaus ir padauginamas iš 100.
17. Vertinimo kriterijai, susiję su Inspekcijos vykdoma priežiūra tam, kad pirmiausia būtų
pašalinti didžiausią riziką turintys veiksniai, apskaičiuojami išnagrinėjus ūkio subjektų (ūkinių
veiklų) patikrinimus ir jų reikšmės nustatomos toliau nurodyta tvarka:
17.1. vertinimo kriterijaus reikšmė – rizikingiausių ūkio subjektų (ūkinių veiklų) patikrinimų
dalies perspektyvinis didėjimas (D), palyginti su visais atliktais patikrinimais per kriterijaus
reikšmės laikotarpį, (procentais) (Aprašo 5.2.1 punktas) – nustatoma taip: per nagrinėjamą
laikotarpį (mėnesį) rizikingiausių (labai didelio) (A) ir didelio rizikingumo (B) patikrinimų dalis
nuo visų patikrinimų (C) ir padauginama iš 100 (procentais), t.y. D=(A+B)/C x 100.
17.1.1 vertinimo kriterijaus reikšmė – vidutinio ar / ir mažo rizikingumo ūkio subjektų (ūkinių
veiklų) patikrinimų dalies perspektyvinis mažėjimas (D) (procentais) (Aprašo 5.2.1.1) nustatomas
taip: per nagrinėjamą laikotarpį (mėnesį) vidutinio (A) ar mažo rizikingumo (B) ūkio subjektų
(ūkinių veiklų) patikrinimų dalis nuo visų patikrinimų (C) ir padauginama iš 100, t.y. D=(A+B)/C x
100;
17.2. Pripažintas netekusiu galios nuo 2020-09-03.
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18. Vertinimo kriterijų, susijusių su tuo, kad ūkio subjektų tikrinimai būtų atliekami pagal
viešai paskelbtus ir lengvai prieinamus kontrolinius klausimynus, reikšmės:
18.1. vertinimo kriterijaus reikšmė – procentas ūkio subjektų, kurie tvirtina, kad kontroliniai
klausimynai padėjo suvokti teisės aktų reikalavimus ir geriau juos įgyvendinti (Aprašo 5.3.1
punktas), – nustatoma išnagrinėjus ūkio subjektų pateiktus atsakymus anketoje apie patikrinimo
akto formos (kontrolinio klausimyno) taikymo naudingumą. Vertinimo kriterijaus reikšmė
nustatoma taip: ūkio subjektų, teigiančių, kad kontroliniai klausimynai padėjo suvokti teisės aktų
reikalavimus ir geriau juos įgyvendinti, skaičius padalijamas iš visų ūkio subjektų, dalyvavusių
apklausoje, ir skaičius padauginamas iš 100;
18.2. vertinimo kriterijus – perspektyvinis patikrinimų dalies didėjimas, kurie atlikti
naudojant kontrolinius klausimynus (Aprašo 5.3.2 punktas) – matuojamas procentais. Vertinimo
kriterijaus reikšmė nustatoma taip: per mėnesį atliktų patikrinimų, naudojant kontrolinius
klausimynus, skaičius padalijamas iš visų atliktų patikrinimų skaičiaus ir padauginamas iš 100.
19. Vertinimo kriterijų, susijusių su sklandžiu Inspekcijos ūkio subjektų priežiūros veiksmų
atlikimo planavimu, reikšmės:
19.1. perspektyvinis planinių patikrinimų, apie kuriuos iš anksto pranešama tikrinamam ūkio
subjektui, dalies didėjimas, palyginti su visais patikrinimais (Aprašo 5.4.1 punktas), – nustatoma
taip: per mėnesį atliktų planinių patikrinimų skaičius padalijamas iš visų atliktų patikrinimų
skaičiaus ir padauginama iš 100; Kai nagrinėjamo mėnesio vertinimo kriterijaus reikšmė, palyginti
su praėjusiu mėnesiu, padidėjo, laikoma, kad yra teigiamas pokytis ir planinių patikrinimų dalis
didėjo, o kai vertinimo kriterijaus reikšmė sumažėjo – laikoma, kad yra neigiamas pokytis ir
sumažėjo planinių patikrinimų dalis.
19.2. vertinimo kriterijus – informacijos apie planinius patikrinimus viešas skelbimas (Aprašo
5.4.2 punktas) – įvertinamas tuo, ar informacija apie ūkio subjektų planinius patikrinimus yra viešai
paskelbta.
19.3. vertinimo kriterijus – palyginti su visais neplaniniais patikrinimais, perspektyvinis
neplaninių patikrinimų, padėjusių užkirsti kelią žalos visuomenei, kitų asmenų interesams ar
aplinkai atsiradimui, kai ši žala ar pavojus reikšmingi, dalies didėjimas (Aprašo 5.4.3 punktas) –
matuojamas procentais. Vertinimo kriterijaus reikšmė nustatoma taip: per mėnesį atliktų neplaninių
patikrinimų, padėjusių užkirsti kelią žalos visuomenei, kitų asmenų interesams ar aplinkai
atsiradimui, kai ši žala ar pavojus reikšmingi, skaičius padalijamas iš visų atliktų neplaninių
patikrinimų skaičiaus ir padauginamas iš 100.
20. Vertinimo kriterijaus, susijusio su deklaracijos dėl pirmųjų verslo metų principų
laikymosi, reikšmė – procentas ūkio subjektų, teigiančių, kad pirmaisiais veiklos metais gavo
naudingas konsultacijas ir jiems nebuvo taikytos poveikio priemonės, išskyrus atvejus, kai jos buvo
būtinos ir neišvengiamos, siekiant užkirsti kelią reikšmingos žalos ar pavojaus visuomenei, kitų
asmenų interesams ar aplinkai atsiradimui (Aprašo 5.5.1 punktas) – nustatoma išnagrinėjus ūkio
subjektų pateiktus atsakymus į įvairiose apklausose (anketose), užklausose ar kitais būdais pateiktus
klausimus. Vertinimo kriterijaus reikšmė nustatoma taip: ūkio subjektų, teigiančių, kad pirmaisiais
veiklos metais gavo naudingas konsultacijas ir jiems nebuvo taikytos poveikio priemonės, išskyrus
atvejus, kai jos buvo būtinos ir neišvengiamos, siekiant užkirsti kelią reikšmingos žalos ar pavojaus
visuomenei, kitų asmenų interesams ar aplinkai atsiradimui, skaičius padalijamas iš su visų ūkio
subjektų, dalyvavusių bet kuriuo vienu iš būdu apklausoje, skaičiaus ir padauginamas iš 100.
21. Vertinimo kriterijai, susiję su vis didesniu išteklių skyrimu rizikos vertinimu pagrįstam
patikrinimų planavimui ir konsultavimui:
21.1. finansinių ir žmogiškųjų išteklių pasiskirstyme pagal veiklos sritis (Aprašo 5.6.1
punktas):
21.1.1. perspektyvinis išteklių dalies didėjimas rizikos vertinimui, planavimui ir analizei –
apskaičiuojama procentais iš asignavimų, skirtų darbo užmokesčiui, kuris tenka darbuotojams, kurie
dirba su rizikos vertinimu, planavimu ir analize nuo visų asignavimų procento, skirto visų
Inspekcijos darbuotojų darbo užmokesčiui, arba apskaičiuojama darbuotojų dalis (procentais), kurie
atlieka rizikos vertinimo, planavimo ir prevencijos funkcijas, nuo visų Inspekcijos darbuotojų.
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21.1.2. perspektyvinis išteklių dalies didėjimas konsultavimui, informavimui ir prevencijai –
apskaičiuojama procentais iš asignavimų, skirtų darbo užmokesčiui, kuris tenka darbuotojams, kurie
dirba su konsultavimu, informavimu ir prevencija nuo visų asignavimų procento, skirto visų
Inspekcijos darbuotojų darbo užmokesčiui, arba apskaičiuojama darbuotojų dalis (procentais), kurie
atlieka konsultavimo, informavimo ir prevencijos funkcijas, nuo visų Inspekcijos darbuotojų.
21.1.3. perspektyvinis išteklių dalies mažėjimas fiziniams patikrinimams – apskaičiuojama
procentais iš asignavimų, skirtų darbo užmokesčiui, kuris tenka darbuotojams, kurie vykdo statybos
valstybinės priežiūros funkcijas (turintiems teisę tikrinti statinius vietoje), nuo visų asignavimų
procento, skirto visų Inspekcijos darbuotojų darbo užmokesčiui, arba apskaičiuojama darbuotojų
dalis (procentais), kurie vykdo statybos valstybinės priežiūros funkcijas (turinčių teisę tikrinti
statinius vietoje), nuo visų Inspekcijos darbuotojų.
21.2. perspektyvinis planinių patikrinimų trukmės mažėjimas (procentais) (Aprašo 5.6.2
punktas) – reikšmė (C) nustatoma taip: per mėnesį atliktų planinių patikrinimų trukmė valandomis
(A) padalijama per kriterijaus reikšmės laikotarpį atliktų planinių patikrinimų skaičiaus (B), C=A/B.
21.2.1 perspektyvinis neplaninių patikrinimų trukmės mažėjimas (procentais) (Aprašo 5.6.2.1
punktas) – reikšmė (C) nustatoma taip: per mėnesį atliktų neplaninių patikrinimų trukmė
valandomis (A) padalijama iš per kriterijaus reikšmės laikotarpį atliktų neplaninių patikrinimų
skaičiaus (B), C=A/B.
21.3. iniciatyvų, siekiant sumažinti nepagrįstus, neproporcingus ūkinės veiklos suvaržymus,
gausėjimas (Aprašo 5.6.3 punktas) – matuojamas iniciatyvų kiekiu vienetais;
21.4. Inspekcijos darbuotojų, dalyvavusių su priežiūros funkcijų atlikimu susijusiuose
kvalifikacijos kėlimo kursuose, mokymuose, perspektyvinis skaičiaus didėjimas (Aprašo 5.6.4
punktas) – nustatomas pagal asmenų skaičių, dalyvavusių kvalifikacijos kėlimo kursuose,
mokymuose per mėnesį.
VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
22. Duomenų šaltiniai, iš kurio renkami duomenys, reikalingi Apraše nurodytoms vertinimo
kriterijų reikšmėms nustatyti yra Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės
priežiūros informacinė sistema „Infostatyba“ (toliau – IS „Infostatyba“), Inspekcijos dokumentų
valdymo informacinė sistema „Avilys“, išorinė Inspekcijos interneto svetainė, RVIS ir kt..
23. Konsultacijas dėl šiame Apraše nurodytų vertinimo kriterijų reikšmių nustatymo tvarkos
teikia ir reikšmes ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui
Inspekcijos interneto svetainėje skelbia Administravimo skyriaus vedėjo paskirtas darbuotojas.
24. Inspekcijos veiklos, vykdant ūkio subjektų veiklos priežiūrą, vertinimo kriterijų faktinės
reikšmės fiksuojamos RVIS Informacijos apie Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos
inspekcijos prie Aplinkos ministerijos veiklos, vykdant ūkio subjektų veiklos priežiūrą statybos
techninės veiklos pagrindinėse srityse, vertinimo kriterijų faktinių reikšmių surašymo rekvizituose
(Aprašo priedas). Inspekcijos Rytų, Vidurio ir Vakarų Lietuvos statybos valstybinės priežiūros
departamentai privalo pateikti informaciją už ataskaitinio mėnesio laikotarpį, užpildę reikšmes
pagal kompetenciją RVIS (veiklos planavimo posistemyje). Inspekcijos Informacinių sistemų
valdymo skyrius ir Konsultavimo skyrius informaciją Administravimo skyriaus vedėjo paskirtam
darbuotojui teikia elektroniniu paštu.
25. Atsižvelgęs į Inspekcijos veiklos, vykdant Ūkio subjektų veiklos priežiūrą, vertinimo
kriterijų rezultatus, sprendimus dėl Ūkio subjektų veiklos priežiūros tolesnio gerinimo priima
Inspekcijos viršininkas.
26. Pripažintas netekusiu galios nuo 2013-10-08.
______________

