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1. Ataskaitos objektas ir duomenų šaltiniai
Vykdydama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 21 d. pasitarimo sprendimus ir kartu
užtikrindama viešojo sektoriaus stebėsenos iniciatyvos tęstinumą, Vidaus reikalų ministerija parengė šeštąją
viešojo sektoriaus stebėsenos ataskaitą, skirtą šiame sektoriuje 2014–2015 metais įvykusiems pokyčiams ir
bendrosioms viso viešojo sektoriaus vystymosi tendencijoms apžvelgti.
2015 metų ataskaitos analizės objektą1 sudarė:
 valstybės viešojo sektoriaus organizacijos:
• valstybės biudžetinės įstaigos: ministerijos, Vyriausybės įstaigos ir Vyriausybei atskaitingos įstaigos,
įstaigos prie ministerijų, kitos ministerijoms, Vyriausybės įstaigoms ir Vyriausybei atskaitingoms
įstaigoms, taip pat įstaigoms prie ministerijų pavaldžios biudžetinės įstaigos2 ,
• viešosios įstaigos, kurių savininkas ar dalininkas yra valstybė,
• valstybės įmonės, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina valstybės biudžetinės įstaigos,
• valstybės kontroliuojamos akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės3;

•
•
•
•

savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijos:
savivaldybių biudžetinės įstaigos,
viešosios įstaigos, kurių savininkės ir dalininkės yra savivaldybės,
savivaldybių įmonės,
savivaldybių kontroliuojamos akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės bendrovės.

Analizės objektas neapima Seimo ir jam atskaitingų valstybės institucijų ir įstaigų, Respublikos Prezidento
kanceliarijos, Konstitucinio Teismo, teismų bei prokuratūros.
Analizuoti šie viešojo sektoriaus organizacijas apibūdinantys ir pokyčius viešajame sektoriuje vertinti
leidžiantys duomenys:
•
•

•
•
•

viešojo sektoriaus organizacijų skaičius,
viešojo sektoriaus organizacijose dirbančių darbuotojų (valstybės tarnautojų, įskaitant vidaus reikalų
sistemos statutinius pareigūnus, profesinės karo tarnybos karius, ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo
sutartis) skaičius,
viešojo sektoriaus organizacijų darbo užmokesčio fondas,
viešojo sektoriaus organizacijų darbuotojų vidutinis darbo užmokestis4,
viešojo sektoriaus organizacijų vadovų vidutinis darbo užmokestis.

2015 metų ataskaitoje pateikiami bendri visą viešąjį sektorių apibūdinantys duomenys. Atsižvelgiant į
Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 21 d. pasitarimo (toliau – pasitarimas) sprendimus šiais metais į ataskaitą
papildomai įtraukta:

1



skirtingose valdymo srityse veikiančių ūkio subjektų priežiūrą atliekančių viešojo sektoriaus
organizacijų apžvalga;



privataus ir viešojo sektoriaus darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio palyginimas.

Toliau tekste kalbant apie organizacijas, kurios patenka į analizės objektą, jos vadinamos viešojo sektoriaus organizacijomis.

2

Toliau tekste kitos ministerijoms, Vyriausybės įstaigoms ir Vyriausybei atskaitingoms įstaigoms, taip pat įstaigoms prie ministerijų
pavaldžios biudžetinės įstaigos vadinamos kitomis biudžetinėmis įstaigomis.
3

Toliau tekste, atsižvelgiant į kontekstą, valstybės kontroliuojamos akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės gali būti vadinamos
akcinėmis bendrovėmis.
4

Ataskaitoje nurodomas ir analizuojamas tiek vadovų tiek darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokesčio dydis.
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Taip pat, vykdydama pasitarimo sprendimus, Vidaus reikalų ministerija parengė ir atitinkamoms ministerijoms
pateikė ministrų valdymo sritims priskirtų biudžetinių įstaigų, kurių nuostatai galimai neatitinka Vyriausybės
įstatymo nustatyto reglamentavimo, sąrašus. Vadovaujantis šiuo sąrašu buvo imtasi juose nurodytų įstaigų
veiklą reglamentuojančių teisės aktų vertinimo ir tikslinimo veiksmų (atsižvelgiant į tai, kad ataskaitos rengimo
metu šie procesai nebuvo baigti, apibendrintos informacijos apie siūlymų įgyvendinimo rezultatus pateikti nėra
galimybės).
Atskirai atkreiptinas dėmesys į šių metų ataskaitoje (tiksliau jos dalyje, nagrinėjančioje kiekvieno ministro
valdymo sritį atskirai) pateikiamą papildomą informaciją – ministro valdymo srityje veikiančių Vyriausybės
įstaigų skaičių. Ši papildoma informacija į ataskaitą įtraukta atsižvelgiant į ministerijų pastabas dėl jų ministrų
valdymo srities duomenis iškreipiančius Vyriausybės įstaigų duomenis (pateikiamą ministrų valdymo srityje
esančių biudžetinių įstaigų skaičių, padidinančius visos srities vidutinio darbo užmokesčio ar darbo užmokesčio
fondo rodiklius). Taip pat, siekiant reaguoti į šiuos siūlymus bei užtikrinti kuo tikslesnių duomenų pateikimą
ataskaitoje, šios ataskaitos išvadų dalyje teikiami siūlymai dėl Vyriausybės įstaigų apskaitos pokyčių.
Nagrinėjant valstybės viešojo sektoriaus organizacijas, 2014–2015 metais įvykę pokyčiai analizuojami įvairiais
pjūviais. Palygintas bendras valstybės viešojo sektoriaus organizacijų skaičiaus pokytis, taip pat šių organizacijų
skaičiaus pokyčiai pagal atskiras jų grupes. Palygintas valstybės viešojo sektoriaus darbuotojų skaičius ir šiems
darbuotojams skirtas darbo užmokesčio fondas. Apskaičiuotos ir palygintos valstybės viešojo sektoriaus
organizacijų vadovų ir darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio medianos. Atskirai pateikiamas privataus ir
viešojo sektoriaus darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio palyginimas, apžvelgiami ūkio subjektų priežiūrą
vykdančių ir skirtingų ministrų valdymo srityse veikiančių valstybės viešojo sektoriaus organizacijų rodikliai.
Ataskaitoje taip pat pateikti ženkliausi pokyčiai, įvykę ministrų valdymo srityse veikiančiose atskirose viešojo
sektoriaus organizacijose (didžiausias rodiklių didėjimas ar mažėjimas tiek skaitine, tiek procentine reikšme).
Vykdant Vyriausybės 2016 m. balandžio 4 d. pasitarimo (protokolo Nr. 19, 8 klausimas) sprendimus, ženkliausi
pokyčiai ir juos lėmusios priežastys nurodomos atsižvelgiant išimtinai į ministerijų ataskaitos rengimui pateiktą
informaciją.
Ataskaitai rengti buvo naudoti šie duomenų šaltiniai:
• TDS sukaupti viešojo sektoriaus organizacijų 2014–2015 metų duomenys5,
• valstybės įmonės Registrų centras administruojamas Juridinių asmenų registras (neatlygintinai
prieinami duomenys);
• Seimo teisės aktų ir jų projektų informacinių duomenų bazių informacija;
• Statistikos departamento internetinėje svetainėje pateikiama vieša statistinė informacija;
• Valstybės tarnybos departamento internetinėje svetainėje pateikiama vieša statistinė informacija;
• informacija apie pokyčius valstybės viešojo sektoriaus organizacijose lėmusias priežastis ir valstybės
viešojo sektoriaus organizacijų vadovų vidutinį darbo užmokestį gauta ministerijoms pildant ir Vidaus reikalų
ministerijai teikiant specialią duomenų, reikalingų 2015 metų viešojo sektoriaus ataskaitai parengti, formą;
• informacija apie savivaldybių biudžetines įstaigas, savivaldybių įmones ir uždarąsias akcines bendroves,
kurių 100% akcijų priklauso savivaldybėms gauta Vidaus reikalų ministerijai oficialiai kreipusis į valstybės įmonę
Registrų centras;
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Atnaujinti iki 2015 m. balandžio 1 d.
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• informacija apie viešąsias įstaigas, kurių savininkės ir dalininkės yra savivaldybės, savivaldybių
kontroliuojamas akcines bendroves ir uždarąsias akcines bendroves gauta Vidaus reikalų ministerijai atlikus
savivaldybių apklausą;
• kita viešai prieinama informacija (viešojo sektoriaus organizacijų interneto svetainės).
Pažymėtina tai, kad ne vienus metus iš eilės, svarstant ataskaitą Vyriausybės posėdyje, tiek Vidaus reikalų
ministerijos, tiek kitų institucijų atstovų buvo keliamas klausimas dėl Tarpžinybinės mokestinių duomenų
saugyklos (toliau – TDS), kaip pagrindinio duomenų šaltinio ataskaitai rengti, tinkamumo ir patikimumo. Ir nors
jau antrus metus iš eilės Vyriausybė yra nurodžiusi TDS saugomus duomenis laikyti pagrindiniu šaltiniu, tačiau
problemos, į kurias jau ne kartą buvo atkreiptas dėmesys (TDS esančių duomenų ir pirminių duomenų šaltinių
turimų duomenų neatitikimai, pastebėti duomenų pokyčiai už praėjusius laikotarpius, duomenų neišsamumas
ar netikslumo atvejai) vis dar egzistuoja. Pažymėtina ir tai, kad dar 2013 metų viešojo sektoriaus ataskaitos
svarstymo metu Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie Susisiekimo ministerijos (kaip TDS
administratoriui) buvo pavesta identifikuoti ir imtis veiksmų šių problemų sprendimui, tačiau situacija iš esmės
nepasikeitė, buvo identifikuotos ne visos problemos, o nustatytosios taip ir liko neišspręstos. Atsižvelgdama į
tai ir vykdydama Vyriausybės 2016 m. balandžio 4 d. pasitarimo sprendimus, Vidaus reikalų ministerija dar
kartą raštu kreipėsi į Informacinės visuomenės plėtros komitetą prie Susisiekimo ministerijos, informuodama
apie ataskaitos rengimo metu nustatytus TDS trūkumus ir teikdama siūlymus dėl sistemos tobulinimo.
Atskirai pažymėtina ir tai, kad siekdama išvengti svarstant ataskaitą kitų ministerijų atstovų reiškiamų abejonių
dėl ataskaitoje pateikiamų rodiklių reikšmių teisingumo, 2014 m. lapkričio 24 d. pasitarimo metu Vyriausybė
pavedė visoms ministerijoms, naudojantis TDS duomenimis, savarankiškai atlikti pokyčių, per praėjusius metus
įvykusių atitinkamo ministro valdymo srityje veikiančiose viešojo sektoriaus organizacijose, ir tuos pokyčius
sąlygojusių veiksnių analizę. Šios analizės rezultatus, pildydamos Vidaus reikalų ministerijos parengtą viešojo
sektoriaus ataskaitai reikalingų duomenų pateikimo formą, ministerijos buvo įpareigotos pateikti Vidaus
reikalų ministerijai laikantis nustatytų terminų (2015 metų viešojo sektoriaus ataskaitai duomenis ministerijos
turėjo pateikti iki š. m. kovo 1 d.).
Konstatuotina, kad iki nustatyto termino informaciją pateikė 3 ministerijos. Radus netikslumų ar nustačius
pateiktos informacijos nepakankamumą – dalis pavedimo vykdytojų buvo paprašyti papildyti pateiktą formą
ištaisant nustatytus netikslumus. Pažymime, kad paskutinė ministerija, pateikusi duomenis šių metų ataskaitai
yra Susisiekimo ministerija (atsakymas gautas 2016 m. balandžio 29 d). Atsižvelgiant į aukščiau dėstomą
informaciją, siūlytina koreguoti duomenų reikalingų parengti kitų metų ataskaitai pateikimo terminą ir
nustatyti jį ne kovo, tačiau balandžio mėnesio pradžiai ar viduriui.
Ataskaitos turinio struktūra sudaryta atsižvelgiant į praėjusių metų ataskaitose nustatytą struktūrą.
Pažymėtina, kad nagrinėjant valstybės viešojo sektoriaus organizacijų duomenis, vėl fiksuota praėjusių metų
ataskaitoje pateiktų duomenų ir šiais metais surinktų tos pačios kategorijos ir to paties (2014 metų) laikotarpio
duomenų neatitiktis.
Ataskaitoje nagrinėjamus ir atskirais atvejais gana ženklius duomenų reikšmių svyravimus lėmė:
 vis dar tobulinamas į analizės objektą patenkančių valstybės viešojo sektoriaus organizacijų sąrašas ir
duomenų skaičiavimo principai (pavedus ministerijoms informaciją Vidaus reikalų ministerijai teikti
savarankiškai, nustatomi ankstesniais metais teiktų ministrų valdymo sričiai priskirtinų viešojo sektoriaus
organizacijų sąrašų netikslumai – šiais metais, remiantis naujausia pateikta informacija, sąrašas papildytas
keliomis viešojo sektoriaus organizacijomis, informacija apie kurias pateikta pirmą kartą (nors organizacijos
nėra naujai įsteigtos); kaip atskiri subjektai ataskaitoje apžvelgiamos akcinės bendrovės, patenkančios į tam
tikrų įmonių grupių sudėtį),
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 viešojo sektoriaus organizacijų duomenų, kurių praėjusiais metais gauti nepavyko, įtraukimas į analizę,
 2015 metais vykę kai kurių valstybės viešojo sektoriaus organizacijų teisinės formos ar statuso pokyčiai
(pvz., pertvarkius biudžetines įstaigas į viešąsias įstaigas, valstybės įmones į akcines bendroves, savarankiškas
biudžetines įstaigas į įstaigas prie ministerijų ir kt.),
 netikslūs duomenys apie valstybės viešojo sektoriaus organizacijas ir jų vadovų vidutinį darbo
užmokestį gauti šių organizacijų apklausos metu (gauti duomenys ne apie visas stebimas valstybės viešojo
sektoriaus organizacijas, nors 2014 metais šie rodikliai buvo gauti ir apskaičiuoti; praėjusiais metais pateikta
informacija apie vienas organizacijas, o šiemet gauti duomenys apie kitų, praėjusiais metais neturėtų,
organizacijų vadovų darbo užmokestį),
 2015 metais pasikeitus nacionalinei valiutai, galimi netikslumai lyginant 2015 metų duomenis
(pateikiamus eurais), su turimais senesnių laikotarpių duomenimis (teiktais litais),
 rengiant 2015 metų ataskaitą pasirinktą biudžetinių įstaigų skirstymą į grupes atsižvelgiant išimtinai į
ministerijų pateiktą informaciją (biudžetinių įstaigų priskyrimą įstaigų prie ministerijų ar savarankiškų
biudžetinių įstaigų, veikiančių ministrui priskirtoje valdymo srityje, grupei)
 TDS saugomų valstybės viešojo sektoriaus organizacijų duomenų pokyčiai, sąlygojami draudėjams
suteiktos teisės duomenis tikslinti už ankstesnius laikotarpius, taip pat teikiant tokius duomenis pavėluotai ir
netikslumai iš saugykloje turimų duomenų formuojant TDS pateikiamus rodiklius, atsiradę dėl rodiklių
skaičiavimo ypatumų ar žmogiškojo faktoriaus – pasitaikančių techninių klaidų duomenų teikimo į TDS procese.
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2. Viešąjį sektorių apibūdinančių duomenų apžvalga

Šioje ataskaitos dalyje pateikiami bendri visą viešąjį sektorių apibūdinantys duomenys. Lietuvoje 2015 metais
veikė 4301 viešojo sektoriaus organizacija 6 , iš jų: 736 valstybės ir 3565 savivaldybių viešojo sektoriaus
organizacijos. Lyginant su 2014 metais, bendras viešojo sektoriaus organizacijų skaičius sumažėjo 69 viešojo
sektoriaus organizacijomis.
1 paveikslas. Valstybės ir savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijos 2015 metais
Valstybės viešojo
sektoriaus
organizacijos; 736;
17%

Savivaldybių viešojo
sektoriaus
organizacijos; 3565;
83%

Valstybės viešojo sektoriaus organizacijos

Savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijos

Pagal grupes viešojo sektoriaus organizacijos buvo pasiskirstę taip:

Biudžetinės įstaigos
Viešosios įstaigos
Valstybės/savivaldybės įmonės
Akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės

Valstybės viešojo
sektoriaus organizacijos
470
127
77
62

Savivaldybių viešojo
sektoriaus organizacijos
2751
591
46
177

Viso:
3221
718
123
239

2 paveikslas. Viešojo sektoriaus organizacijų pasiskirstymas pagal grupes
Valstybės/savivaldyb
ės įmonės; 123; 3%

Akcinės ir uždarosios
akcinės bendrovės;
239; 5%
Biudžetinės įstaigos

Viešosios įstaigos;
718; 17%

Viešosios įstaigos
Valstybės/savivaldybės įmonės

Biudžetinės įstaigos;
3221; 75%

Akcinės ir uždarosios akcinės
bendrovės

6

Veikiančių viešojo sektoriaus organizacijų skaičius pateikiamas eliminuojant tas organizacijas, kurios 2015 metais buvo
reorganizuojamos/pertvarkomos, ar kurioms buvo pradėtos ar vykdomos likvidavimo, bankroto ar privatizavimo procedūros
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Viešajame sektoriuje 2015 metais vidutiniškai dirbo 371792 darbuotojai, iš jų 179951 valstybės viešojo
sektoriaus organizacijose ir 191841 savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijose.
3 paveikslas. Viešojo sektoriaus organizacijų darbuotojų skaičius

Valstybės viešojo
sektoriaus
darbuotojai
179951
48%

Savivaldybių viešojo
sektoriaus
darbuotojai
191841
52%

Atskirai pažymėtina, kad valstybės tarnautojai sudaro vos 12,9 proc. visų viešojo sektoriaus darbuotojų
skaičiaus ir, remiantis Valstybės tarnybos departamento duomenimis, 2015 metais jų dydis siekė 47866
tarnautojus (iš jų: 25214 karjeros valstybės tarnautojai; 22059 statutiniai valstybės tarnautojai; 307 politinio
(asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai ir 286 įstaigų vadovai). Lyginant su 2014 metais valstybės
tarnautojų skaičius sumažėjo 690 tarnautojų (nuo 48556 iki 47866, t. y. 1,4%).
4 paveikslas. Viešojo sektoriaus organizacijų darbuotojų ir į jų sudėtį įeinančių valstybės tarnautojų, įskaitant
statutinius valstybės tarnautojus, skaičius
visi viešojo
sektoriaus
darbuotojai;
371.792
valstybės
tarnautojai;
47.866

400.000
300.000
200.000
100.000
0

Daugiausiai darbuotojų dirbo biudžetinėse įstaigose – 194453, viešosiose įstaigose – 96287, valstybės ir
savivaldybių įmonėse – 14507, akcinėse bendrovėse – 22507, uždarosiose akcinėse bendrovėse – 19430.
5 paveikslas. Viešojo sektoriaus organizacijų darbuotojų skaičiaus7 pasiskirstymas pagal organizacijų grupes
Akcinių bendrovių
darbuotojai; 22507; 6%

Uždarųjų akcinių
bendrovių darbuotojai;
19430; 6%

Valstybės/savivaldybių
įmonių darbuotojai;
14507; 4%
Biudžetinių įstaigų
darbuotojai; 194453;
56%
Viešųjų įstaigų
darbuotojai; 96287; 28%

7

Be vidaus reikalų sistemos statutinių valstybės tarnautojų ir profesinės karo tarnybos karių
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6 paveikslas. Darbuotojų skaičius8 valstybės ir savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijose
Uždarųjų akcinių bendrovių
darbuotojai
Akcinių bendrovių darbuotojai
Valstybės/savivaldybių įmonių
darbuotojai

13592
5838
342

Savivaldybių viešojo
sektoriaus
organizacijos

22165
898
13609

Viešųjų įstaigų darbuotojai
Biudžetinių įstaigų darbuotojai

Valstybės viešojo
sektoriaus
organizacijos

42076
54211
134933

59520

2015 metais valstybės viešojo sektoriaus darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio 9 mediana buvo 675 Eur,
savivaldybių viešojo sektoriaus darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio mediana – 485 Eur. Savivaldybių viešojo
sektoriaus darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio mediana buvo 190 Eur (28,1%) mažesnė nei valstybės
viešojo sektoriaus mediana. Lyginant su 2014 metais, vidutinio darbo užmokesčio medianos augimas 5 proc.
stebėtas tiek valstybės viešajame sektoriuje (nuo 641 Eur 2014 metais iki 675 Eur 2015 metais, t. y. 34 Eur, 5%),
tiek savivaldybės viešajame sektoriuje (nuo 463 Eur 2014 metais iki 485 Eur 2015 metais, t. y. 22 Eur, 5%).
7 paveikslas. Viešojo sektoriaus darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio medianos (Eur)
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Palyginus darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio medianas pagal viešojo sektoriaus organizacijų grupes,
antrus metus stebima ta pati tendencija – valstybės viešojo sektoriaus organizacijų mediana yra didesnė nei
savivaldybių visose viešojo sektoriaus organizacijų grupėse. Ypatingai šis skirtumas ryškus lyginant akcinių ir
uždarųjų akcinių bendrovių grupes (2015 metais valstybės viešojo sektoriaus akcinių ir uždarųjų akcinių
bendrovių darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio medianos augo labiausiai):
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biudžetinių įstaigų grupėje – 160 Eur (25,2%),
viešųjų įstaigų grupėje – 88 Eur (13,8%),
valstybės/savivaldybių įmonių grupėje – 256 Eur (32,3%),
akcinių bendrovių grupėje – 390 Eur (42 %),

Be vidaus reikalų sistemos statutinių valstybės tarnautojų ir profesinės karo tarnybos karių.
Ataskaitoje nurodomas ir analizuojamas vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokesčio dydis.

9

 uždarųjų akcinių bendrovių grupėje – 322 Eur (36,7 %).
8 paveikslas. Darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio medianos valstybės ir savivaldybių viešojo sektoriaus
organizacijose (Eur)
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3. Struktūriniai pokyčiai įvykę valstybės viešajame sektoriuje 2014 – 2015 metais
Lietuvoje 2015 metais veikė (vykdė pavestas funkcijas) 736 valstybės viešojo sektoriaus organizacijos10, iš jų:
470 valstybės biudžetinių įstaigų, 77 valstybės įmonės, 127 viešųjų įstaigų ir 62 akcinės ir uždarosios akcinės
bendrovės. Dar 65 viešojo sektoriaus organizacijos buvo reorganizuojamos/pertvarkomos, 8 pradėtos ar
vykdomos bankroto procedūros, 12 pradėtos ar vykdomos likvidavimo ar privatizavimo procedūros.
9 paveikslas. Valstybės viešojo sektoriaus organizacijos 2015 metais
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Apibendrinus 2015 metų ataskaitai surinktus duomenis ir lyginant juos su praėjusių metų ataskaitos
duomenimis, nustatyti šie veikiančių valstybės viešojo sektoriaus organizacijų skaičiaus pokyčiai: valstybės
viešasis sektorius sumažėjo 45 biudžetinėmis įstaigomis (2015 metais išregistruota 14 biudžetinių įstaigų, 2
vykdytos likvidavimo procedūros), 2 valstybės įmonėmis (2015 metais išregistruotos 2 valstybės įmonės, dar 2
vykdytos bankroto ar likvidavimo procedūros), 2 viešosiomis įstaigomis (2015 metais išregistruotos 4 viešosios
įstaigos, 8 perduotos savivaldybėms, dar 7 vykdytos bankroto ar likvidavimo procedūros) ir 7 akcinėmis
bendrovėmis (2015 metais išregistruotos 4 akcinės bendrovės, 9 akcinėms bendrovėms vykdytos bankroto,
likvidavimo ar privatizavimo procedūros).
10 paveikslas. Valstybės viešojo sektoriaus organizacijų skaičiaus pokyčiai 2014-2015 metais
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2015 metais valstybės biudžetinių įstaigų grupę sudarė: 14 ministerijų, 14 Vyriausybės įstaigų ir Vyriausybei
atskaitingų įstaigų, 77 įstaigos prie ministerijų ir 365 kitos biudžetinės įstaigos.
Pažymėtina, kad Vidaus reikalų ministerija, vykdydama pasitarimo sprendimus raštu kreipėsi į atitinkamas
ministerijas pateikdama sąrašą jų ministrų valdymo srities viešojo sektoriaus organizacijų, kurių nuostatai
10

Veikiančių viešojo sektoriaus organizacijų skaičius pateikiamas eliminuojant tas organizacijas, kurios 2015 metais buvo
reorganizuojamos/pertvarkomos, ar kurioms buvo pradėtos ar vykdomos likvidavimo, bankroto ar privatizavimo procedūros

galimai neatitinka Vyriausybės įstatymo – organizacijos vykdo funkcijas priskirtinas įstaigos prie ministerijos
kompetencijai, nors jų veiklą reguliuojančiuose teisės aktuose įstaigos prie ministerijos organizacinė forma
joms nėra nustatyta. Atsižvelgdama į tai ir į Vyriausybės 2016 m. balandžio 4 d. pasitarimo sprendimus, šiais
metais skirstant biudžetines įstaigas į grupes buvo vadovautasi išimtinai ministerijų pateikta informacija. Dėl
šių priežasčių gali skirtis praėjusių metų ataskaitoje ir šių metų ataskaitoje pateiktas tam tikro statuso įstaigų
skaičius.
11 paveikslas. Valstybės biudžetinės įstaigos 2015 metais
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Nustatyta, kad 2015 metais valstybės viešajame sektoriuje dirbo vidutiniškai 154172 darbuotojai (arba 179951
darbuotojas su vidaus reikalų sistemos statutiniais valstybės tarnautojais ir profesinės karo tarnybos kariais),
2014 metais – vidutiniškai 158088 darbuotojai (arba 183715 darbuotojų su vidaus reikalų sistemos statutiniais
valstybės tarnautojais ir profesinės karo tarnybos kariais). Palyginus 2014 – 2015 metų rezultatus, pastebėta,
kad valstybės viešajame sektoriuje dirbančių darbuotojų skaičius sumažėjo vidutiniškai 3917 darbuotojų (2,5%)
(arba 3764 darbuotojais (2,05%) su vidaus reikalų sistemos statutiniais valstybės tarnautojais ir profesinės karo
tarnybos kariais). Pastebėtina, kad neženkliai mažesnį darbuotojų skaičiaus sumažėjimą, skaičiuojant su vidaus
reikalų sistemos statutiniais valstybės tarnautojais ir profesinės karo tarnybos kariais, lėmė 2015 metais
padidėjęs profesinės karo tarnybos karių skaičius (2014 metais – 7890, 2015 – 8145 kariai).
Atskirai pažymėtina, kad valstybės tarnautojai sudaro 22,9% visų valstybės viešajame sektoriuje dirbančių
darbuotojų ir, remiantis Valstybės tarnybos departamento duomenimis, jų skaičius 2015 metais siekė 41185
tarnautojus. Lyginant su 2014 metais, stebimas valstybės tarnautojų skaičiaus mažėjimas 643 tarnautojais (nuo
41828 iki 41185, 1,5%). Diagramoje matomas valstybės viešajame sektoriuje dirbančių valstybės tarnautojų
pasiskirstymas pagal grupes.
12 paveikslas. Valstybės tarnautojų pasiskirstymas pagal grupes 2015 metais
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Darbuotojų skaičiaus mažėjimą lėmė 2015 metais intensyviai vykdytas valstybės viešojo sektoriaus
optimizavimas – per metus išregistruotos net 24 valstybės viešojo sektoriaus organizacijos, 8 viešosios įstaigos
perduotos savivaldybėms, buvo reorganizuojamos 65 viešojo sektoriaus organizacijos, dar 20 viešojo
sektoriaus organizacijų buvo pradėtos ar vykdytos likvidavimo, privatizavimo ar bankroto procedūros, įtakos
darbuotojų skaičiaus mažėjimui turėjo taip pat ir vidiniai viešojo sektoriaus organizacijose vykstantys procesai
(bendrųjų funkcijų vykdymo centralizavimas, vadovaujančias pareigas užimančių asmenų skaičiaus
organizacijose mažinimas, paslaugų teikimo, vidaus administravimo bei dokumentų valdymo procesų
perkėlimas į elektroninę erdvę ir t. t.).
Vertinant pokyčius atskirose skirtingų teisinių formų valstybės viešojo sektoriaus organizacijų grupėse
konstatuotina, kad biudžetinių įstaigų grupėje darbuotojų skaičius per ataskaitinius metus vidutiniškai mažėjo
978 darbuotojais (nuo 60948 iki 59520; 1,62%)11, viešosiose įstaigose – 844 darbuotojais (nuo 55055 iki 54211;
1,53%), valstybės įmonėse – 543 darbuotojais (nuo 14152 iki 13609; 3,84%), akcinėse bendrovėse – 924
darbuotojais (nuo 23089 iki 22165; 4%). Naujų projektų ir perskirstytų funkcijų atlikimui užtikrinti vykdyti
pertvarkos procesai stambiausiose valstybės valdomose energetikos, elektros ir susisiekimo įmonių grupėse,
įtakojo darbuotojų skaičiau augimą visoje uždarųjų akcinių bendrovių grupėje, nuo 5580 darbuotojų iki 5838
darbuotojų, t. y. 258 darbuotojais (4,62%).
Ir nors dėl aukščiau aptariamų procesų valstybės viešajame sektoriuje stebėtas darbuotojų skaičiaus mažėjimas,
tačiau dėl teigiamų pokyčių vidutinio darbo užmokesčio srityje, stebėtas nors ir nežymus, tačiau paskutiniais
metais tendencingas valstybės viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio fondo augimas. 2015 metais
valstybės viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčiui buvo skirta 1417 mln. Eur. Palyginus su
2014 metais, fiksuotas 13 mln. Eur (0,93%) augimas, nuo 1404 mln. Eur iki minėtų 1417 mln. Eur.
Darbo užmokesčio fondo didėjimas stebėtas 4 iš 5 viešojo sektoriaus organizacijų grupių. Biudžetinių įstaigų
grupėje darbo užmokesčio fondas padidėjo 12,8 mln. Eur (nuo 506 mln. Eur iki 519 mln. Eur; 2,53%), viešosiose
įstaigose – 4,6 mln. Eur (1,02%), valstybės įmonėse – 5,6 mln. Eur (3,72%), uždarosiose akcinėse bendrovėse –
3,5 mln. Eur (6,6%). Darbo užmokesčio fondo mažėjimas stebėtas tik akcinių bendrovių grupėje, kur toks
mažėjimas sudarė 10,7 mln. Eur (4,67%). Pastebėtina, kad tokį fondo mažėjimą labiausiai įtakojo didelis
reorganizuojamų, bankrutuojančių, likviduojamų bei išregistruotų per 2015 metus akcinių bendrovių skaičius
(iš 27 akcinių bendrovių, tik 17 laikytinos veikusiomis pilnu pajėgumu), o veikiančiose akcinėse bendrovėse
stebima tokia pati – fondo augimo tendencija.
Darbo užmokesčio fondo didėjimui įtakos turėjo:
•

•
•

•
•

•

2015 m. birželio 17 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 615 padidinta minimali mėnesinė alga (dėl to padidėjo
darbo užmokestis viešojo sektoriaus darbuotojams, gaunantiems minimalų darbo užmokestį, bei su
minimaliu mėnesiniu atlyginimu susietas darbo užmokestis, mokamas vadovaujantiems darbuotojams,
taip pat priskaitymai už darbą švenčių ar poilsio dienomis);
2015 m. vasario 25 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 193 pakeista biudžetinių įstaigų darbuotojų ir
organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka;
2015 metais augęs atskirų sričių darbuotojų atlyginimas – nuo 2015 m. kovo mėnesio padidintas
atlyginimas slaugos ir pagalbiniam medicinos personalui, 2015 m. birželio 26 d. Vyriausybės nutarimu
Nr. 671 Kultūros ministerijos asignavimuose numatytos valstybės biudžeto lėšos paskirstytos kultūros
ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti;
išeitinės kompensacijos, išmokėtos atleidžiamiems viešojo sektoriaus darbuotojams,
natūralus darbo užmokesčio didėjimas sąlygotas valstybės tarnautojų tarnybos stažo augimo,
kasmetinio vertinimo metu suteiktų ar priskirtų aukštesnių kvalifikacinių klasių, perkėlimo į aukštesnes
pareigas ir t.t.
išlaidos papildomų darbuotojų, kurie buvo priimti naujai pavestoms funkcijoms atlikti arba dėl darbo
apimčių padidėjimo, darbo užmokesčiui.

Atitinkamai didėjo ir valstybės viešojo sektoriaus darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio mediana, 2015
metais buvusi 675 Eur – t. y. 34 Eur (5%) didesnė nei 2014 metais (641 Eur).
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Be vidaus reikalų sistemos statutinių valstybės tarnautojų ir profesinės karo tarnybos karių.
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2015 metais valstybės viešojo sektoriaus darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio mediana labiausiai augo
akcinėse bendrovėse – 101 Eur (nuo 828 Eur iki 929 Eur; 12%), mažiausias augimas fiksuotas valstybės įmonėse
– 18 Eur (nuo 775 Eur iki 793 Eur; 2,34%). Tuo tarpu biudžetinėse įstaigose vidutinio darbo užmokesčio mediana
augo 27 Eur (nuo 609 Eur iki 636 Eur, 4,4%), viešosiose įstaigose augimas sudarė 29 Eur (nuo 611 Eur iki 640
Eur, 4,8%), uždarosiose akcinėse bendrovėse 65 Eur (nuo 813 Eur iki 878 Eur, 8,06%,).
13 paveikslas. Valstybės viešojo sektoriaus organizacijų darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio medianos
pokytis 2014–2015 metais (Eur)
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Valstybės viešojo sektoriaus organizacijų vadovų vidutinio darbo užmokesčio medianos augimas 2015 metais
stebėtas visose organizacijų grupėse. Didžiausias augimas fiksuotas viešųjų įstaigų grupėje, kur toks augimas
sudarė 132 Eur (nuo 2018 Eur iki 2150 Eur, 6,5%), mažiausiai augo biudžetinių įstaigų vadovų (13 Eur, nuo 1762
Eur iki 1775 Eur, 0,74%) ir valstybės įmonių vadovų (13 Eur, nuo 2185 Eur iki 2198 Eur, 0,57%) vidutinio darbo
užmokesčio mediana. Tuo tarpu akcinėse bendrovėse vadovų darbo užmokestis augo vidutiniškai 75 Eur (nuo
2446 Eur iki 2521 Eur, 3,07%), o uždarosiose akcinėse bendrovėse 2015 metais stebėtas vadovų vidutinio darbo
užmokesčio medianos augimas sudaręs 87 Eur (3,58%), nuo 2433 Eur iki 2520 Eur).
14 paveikslas. Valstybės viešojo sektoriaus organizacijų vadovų vidutinio darbo užmokesčio medianos pokytis
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Atskirai nagrinėjant biudžetinių įstaigų grupę, pažymėtina, kad 2015 metais toks pats išliko tik ministerijų
skaičius (14). 2014 m. lapkričio 24 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 1300 atkurtas Tautinių mažumų departamentas
prie Vyriausybės, padidino Vyriausybės įstaigų skaičių iki 14. Kaip buvo pažymėta ataskaitos pradžioje, šiais
metais vykdant Vyriausybės 2016 m. balandžio 4 d. pasitarimo sprendimus, biudžetinės įstaigos įstaigų prie
ministerijų grupei buvo priskirtos atsižvelgiant išimtinai į ministerijų ataskaitos rengimui pateiktą informaciją,
kas iš dalies galėjo turėti įtakos įstaigų prie ministerijų bei kitų biudžetinių įstaigų skaičiaus pokyčiui. Tačiau
pagrindinė, ženklų įstaigų prie ministerijų ir kitų biudžetinių įstaigų skaičiaus mažėjimą lėmusį priežastis –
didelė gausa 2015 metais vykdytų valstybės viešojo sektoriaus optimizavimo procedūrų (mažiau nei 20

14

darbuotojų turinčių įstaigų pertvarkos, ūkio subjektų priežiūrą vykdančių valstybės įstaigų konsolidavimas,
biudžetinių įstaigų teritorinių padalinių, turėjusių savarankiško juridinio asmens statusą, stambinimas,
teritoriniu principu veikusių biudžetinių įstaigų reorganizacija jungimo būdu į vieną, juridinio asmens statusą
turinčią įstaigą su teritoriniais padaliniais ir kt.), dėl kurių 14 biudžetinių įstaigų buvo išregistruota, o iš likusių
525 valstybės biudžetinių įstaigų veikiančiomis (t. y. kurioms netaikytos reorganizavimo ar likvidavimo
procedūros) laikytinos vos 470. Atskirai nagrinėjant šias dvi grupes konstatuotina, kad 2015 metais įstaigų prie
ministerijų grupė sumažėjo 28, o kitų biudžetinių įstaigų grupė – 18 įstaigų.
15 paveikslas. Valstybės biudžetinių įstaigų skaičiaus pokytis 2014–2015 metais
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Ministerijose 2015 metais dirbančių darbuotojų skaičius nekito ir buvo lygus 4345 darbuotojams. Vyriausybės
įstaigų ir Vyriausybei atskaitingų įstaigų grupėje, labiausiai dėl Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje
vykdytų pertvarkų, darbuotojų skaičius sumažėjo 31 darbuotoju (nuo 2695 iki 2665 darbuotojų). Atsižvelgiant
į anksčiau minėtas priežastis, ženklus darbuotojų skaičiaus mažėjimas stebėtas ir įstaigų prie ministerijų (113
darbuotojų, nuo 11530 iki 11417 darbuotojų), bei kitų biudžetinių įstaigų (836 darbuotojais, nuo 41985 iki
41149 darbuotojų) grupėse.
Vertinant darbo užmokesčio fondo pokytį, jo augimas stebėtas visose biudžetinių įstaigų grupėse: ministerijose
darbo užmokesčio fondas padidėjo 1,1 mln. Eur (1,9%), Vyriausybės įstaigose ir Vyriausybei atskaitingose
įstaigose – 0,5 mln. Eur (2,07%), įstaigose prie ministerijų – 3,3 mln. Eur (2,9%), kitose biudžetinėse įstaigose –
7,8 mln. Eur (2,5%).
Taip pat visose biudžetinių įstaigų grupėse stebėtas ir darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio medianos
augimas. Ministerijose darbo užmokesčio mediana išaugo 2,09% (nuo 1167 Eur iki 1191 Eur; 24 Eur),
Vyriausybės įstaigose ir Vyriausybei atskaitingose įstaigose – 11% (nuo 1103 Eur iki 1137 Eur; 34 Eur), įstaigose
prie ministerijų – 3,02% (nuo 834 Eur iki 859 Eur; 25 Lt), kitose biudžetinėse įstaigose – 6,02% (nuo 557 Eur iki
590 Eur, 33 Eur).
16 paveikslas. Valstybės biudžetinių įstaigų darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio medianos pokytis 2014–
2015 metais (Eur)
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Palyginus valstybės biudžetinių įstaigų vadovų vidutinio darbo užmokesčio medianas, didžiausias augimas
fiksuotas Vyriausybės įstaigų ir Vyriausybei atskaitingų įstaigų grupėje – 330 Eur (nuo 1931 Eur iki 2261 Eur,
17%), tuo tarpu ministerijose augimas sudarė 198 Eur (nuo 3473 Eur iki 3671 Eur; 5,7%). Kitų biudžetinių įstaigų
grupėje vadovų vidutinio darbo užmokesčio mediana augo neženkliai – vos 6 Eur (nuo 1578 Eur iki 1584 Eur,
0,38%), o įstaigų prie ministerijų grupėje stebėtas nagrinėjamos reikšmės sumažėjimas 1,84% (40 Eur), nuo
2175 Eur 2135 Eur.
17 paveikslas. Valstybės biudžetinių įstaigų vadovų vidutinio darbo užmokesčio medianos pokytis 2014–
2015 metais (Eur)
3473
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

3671
1931

2261

2175

2135
1578

1584
2014
2015

Ministerijos

Vyriausbės įstaigos ir
Vyriausybei
atskaitingos įstaigos

Įstaigos prie
ministerijų

Kitos biudžetinės
įstaigos

16

4. Ministrų valdymo sričių palyginimas
Palyginus vidutinio darbuotojų skaičiaus pokyčius12 ministrų valdomose srityse, nustatyta, kad per 2015 metus
vidutinis darbuotojų skaičius tiek skaitine, tiek procentine reikšme labiausiai augo krašto apsaugos ministro
valdymo srityje13 – 81 darbuotoju (nuo 2081 iki 2162 darbuotojų; 4%). Šį augimą labiausiai įtakojo personalo
skaičiaus pokyčiai Lietuvos kariuomenėje, kur 2015 m. gegužės mėnesį pradėjus karo prievolininkų šaukimą į 9
mėnesių trukmės nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą, atsirado poreikis papildomam personalui karo
prievolininkams administruoti, atrankos ir šaukimo į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą, sveikatos
patikrinimo procedūroms organizuoti, užtikrinti tokiems karių poreikiams kaip maitinimas, sveikatos priežiūra,
aprūpinimas apranga, ginklais, amunicija, ryšio priemonėmis ir kt. Reaguodama į šį papildomą personalo
poreikį, Vyriausybė 2015 m. rugpjūčio 12 d. nutarimu Nr. 842 215 pareigybių padidino didžiausią leistiną
valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių skaičių Krašto apsaugos ministerijai pavaldžiose ir krašto
apsaugos ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose.
Didžiausias vidutinio darbuotojų skaičiaus mažėjimas nustatytas švietimo ir mokslo ministro valdymo srityje –
1894 darbuotojais (nuo 40202 iki 38308 darbuotojų; 5%). Šį mažėjimą labiausiai įtakojo darbuotojų skaičiaus
pokyčiai Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre, kur per 2015 metus buvo baigti visi įstaigos vykdyti
projektai, finansuoti iš Europos Sąjungos lėšų ir dėl to per 2015 m. rugpjūčio mėnesį buvo atleisti visi laikinai,
projektų vykdymo laikotarpiui įdarbinti darbuotojai.
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18 paveikslas. Vidutinio darbuotojų skaičiaus14 pokytis ministrams pavestose valdymo srityse 2014–
2015 metais
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Plečiant priėmimo-skubios pagalbos skyrių ir dėl to priėmus papildomų darbuotojų viešojoje įstaigoje Vilniaus
universiteto ligoninės Santariškių klinikose, nuo 2015 m. sausio mėnesio naują struktūrinį padalinį „Savižudybių
prevencijos biurą“ įsteigus Valstybiniame psichikos sveikatos centre, Vyriausybei padidinus minimalią
mėnesinę algą ir minimalius tarnybinių atlyginimo dydžius darbuotojams, kurių darbo apmokėjimas
reglamentuojamas Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 511, bei nuo 2015 m. kovo mėnesio padidinus
atlyginimą slaugos personalui ir pagalbiniam medicinos personalui, didžiausias darbo užmokesčio sumos
skaitine reikšme augimas 2015 metais fiksuotas sveikatos apsaugos ministro valdymo srityje, sudaręs 11 mln.
Eur (nuo 233 mln. Eur iki 244 mln. Eur, 5%). Dėl anksčiau įvardytų personalo skaičiaus augimo priežasčių,
procentine reikšme darbo užmokesčio fondas labiausiai augo krašto apsaugos ministro valdymo srityje, kur
toks augimas sudarė 12% (nuo 17 mln. Eur iki 19 mln. Eur, 2 mln. Eur). Ženkliausias darbo užmokesčio fondo
mažėjimas 2015 metais fiksuotas finansų ministro valdymo srityje (nuo 144 mln. Eur iki 134 mln. Eur, 10 mln.

12

Siekiant teisingesnio viešojo sektoriaus stebėsenos duomenų interpretavimo pokyčiai pateikiami tiek skaitine, tiek procentine
išraiška.
13 Tekste vartojama terminas „ministro valdymo sritis“ suprantamas kaip Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d.
nutarimu Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ atitinkamam ministrui pavestų valdymo sričių visuma.
14 Be vidaus reikalų sistemos statutinių valstybės tarnautojų ir profesinės karo tarnybos karių.

17

Eur, 7%), susidaręs dėl aktyvių srities viešojo sektoriaus organizacijų optimizavimo veiksmų (ministro valdymo
srityje 2015 metais buvo išregistruota, privatizuota/privatizuojama bei reorganizuojama net 11 viešojo
sektoriaus organizacijų).
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19 paveikslas. Darbo užmokesčio fondo pokytis ministrams pavestose valdymo srityse 2014–2015
metais (mln. Eur)
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Dėl minėtų valstybės viešajam sektoriui taikytinų priežasčių, darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio augimas
2015 metais fiksuotas beveik visų ministrų valdymo srityse. Didžiausias nagrinėjamos reikšmės augimas
stebėtas socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo srityje, kur šis augimas sudarė 54 Eur (nuo 527 Eur iki
581 Eur, 10%) ir tam didžiausios įtakos turėjo tiek minimalaus darbo užmokesčio padidinimas, tiek valandinio
įkainio slaugytojams ir jų padėjėjams padidinimas, tiek nuo 2015 m. kovo mėnesio padidintas slaugos
personalo ir pagalbinio medicinos personalo atlyginimas. Darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio medianos
mažėjimas 2015 metais stebėtas krašto apsaugos ministro valdymo srityje (89 Eur, nuo 894 Eur iki 805 Eur,
10%), kur toks mažėjimas susidarė dėl natūralios darbuotojų kaitos Centralizuotoje finansų ir turto tarnyboje
prie Krašto apsaugos ministerijos.

948
956

548
576

712
701

879
920
643
682

560
586

600

527
581

560
609

800

717
740

1.000

894
805

864
893

1.200

742
770

1.400

836
881

1.202
1.238

20 paveikslas. Darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio medianos pokytis ministrams pavestose valdymo
srityse 2014 – 2015 metais (Eur)
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Vertinant ministrų valdymo srityse veikusių biudžetinių įstaigų (be ministerijų) darbuotojų vidutinio darbo
užmokesčio medianos pokytį konstatuotina, kad 2015 metais darbo užmokestis augo 13-oje iš 14-os
ministrams pavestų valdymo sričių. Didžiausias medianos tiek skaitine, tiek procentine reikšme augimas
nustatytas susisiekimo ministro valdymo srityje, kur jis sudarė 130 Eur (nuo 1108 Eur iki 1238 Eur; 12%). Dėl
anksčiau dėstytų priežasčių, vidutinio darbo užmokesčio medianos mažėjimas stebėtas tik krašto apsaugos
ministro valdymo srityje – 93 Eur (nuo 878 Eur iki 785 Eur; 11%).
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21 paveikslas. Valstybės biudžetinių įstaigų (be ministerijų) darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio medianos
pokytis pagal ministrų valdymo sritis (Eur)
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Biudžetinių įstaigų vadovų vidutinio darbo užmokesčio mediana 2015 metais labiausiai augo žemės ūkio
ministro valdymo srityje – 430 Eur (nuo 1877 Eur iki 2307 Eur, 23%). Šį augimą lėmė natūralios vadovų kaitos
priežastys srities biudžetinėse įstaigose (2014 metais net 4 iš 9 biudžetinių įstaigų vadovų pareigas buvo
pavesta laikinai atlikti kitiems įstaigų darbuotojams, kurių atlyginimas buvo mažesnis negu 2015 metais priimtų
įstaigų vadovų). Didžiausias biudžetinių įstaigų vadovų vidutinio darbo užmokesčio medianos mažėjimas 2015
metais stebėtas krašto apsaugos ministro valdymo srityje – 212 Eur (nuo 2049 Eur iki 1837 Eur, 10%). Šis
skirtumas susidarė reorganizuojant srities biudžetines įstaigas vykusi natūrali jų vadovų kaita (laikinai pareigas
einančių vadovų paskyrimas, mažesnį tarnybos stažą turinčių tarnautojų skyrimas ir kt.).
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22 paveikslas. Valstybės biudžetinių įstaigų (be ministerijų) vadovų vidutinio darbo užmokesčio medianos
pokytis pagal ministrų valdymo sritis (Eur)
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Biudžetinių įstaigų vadovų ir darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio medianų santykio palyginimas leido
pastebėti šiose organizacijose taikomos darbo apmokėjimo politikos pokyčius, kurie įvyko atskirose ministrų
valdymo srityse 2014–2015 metais.
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23 paveikslas. Valstybės biudžetinių įstaigų (be ministerijų) vadovų ir darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio
medianų palyginimas pagal ministrų valdymo sritis
2014 METAI
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Nagrinėjant ministrų valdymo srityse veikiančių viešųjų įstaigų darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio
medianų pokyčius konstatuotina, kad labiausiai tiek skaitine, tiek procentine reikšme ji augo ūkio ministro
valdymo srityje – 135 Eur (nuo 630 Eur iki 765 Eur; 21%). Minėtą medianos augimą lėmė darbo užmokesčio
pokyčiai viešojoje įstaigoje CPO LT, bei nuo 2015 m. sausio mėnesio pradėjusi veikti viešoji įstaiga Kauno
mokslo ir technologijų parkas. Didžiausias darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio medianos mažėjimas
nustatytas teisingumo ministro valdymo srityje – 64 Eur (nuo 809 Eur iki 745 Eur, 8%).
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24 paveikslas. Viešųjų įstaigų darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio medianos pokytis pagal ministrų
valdymo sritis (Eur)
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Vertinant viešųjų įstaigų, kurios veikė ministrams pavestose valdymo srityse, vadovų vidutinio darbo
užmokesčio medianos pokyčius 2015 metais, konstatuotina, kad per 2015 metus šis rodiklis labiausiai augo
finansų ministro valdymo srityje – 718 Eur (nuo 2545 Eur iki 3263 Eur, 28%), dėl naujo vadovo viešojoje įstaigoje
Energetikų mokymo centras paskyrimo ir jam 2015 metais išmokėtos kintamosios atlyginimo dalies (atskirai

20

pažymėtina, kad ši įstaiga į ataskaitos objektą įtraukta pirmus metus – ankstesniais metais finansų ministerija
informacijos apie tokią srities įstaigą nebuvo pateikusi). Ženkliausias nagrinėjamo rodiklio mažėjimas fiksuotas
socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo srities viešosiose įstaigose, nuo 2134 Eur iki 1968 Eur (166 Eur
(8%)). Šį pokytį labiausiai įtakojo 318 Eur sumažėjęs (nors Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teiktoje
informacijoje neaiškinamas) viešosios įstaigos Valakupių reabilitacijos centras vadovo darbo užmokestis.
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25 paveikslas. Viešųjų įstaigų vadovų vidutinio darbo užmokesčio medianos pokytis pagal ministrų valdymo
sritis (Eur)
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Viešųjų įstaigų vadovų ir darbuotojų vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio medianų santykio palyginimas
atspindi atitinkamos darbo apmokėjimo politikos pokyčius šiose viešojo sektoriaus organizacijose.
26 paveikslas. Viešųjų įstaigų vadovų ir darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio medianų palyginimas pagal
ministrų valdymo sritis
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Vertinant valstybės įmonių darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio medianų pokyčius 2015 metais, didžiausias
augimas fiksuotas susisiekimo ministro valdymo srityje – 60 Eur (nuo 754 Eur iki 814 Eur; 8%), sąlygotas
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minimalaus darbo užmokesčio augimo, bei 2015 metais iš valstybės įmonės Infostruktūra atleistiems
darbuotojams išmokėtos išeitinės kompensacijos bei kompensacijos už nepanaudotas atostogas. Tuo tarpu
didžiausias nagrinėjamo rodiklio mažėjimas fiksuotas finansų ministro valdymo srityje – 127 Eur (nuo 1120 Eur
iki 993 Eur; 11%).
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27 paveikslas. Valstybės įmonių darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio medianos pokytis pagal ministrų
valdymo sritis (Eur)
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Valstybės įmonių vadovų mediana 2015 metais tiek skaitine, tiek procentine reikšme labiausiai augo ūkio
ministro valdymo srityje – 299 Eur (nuo 2022 Eur iki 2321 Eur; 15%). Atsižvelgiant į tai, kad iš trijų ūkio ministro
srities valstybės įmonių veikiančia laikytina vos viena – valstybės įmonė Visagino energija, aptariamas pokytis
nulemtas būtent šioje įstaigoje 2015 metais vadovui išmokėtos kintamos atlyginimo dalies pasikeitimo.
Ženkliausias valstybės įmonių vadovų vidutinio darbo užmokesčio medianos mažėjimas fiksuotas vidaus reikalų
ministro valdymo srityje – 218 Eur (nuo 2573 Eur iki 2355 Eur; 8%), nulemtas atitinkamo vienintelės valstybės
įmonės – valstybės įmonės Regitra vadovo vidutinio darbo užmokesčio medianos pokyčio.
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28 paveikslas. Valstybės įmonių vadovų vidutinio darbo užmokesčio medianos pokytis pagal ministrų valdymo
sritis (Eur)
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Pokyčius vykdomoje darbo užmokesčio politikoje parodo valstybės įmonių vadovų ir darbuotojų vidutinio
darbo užmokesčio medianų santykio palyginimas.
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29 paveikslas. Valstybės įmonių vadovų ir darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio medianų palyginimas pagal
ministrų valdymo sritis
2014 m.
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Vertinant ministrų valdymo srityse veikusių akcinių bendrovių darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio
medianos pokytį, konstatuotina, kad 2015 metais mediana augo 10 iš 11 nagrinėjamų sričių. Didžiausias
augimas stebėtas kultūros ministro valdymo srities uždarojoje akcinėje bendrovėje Lietuvos kinas, kur toks
augimas sudarė 319 Eur (nuo 529 Eur iki 847 Eur; 60%) ir yra sietinas tiek su minimalaus darbo užmokesčio
padidinimu, tiek su perskirstytais Kultūros ministerijos asignavimais, skirtais kultūros darbuotojų atlyginimų
didinimui. Nereikšmingas nagrinėjamo rodiklio mažėjimas fiksuotas vienintelėje – sveikatos apsaugos ministro
valdymo srityje, kur darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio mediana sumažėjo 3 Eur (nuo 461 Eur iki 458 Eur;
1%).
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30 paveikslas. Akcinių bendrovių darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio medianų palyginimas pagal valdymo
sritis (Eur)

400
200
0
AM

EM

FM

KM

SADM

SAM
2014 2015

SM

ŠMM

ŪM

Akcinių bendrovių, kurios veikė ministrams pavestose valdymo srityse, vadovų vidutinio darbo užmokesčio
mediana per 2015 metus labiausiai kilo finansų ministro valdymo srityje – 740 Eur (nuo 2527 Eur iki 3267 Eur;
29%) dėl šios srities akcinių bendrovių vadovų kaitos bei kintamos atlyginimo dalies jiems išmokėjimo 2015
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metais. Labiausiai nagrinėjamas rodiklis mažėjo socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo srityje – 412 Eur
(nuo 2777 Eur iki 2365 Eur; 15%) dėl vykdytos reorganizacijos uždarojoje akcinėje bendrovėje Senevita.
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31 paveikslas. Akcinių bendrovių vadovų vidutinio darbo užmokesčio medianos pokytis pagal ministrų
valdymo sritis (Eur)
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Palyginus akcinių bendrovių vadovų ir darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio medianų santykį galima
nustatyti šiose organizacijose vykdomos darbo apmokėjimo politikos pokyčius, kurie įvyko atskirose ministrų
valdymo srityse per 2014 – 2015 metus.
32 paveikslas. Akcinių bendrovių vadovų ir darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio medianų palyginimas
pagal ministrų valdymo sritis (Eur)
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5. Ministrų valdymo sričių apžvalga
Aplinkos ministro valdymo srities apžvalga
2015 metais aplinkos ministro valdymo srityje veikusios valstybės viešojo sektoriaus organizacijos:
Biudžetinės
įstaigos - 57

Viešosios įstaigos
-3

Valstybės įmonės
- 44

Ministro valdymo srityje
veikiančios Vyriausybės
įstaigos - 0

Akcinės
bendrovės - 1

Ministro valdymo srityje įvykę instituciniai pokyčiai:
 2015 m. sausio 8 d. Iš Juridinių asmenų registro išregistruota biudžetinė įstaiga Lietuvos geologijos
muziejus;
 vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 83 „Dėl sutikimo
reorganizuoti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentus“
buvo reorganizuojami Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentai jungimo būdu –
prijungiant juos prie Valstybinės aplinkos apsaugos tarnybos.
Ministro valdymo srityje veikusiosiose valstybės viešojo sektoriaus organizacijose 2015 metais vidutiniškai
dirbo 7070 darbuotojų.

33 paveikslas. Aplinkos ministro valdymo srities organizacijų vidutinis darbuotojų skaičius
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Toliau formuojant kolektyvą pavestoms funkcijoms atlikti, ženkliausias darbuotojų skaičiaus augimas tiek
skaitine, tiek procentine reikšme fiksuotas 2014 m. II pusmetį įsteigtoje biudžetinėje įstaigoje Valstybinė
aplinkos apsaugos tarnyba – 11 darbuotojų (nuo 27 iki 37 darbuotojų; 40%). Tuo tarpu 2013-2015 metų
laikotarpiu, vykdant Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų ir Aplinkos apsaugos
agentūros funkcijų pertvarką (siekiant atskirti aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės ir leidimų išdavimo
funkcijas), buvo mažinamas darbuotojų skaičius visuose regionų aplinkos apsaugos departamentuose.
Didžiausias darbuotojų skaičiaus mažėjimas, Aplinkos ministerijos duomenimis, fiksuotas Aplinkos ministerijos
Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamente – nuo 99 iki 89 darbuotojų, t. y. 10 darbuotojų (9,8%).
Ministro valdymo srityje veikusių valstybės viešojo sektoriaus organizacijų darbuotojų darbo užmokesčiui buvo
skirta 67,2 mln. Eur.
Vykdant Lietuvos respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 25 d. nutarimą Nr. 607 2014 metų antrajame
pusmetyje įsteigta Valstybinė aplinkos apsaugos tarnyba, kurioje 2015 metais fiksuotas ženkliausias srityje
darbo užmokesčio fondo augimas 312 tūkst. Eur (nuo 169 tūkst. Eur iki 482 tūkst. Eur; 184%). Šis skirtumas
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susidarė tarnybą finansuojant iš ministerijos bendrųjų asignavimų ir perskirstant lėšas tarp ministerijai
pavaldžių įstaigų (Aplinkos apsaugos agentūros ir regionų aplinkos apsaugos departamentų). Kadangi 2016 m.
biudžetas Valstybinei aplinkos apsaugos tarnybai suformuotas tais pačiais principais, išlaidos tarnybos
išlaikymui (perskaičiavus visus metus) padidėjo 2 kartus ir sąlygojo kitoms įstaigoms skiriamų asignavimų
mažėjimą. Didžiausias darbo užmokesčio fondo mažėjimas aplinkos ministro valdymo srityje fiksuotas
Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje – 91 tūkst. Eur (nuo 2,7 mln. Eur iki 2,6 mln. Eur; 3,2%).
Šį pokytį sąlygojo, vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 138, 2014 m. vasario mėnesį
Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai papildomai skirti 55 tūkst. Eur atkurtai valstybės
tarnautojų darbo užmokesčio daliai kompensuoti (tarnautojams išmokėti 2014 metais vienkartiniais
mokėjimais ir atitinkamai padidinę darbo užmokesčio fondą 2014 metais).
34 paveikslas. Aplinkos ministro valdymo srities organizacijų darbuotojų darbo užmokesčio sumos
(mln. Eur)
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2015 metais vidutinio aplinkos ministro valdymo srityje veikusios valstybės viešojo sektoriaus organizacijos
darbuotojo atlyginimo mediana buvo 740 Eur, 2014 metais ji buvo – 717 Eur. Įstaigos vadovo – 1964 Eur,
2014 metais buvo – 2000 Eur.
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 25 d. nutarimą Nr. 193 ir pakeitus darbo
apmokėjimo tvarką biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojams, padidinus minimalią mėnesinę algą, bei
išaugus pajamoms už teikiamas paslaugas atsiradusi galimybė dalį jų skirti papildomam darbuotojų darbo
užmokesčiui, didžiausias darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio medianos augimas stebėtas Kauno Tado
Ivanausko zoologijos muziejuje – 159 Eur (nuo 575 Eur iki 734 Eur; 27%). Tuo tarpu didžiausias darbuotojų
vidutinio darbo užmokesčio medianos mažėjimas fiksuotas Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos
inspekcijoje – 24 Eur (nuo 861 Eur iki 837 Eur; 2,8%). Ministerijos duomenimis, toks pokytis sąlygotas 2014
metais buvusio didesnio neužimtų pareigybių skaičiaus, kurioms skirtos darbo užmokesčio lėšos 2014 metais
buvo naudojamos priemokoms kitiems darbuotojams už papildomų užduočių atlikimą išmokėti, kas nulėmė ir
laikiną (2014 metais) darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio medianos padidėjimą.
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Energetikos ministro valdymo srities apžvalga
2015 metais energetikos ministro valdymo srityje veikusios valstybės viešojo sektoriaus organizacijos:
Biudžetinės
įstaigos - 2

Viešosios įstaigos
-0

Valstybės įmonės
-4

Akcinės
bendrovės - 8

Ministro valdymo srityje
veikiančios Vyriausybės
įstaigos - 1

Ministro valdymo srityje įvykę instituciniai pokyčiai:
 uždarajai akcinei bendrovei Visagino energetikos remontas 2014 m. sausio 25 d. Juridinių asmenų
registre pakartotinai įregistravus bankrutuojančio juridinio asmens teisinį statusą, 2015 metais
bankroto procedūros baigtos nebuvo;
 2015 m. rugpjūčio 6 d. vykusiame Lietuvos Respublikos Vyriausybės Strateginio komiteto posėdyje iš
esmės pritarta valstybės energetikos sektoriaus įmonių grupės valdymo modeliui ir pavesta
Energetikos ministerijai, užtikrinti būtinų sprendimų šiuo klausimu priėmimą. 2015 m. rugsėjo 7 d.
Energetikos ministras patvirtino UAB „EPSO-G“ valstybės valdomų energetikos sektoriaus įmonių
grupės korporatyvinio valdymo gaires, kurios nustato bendrai visai įmonių grupei vieningai taikomus
korporatyvinio valdymo principus, reglamentuoja įmonių grupės paskirtį, veiklos tikslus, valdymo
organizavimo modelį, valdymo struktūrą bei atskaitomybės ir veiklos priežiūros bei kontrolės sistemą.
2015 m. gruodžio 15 d. UAB „EPSO-G“ visuotinio akcininkų susirinkimo metu patvirtinta nauja UAB
„EPSO-G“ įstatų redakcija.
Ministro valdymo srityje veikusiosiose valstybės viešojo sektoriaus organizacijose 2015 metais vidutiniškai
dirbo 3861 darbuotojas (arba 3787 darbuotojai, eliminavus vidutinį Vyriausybės įstaigoje dirbančių darbuotojų
skaičių)15.
35 paveikslas. Energetikos ministro valdymo srities organizacijų vidutinis darbuotojų skaičius
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Ženkliausias darbuotojų skaičiaus augimas stebėtas uždarojoje akcinėje bendrovėje Tinklo priežiūros centras –
13 darbuotojų (nuo 9 iki 22 darbuotojų; 144%). Uždaroji akcinė bendrovė Tinklo priežiūros centras įsteigta
2014 m. vasario 24 d., o 2014 m. kovo 6 d. valdybos sprendimu bendrovei patvirtintas maksimalus 22 etatų
skaičius. Ministerijos duomenimis, vadovas pradėjo eiti pareigas 2014 m. vasario 24 d., kiti darbuotojai priimti
palaipsniui per 2014 metus. 2015 m. balandžio 28 d. valdybos sprendimu nutarta patvirtinti 3 etatų rezervą ir
leisti generaliniam direktoriui laikinai, iki 2016 m. gruodžio 31 d., įdarbinti darbuotojus neviršijant bendro

15

Čia ir toliau tekste palyginimas pateikiamas atsižvelgiant į Energetikos ministerijos pastabas dėl jos ministro valdymo srities
duomenis iškreipiančių Vyriausybės įstaigos Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija duomenų, apskaitomų priskiriant šią
įstaigą energetikos ministro valdymo sričiai

27

nustatyto maksimalaus etatų skaičiaus – 25. Atsižvelgiant į šį sprendimą, per 2015 metus buvo toliau darbinami
darbuotojai ir metų pabaigai bendrovėje jų skaičius sudarė 23.
Didžiausias darbuotojų skaičiaus mažėjimas 2015 metais stebėtas uždarojoje akcinėje bendrovėje Tetas – 29
darbuotojais (nuo 441 iki 412 darbuotojų; 6%). Ministerijos duomenimis, šis skirtumas atsirado 2014 m.
gruodžio mėnesį baigus vykdyti projektą, kuriam darbuotojai buvo įdarbinti pagal terminuotas darbo sutartis,
bei optimizavus viename iš akcinės bendrovės padalinių dirbusių darbuotojų skaičių.
Ministro valdymo srityje veikusių valstybės viešojo sektoriaus organizacijų darbuotojų darbo užmokesčiui buvo
skirta 56,4 mln. Eur (arba 55,2 mln. Eur, eliminavus Vyriausybės įstaigos darbo užmokesčio fondą).
36 paveikslas. Energetikos ministro valdymo srities organizacijų darbuotojų
darbo užmokesčio sumos (mln. Eur)
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Didžiausias darbo užmokesčio fondo augimas skaitine reikšme fiksuotas valstybės įmonėje Ignalinos atominė
elektrinė – 590 tūkst. Eur (nuo 28446 tūkst. Eur iki 29037 tūkst. Eur; 2%). Ministerijos duomenimis, šis augimas
susidarė dėl naujos darbo apmokėjimo sistemos valstybės įmonėje įdiegimo. 2014 m. kartu su kolektyvine
įmonės sutartimi patvirtintos įmonės darbuotojų darbo užmokesčio taisyklės, pagal kurias darbuotojams, kurių
bazinis atlyginimas yra mažesnis nei taisyklių priede nurodytas minimalus bazinio atlyginimo dydis, nepriemokų
balansavimas vykdomas dviem etapais: 1 etapas - nuo 2015 m. kovo 1 d. darbuotojams, kurių nepriemokos
suma yra iki 58 EUR, nustatomas bazinis atlyginimas lygus minimaliam bazinio atlyginimo dydžiui;
darbuotojams, kurių nepriemokos suma yra daugiau nei 58 EUR, prie bazinio atlyginimo pridedama 58 EUR; 2
etapas - nuo 2016 m. sausio 1 d. darbuotojams, kurių nepriemokų balansavimas buvo atliktas iš dalies, prie
bazinio atlyginimo pridedama likusi nepriemokos suma. Taip pat, vadovaujantis šių taisyklių nuostatomis
darbuotojams, kurie dirba esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų, priklausomai nuo nukrypimų nuo
normalių darbo sąlygų lygio, mokamas fiksuotas priedas: 1 lygis – 100 EUR; 2 lygis - 150 EUR. Atsižvelgiant į
tokią darbo apmokėjimo sistemą, bei per 2015 metus įgyvendinus nepriemokų balansavimo pirmąjį etapą ir
susidarė fiksuotas darbo užmokesčio fondo valstybės įmonėje skirtumas. Atsižvelgiant į anksčiau dėstytas
priežastis, didžiausias darbo užmokesčio fondo augimas procentais 2015 metais fiksuotas uždarojoje akcinėje
bendrovėje Tinklo priežiūros centras – 144% (nuo 165 tūkst. Eur iki 402 tūkst. Eur, 237 tūkst. Eur).
Didžiausias darbo užmokesčio fondo mažėjimas tiek skaitine, tiek procentine reikšme fiksuotas uždarojoje
akcinėje bendrovėje Baltpool – 33 tūkst. Eur (nuo 236 tūkst. Eur iki 203 tūkst. Eur; 14%). Ministerijos
duomenimis, nustatytą skirtumą sąlygojo sumažėjusios darbo užmokesčio sąnaudos dėl nutrauktos dujų biržos
administratoriaus veiklos bei natūralių darbuotojų kaitos priežasčių (generalinės direktorės gimdymo ir vaiko
priežiūros atostogų, kurių metu l. e. p. generalinis direktorius bendrovėje dirbo puse etato).
2015 metais energetikos ministro valdymo srityje veikusios valstybės viešojo sektoriaus organizacijos
darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio mediana buvo 1238 Eur (arba 1206 Eur, eliminavus Vyriausybės
įstaigos darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio duomenis), 2014 metais ji buvo – 1202 Eur (arba 1162 Eur,
eliminavus Vyriausybės įstaigos darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio duomenis). Įstaigos vadovo – 4050 Eur
(arba 3636 Eur, eliminavus Vyriausybės įstaigos vadovo vidutinio darbo užmokesčio duomenis), 2014 metais –
4363 Eur (arba 4133 Eur, eliminavus Vyriausybės įstaigos vadovo vidutinio darbo užmokesčio duomenis).
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2015 metais vidutinio darbuotojų darbo užmokesčio mediana tiek skaitine, tiek ir procentine reikšme labiausiai
augo uždarojoje akcinėje bendrovėje Tinklo priežiūros centras – 345 Eur (nuo 1147 Eur iki 1492 Eur; 30%).
Ministerijos duomenimis, toks medianos augimas susidarė dėl to, kad įmonę įsteigus 2014 metais joje buvo
įdarbintas laikinas vadovas 0,25 etatu, o reikalingi žmogiškieji ištekliai (įskaitant ir skyrių vadovus, bei pilnu
etatu dirbantį įstaigos vadovą) pradėti komplektuoti tik antrojoje 2014 metų pusėje. Atitinkamai 2014 metais
vadovui nebuvo išmokėta kintama atlygio dalis, kuri mokėti pradėta tik 2015 metais.
Dėl anksčiau dėstytų priežasčių, ženkliausias vidutinio darbuotojų darbo užmokesčio medianos mažėjimas
2015 metais fiksuotas uždarojoje akcinėje bendrovėje Baltpool – 314 Eur (nuo 1831 Eur iki 1517 Eur; 17%).
Atskirai atkreiptinas dėmesys į tai, kad ne pirmus metus ataskaitos rengimo metu Energetikos ministerija,
argumentuodama tuo, kad branduolinė sauga, kaip valdymo sritis, energetikos ministrui nėra priskirta, reiškia
nepritarimą Vyriausybės įstaigos Valstybinė atominė saugos inspekcija įtraukimui į palyginimą kartu su kitomis
energetikos ministro valdymo srities viešojo sektoriaus organizacijomis. Ministerijos nuomone, Vyriausybės
įstaigos duomenų apskaita kartu su kitų energetikos ministro valdymo srityje veikiančių viešojo sektoriaus
organizacijų duomenimis, daro ženklią įtaką visos srities rodikliams ir tokiu būdu juos iškreipia. Atsižvelgiant į
tai, kad panašias pastabas dėl jų ministrų valdymo sričiai priskirtų Vyriausybės įstaigų duomenų apskaitos yra
teikusios taip pat ir Teisingumo bei Finansų ministerijos, šios ataskaitos „Išvadų ir siūlymų“ dalyje Vyriausybei
svarstyti yra teikiamas siūlymas dėl alternatyvios Vyriausybės įstaigų duomenų apskaitos ateinančių metų
ataskaitoje.
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Finansų ministro valdymo srities apžvalga
2015 metais finansų ministro valdymo srityje veikusios valstybės viešojo sektoriaus organizacijos:
Biudžetinės
įstaigos - 26

Viešosios įstaigos
- 216

Valstybės įmonės
-3

Akcinės
bendrovės - 2117

Ministro valdymo srityje
veikiančios Vyriausybės
įstaigos - 2

Ministro valdymo srityje įvykę instituciniai pokyčiai:
• Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gegužės 6 d. nutarimu Nr. 458 sujungimo būdu
buvo reorganizuojamos Turto vertinimo priežiūros tarnyba, Audito ir apskaitos tarnyba ir Įmonių
bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos. Po reorganizacijos veikianti įstaiga - Audito,
apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Finansų ministerijos Juridinių asmenų
registre įregistruota 2015 m. gruodžio 31 d.;
• Sujungimo būdu buvo reorganizuojamos akcinės bendrovės LESTO ir Lietuvos dujos. Po reorganizacijos
įsteigta akcinė bendrovė Energijos skirstymo operatorius Juridinių asmenų registre įregistruota 2015
m. gruodžio 11 d.;
• Sujungimo būdu buvo reorganizuojamos uždarosios akcinės bendrovės Elektros tinklo paslaugos ir
Kauno energetikos remontas. Po reorganizacijos įsteigta uždaroji akcinė bendrovė Energetikos
paslaugų ir rangos organizacija Juridinių asmenų registre įregistruota 2015 m. lapkričio 9 d.;
• Buvo reorganizuojamos uždarosios akcinės bendrovės LITGAS ir Lietuvos dujų tiekimas (Juridinių asmenų
registre statusas „reorganizuojama“ bendrovėms suteiktas nuo 2015 m. rugsėjo 7 d.);
• Iš Juridinių asmenų registro išregistruotos: akcinė bendrovė LESTO (2015 m. gruodžio 31 d.), akcinė
bendrovė Lietuvos dujos (2015 m. gruodžio 31 d.), uždaroji akcinė bendrovė Elektros tinklo paslaugos
(2015 m. gruodžio 30 d.), uždaroji akcinė bendrovė Kauno energetikos remontas (2015 m. gruodžio 29
d.);
• 2015 m. kovo 26 d. perdavimo-priėmimo aktu Nr. 1 valstybės įmonė Turto bankas iš Ūkio ministerijos
perėmė privatizuojamas uždarosios akcinės bendrovės poilsio namų „Baltija“ akcijas;
• 2015 m. balandžio 2 d. perdavimo-priėmimo aktu Nr. 2 valstybės įmonė Turto bankas iš Ūkio ministerijos
perėmė privatizuojamas akcinės bendrovės Giraitės ginkluotės gamykla akcijas;
• Buvo privatizuojamos/parduodamos valstybės įmonei Turto bankas priklausančios akcinės bendrovės
Mintis, uždarosios akcinės bendrovės Geoterma ir uždarosios akcinės bendrovės Sportininkų
testavimo ir reabilitacijos centras akcijos.

Ministro valdymo srityje veikusiosiose valstybės viešojo sektoriaus organizacijose 2015 metais vidutiniškai
dirbo 12887 darbuotojai.

16

Remiantis Finansų ministerijos ataskaitos rengimui pateikta informacija, į ministro valdymo srities viešojo sektoriaus organizacijų
sąrašą papildomai įtraukta pirmą kartą ministerijos informacijoje paminėta viešoji įstaiga Energetikų mokymo centras (Juridinių
asmenų registre įregistruota 2001 metais)
17
Ženklus akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių finansų ministro valdymo srityje skaičiaus kitimas susidarė dėl
privatizavimo/pardavimo procedūroms atlikti valstybės įmonei Turto bankas (atskaitingai Vyriausybei, tačiau veikiančiai finansų
ministrui pavestoje valdymo srityje) perduotų, kitų ministrų valdymo srityse veikusių akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių akcijų, bei
dėl tik šiais metais finansų ministerijos teikiamų jų ministro valdymo srityje veikiančių viešojo sektoriaus organizacijų sąraše
atsiradusių (nors veikusių ir seniau) dviejų papildomų bendrovių
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37 paveikslas. Finansų ministro valdymo srities organizacijų vidutinis darbuotojų skaičius
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Labiausiai darbuotojų skaičius skaitine reikšme išaugo valstybės įmonėje Turto bankas – 58 darbuotojais (nuo
71 iki 129 darbuotojų; 82%). Šį augimą lėmė po reorganizacijos prie valstybės įmonės Turto bankas prijungus
valstybės įmonę Valstybės turto fondą perkelti pastarosios įmonės darbuotojai. Procentine reikšme didžiausias
darbuotojų skaičiaus augimas fiksuotas uždarojoje akcinėje bendrovėje VAE SPB – 417% (nuo 3 iki 16
darbuotojų; 13 darbuotojų), į kurią iš uždarosios akcinės bendrovės Lietuvos energija buvo perkelti naujos
branduolinės elektrinės projekto (kaip verslo) darbuotojai.
Didžiausias darbuotojų skaičiaus mažėjimas skaitine reikšme fiksuotas akcinėje bendrovėje Lietuvos energijos
gamyba – 47 darbuotojais (nuo 494 iki 447 darbuotojų; 9%). Šį mažėjimą lėmė šios priežastys: į uždarąją akcinę
bendrovę Lietuvos energija buvo perkelti audito funkcijos darbuotojai; į uždarąją akcinę bendrovę Energijos
tiekimas buvo perkelti didmeninės elektros funkcijos darbuotojai; naujų technologijų diegimas Chemijos bare,
leido atsisakyti naktinės pamainos darbuotojų, o sumažėjusios gamybos apimtys Elektrėnų komplekse taip pat
optimizavo šiame komplekse dirbančiųjų skaičių.
Dėl vykdytų uždarųjų akcinių bendrovių Duomenų logistikos centras ir Technologijų ir inovacijų centras veiklų
atskyrimo, perskirstant bendrovių vykdytas funkcijas (bei atitinkamai jas atlikusius darbuotojus), procentine
reikšme didžiausias darbuotojų skaičiaus mažėjimas fiksuotas uždarojoje akcinėje bendrovėje Duomenų
logistikos centras – 47% (nuo 34 iki 18 darbuotojų; 16 darbuotojų).
Ministro valdymo srityje veikusių valstybės viešojo sektoriaus organizacijų darbuotojų darbo užmokesčiui buvo
skirta 134,6 mln. Eur.
Dėl anksčiau dėstytų priežasčių išaugus darbuotojų skaičiui, didžiausias darbo užmokesčio fondo augimas
skaitine reikšme fiksuotas valstybės įmonėje Turto bankas – 681 tūkst. Eur (nuo 1181 tūkst. Eur iki 1862 tūkst.
Eur; 58%), procentine – uždarojoje akcinėje bendrovėje VAE SPB – 517% (nuo 93 tūkst. Eur iki 575 tūkst. Eur;
482 tūkst. Eur).
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2015 metais finansų ministro valdymo srityje veikusių viešojo sektoriaus organizacijų darbuotojų vidutinio
darbo užmokesčio mediana buvo 893 Eur, 2014 metais – 864 Eur. Įstaigos vadovo – 2252 Eur, 2014 metais –
2215 Eur.
Dėl anksčiau įvardytų priežasčių, o taip pat dėl 2015 m. IV ketvirtyje nutrauktų dalies darbuotojų darbo sutarčių,
atleidžiamiems darbuotojams išmokant išeitines kompensacijas bei kompensacijas už nepanaudotas atostogas,
ženkliausias darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio medianos tiek skaitine, tiek procentine reikšme pokytis
(augimas) fiksuotas uždarojoje akcinėje bendrovėje VAE SPB – 2250 Eur (nuo 132 Eur iki 2382 Eur, 1715%).
Iš uždarosios akcinės bendrovės Lietuvos energija į uždarąją akcinę bendrovę VAE SPB perkėlus naujos
branduolinės elektrinės projekto (kaip verslo) darbuotojus, 2015 metais uždarojoje akcinėje bendrovėje
Lietuvos energija fiksuotas ženkliausias vidutinio darbuotojų darbo užmokesčio medianos mažėjimas skaitine
reikšme – t. y. 277 Eur (2464 Eur iki 2187 Eur; 11%).
Procentine reikšme ženkliausias medianos mažėjimas fiksuotas uždarojoje akcinėje bendrovėje poilsio namai
„Baltija“ – 17% (nuo 665 Eur iki 546 Eur; 119 Eur), susidaręs 2014 metais, po reorganizacijos, išmokant
priklausiusias kompensacijas atleidus 77 darbuotojus, kurių vidutinis darbo užmokestis buvo didesnis negu
2015 metais priimtų naujų darbuotojų.
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Krašto apsaugos ministro valdymo srities apžvalga
2015 metais krašto apsaugos ministro valdymo srityje veikusios valstybės viešojo sektoriaus organizacijos:
Biudžetinės
įstaigos - 11

Viešosios įstaigos
-0

Valstybės įmonės
-0

Ministro valdymo srityje
veikiančios Vyriausybės
įstaigos - 0

Akcinės
bendrovės - 0

Ministro valdymo srityje įvykę instituciniai pokyčiai:
• vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugpjūčio 27 d. nutarimu Nr. 838, prijungimo
prie Mobilizacijos departamento prie Krašto apsaugos ministerijos būdu buvo reorganizuotas Pilietinės
gynybos centras prie Krašto apsaugos ministerijos. Po reorganizavimo nuo 2015 m. sausio 1 d. veikianti
biudžetinė įstaiga – Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie Krašto apsaugos
ministerijos;
• vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugpjūčio 27 d. nutarimu Nr. 829, prijungimo
prie Krašto apsaugos ministerijos būdu buvo reorganizuotas Krašto apsaugos archyvas prie Krašto
apsaugos ministerijos;
• vadovaujantis krašto apsaugos ministro 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-1321, nuo 2015 m. sausio
1 d. buvo pakeisti Ryšių ir informacinių sistemų tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos veiklos
tikslai ir pavadinimas. Naujas įstaigos pavadinimas – Kibernetinio saugumo ir telekomunikacijų tarnyba
prie Krašto apsaugos ministerijos;
• iš Juridinių asmenų registro 2015 m. sausio 8 d. išregistruota biudžetinė įstaiga Krašto apsaugos archyvas
prie Krašto apsaugos ministerijos;
• iš Juridinių asmenų registro 2015 m. sausio 9 d. išregistruota biudžetinė įstaiga Pilietinės gynybos centras
prie Krašto apsaugos ministerijos;
Ministro valdymo srityje veikusiosiose valstybės viešojo sektoriaus organizacijose 2015 metais vidutiniškai
dirbo 10307 darbuotojai (įskaitant profesinės karo tarnybos karius)18.
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Labiausiai vidutinis darbuotojų skaičius (neskaitant profesinės karo tarnybos karių) skaitine reikšme išaugo
Lietuvos kariuomenėje – 66 darbuotojais (nuo 1250 iki 1316 darbuotojų; 5%). Ministerijos duomenimis,
Lietuvos kariuomenės personalo skaičius buvo didinamas, nuo 2015 m. gegužės mėn. pradėjus karo
prievolininkų šaukimą į 9 mėnesių trukmės nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą (toliau – NPPKT).
18

Atsižvelgiant į tai, kad ataskaitai naudotas šaltinis – TDS, darbuotojų skaičius neapima žvalgybos pareigūnų, kurių duomenys TDS
nėra kaupiami.
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Papildomas personalas buvo reikalingas karo prievolininkams administruoti, 3000–3500 karo prievolininkų
atrankos ir šaukimo į NPPKT, sveikatos patikrinimo procedūroms organizuoti, karių poreikiams (higienos,
maitinimo, sveikatos priežiūros, aprangos) užtikrinti, aprūpinimo poreikiui (ginklų ir amunicijos, ryšių ir
stebėjimo sistemų, autotransporto sistemų ir kt.) planuoti ir įsigijimo procedūroms organizuoti. Papildomai
pažymėtina tai, kad nuo 2015 m. rugpjūčio 14 d., vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m.
rugpjūčio 12 d. nutarimu Nr. 842, Krašto apsaugos ministerijai pavaldžiose ir krašto apsaugos ministro valdymo
sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose (be profesinės karo tarnybos karių) 215 pareigybių buvo
padidintas didžiausias leistinas valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių skaičius.
Procentine reikšme ženkliausias darbuotojų skaičiaus augimas fiksuotas Infrastruktūros plėtros departamente
prie Krašto apsaugos ministerijos – 16% (nuo 22 iki 26 darbuotojų, 4 darbuotojais). Pagrindiniai personalo
skaičiaus pokyčiai 2015 m. vyko dėl Infrastruktūros plėtros departamento prie Krašto apsaugos ministerijos
pertvarkos. Vadovaujantis krašto apsaugos ministro 2014 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. V-815, departamentui
buvo priskirtos funkcijos, susijusios su viešaisiais pirkimais statybų srityje, o jo iki pertvarkos vykdytos, ir su
elektroninių apsaugos sistemų įrengimu susijusios funkcijos buvo perduotos Vyriausybinių ryšių centrui.
Didžiausias darbuotojų skaičiaus mažėjimas tiek skaitine, tiek procentine reikšme fiksuotas Vytauto Didžiojo
karo muziejuje – 7 darbuotojais (nuo 93 iki 86; 7%). Šis mažėjimas sąlygotas 2015 m. balandžio mėnesį Vytauto
Didžiojo karo muziejuje vykusių struktūrinių pertvarkymų, kurių metu buvo racionaliai perskirstytos funkcijos
tarp skyrių: panaikintas funkcijų dubliavimas, perteklinės funkcijos, optimizuota Vytauto Didžiojo karo
muziejaus veikla.
Ministro valdymo srityje veikusių valstybės viešojo sektoriaus organizacijų darbuotojų darbo užmokesčiui buvo
skirta 19,2 mln. Eur19.
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Dėl anksčiau minėtų priežasčių išaugus personalo skaičiui, bei priedų už kvalifikacinę klasę suteikimo ir
padidėjusio tarnybos stažo, sąlygojusio lėšų priedams už tarnybos stažą padidėjimo, ženkliausias darbo
užmokesčio fondo augimas 2015 metais fiksuotas Lietuvos kariuomenėje – 1,1 mln. Eur (nuo 9,0 mln. Eur iki
10,1 mln. Eur; 12%). Procentine reikšme ženkliausias augimas fiksuotas Infrastruktūros plėtros departamente
prie Krašto apsaugos ministerijos – 21% (nuo 255 tūkst. Eur iki 310 tūkst. Eur; 55 tūkst. Eur), kurį sąlygojo naujai
priskirtoms viešųjų pirkimų atlikimo funkcijoms į departamentą perkelti darbuotojai kartu su jų darbo
užmokesčiui skirtomis papildomomis lėšomis.
Dėl natūralios darbuotojų kaitos, naujai priimtiems darbuotojams mokamo mažesnio darbo užmokesčio, bei
2015 metais laisvos įstaigos vadovo pareigybės, ženkliausias darbo užmokesčio fondo mažėjimas tiek skaitine,

19

Be profesinės karo tarnybos karių.
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tiek procentine reikšme nustatytas Centralizuotoje finansų ir turto tarnyboje prie Krašto apsaugos ministerijos
– 10 tūkst. Eur (nuo 256 tūkst. Eur iki 246 tūkst. Eur; 4%).
2015 metais krašto apsaugos ministro valdymo srityje veikusių valstybės viešojo sektoriaus organizacijų
darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio mediana buvo 805 Eur, 2014 metais – 894 Eur. Įstaigos vadovo –1924
Eur, 2014 metais – 2094 Eur.
Dėl nuo 2015 m. sausio 1 d. Kibernetinio saugumo ir telekomunikacijų tarnyboje prie Krašto apsaugos
ministerijos pradėjusio veikti padalinio – Nacionalinio kibernetinio saugumo centro, kuriame įsteigtos
aukštesnių pareiginių algų koeficientų pareigybės negu likusioje tarnyboje, labiausiai darbuotojų vidutinio
darbo užmokesčio mediana eurais išaugo Kibernetinio saugumo ir telekomunikacijų tarnyboje prie Krašto
apsaugos ministerijos – 96 Eur (nuo 1167 Eur iki 1263 Eur; 8%). Procentine reikšme, dėl priedų kultūros
darbuotojams skyrimo 2015 metais, ženkliausias darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio medianos augimas
stebėtas Vytauto Didžiojo karo muziejuje, kur toks augimas sudarė 14% (nuo 497 Eur iki 565 Eur; 68 Eur).
Dėl anksčiau nurodytų priežasčių ženkliausias srityje darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio medianos
mažėjimas fiksuotas Centralizuotoje finansų ir turto tarnyboje prie Krašto apsaugos ministerijos – 83 Eur (nuo
1144 Eur iki 1061 Eur; 7%).
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Kultūros ministro valdymo srities apžvalga
2015 metais kultūros ministro valdymo srityje veikusios valstybės viešojo sektoriaus organizacijos:
Biudžetinės
įstaigos - 71

Viešosios įstaigos
-9

Valstybės įmonės
-2

Ministro valdymo srityje
veikiančios Vyriausybės
įstaigos - 2

Akcinės
bendrovės - 1

Ministro valdymo srityje įvykę instituciniai pokyčiai:
 jungimo būdu (prijungiant jį prie Žemaičių muziejaus „Alka“) buvo reorganizuota biudžetinė įstaiga
Žemaičių vyskupystės muziejus, kuri iš Juridinių asmenų registro išregistruota 2015 m. liepos 1 d.;
 buvo likviduojama valstybės įmonė Vilniaus pilių direkcija, jos funkcijas perduodant Nacionaliniam
muziejui Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai;
 buvo tęsiamos dar 2014 m. liepos – rugpjūčio mėnesiais pradėtos Lietuvos valstybės naujojo archyvo,
Lietuvos literatūros ir meno archyvo, Alytaus, Marijampolės, Panevėžio, Tauragės, Telšių, Kauno,
Klaipėdos, Šiaulių, Vilniaus ir Utenos apskričių archyvų reorganizavimo procedūros (šioms įstaigoms
statusas „reorganizuojama“ Juridinių asmenų registre įregistruotas 2014 metais);
 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 24 d. nutarimu Nr. 1300, nuo 2015 m.
liepos 1 d. įsteigta nauja biudžetinė įstaiga – Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės.
Ministro valdymo srityje veikusiosiose valstybės viešojo sektoriaus organizacijose 2015 metais vidutiniškai
dirbo 6999 darbuotojai.
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Dėl 2015 metais vykdytos reorganizacijos (reorganizavus Žemaičių vyskupystės muziejų jungimo būdu –
prijungus jį prie Žemaičių muziejaus „Alka“, kuriam perėjo visos reorganizuotos įstaigos funkcijos, bei dalis
žmogiškųjų išteklių joms vykdyti), ženkliausias darbuotojų skaičiaus augimas stebėtas biudžetinėje įstaigoje
Žemaičių muziejus „Alka“ – 9 darbuotojais (nuo 40 iki 49 darbuotojų; 23%). Pasikeitus darbuotojų etatinei
struktūrai viešojoje įstaigoje Kauno įvairių tautų kultūros centras, joje 2015 metais nustatytas ženkliausias
procentine reikšme darbuotojų skaičiaus augimas – 27% (nuo 4 iki 5 darbuotojų; 1 darbuotoju).
Kūrybiniams darbuotojams viešojoje įstaigoje Keistuolių teatras pasirinkus kitą veiklos modelį (darbą ne pagal
darbo sutartis), šioje įstaigoje 2015 metais stebėtas didžiausias darbuotojų skaičiaus mažėjimas – 16
darbuotojų (nuo 32 iki 16 darbuotojų; 51%).
Ministro valdymo srityje veikusių valstybės viešojo sektoriaus organizacijų darbuotojų darbo užmokesčiui buvo
skirta 54,1 mln. Eur.
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Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 671 ir perskirsčius 2015
metų Kultūros ministerijos asignavimuose numatytas valstybės biudžeto lėšas kultūros ir meno darbuotojų
darbo užmokesčiui padidinti, labiausiai darbuotojų darbo užmokesčio fondas skaitine reikšme išaugo Lietuvos
nacionaliniame operos ir baleto teatre – 560 tūkst. Eur (nuo 4836 tūkst. Eur iki 5396 tūkst. Eur; 12%).
Procentine reikšme ženkliausias darbo užmokesčio fondo augimas nustatytas viešojoje įstaigoje Kultūros
vertybių globos tarnyba, nuo 2015 metų vidurio pradėjusioje aktyviai vykdyti savo tiesioginę veiklą, kur toks
augimas sudarė 2619% (nuo 136 iki 3694 Eur; 3558 Eur).
Dėl 2014 metais organizuojant Dainų šventę ir Baltijos šalių studentų dainų ir šokių šventę
„Gaudeamus“ sudarytų autorinių sutarčių gausos bei tam skirto papildomo finansavimo iš kitų asignavimų
valdytojų, 2015 metais, tokio finansavimo neskyrus, ženkliausias (lyginant su 2014 metais) darbo užmokesčio
fondo skaitine reikšme pokytis nustatytas Lietuvos liaudies kultūros centre – 39 tūkst. Eur (nuo 450 tūkst. Eur
iki 411 tūkst. Eur; 8%). Procentine reikšme, dėl anksčiau įvardytų priežasčių, didžiausias darbo užmokesčio
fondo mažėjimas fiksuotas viešojoje įstaigoje Keistuolių teatras – 38% (nuo 40 tūkst. Eur iki 25 tūkst. Eur; 15
tūkst. Eur).
2015 metais kultūros ministro valdymo srityje veikusių valstybės viešojo sektoriaus organizacijų darbuotojų
vidutinio darbo užmokesčio mediana buvo 609 Eur, 2014 metais – 560 Eur. Įstaigos vadovo – 1461 Eur,
2014 metais – 1375 Eur.
2015 metais, pasikeitus įstaigos vadovui (atleistam vadovui išmokant priklausiusias kompensacijas) ir padidinus
naujojo vadovo darbo užmokestį, didžiausias vidutinio darbo užmokesčio medianos augimas nustatytas
viešojoje įstaigoje Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas – 338 Eur (nuo 1377 Eur iki 1715 Eur; 25%). Dėl
anksčiau nurodytų priežasčių procentine reikšme ženkliausias darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio
medianos augimas fiksuotas viešojoje įstaigoje Kultūros vertybių globos tarnyba – 281% (nuo 9 Eur iki 31 Eur;
22 Eur).
Pasikeitus darbuotojų etatinei struktūrai viešojoje įstaigoje Kauno įvairių tautų kultūros centras, joje nustatytas
ženkliausias darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio medianos mažėjimas – 116 Eur (nuo 604 Eur iki 488 Eur;
19%).
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Socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo srities apžvalga
2015 metais socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo srityje veikusios valstybės viešojo sektoriaus
organizacijos:
Biudžetinės
įstaigos - 78

Viešosios įstaigos
-4

Valstybės įmonės
-0

Ministro valdymo srityje
veikiančios Vyriausybės
įstaigos - 0

Akcinės
bendrovės - 2

Ministro valdymo srityje įvykę instituciniai pokyčiai:
 vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gegužės 13 d. nutarimu Nr. 482 jungimo būdu
(prijungiant prie Marijampolės specialiųjų globos namų) buvo reorganizuota biudžetinė įstaiga
Marijampolės vaikų globos namai „Putinas“. Iš Juridinių asmenų registro Marijampolės vaikų globos
namai „Putinas“ išregistruoti 2015 m. lapkričio 18 d.;
 vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 129, Sveikatos
apsaugos ministerijai perduotos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patikėjimo teise valdytos
uždarosios akcinės bendrovės Pušyno kelias paprastosios vardinės nematerialiosios akcijos;
 buvo reorganizuojama uždaroji akcinė bendrovė Senevita (Juridinių asmenų registre statusas
„dalyvaujantis reorganizavime“ bendrovei įregistruotas 2015 m. vasario 2 d.);
 buvo reorganizuojama uždaroji akcinė bendrovė Baldžio šilas (Juridinių asmenų registre statusas
„reorganizuojama“ bendrovei įregistruotas 2015 m. vasario 4 d.).

Ministro valdymo srityje veikusiosiose valstybės viešojo sektoriaus organizacijose 2015 metais vidutiniškai
dirbo 11212 darbuotojų.
43 paveikslas. Socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo srities organizacijų vidutinis metinis darbuotojų
skaičius
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2015 metais vidutinis darbuotojų skaičius tiek skaitine, tiek procentine reikšme labiausiai augo Adakavo
socialinės globos namuose – 53 darbuotojais (nuo 98 iki 151 darbuotojo; 54%). Šį augimą sąlygojo nuo 2014 m.
lapkričio 19 d. po reorganizacijos jungimo būdu prie Adakavo socialinės globos namų prijungtas Tauragės
neįgaliųjų reabilitacijos centras, kurio funkcijas atlikti pavesta po reorganizacijos likusiems veikti socialiniams
globos namams. Nepertraukiamam paslaugų teikimui užtikrinti bei ilgalaikei socialinei globai teikti Adakavo
socialinės globos namuose buvo įsteigta 20 papildomų pareigybių.
2015 metais, vykdant struktūrinius pertvarkymus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus
skyriuje, jame fiksuotas didžiausias darbuotojų skaičiaus mažėjimas – 29 darbuotojais (nuo 686 iki 657
darbuotojų; 4%). Procentine reikšme ženkliausias mažėjimas nustatytas Kauno gestų kalbos vertėjų centre -
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15% (nuo 35 iki 30 darbuotojų; 5 darbuotojais), dėl 2014 metais Europos Sąjungos lėšomis finansuojamam
projektui vykdyti papildomai priimtų darbuotojų, kurie buvo atleisti pasibaigus projekto laikotarpiui 2015
metais.
Ministro valdymo srityje veikusių valstybės viešojo sektoriaus organizacijų darbuotojų darbo užmokesčiui buvo
skirta 89,8 mln. Eur.
44 paveikslas. Socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo srities organizacijų darbuotojų darbo
užmokesčio sumos (mln. Eur)
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Dėl anksčiau nurodytų priežasčių, ženkliausias darbo užmokesčio fondo augimas 2015 metais taip pat fiksuotas
Adakavo socialinės globos namuose – 320 tūkst. Eur (nuo 469 tūkst. Eur iki 789 tūkst. Eur; 68%). Ženkliausias
darbo užmokesčio fondo mažėjimas nustatytas Skalvijos vaikų globos namuose – 33 tūkst. Eur (nuo 286 tūkst.
Eur iki 253 tūkst. Eur; 11%). Šį mažėjimą lėmė sumažėjus globos namuose gyvenančių vaikų skaičiui optimizuota
darbuotojų struktūra, bei 2015 metais penkis mėnesius nemokėtas darbo užmokestis įstaigos vadovui.
2015 metais socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo srityje veikusių valstybės viešojo sektoriaus
organizacijų darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio mediana buvo 581 Eur, 2014 metais – 527 Eur. Įstaigos
vadovo – 1510 Eur, 2014 metais – 1454 Eur.
2015 metais, padidinus minimalų darbo užmokestį, bei įstaigos vadovo sprendimu nuo 2015 m. gegužės
mėnesio padidinus valandinį slaugytojams ir jų padėjėjams mokamą atlyginimų dydį, ženkliausias darbuotojų
vidutinio darbo užmokesčio medianos augimas nustatytas uždarojoje akcinėje bendrovėje (nuo 2016 m. sausio
16 d. viešojoje įstaigoje) Senevita – 77 Eur (nuo 425 Eur iki 502 Eur; 18%). Dėl natūralių darbuotojų kaitos
priežasčių (pasikeitus didesnius ir mažesnius atlyginimus gaunančių darbuotojų skaičiaus santykiui),
darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio mediana 2015 metais mažėjo viešojoje įstaigoje Technikos priežiūros
tarnyba – 82 Eur (nuo 1365 Eur iki 1283 Eur; 6%)
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Susisiekimo ministro valdymo srities apžvalga
2015 metais susisiekimo ministro valdymo srityje veikusios valstybės viešojo sektoriaus organizacijos:
Biudžetinės
įstaigos - 9

Viešosios įstaigos
-4

Valstybės įmonės
- 16

Akcinės
bendrovės - 16

Ministro valdymo srityje
veikiančios Vyriausybės
įstaigos - 1

Ministro valdymo srityje įvykę instituciniai pokyčiai:
 vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 406 Susisiekimo
ministerijai pavesta įgyvendinti valstybės įmonės Infostruktūra savininko teises ir pareigas, kurias iki
šio nutarimo įsigaliojimo įgyvendino Vidaus reikalų ministerija;
 vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 14 d. nutarimu Nr. 974 Susisiekimo
ministerijos patikėjimo teise valdytos valstybei nuosavybės teise priklausiusios akcinės bendrovės
Lietuvos jūrų laivininkystė akcijos (suteikusios 56,66 procento balsų bendrovės visuotiniame akcininkų
susirinkime), kaip papildomas įnašas perduotos akcinei bendrovei Lietuvos geležinkeliai, didinant šios
bendrovės įstatinį kapitalą.
 2015 m. lapkričio 27 d. akcinės bendrovės Lietuvos jūrų laivininkystė generalinis direktorius pateikė
Klaipėdos apygardos teismui pareiškimą dėl bankroto bylos bendrovei iškėlimo, kuris Klaipėdos
apygardos teismo nutartimi buvo patenkintas iškeliant bendrovei bankroto bylą ir paskiriant bankroto
administratorių (Juridinių asmenų registre statusas „bankrutuojanti“ bendrovei įregistruotas 2015 m.
gruodžio 29 d.);
 2015 m. vasario 25 d. iš Juridinių asmenų registro išregistruota valstybės įmonė Transporto ir kelių
tyrimų institutas;
Ministro valdymo srityje veikusiosiose valstybės viešojo sektoriaus organizacijose 2015 metais vidutiniškai
dirbo 24143 darbuotojai.
45 paveikslas. Susisiekimo ministro valdymo srities organizacijų vidutinis darbuotojų skaičius
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Po 2014 m. liepos 1 d. įvykusios valstybės įmonės Tarptautinio Vilniaus oro uosto reorganizacijos (prie įmonės
prijungiant valstybės įmones Kauno aerouostas ir Tarptautinis Palangos oro uostas), pradėjo veikti
valstybės įmonė Lietuvos oro uostai, į kurią 2015 metų laikotarpiu buvo priimami papildomi darbuotojai
naujoms arba strategiškai svarbioms funkcijoms įgyvendinti. Šios priežastys lėmė, kad šioje valstybės įmonėje
2015 metais nustatytas didžiausias skaitine reikšme darbuotojų skaičiaus augimas – 15 darbuotojų (nuo 542 iki
557 darbuotojų; 3%). Procentine reikšme ženkliausias darbuotojų skaičiaus augimas fiksuotas Civilinės aviacijos
administracijoje - 6% (nuo 59 iki 63; 4 darbuotojais). Šį pokytį įtakojo 2015 m. spalio mėn., atsižvelgiant į
Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO), Europos skrydžių saugos agentūros ir Saugios oro
navigacijos organizacijos audito išvadose pateiktas rekomendacijas (didinti Civilinės aviacijos administracijos
pareigybių skaičių, siekiant užtikrinti tinkamą, ICAO ir Europos Sąjungos reikalavimus atitinkantį funkcijų
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vykdymą), susisiekimo ministro įsakymu iki 64 pareigybių padidintas didžiausias leistinas įstaigos pareigybių
skaičius.
Bendrovėje nuosekliai įgyvendinant darbuotojų skaičiaus optimizavimo programą, inicijuojant darbo
organizavimo pakeitimus bei tobulinant technologinius procesus, ženkliausias darbuotojų skaičiaus mažėjimas
skaitine reikšme 2015 metais fiksuotas akcinėje bendrovėje Lietuvos geležinkeliai – 339 darbuotojais (nuo
10674 iki 10335 darbuotojų; 3%). Procentine reikšme ženkliausias darbuotojų skaičiaus mažėjimas nustatytas
uždarojoje akcinėje bendrovėje Baltic Post – 39% (nuo 151 iki 92 darbuotojų; 59 darbuotojais), kurį pasiekti
leido bendrovės vykdyti veiklos optimizavimo bei funkcijų atlikimo perskirstymo procesai.
Ministro valdymo srityje veikusių valstybės viešojo sektoriaus organizacijų darbuotojų darbo užmokesčiui buvo
skirta 243,2 mln. Eur.
46 paveikslas. Susisiekimo ministro valdymo srities organizacijų darbuotojų
darbo užmokesčio sumos (mln. Eur)

229
250

240

243,2

201,6

200
150
100
50
0

2012

2013

2014

2015

Nuo 2015 m. liepos 1 d. valstybės mastu padidinus minimaliosios mėnesinės algos dydį, nuo 2015 m. balandžio
1 d. bendrovės sprendimu padidinus atlyginimus vadovaujančias pareigas užimantiems darbuotojams, bei
2015 metais įsteigus naują padalinį – Kauno logistikos centrą – didžiausias darbo užmokesčio fondo augimas
nustatytas akcinėje bendrovėje Lietuvos paštas – 2 mln. Eur (nuo 25 mln. Eur iki 27 mln. Eur; 8%).
Panaikinus akcinės bendrovės Lietuvos geležinkeliai struktūrinį padalinį – aplinkosaugos centrą, dalis jo vykdytų
funkcijų buvo perduotos akcinei bendrovei Geležinkelio apsaugos želdiniai, kuri nuo 2014 m. rugpjūčio 1 d.
buvo reorganizuota į uždarąją akcinę bendrovę Geležinkelių aplinkosaugos centras. Dėl funkcijų perėmimo
padidėjęs darbuotojų skaičius, bei aukštesnės kvalifikacijos specialistų (kurių atitinkamai aukštesnis ir vidutinis
darbo užmokestis) poreikis, lėmė procentine reikšme ženkliausią darbo užmokesčio fondo augimą uždarojoje
akcinėje bendrovėje Geležinkelių aplinkosaugos centras – 32% (nuo 1453 tūkst. Eur iki 1926 tūkst. Eur; 473
tūkst. Eur).
Gamybos apimčių mažėjimo įtakotas darbuotojų skaičiaus mažėjimas lėmė taip pat ir fiksuotą ženkliausią
srityje darbo užmokesčio fondo skaitine reikšme mažėjimą, nustatytą uždarojoje akcinėje bendrovėje Vilniaus
lokomotyvų remonto depas – 705 tūkst. Eur (nuo 5510 tūkst. Eur iki 4805 tūkst. Eur; 12%). Dėl anksčiau įvardytų
priežasčių didžiausias darbo užmokesčio fondo mažėjimas procentine reikšme stebėtas uždarojoje akcinėje
bendrovėje Baltic Post – 30% (nuo 1496 tūkst. Eur iki 1046 tūkst. Eur; 450 tūkst. Eur).
2015 metais susisiekimo ministro valdymo srityje veikusių valstybės viešojo sektoriaus organizacijų darbuotojų
vidutinio darbo užmokesčio mediana buvo 920 Eur, 2014 metais – 879 Eur. Įstaigos vadovo – 2484 Eur,
2014 metais – 2513 Eur.
Susisiekimo ministerijos duomenimis, dėl anksčiau įvardytų priežasčių, darbuotojų darbo užmokesčio mediana
labiausiai augo uždarojoje akcinėje bendrovėje Geležinkelių aplinkosaugos centras – 80 Eur (nuo 771 Eur iki
851 Eur; 11%), mažėjo – uždarojoje akcinėje bendrovėje Vilniaus lokomotyvų remonto depas – 11 Eur (nuo 908
Eur iki 897 Eur; 2%).

41

Sveikatos apsaugos ministro valdymo srities apžvalga
2015 metais sveikatos apsaugos ministro valdymo srityje veikusios valstybės viešojo sektoriaus organizacijos:
Biudžetinės
įstaigos - 37

Viešosios įstaigos
- 19

Valstybės įmonės
-0

Ministro valdymo srityje
veikiančios Vyriausybės
įstaigos - 1

Akcinės
bendrovės - 2

Ministro valdymo srityje įvykę instituciniai pokyčiai:
 vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 18 d. nutarimu Nr. 547 ,,Dėl Valstybinės
teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavadinimo ir
pavaldumo pakeitimo‘‘ Sveikatos apsaugos ministerijai nuo 2015 m. sausio 1 d. pavesta įgyvendinti
Valstybinės teismo medicinos tarnybos (naujas įstaigos pavadinimas) savininko teises ir pareigas.
 vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 129 Socialinės
apsaugos ir darbo ministerija perdavė Sveikatos apsaugos ministerijai 100 proc. valstybei nuosavybės
teise priklausančių uždarosios akcinės bendrovės Pušyno kelias akcijų.
 vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. kovo 25 d. nutarimu Nr. 301 uždaroji akcinė
bendrovė Pušyno kelias pertvarkyta į viešąją įstaigą Pušyno kelias;
 buvo likviduojama viešoji įstaiga Priklausomybės ligonių psichologinės ir socialinės reabilitacijos centras
„Nugalėtojų akademija“ (Juridinių asmenų registre statusas „likviduojama“ įstaigai suteiktas 2015 m.
kovo 9 d.);
 sujungimo būdu buvo reorganizuojama 10 įstaigų prie Sveikatos apsaugos ministerijos - 10 apskričių
visuomenės sveikatos centrų, kuriems 2015 m. rugpjūčio-rugsėjo mėnesiais Juridinių asmenų registre
įregistruotas statusas „reorganizuojama“;
 buvo tęsiamos bankroto procedūros uždarajai akcinei bendrovei Kraujo donorystės centras (Juridinių
asmenų registre bendrovei statusas „bankrutuojanti“ pakartotinai įregistruotas dar 2014 m. lapkričio
5 d.).
Ministro valdymo srityje veikusiosiose valstybės viešojo sektoriaus organizacijose 2015 metais vidutiniškai
dirbo 28940 darbuotojų.
47 paveikslas. Sveikatos apsaugos ministro valdymo srities organizacijų vidutinis darbuotojų skaičius
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Išplėtus Priėmimo – skubios pagalbos skyrių, bei dėl natūralios rezidentų kaitos įstaigoje, ženkliausias
darbuotojų skaičiaus skaitine reikšme augimas nustatytas viešojoje įstaigoje Vilniaus universiteto ligoninės
Santariškių klinikose – 118 darbuotojų (nuo 3641 iki 3759 darbuotojų; 3%). Procentine reikšme, įsteigus naują
struktūrinį padalinį – Savižudybių prevencijos biurą, ženkliausias augimas nustatytas Valstybiniame psichikos
sveikatos centre – 31% (nuo 22 iki 29 darbuotojų; 7 darbuotojais).
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Remiantis ministerijos pateikta informacija, didžiausias darbuotojų skaičiaus skaitine reikšme mažėjimas,
sąlygotas natūralių darbuotojų kaitos priežasčių, 2015 metais fiksuotas viešojoje įstaigoje Kauno klinikinė
ligoninė – 42 darbuotojais (nuo 1968 iki 1923 darbuotojų; 2%). 2015 metais, baigus Europos Sąjungos lėšomis
finansuotų projektų vykdymą, ženkliausias darbuotojų skaičiaus procentine reikšme mažėjimas nustatytas
Higienos institute – 11% (nuo 117 iki 104 darbuotojų; 13 darbuotojų).
Ministro valdymo srityje veikusių valstybės viešojo sektoriaus organizacijų darbuotojų darbo užmokesčiui 2015
metais buvo skirta 244,5 mln. Eur.
48 paveikslas. Sveikatos apsaugos ministro valdymo srities organizacijų darbuotojų
darbo užmokesčio sumos (mln. Eur)
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nuo 2015 m. liepos 1 d. padidinus minimalią mėnesinę algą, darbo užmokesčio fondas skaitine reikšme
labiausiai augo viešojoje įstaigoje Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos – 3 mln. Eur
(nuo 53 mln. Eur iki 56 mln. Eur; 6%). Dėl anksčiau minėto, Savižudybės prevencijos biuro įsteigimo (pradėjusio
veikti nuo 2015 m. sausio 1 d.), minimalios mėnesinės algos bei minimalių tarnybinių atlyginimų dydžių
pakeitimo darbuotojams, kurių darbo apmokėjimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m.
liepos 8 d. nutarimas Nr. 511, ženkliausias darbo užmokesčio fondo augimas procentais stebėtas Valstybiniame
psichikos sveikatos centre – 43% (nuo 183 tūkst. Eur iki 264 tūkst. Eur; 81 tūkst. Eur).
Didžiausias darbo užmokesčio fondo mažėjimas tiek skaitine, tiek procentine reikšme stebėtas Nacionalinėje
visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijoje – 117 tūkst. Eur (nuo 2105 tūkst. Eur iki 1987 tūkst. Eur; 5%).
Ministerijos duomenimis, šį pokytį įtakojo 2014 metais, optimizuojant įstaigos veiklą nutrauktos darbo sutartys
su daugiau negu 30 darbuotojų, kuriems buvo išmokėtos visos priklausančios kompensacijos, padidinusios
darbo užmokesčio fondo skaičius 2014 metais, kai tuo tarpu sumažėjęs darbuotojų skaičius 2015 metais
atitinkamai įtakojo ir darbo užmokesčio fondo sumažėjimą.
2015 metais sveikatos apsaugos ministro valdymo srityje veikusių valstybės viešojo sektoriaus organizacijų
darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio mediana buvo 682 Eur, 2014 metais – 643 Eur. Įstaigos vadovo – 2217
Eur, 2014 metais – 2121 Eur.
Nuo 2015 m. liepos mėnesio padidinus minimalią mėnesinę algą, o nuo 2015 m. kovo mėnesio padidinus
atlyginimą slaugos personalui ir pagalbiniams medicinos personalui, ženkliausias darbuotojų vidutinio darbo
užmokesčio medianos augimas tiek skaitine, tiek procentine reikšme nustatytas Vilniaus priklausomybės ligų
centre – 310 Eur (nuo 301 Eur iki 610 Eur; 100%).
Ženkliausias darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio medianos skaitine reikšme mažėjimas stebėtas
Valstybinėje akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyboje prie Sveikatos apsaugos ministerijos – 39 Eur
(nuo 875 Eur iki 836 Eur; 4%), dėl 2015 metais dalies darbo užmokesčio fondo perkėlimo į paprastąsias išlaidas
kreditoriniams įsiskolinimams apmokėti. Tuo tarpu dėl natūralių darbuotojų kaitos priežasčių procentine
reikšme ženkliausias darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio medianos pokytis (mažėjimas) nustatytas
Lietuvos bioetikos komitete – 5% (nuo 741 Eur iki 704 Eur; 37 Eur).
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Švietimo ir mokslo ministro valdymo srities apžvalga
2015 metais švietimo ir mokslo ministro valdymo srityje veikusios valstybės viešojo sektoriaus organizacijos:
Biudžetinės
įstaigos - 106

Viešosios įstaigos
- 57

Valstybės įmonės
-0

Ministro valdymo srityje
veikiančios Vyriausybės
įstaigos - 0

Akcinės
bendrovės - 2

Ministro valdymo srityje įvykę instituciniai pokyčiai:
 2015 m. spalio 28 d. iš Juridinių asmenų registro išregistruota Bezdonių vidurinė mokykla;
 2015 m. rugsėjo 1 d. jungimo būdu (prijungiant prie Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos)
reorganizuota Čiužiakampio pagrindinė mokykla (iš Juridinių asmenų registro išregistruota 2015 m.
rugsėjo 1 d.);
 2015 m. rugsėjo 1 d. jungimo būdu (prijungiant prie Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos)
reorganizuota Bukiškių žemės ūkio mokykla (iš Juridinių asmenų registro išregistruota 2015 m. rugsėjo
1 d.);
 2015 m. rugsėjo 1 d. iš Šilutės rajono savivaldybės perimtas "Diemedžio" ugdymo centras;
 2015 m. į viešąją įstaigą buvo reorganizuota biudžetinė įstaiga Kauno statybininkų rengimo centras
(Juridinių asmenų registre statusas „pertvarkoma“ įregistruotas 2015 m. birželio 29 d.);
 buvo likviduojamos viešoji įstaiga Lietuvos moksleivių krepšinio lyga (Juridinių asmenų registre statusas
„likviduojama“ įstaigai suteiktas 2015 m. spalio 20 d.), viešoji įstaiga Švietimo kaitos fondas (Juridinių
asmenų registre statusas „likviduojama“ įstaigai suteiktas 2005 m. liepos 26 d.), uždaroji akcinė
bendrovė Mokslo aidai (Juridinių asmenų registre statusas „likviduojama“ įstaigai suteiktas 2009 m.
spalio 6 d.).
Ministro valdymo srityje veikusiosiose valstybės viešojo sektoriaus organizacijose 2015 metais vidutiniškai
dirbo 38308 darbuotojai.
49 paveikslas. Švietimo ir mokslo ministro valdymo srities organizacijų vidutinis darbuotojų skaičius
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2015 metais, išaugus mokytis priimamų mokinių skaičiui, padidėjęs pedagogų poreikis lėmė ženkliausią
darbuotojų skaičiaus skaitine reikšme augimą viešojoje įstaigoje Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo
centras – 38 darbuotojais (nuo 496 iki 534 darbuotojų; 7%). Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. jungimo būdu
reorganizavus Bukiškių žemės ūkio mokyklą (ją prijungiant prie Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos),
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ženkliausias darbuotojų skaičiaus augimas procentine reikšme nustatytas Vilniaus automechanikos ir verslo
mokykloje – 32% (nuo 96 iki 128 darbuotojų; 32 darbuotojais).
Didžiausias darbuotojų skaičiaus mažėjimas tiek skaitine, tiek procentine reikšme nustatytas Lietuvos mokinių
neformaliojo švietimo centre – 455 darbuotojais (nuo 641 iki 196 darbuotojų; 69%). Šį pokytį sąlygojo per 2015
metus baigti visi įstaigos vykdomi projektai iš Europos Sąjungos lėšų: 2015 m. gruodžio 31 d. baigėsi projektas
„Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme.“ visi projekto darbuotojai atleisti per 2015 m. balandžio mėn.; 2015 m. rugpjūčio 31 d. baigėsi projektas
„Mokinių jaunųjų tyrėjų atskleidimo ir ugdymo sistemos sukūrimas - II etapas.“ - visi projekto darbuotojai
atleisti per 2015 m. birželio mėn.; 2015 m. rugsėjo 28 d. baigėsi projektas „Ugdymo karjerai infrastruktūros
bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme sukūrimas ir plėtra.“ - visi projekto darbuotojai atleisti per 2015
m. rugpjūčio mėn.
Ministro valdymo srityje veikusių valstybės viešojo sektoriaus organizacijų darbuotojų darbo užmokesčiui buvo
skirta 313,6 mln. Eur.
50 paveikslas. Švietimo ir mokslo ministro valdymo srities organizacijų darbuotojų
darbo užmokesčio sumos (mln. Eur)

323,4

330

313,6

320
310
300

288,8

291

290
280
270

2012

2013

2014

2015

Dėl anksčiau įvardytų priežasčių ženkliausias darbo užmokesčio sumos augimas skaitine reikšme 2015 metais
fiksuotas viešojoje įstaigoje Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras – 476 tūkst. Eur (nuo 3038 tūkst.
Eur iki 3514 tūkst. Eur; 15%). Procentine reikšme ženkliausias darbo užmokesčio fondo augimas stebėtas
viešojoje įstaigoje Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras – 45% (nuo 673 tūkst. Eur iki 978 tūkst. Eur;
305 tūkst. Eur). Ministerijos duomenimis, šį augimą sąlygojo keletas priežasčių: mokymo paslaugų apimčių
augimas (mokymo apimtys padidėjo 35%), lėmęs darbuotojų skaičiaus, jų darbo krūvio bei vidutinio darbo
užmokesčio augimą; 10% įstaigos darbo užmokesčio fondo 2015 metais sudarė administruojamų projektų,
finansuojamų Europos Sąjungos ir tarptautinių institucijų, lėšos; minimalios mėnesinė algos padidinimas 2015
m. padidino taip pat ir aptarnaujančio personalo darbo užmokesčio išlaidas.
Dėl anksčiau nurodytų priežasčių, ženkliausias darbo užmokesčio fondo mažėjimas tiek skaitine, tiek
procentine reikšme nustatytas Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre – 2 mln. Eur (nuo 3,6 mln. Eur
iki 1,5 mln. Eur; 56%).
2015 metais švietimo ir mokslo ministro valdymo srityje veikusių valstybės viešojo sektoriaus organizacijų
darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio mediana buvo 586 Eur, 2014 metais – 560 Eur. Įstaigos vadovo – 1869
Eur, 2014 metais – 1861 Eur.
Labiausiai darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio mediana tiek skaitine, tiek procentine reikšme augo
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centre – 527 Eur (nuo 526 Eur iki 1053 Eur; 100%). Šį pokytį lėmė
2015 metais, pasibaigus vykdytų projektų laikotarpiui atleidžiant darbuotojus jiems išmokėtos kompensacijos
už nepanaudotas atostogas, bei tais pačiai metais pradėtas vykdyti naujas Erasmus + projektas, už kurio
vykdymą atsakingiems darbuotojams mokami priedai ir įtakojo vidutinio darbo užmokesčio įstaigoje medianos
augimą.
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Dėl 2014 metais darbuotojams skirtų didesnių atlyginimo priedų (sumažėjusių 2015 metais), ženkliausias
darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio medianos mažėjimas tiek skaitine, tiek procentine reikšme nustatytas
viešojoje įstaigoje Valstybės institucijų kalbos centras – 134 Eur (nuo 780 Eur iki 646 Eur; 17%).
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Teisingumo ministro valdymo srities apžvalga
2015 metais teisingumo ministro valdymo srityje veikusios valstybės viešojo sektoriaus organizacijos:
Biudžetinės
įstaigos - 30

Viešosios įstaigos
-1

Valstybės įmonės
-2

Ministro valdymo srityje
veikiančios Vyriausybės
įstaigos - 2

Akcinės
bendrovės - 0

Ministro valdymo srityje įvykę instituciniai pokyčiai:
 buvo likviduojama Gyventojų registro tarnyba, Gyventojų registro tvarkymo funkcijas perduodant
valstybės įmonei Registrų centras (Juridinių asmenų registre statusas „likviduojama“ tarnybai suteiktas
2015 m. rugpjūčio 11 d.);
 sujungimo būdu buvo reorganizuojamos penkios valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos į
vieną įstaigą – Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą (Juridinių asmenų registre statusas
„reorganizuojama“ suteiktas 2015 m. kovo 16 d.);
 2015 m. birželio – liepos mėnesiais Iš Juridinių asmenų registro išregistruotos Kauno, Klaipėdos,
Panevėžio ir Šiaulių valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos;
 iš biudžetinės įstaigos į valstybės įmonę buvo reorganizuojama Centrinė hipotekos įstaiga (Juridinių
asmenų registre statusas „pertvarkoma“ įstaigai suteiktas 2015 m. rugpjūčio 27 d.);
 buvo reorganizuojama Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (Juridinių asmenų registre statusas
„dalyvaujantis reorganizavime“ suteiktas 2015 m. rugsėjo 7 d.).
Ministro valdymo srityje veikusiosiose valstybės viešojo sektoriaus organizacijose 2015 metais vidutiniškai
dirbo 3551 darbuotojas.
51 paveikslas. Teisingumo ministro valdymo srities organizacijų vidutinis darbuotojų skaičius
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2015 metais, įsteigus naujas pareigybes Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis finansuojamų projektų
įgyvendinimui, administravimui bei kriminalinės žvalgybos funkcijoms atlikti, ženkliausias darbuotojų skaičiaus
skaitine reikšme augimas nustatytas Kalėjimų departamente prie Teisingumo ministerijos – 32 darbuotojais
(nuo 91 iki 123 darbuotojų; 35%). Procentine reikšme darbuotojų skaičius labiausiai išaugo Valstybės
garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje – 147% (nuo 10 iki 26 darbuotojų; 16 darbuotojų)20. Šį augimą lėmė
2015 metais, įgyvendinant mažiau negu 20 darbuotojų turinčių įstaigų pertvarkos siūlymus vykdyta 5 valstybės
garantuojamos teisinės pagalbos tarnybų reorganizacija. 2015 m. liepos 1 d. Kauno valstybės garantuojamos
20

atsižvelgiant į Teisingumo ministerijos pateiktą informaciją, patvirtintas darbuotojų skaičius nesikeitė – tiek 5 iki reorganizacijos
veikusiose garantuojamos teisinės pagalbos tarnybose, tiek po reorganizacijos veikiančioje vienoje Valstybės garantuojamos teisinės
pagalbos tarnyboje patvirtintas pareigybių skaičius buvo ir yra lygius 42 pareigybėms. Atskirai atkreiptinas dėmesys į tai, kad
ataskaitoje apskaitomas realiai užimtų, o ne patvirtintų pareigybių skaičius – todėl į Teisingumo ministerijos siūlymą patikslinti
anksčiau pateikiamo pokyčio skaičius neatsižvelgta.
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teisinės pagalbos tarnyba, Klaipėdos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba, Panevėžio valstybės
garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba ir Šiaulių valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba buvo
reorganizuotos jungimo būdu – prijungiant jas prie Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos
tarnybos. Buvusi Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba tapo Valstybės garantuojama
teisinės pagalbos tarnyba (tas pats juridinio asmens kodas) ir perėmė visas prijungtų įstaigų teises, pareigas ir
funkcijas.
Dėl natūralių darbuotojų kaitos priežasčių (motinystės atostogos, darbuotojų išėjimas savo noru ir t. t.)
ženkliausias darbuotojų skaičiaus mažėjimas antrus metus iš eilės nustatytas valstybės įmonėje Registrų
centras – 35 darbuotojais (nuo 1666 iki 1631 darbuotojo; 2%).
Ministro valdymo srityje veikusių valstybės viešojo sektoriaus organizacijų darbuotojų darbo užmokesčiui buvo
skirta 36,6 mln. Eur.
52 paveikslas. Teisingumo ministro valdymo srities organizacijų darbuotojų darbo užmokesčio sumos
(mln. Eur)
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Ženkliausias darbo užmokesčio fondo augimas skaitine reikšme nustatytas valstybės įmonėje Mūsų amatai –
847 tūkst. Eur (nuo 1721 tūkst. Eur iki 2569 tūkst. Eur; 49%). Tokį augimą sąlygojo tai, kad valstybės įmonė savo
veiklą pradėjo tik 2014 metų II ketvirtyje, o 2015 metais dirbo pilnu pajėgumu, su pilnai sukomplektuotu
darbuotojų kolektyvu, kurio išlaikymui užtikrinti, lyginant su 2014 metais prireikė ir didesnio darbo užmokesčio
fondo. Dėl anksčiau įvardytų priežasčių, ženkliausias darbo užmokesčio fondo augimas procentine reikšme
2015 metais stebėtas Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje – 300 tūkst. Eur (nuo 118 tūkst. Eur
iki 418 tūkst. Eur; 252%).
2015 metais vykdyta valstybės garantuojamų teisinės pagalbos tarnybų reorganizacija lėmė tai, kad
ženkliausias darbo užmokesčio fondo mažėjimas tiek skaitine, tiek procentine reikšme fiksuotas Kauno
valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje – 76 tūkst. Eur (nuo 97 tūkst. Eur iki 21 tūkst. Eur; 78%).
2015 metais teisingumo ministro valdymo srityje veikusių valstybės viešojo sektoriaus organizacijų darbuotojų
vidutinio darbo užmokesčio mediana buvo 701 Eur, 2014 metais – 712 Eur. Įstaigos vadovo – 2240 Eur,
2014 metais – 2200 Eur.
Dėl anksčiau nurodytų priežasčių didžiausias darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio medianos augimas tiek
skaitine, tiek procentine reikšme nustatytas Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje – 448 Eur
(nuo 901 Eur iki 1349 Eur; 49%), ženkliausias mažėjimas – Kalėjimų departamente prie Teisingumo ministerijos
– 160 Eur (nuo 1165 Eur iki 1005 Eur; 13%).
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Užsienio reikalų ministro valdymo srities apžvalga
2015 metais užsienio reikalų ministro valdymo srityje veikusios valstybės viešojo sektoriaus organizacijos:
Biudžetinės
įstaigos - 1

Viešosios įstaigos
-1

Valstybės įmonės
-0

Ministro valdymo srityje
veikiančios Vyriausybės
įstaigos - 0

Akcinės
bendrovės - 0

Ministro valdymo srityje 2015 metais institucinių pokyčių nevyko.
Ministro valdymo srityje veikusiosiose valstybės viešojo sektoriaus organizacijose 2015 metais vidutiniškai
dirbo 1175 darbuotojai.
53 paveikslas. Užsienio reikalų ministro valdymo srities organizacijų vidutinis darbuotojų skaičius
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2015 metais užsienio reikalų ministro srityje nevyko ir jokių ženklių pokyčių. Dėl natūralių darbuotojų kaitos
priežasčių, Užsienio reikalų ministerijoje darbuotojų skaičius sumažėjo 11 darbuotojų (nuo 1174 iki 1163
darbuotojų; 1%), kai tuo tarpu vienintelėje užsienio reikalų ministro valdymo srityje veikiančioje viešojoje
įstaigoje Rytų Europos studijų centras vidutinis darbuotojų skaičius išliko nepakitęs.
Ministro valdymo srityje veikusių valstybės viešojo sektoriaus organizacijų darbuotojų darbo užmokesčiui 2015
metais buvo skirta 16,6 mln. Eur.
54 paveikslas. Užsienio reikalų ministro valdymo srities organizacijų darbuotojų darbo užmokesčio sumos
(mln. Lt)
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Užsienio reikalų ministerijoje stebėtas taip pat ir neženklus darbo užmokesčio fondo mažėjimas – 67 tūkst. Eur
(nuo 16641 tūkst. Eur iki 16574 tūkst. Eur; 0,4%), kai tuo tarpu viešojoje įstaigoje Rytų Europos studijų centras
darbo užmokesčio fondas išliko nepakitęs.
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2015 metais užsienio reikalų ministro valdymo srityje veikusių valstybės viešojo sektoriaus organizacijų
darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio mediana buvo 956 Eur, 2014 metais – 948 Eur. Įstaigos vadovo – 2458
Eur, 2014 metais – 2560 Eur.
Neženkliai kito ir Užsienio reikalų ministerijos darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio mediana (kuri ir taip yra
pati didžiausia tarp ministerijų) – nustatytas jos augimas 1% (nuo 1252 Eur iki 1269 Eur; 17 Eur), tuo tarpu
viešojoje įstaigoje Rytų Europos studijų centras darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio mediana išaugo 63 Eur
(nuo 605 Eur iki 668 Eur; 10%).
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Ūkio ministro valdymo srities apžvalga
2015 metais ūkio ministro valdymo srityje veikusios valstybės viešojo sektoriaus organizacijos:
Biudžetinės
įstaigos - 7

Viešosios įstaigos
- 18

Valstybės įmonės
-2

Akcinės
bendrovės - 9

Ministro valdymo srityje
veikiančios Vyriausybės
įstaigos - 1

2015 metais šio ministro valdymo srityje vyko daugiausiai institucinių pokyčių:
 vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gegužės 6 d. nutarimu Nr. 458 buvo
reorganizuotas Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos;
 vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 19 d. nutarimu Nr. 876 ir 2015 m.
gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1332, jungimo būdu (prijungiant prie Valstybinės vartotojų teisių apsaugos
tarnybos) buvo reorganizuojama Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos;
 vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. 1181 viešųjų įstaigų
Joniškio turizmo ir verslo informacijos centras ir Šiaulių verslo inkubatorius dalininko teisės ir pareigos
perduotos atitinkamoms savivaldybėms;
 vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. 938 viešųjų įstaigų
Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos centras, Pakruojo verslo informacijos centras, Skuodo
informacijos centras, Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centras ir Vilkaviškio turizmo ir verslo
informacijos centras dalininko teisės ir pareigos perduotos atitinkamoms savivaldybėms;
 vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 655 viešosios
įstaigos Telšių apskrities verslo inkubatorius dalininko teisės ir pareigos perduotos Telšių rajono
savivaldybei;
 vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 250 viešosios įstaigos
Ignalinos atominės elektrinės regiono plėtros agentūros dalininko teisės ir pareigos perduotos
Ignalinos rajono savivaldybei;
 vadovaujantis 2014 m. gruodžio 31 d. neeilinio visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu (protokolo
Nr. 1.12-05) jungimo būdu (sujungus tris įstaigas įsteigiant naują viešąją įstaigą Kauno mokslo ir
technologijų parkas) buvo reorganizuojamos viešosios įstaigos Kauno aukštųjų ir informacinių
technologijų parkas, KTU regioninis mokslo parkas ir Kauno regioninis inovacijų centras;
 2015 m. sausio 30 d. Juridinių asmenų registre įregistruota nauja viešoji įstaiga Kauno mokslo ir
technologijų parkas;
 2015 m. sausio 30 d. iš Juridinių asmenų registro buvo išregistruotos viešosios įstaigos Kauno aukštųjų ir
informacinių technologijų parkas, KTU regioninis mokslo parkas ir Kauno regioninis inovacijų centras;
 2015 m. rugpjūčio 20 d. iš Juridinių asmenų registro išregistruota valstybės įmonė Pajūrio vėtrungė;
 vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. sausio 29 nutarimu Nr. 89 ir 2015 m. liepos 29
d. nutarimu Nr. 739 2015 m. spalio 27 d. viešo aukciono būdu buvo parduotos viešosios įstaigos LST
Sert dalininko teisės;
 buvo vykdomos bankroto procedūros viešajai įstaigai Alytaus verslo inkubatorius (Juridinių asmenų
registre statusas „bankrutavęs“ įstaigai įregistruotas 2010 m. lapkričio 10 d.);
 buvo vykdomos bankroto procedūros valstybės įmonei Visagino statybininkai (Juridinių asmenų registre
statusas „bankrutavęs“ įmonei įregistruotas 2015 m. vasario 12 d.);
 buvo vykdomos bankroto procedūros uždarajai akcinei bendrovei Lietuvos tyrimų centras (Juridinių
asmenų registre statusas „bankrutavęs“ įmonei įregistruotas 2014 m. vasario 27 d.);
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 vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 652 sujungimo būdu
(akcines bendroves Kauno metrologijos centras, Klaipėdos metrologijos centras, Panevėžio
metrologijos centras, Šiaulių metrologijos centras prijungiant prie po reorganizacijos veiksiančios
akcinės bendrovės Vilniaus metrologijos centras) buvo reorganizuojamos akcinės bendrovės Kauno
metrologijos centras, Klaipėdos metrologijos centras, Panevėžio metrologijos centras, Šiaulių
metrologijos centras ir Vilniaus metrologijos centras;
 vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1358 31 tūkst. Eur
padidintas viešosios įstaigos Stebėsenos ir prognozių agentūra dalininko kapitalas;
 vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 161 uždaroji akcinė
bendrovė Poilsio namai „Baltija“ buvo įrašyta į privatizuojamų objektų sąrašą ir 2015 m. kovo 26 d. jos
nuosavybės teise priklausančios akcijos perduotos valstybės įmonei Turto bankas;
 vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 161 uždaroji akcinė
bendrovė Giraitės ginkluotės gamykla buvo įrašyta į privatizuojamų objektų sąrašą ir 2015 m. balandžio
3 d. jos nuosavybės teise priklausančios akcijos perduotos valstybės įmonei Turto bankas.
Ministro valdymo srityje veikusiosiose valstybės viešojo sektoriaus organizacijose 2015 metais vidutiniškai
dirbo 1684 darbuotojai.
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Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 652, sujungimo būdu
reorganizavus akcines bendroves Kauno metrologijos centras, Klaipėdos metrologijos centras, Panevėžio
metrologijos centras, Šiaulių metrologijos centras ir prijungus jas prie reorganizavime dalyvavusios akcinės
bendrovės Vilniaus metrologijos centras, ženkliausias darbuotojų skaičiau augimas stebėtas po reorganizacijos
likusioje veikti akcinėje bendrovėje Vilniaus metrologijos centras – 16 darbuotojų (nuo 56 iki 72 darbuotojų;
28%).
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 19 d. nutarimu Nr. 876 ir 2015 m. gruodžio
23 d. nutarimu Nr. 1332, jungimo būdu (prijungiant prie Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos)
reorganizuojant Valstybinę ne maisto produktų inspekciją prie Ūkio ministerijos, ir palaipsniui atleidžiant
darbuotojos, ženkliausias darbuotojų skaičiaus mažėjimas stebėtas Valstybinėje ne maisto produktų
inspekcijoje prie Ūkio ministerijos – 14 darbuotojų (nuo 99 iki 85 darbuotojų; 14%).
Ministro valdymo srityje veikusių valstybės viešojo sektoriaus organizacijų darbuotojų darbo užmokesčiui buvo
skirta 20,1 mln. Eur.
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Dėl anksčiau įvardytų priežasčių, ženkliausias darbo užmokesčio fondo augimas stebėtas akcinėje bendrovėje
Vilniaus metrologijos centras – 41 tūkst. Eur (nuo 57 tūkst. Eur iki 98 tūkst. Eur; 71%). 2015 m. birželio mėnesį,
baigus vykdyto projektą „Sparnai“ ir nutraukus 15 terminuotų darbo sutarčių, sudarytų projekto vykdymo
laikotarpiui, ženkliausias darbo užmokesčio fondo mažėjimas skaitine reikšme stebėtas viešojoje įstaigoje
Versli Lietuva – 76 tūkst. Eur (nuo 1068 tūkst. Eur iki 992 tūkst. Eur; 7%). Procentine reikšme (dėl turizmo
koordinatoriaus pareigybei sumažinto darbo krūvio iki pusės etato) ženkliausias darbo užmokesčio fondo
mažėjimas nustatytas viešojoje įstaigoje Pranciškonų namai – 2266 Eur (nuo 4847 iki 2581 Eur; 46%).
2015 metais ūkio ministro valdymo srityje veikusių valstybės viešojo sektoriaus organizacijų darbuotojų
vidutinio darbo užmokesčio mediana buvo 881 Eur, 2014 metais – 836 Eur. Įstaigos vadovo – 2011 Eur,
2014 metais – 2002 Eur.
Pagal terminuotas darbo sutartis projekto vykdymui įdarbinus ekspertus projekte numatytoms veikloms
vykdyti, darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio mediana labiausiai augo viešojoje įstaigoje Lietuvos inovacijų
centras – 166 tūkst. Eur (nuo 311 tūkst. Eur iki 477 tūkst. Eur; 53%). Pasibaigus dalies įgyvendinamų projektų
laikotarpiui, ženkliausias nagrinėjamo rodiklio mažėjimas stebėtas viešojoje įstaigoje Šiaurės miestelio
technologijų parkas – 149 Eur (nuo 1092 Eur iki 943 Eur; 13%).
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Vidaus reikalų ministro valdymo srities apžvalga
2015 metais vidaus reikalų ministro valdymo srityje veikusios valstybės viešojo sektoriaus organizacijos:
Biudžetinės
įstaigos - 70

Viešosios įstaigos
- 16

Valstybės įmonės
-1

Ministro valdymo srityje
veikiančios Vyriausybės
įstaigos - 1

Akcinės
bendrovės - 2

Ministro valdymo srityje įvykę instituciniai pokyčiai:
 vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 12 d. nutarimu Nr. 854 buvo
likviduojama Sveikatos priežiūros tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos (Juridinių asmenų registre
statusas „likviduojama“ įstaigai įregistruotas 2015 m. lapkričio 2 d.);
 vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. 1173 buvo
reorganizuojamos Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos Aviacijos,
Ignalinos, Lazdijų, Pagėgių, Specialiųjų užduočių rinktinės, Užsieniečių registracijos centras bei pati
Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos (Juridinių asmenų registre statusas
„reorganizuojama/dalyvaujanti reorganizavime“ įstaigoms suteiktas 2015 m. lapkričio mėn.);
 buvo vykdomos bankroto procedūros viešajai įstaigai Nemuno žiedas (Juridinių asmenų registre statusas
„bankrutuojanti“ įstaigai suteiktas 2015 m. gruodžio 27 d.);
 vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 657 buvo
likviduojama viešoji įstaiga Respublikinis buriavimo centras;
 Buvo likviduojama viešoji įstaiga Olimpinis irklavimo centras;
Ministro valdymo srityje veikusiosiose valstybės viešojo sektoriaus organizacijose 2015 metais vidutiniškai
dirbo 24255 darbuotojai (įskaitant vidaus reikalų sistemos statutinius valstybės tarnautojus).
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Siekiant optimizuoti administracinius padalinius ir centralizuoti jų funkcijas, vadovaujantis Lietuvos policijos
generalinio komisaro 2015 m. rugpjūčio 31 įsakymu Nr. 5-V-744, pertvarkyti teritorinių policijos įstaigų
teritoriniai padaliniai, panaikinant policijos komisariatuose organizacinius padalinius, o jų vykdytas
organizacines-logistines funkcijas perduodant centralizuotai vykdyti apskričių centrams. Dėl šių sprendimų
įgyvendinimo, ženkliausias darbuotojų skaičiaus augimas 2015 metais stebėtas Vilniaus apskrities vyriausiame
policijos komisariate – 112 darbuotojų (nuo 3055 iki 3167 darbuotojų; 3%). Procentais ženkliausias darbuotojų
skaičiaus augimas stebėtas Sportininkų rengimo centre Druskininkuose – 86% (nuo 3 iki 7 darbuotojų, 4
darbuotojais).
Siekiant didinti policijos sistemos veiksmingumą, optimizuoti (centralizuoti) funkcijas ir valdymą, keisti
padalinių darbo organizavimą, mažinti vadovaujančių darbuotojų skaičių, atskirti strategines ir administravimo
funkcijas, Policijos departamente prie Vidaus reikalų ministerijos vykdyti procesai lėmė ženkliausią darbuotojų
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skaičiaus mažėjimą Klaipėdos apskrities vyriausiajame policijos komisariate – 80 darbuotojų (nuo 1211 iki 1131;
6%), procentine – Lietuvos kelių policijos tarnyboje – 24% (nuo 108 iki 81; 27 darbuotojais).
Ministro valdymo srityje veikusių valstybės viešojo sektoriaus organizacijų darbuotojų darbo užmokesčiui buvo
skirta 54,4 mln. Eur.
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Dėl specializuotų padalinių bendrųjų funkcijų atlikimo centralizavimo Policijos departamente prie Vidaus
reikalų ministerijos išaugusio darbuotojų skaičiaus bei padidėjusių darbo apimčių esamiems darbuotojams,
ženkliausias darbo užmokesčio fondo augimas 2015 metais stebėtas Policijos departamente prie Vidaus reikalų
ministerijos – 228 tūkst. Eur (nuo 1287 tūkst. Eur iki 1516 tūkst. Eur; 17%). Procentine reikšme ženkliausias
augimas fiksuotas Sportininkų rengimo centre Druskininkuose – 197% (nuo 17 tūkst. Eur iki 52 tūkst. Eur; 35
tūkst. Eur). Šį augimą sąlygojo tiek padidintas minimalus darbo užmokestis, tiek ir 2015 m. sausio mėnesį,
pradėjus eksploatuoti Sportininkų rengimo centro Druskininkuose pagrindinę dalį ir padidėjus darbo krūviui –
padidintas darbuotojų skaičius.
Siekiant didinti įstaigos veiklos efektyvumą ir tobulinti vidaus administravimą, vadovaujantis vidaus reikalų
ministro 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 1V-679, buvo pakeista Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus
reikalų ministerijos struktūra (25 proc. sumažintos valdymo grandys – padalinių vadovai ir jų pavaduotojai, 10
proc. padalinių sustambinti). Dėl šių pertvarkų 2015 metais Viešojo saugumo tarnyboje prie Vidaus reikalų
ministerijos labiausiai mažėjo darbo užmokesčio fondas – 84 tūkst. Eur (nuo 781 tūkst. Eur iki 696 tūkst. Eur;
10%). Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pavaldžių įstaigų
veiklos optimizacijos tikslu peržiūrėjus pavaldžių įstaigų struktūras, funkcijas bei pareigybes joms atlikti,
mažinant valdančiąją grandį, centralizuojant bendrųjų funkcijų atlikimą, perskirstant ir optimizuojant
priskirtųjų funkcijų vykdymą, procentine reikšme ženkliausias darbo užmokesčio fondo mažėjimas fiksuotas
Mažeikių objektinėje priešgaisrinėje gelbėjimo valdyboje – 29% (nuo 103 tūkst. Eur iki 72 tūkst. Eur; 31 tūkst.
Eur).
2015 metais vidaus reikalų ministro valdymo srityje veikusių valstybės viešojo sektoriaus organizacijų vidutinio
darbuotojų darbo užmokesčio mediana buvo 576 Eur, 2014 metais – 548 Eur. Įstaigos vadovo – 2059 Eur,
2014 metais– 2037 Eur. Pastebėtina, kad darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio mediana vidaus reikalų
ministro srityje 2015 metais buvo pati mažiausia, lyginant su kitomis, kitiems ministrams priskirtomis valdymo
sritimis.
Dėl anksčiau įvardytų priežasčių, ženkliausias darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio medianos augimas tiek
skaitine, tiek procentine reikšme stebėtas Sportininkų rengimo centre Druskininkuose – 250 Eur (nuo 365 Eur
iki 615 Eur; 68%). Dėl sumažėjusio darbo krūvio sumažėjus mokamai kintamajai atlyginimo daliai, didžiausias
darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio medianos mažėjimas fiksuotas viešojoje įstaigoje Sportas ir poilsis –
160 Eur (nuo 984 Eur iki 824 Eur; 16%).
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Žemės ūkio ministro valdymo srities apžvalga
2015 metais žemės ūkio ministro valdymo srityje veikusios valstybės viešojo sektoriaus organizacijos:
Biudžetinės
įstaigos - 9

Viešosios įstaigos
-4

Valstybės įmonės
-5

Akcinės
bendrovės - 16

Ministro valdymo srityje
veikiančios Vyriausybės
įstaigos - 1

Ministro valdymo srityje įvykę instituciniai pokyčiai:
 2015 m. lapkričio 17 d. iš Juridinių asmenų registro išregistruota Valstybinė kiaulių veislininkystės stotis;
 2015 m. sausio 20 d. iš Juridinių asmenų registro išregistruota Lietuvos žemės ūkio biblioteka;
 buvo vykdomos bankroto procedūros akcinei bendrovei Raseinių melioracija (Juridinių asmenų registre
statusas „bankrutavusi“ bendrovei įregistruotas 2013 m. liepos 2 d.);
 vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 12 d. nutarimu Nr. 853, nuo 2015 m.
spalio 1 d. biudžetinė įstaiga Valstybinė mašinų bandymo stotis prie Žemės ūkio ministerijos
reorganizuota į valstybės įmonę Mašinų bandymo stotis.
Ministro valdymo srityje veikusiosiose valstybės viešojo sektoriaus organizacijose 2015 metais vidutiniškai
dirbo 6466 darbuotojai.
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2015 metais, sėkmingai įgyvendinus investicinį projektą ir pradėjus naujų ūkinių gyvūnų parodų, aukcionų
organizavimo ir karantinavimo veiklą, ženkliausias darbuotojų skaičiaus augimas nustatytas uždarojoje akcinėje
bendrovėje Panevėžio veislininkystė – nuo 3,5 iki 7 darbuotojų (3,5 darbuotojo; 107%).
Darbuotojų skaičius skaitine reikšme labiausiai mažėjo Nacionalinėje mokėjimų agentūroje prie Žemės ūkio
ministerijos – 22 darbuotojais (nuo 930 iki 908 darbuotojų; 2%). Ministerijos duomenimis, šis mažėjimas yra
laikinas, susidaręs dėl 2015 metais įstaigoje vykdytų struktūrinių pertvarkymų, kuomet nuo 2015 m. liepos 7 d.
Strateginio valdymo departamente buvo įsteigtas Informacinių sistemų vystymo skyrius ir atsirado
informacinių technologijų specialistų poreikis. Atsižvelgiant į tai, kad atrankos į naujas pareigybes vyksta ilgai,
atrinkti informacinių technologijų specialistus yra sudėtinga, o jų paklausa rinkoje yra labai didelė, 2015 metų
pabaigoje šios pareigybės buvo nebaigtos formuoti, kas ir lėmė stebimą darbuotojų skaičiaus mažėjimą.
Procentine reikšme, dėl sumažėjusių darbo apimčių optimizavus bendrovės struktūrą bei darbuotojų skaičių,
ženkliausias darbuotojų skaičiaus mažėjimas nustatytas uždarojoje akcinėje bendrovėje Aerogeodezijos
institutas – 19% (nuo 76 iki 61; 15 darbuotojų).
Ministro valdymo srityje veikusių valstybės viešojo sektoriaus organizacijų darbuotojų darbo užmokesčiui buvo
skirta 61,8 mln. Eur.
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2015 metais, padidėjus įmonės pajamoms atsiradusi galimybė padidinti darbuotojams mokamo atlyginimo
dydį, lėmė valstybės įmonėje Valstybės žemės fondas stebėtą ženkliausią darbo užmokesčio fondo augimą
skaitine reikšme – 585 tūkst. Eur (nuo 4574 tūkst. Eur iki 5159 tūkst. Eur; 12%). Bendrovėje dvigubai išaugus
darbuotojų skaičiui bei vadovaujantiems darbuotojams mokamai kintamajai atlyginimo daliai (tiesiogiai
siejamai su bendrovės pasiektais ūkinės-finansinės veiklos rodikliais), ženkliausias darbo užmokesčio fondo
procentine reikšme augimas nustatytas uždarojoje akcinėje bendrovėje Panevėžio veislininkystė – 61% (nuo
36 tūkst. Eur iki 58 tūkst. Eur; 22 tūkst. Eur).
Dėl anksčiau įvardytų priežasčių, darbo užmokesčio fondas skaitine reikšme labiausiai mažėjo uždarojoje
akcinėje bendrovėje Aerogeodezijos institutas – 89 tūkst. Eur (nuo 568 tūkst. Eur iki 478 tūkst. Eur; 90 tūkst.
Eur). 2015 metais, bendrovei nevykdant veiklos ir daliai darbuotojų skyrus nemokamas atostogas, ženkliausias
darbo užmokesčio fondo mažėjimas procentais nustatytas uždarojoje akcinėje bendrovėje Klaipėdos
žuvininkystės aukcionas – 35% (nuo 58 tūkst. Eur iki 37 tūkst. Eur; 21 tūkst. Eur).
2015 metais žemės ūkio ministro valdymo srityje veikusių valstybės viešojo sektoriaus organizacijų darbuotojų
vidutinio darbo užmokesčio mediana buvo 770 Eur, 2014 metais – 742 Eur. Įstaigos vadovo – 2071 Eur,
2014 metais – 1884 Eur.
2015 metais, net 10% išaugus vadovaujantiems darbuotojams mokamo atlyginimo dydžiui, ženkliausias
darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio medianos augimas tiek skaitine, tiek procentine reikšme fiksuotas
uždarojoje akcinėje bendrovėje Valstybinė projektų ir sąmatų ekspertizė – 278 Eur (nuo 927 Eur iki 1205 Eur;
30%). Dėl anksčiau įvardytų priežasčių darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio mediana labiausiai mažėjo
uždarojoje akcinėje bendrovėje Klaipėdos žuvininkystės aukcionas – 163 Eur (nuo 538 Eur iki 375 Eur; 30%).
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6. Ūkio subjektų priežiūrą atliekančių valstybės viešojo sektoriaus organizacijų apžvalga
Rengiant ataskaitą buvo analizuojamos 2015 metais veikusios 109 valstybės viešojo sektoriaus organizacijos
(65 biudžetinės įstaigos ir 44 valstybės įmonės), kurioms yra pavestos ūkio subjektų priežiūros funkcijos. Ūkio
subjektų priežiūrą atliekančių viešojo sektoriaus organizacijų sąrašas sudarytas remiantis Ūkio subjektų veiklos
priežiūrą atliekančių viešojo administravimo subjektų priskyrimo priežiūros grupėms sąrašu, patvirtintu
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 511. Į sąrašą neįtrauktos valstybės viešojo
sektoriaus organizacijos, kurių neapima pats ataskaitos objektas. Tai Seimui atskaitingos: Lietuvos Respublikos
konkurencijos taryba, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Žurnalistų etikos inspektoriaus
tarnyba, Lietuvos radijo ir televizija komisija, Lietuvos bankas.
Lyginant su 2013 metų viešojo sektoriaus ataskaitoje atlikta ūkio subjektų priežiūrą atliekančių valstybės
viešojo sektoriaus organizacijų apžvalga, 2015 metais tokių organizacijų skaičius sumažėjo 2 organizacijomis.
Įgyvendinus priežiūros institucijų veiklos ir mažiau negu 20 darbuotojų turinčių biudžetinių įstaigų
optimizavimo sprendimus, buvo reorganizuotos ir veiklą baigė Valstybinė metrologijos tarnyba (iš Juridinių
asmenų registro išregistruota 2014 m. rugpjūčio 21 d.) ir Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio
ministerijos (iš Juridinių asmenų registro išregistruota 2016 m. sausio 8 d.). Ūkio subjektų priežiūrą atliekančių
institucijų konsolidavimo sprendimų įgyvendinimas lėmė tai, kad 2015 metais iš 109 priežiūrą vykdančių
subjektų net 19 (17%) buvo vykdomos reorganizavimo procedūros.
2015 metais ūkio subjektų priežiūrą atliekančių valstybės viešojo sektoriaus organizacijų grupei priskirtos
organizacijos sudarė 15% visų viešojo sektoriaus organizacijų. Daugiausiai ūkio subjektų priežiūrą atliekančių
viešojo sektoriaus organizacijų veikė aplinkos ministro valdymo srityje – 58, mažiausiai švietimo ir mokslo
ministro valdymo srityje – 1.
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Ūkio subjektų priežiūrą atliekančiose valstybės viešojo sektoriaus organizacijose 2015 metais vidutiniškai dirbo
14.332 darbuotojai (be vidaus reikalų sistemos statutinius valstybės tarnautojų). Tai 171 darbuotoju arba 1%
mažiau nei 2014 metais, bei 103 darbuotojais (0,7%) mažiau negu buvo nustatyta 2013 metų viešojo sektoriaus
ataskaitos rengimo metu.
Didžiausia pagal vidutinį darbuotojų skaičių ūkio subjektų priežiūrą atliekanti valstybės viešojo sektoriaus
organizacija ir toliau išlieka Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. 2015 metais šioje tarnyboje dirbo 1278
darbuotojai. Atitinkamai mažiausiai darbuotojų dirbo Valstybinėje kalbos inspekcijoje – 10 ir Lietuvos bioetikos
komitete – 11 darbuotojų. Daugiausiai darbuotojų dirbo aplinkos ministro valdymo srityje veikusiose ūkio
subjektų priežiūrą atliekančiose valstybės viešojo sektoriaus organizacijose – 6021, mažiausiai teisingumo
ministro valdymo srityje veikusiose ūkio subjektų priežiūrą atliekančiose valstybės viešojo sektoriaus
organizacijose – 105.

58

Vertinant darbuotojų skaičiaus pokyčius, stebėta darbuotojų skaičiaus mažėjimo tendencija. Daugiausiai
darbuotojų 2015 metais neteko aplinkos ministro srities ūkio subjektų priežiūrą atliekančios valstybės viešojo
sektoriaus organizacijos – 116, procentine reikšme ženkliausias mažėjimas stebėtas sveikatos apsaugos
ministro valdymo sričiai priskirtose organizacijose – 2,24% (33 darbuotojais). Nežymus darbuotojų skaičiaus
augimas 2015 metais buvo fiksuotas socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo srityje veikiančiose ūkio
subjektų priežiūrą atliekančiose viešojo sektoriaus organizacijose – 13 darbuotojų (1,9%).
Vertinant organizacijos lygiu, 2015 metais labiausiai vidutinis darbuotojų skaičius augo Lietuvos darbo biržoje
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – 12 darbuotojų ( nuo 118 iki 130 darbuotojų; 10%), labiausiai
mažėjo – Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje – 34 darbuotojais (nuo 1311 iki 1278 darbuotojų; 3%).
Procentine reikšme ženkliausias darbuotojų skaičiaus mažėjimas nustatytas valstybės įmonėje Pakruojo miškų
urėdija – 21% (nuo 108 iki 85 darbuotojų; 23 darbuotojais).
Ūkio subjektų priežiūrą atliekančių valstybės viešojo sektoriaus organizacijų darbuotojų darbo užmokesčiui
2015 metais vidutiniškai buvo skirta 143,0 mln. Eur. Tai 2 mln. Eur arba 1% daugiau nei 2014 metais ir net 11,2
mln. Eur (8,5%) daugiau negu buvo nustatytas 2013 metų viešojo sektoriaus ataskaitos rengimo metu.
Didžiausias darbo užmokesčio fondas buvo skirtas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos –
12,7 mln. Eur (arba 9% viso darbo užmokesčio fondo, skirto visoms ūkio subjektų priežiūrą atliekančioms
organizacijoms), mažiausias Lietuvos bioetikos komitetui – 91 tūkst. Eur. Skaitine reikšme darbo užmokesčio
fondas labiausiai išaugo Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos – 505 tūkst. Eur (nuo 8,8
mln. Eur iki 9,3 mln. Eur; 5%), sumažėjo Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje – 242 tūkst. Eur (nuo
10,4 mln. Eur iki 10,1 mln. Eur; 2%). Procentine reikšme darbo užmokesčio fondas labiausiai padidėjo
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente prie Vidaus reikalų ministerijos – 17,6% (nuo 726 tūkst. Eur
iki 854 tūkst. Eur; 128 tūkst. Eur), sumažėjo valstybės įmonėje Lietuvos prabavimo rūmai – 14% (nuo 342 tūkst.
Eur iki 293 tūkst. Eur; 49 tūkst. Eur).
62 paveikslas. Ūkio subjektų priežiūrą atliekančių valstybės viešojo sektoriaus organizacijų darbo užmokesčio
fondo pokyčiai (pagal ministrų valdymo sritis) (mln. Eur)
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Vertinant ministro valdymo srities lygiu, daugiausiai buvo skirta aplinkos ministro valdymo srityje veikusių ūkio
subjektų priežiūrą atliekančių valstybės viešojo sektoriaus organizacijų darbuotojų darbo užmokesčiui –
57,3 mln. Eur., mažiausiai teisingumo ministro valdymo srityje – 1,2 mln. Eur. Skaitine reikšme labiausiai darbo
užmokesčio fondas 2015 metais išaugo socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo srityje – 422 tūkst. Eur
(nuo 7,4 mln. Eur iki 7,8 mln. Eur; 5%), procentine – vidaus reikalų ministro valdymo srityje – 8% (nuo 1,8 mln.

59

Eur iki 1,9 mln. Eur; 148 tūkst. Eur). Darbo užmokesčio fondo mažėjimas stebėtas vienintelėje – žemės ūkio
ministro valdymo srityje – 175 tūkst. Eur (1%).
2015 metais ūkio subjektų priežiūrą atliekančių valstybės viešojo sektoriaus organizacijų darbuotojų vidutinio
darbo užmokesčio mediana buvo 815 Eur ir vertinant viso valstybės viešojo sektoriaus atžvilgiu, pastebėtina,
kad su ūkio subjektų priežiūra dirbantiems darbuotojams yra mokamas net 20% (140 Eur) didesnis vidutinis
darbo užmokestis, nei nustatytasis valstybės viešojo sektoriaus vidurkis (675 Eur).
Palyginus 2015 metų ūkio subjektų priežiūrą atliekančių valstybės viešojo sektoriaus organizacijų darbuotojų
vidutinio darbo užmokesčio medianą su 2014 metais, ji padidėjo vos 13 Eur (2%). Lyginant su 2013 metų viešojo
sektoriaus ataskaitos metu nustatyta šios srities įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio mediana konstatuotinas
jos augimas – per du metus mediana išaugo 73 Eur (10%).
Vertinant organizacijos lygiu, didžiausia darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio mediana buvo Lietuvos
Respublikos ryšių reguliavimo tarnyboje – 1427 Eur, mažiausia Lietuvos hidrometeorologijos tarnyboje prie
Aplinkos ministerijos – 500 Eur. Skaitine reikšme labiausiai ši mediana augo Generalinė miškų urėdijoje prie
Aplinkos ministerijos – 160 Eur (nuo 1116 Eur iki 1276 Eur; 14%), mažėjo – Valstybinėje gyvulių veislininkystės
priežiūros tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos – 133 Eur (nuo 1221 Eur iki 1088 Eur; 11%). Procentine
reikšme ženkliausias darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio medianos augimas stebėtas Aplinkos ministerijos
Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamente – 16% (nuo 730 Eur iki 847 Eur; 117 Eur), mažėjimas –
valstybės įmonėje Zarasų miškų urėdija – 13% (nuo 686 Eur iki 597 Eur; 89 Eur).
63 paveikslas. Ūkio subjektų priežiūrą atliekančių valstybės viešojo sektoriaus organizacijų darbuotojų
vidutinio darbo užmokesčio medianos pokyčiai (pagal ministrų valdymo sritis) (Eur)
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Vertinant ministro valdymo srities lygiu, didžiausia vidutinio darbuotojo darbo užmokesčio mediana (kaip ir
2013 metų viešojo sektoriaus ataskaitos rengimo metu) nustatyta susisiekimo ministro valdymo srityje – 1255
Eur (2013 metų viešojo sektoriaus ataskaitos rengimo metu buvusi 1005 Eur), mažiausia sveikatos apsaugos
ministro valdymo srityje – 690 Eur (2013 metais – 592 Eur). Skaitine ir procentine reikšme labiausiai ši mediana
ir toliau augo susisiekimo ministro valdymo srityje – nuo 1105 Eur iki 1255 Eur (150 Eur; 7%). 2015 metais
vidutinio darbuotojo darbo užmokesčio mediana mažėjo 4 ministrų valdymo srityse, o ženkliausias mažėjimas
– 55 Eur (5%) nustatytas teisingumo ministro valdymo srityje (nuo 1099 Eur iki 1044 Eur).
2015 metais ūkio subjektų priežiūrą atliekančių valstybės viešojo sektoriaus organizacijų vadovų vidutinio
darbo užmokesčio mediana buvo 2200 Eur ir, vertinant viso valstybės viešojo sektoriaus atžvilgiu, pastebėtina,
kad ūkio subjektų priežiūrą atliekančių valstybės viešojo sektoriaus organizacijų vadovams yra mokamas 11%
(222 Eur) didesnis vidutinis darbo užmokestis, nei nustatytasis valstybės viešojo sektoriaus vidurkis (1978 Eur).
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Lyginant 2015 metų rodiklio reikšmę su 2014 metais, pastebėta, kad ūkio subjektų priežiūrą atliekančių
valstybės viešojo sektoriaus organizacijų vadovų vidutinio darbo užmokesčio mediana išaugo 33 Eur (1%), o
lyginant su 2013 metų ataskaitos metu nustatytąja stebimas jos augimas 205 Eur (10%, nuo 1995 Eur iki 2200
Eur).
Vertinant organizacijos lygiu, didžiausias vadovų vidutinis darbo užmokestis buvo Valstybinėje atominės
energetikos saugos inspekcijoje – 4594 Eur, mažiausias Lošimų priežiūros tarnyboje prie Finansų ministerijos –
1200 Eur. Didžiausias vadovų vidutinio darbo užmokesčio augimas tiek skaitine, tiek procentine reikšme
stebėtas Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos – 655 Eur (nuo 1877 Eur iki 2532 Eur;
35%), mažėjimas – Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyboje prie Finansų ministerijos – 639 Eur
(nuo 2340 Eur iki 1701 Eur; 27%).
64 paveikslas. Ūkio subjektų priežiūrą atliekančių valstybės viešojo sektoriaus organizacijų vadovų vidutinio
darbo užmokesčio medianos pokyčiai (pagal ministrų valdymo sritis) (Eur)
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Vertinant ministro valdymo srities lygiu, didžiausia vadovų vidutinio darbo užmokesčio mediana nustatyta
švietimo ir mokslo ministro valdymo srityje (ūkio subjektų priežiūrą atlieka pati ministerija) – 3758 Eur, antroje
vietoje – energetikos ministro valdymo sritis, kurioje vadovų darbo užmokesčio mediana siekia 3397 Eur. Tuo
tarpu mažiausia ūkio subjektų priežiūrą atliekančių valstybės viešojo sektoriaus organizacijų vadovų vidutinio
darbo užmokesčio mediana 2015 metais buvo sveikatos apsaugos ir vidaus reikalų ministrų valdymo srityse –
2135 Eur. Skaitine ir procentine reikšme labiausiai ši mediana padidėjo žemės ūkio ministro valdymo srityje –
392 Eur (nuo 1911 Eur iki 2303 Eur; 20%), sumažėjo finansų ministro valdymo srityje – 161 Eur (nuo 2340 Eur
iki 2179 Eur; 6%).
Lietuvos Respublikos Vyriausybės Strateginis komitetas dar 2014 m. vasario 13 d. posėdyje (protokolo Nr. 3,
klausimas) patvirtino ūkio subjektų priežiūrą atliekančių institucijų veiklos konsolidavimo kryptis, tikslus ir
proceso organizavimo modelį. Pagal šį modelį konsolidavimo procesas įgyvendinamas keturiais etapais,
konsolidavimo ir ūkio subjektų priežiūrą atliekančių viešojo sektoriaus organizacijų veiklos optimizavimo
sprendimai šiuo metu yra vykdymo procese ir jų įgyvendinimas neabejotinai turės įtakos ir viso valstybės
viešojo sektoriaus rodikliams. Atsižvelgdami į tai, siūlytume sisteminę, ūkio subjektų priežiūrą atliekančių
viešojo sektoriaus organizacijų apžvalgą atlikti pakartotinai 2018 metais (rengiant 2017 metų viešojo sektoriaus
ataskaitą).
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7. Valstybės viešojo sektoriaus tendencijos21
2015 metais valstybės viešajame sektoriuje toliau aktyviai buvo vykdomi viešojo sektoriaus organizacijų
optimizavimo veiksmai. Optimizacija vykdoma įgyvendinant sistemines viešojo valdymo tobulinimo iniciatyvas:









stambinant teritorinius padalinius, plečiant jų veiklos teritorijos ribas, atsisakant jiems suteikto atskiro
juridinio asmens statuso, centralizuojant jų valdymą vadovaujančioje įstaigoje;
vykdant ypač mažų įstaigų (kuriose dirba mažiau nei 20 darbuotojų) pertvarką, jungiant tokias įstaigas
tarpusavyje, likviduojant tokias įstaigas perdavus jų funkcijų atlikimą kitiems subjektams;
nuosekliai atliekant valstybės įstaigų funkcijų peržiūras, atsisakant perteklinių, besidubliuojančių,
viešajam sektoriui nebūdingų funkcijų, optimizuojant funkcijų atlikimą, funkcijų atlikimo efektyvumo
bei administracinės naštos mažinimo tikslais racionaliai perskirstant funkcijas ir joms atlikti skiriamus
asignavimus tarp atitinkamų subjektų;
konsoliduojant tam tikras funkcijas (pvz., ūkio subjektų priežiūrą) atliekančias valstybės viešojo
sektoriaus organizacijas;
peržiūrint valstybės dalyvavimo viešosiose įstaigose tikslingumą ir atsisakant dalyvavimo tose
įstaigose, kurių veikla su valstybės funkcijomis nėra tiesiogiai susijusi ir kurių savininko ar dalininko
teises geriau įgyvendinti galėtų privatūs ar savivaldybės lygmens subjektai;
išanalizavus valstybės įmonių atliekamas funkcijas, vertinant tolesnės jų veiklos tikslingumą bei
galimybes jų vykdomas funkcijas perduoti privatiems subjektams ir kt.
65 paveikslas. Viešojo sektoriaus organizacijų skaičiaus pokyčiai 2012-2015 metais
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Vertinant valstybės viešojo sektoriaus organizacijų darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio medianos kitimą,
pastebimas šios reikšmės augimas, per metus sudaręs 5%. Tam esminės įtakos turėjo: padidinta minimali
mėnesinė alga (dėl to padidėjo darbo užmokestis viešojo sektoriaus darbuotojams, gaunantiems minimalų
darbo užmokestį, bei su minimaliu mėnesiniu atlyginimu susietas darbo užmokestis, mokamas
vadovaujantiems darbuotojams, taip pat priskaitymai už darbą švenčių ar poilsio dienomis); pakeista
biudžetinių įstaigų darbuotojų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka; 2015 metais augęs atskirų
sričių darbuotojų atlyginimas – padidintas atlyginimas slaugos ir pagalbiniam medicinos personalui,
perskirsčius asignavimus padidintas atlyginimas kultūros ir meno darbuotojams; bei natūralios darbuotojų ir jų
užmokesčio kitimo priežastys (priedų, premijų, kompensacijų mokėjimas; valstybės tarnautojų tarnybos stažo
augimas, kasmetinio vertinimo metu suteiktos ar priskirtos aukštesnės kvalifikacinės klasės, perkėlimas į
aukštesnes pareigas ir kt.).
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Ši dalis parengta bendradarbiaujant su Mykolo Romerio universiteto mokslininkais
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66 paveikslas. Vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio pokyčiai 2004-2015 metais (Eur)
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Pastebėtina, kad 2015 metais, po septynerių metų pertraukos valstybės viešojo sektoriaus darbuotojų
vidutinio darbo užmokesčio mediana vėl pasiekė prieškrizinį lygį (2008 metais mediana buvo 673,1 Eur).
Lyginant 2015 metų valstybės viešojo sektoriaus darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio medianą su tų pačių
metų vidutiniu bruto darbo užmokesčiu privačiame sektoriuje (remiantis Statistikos departamento
duomenimis 2015 metais buvusiu 696,1 Eur), konstatuotina, kad privačiame sektoriuje darbo užmokestis yra
21 Eur (3%) didesnis nei rengiant ataskaitą nustatytasis valstybės viešajame sektoriuje22. Atlikus vidutinio darbo
užmokesčio šalies ūkyje 2015 metais (remiantis Statistikos departamento duomenimis 2015 metais sudaręs
714,1 Eur) palyginimą su nagrinėjamu valstybės viešojo sektoriaus darbo užmokesčio rodikliu, konstatuotinas
valstybės viešojo sektoriaus darbuotojams mokamo darbo užmokesčio vidurkio atsilikimas maždaug 5,5% (40
Eur). Papildomai pažymėtina ir tai, kad per 2015 metus vidutinis darbo užmokestis augo tiek privačiame, tiek
viešame sektoriuje, tiek ir šalies ūkyje bendrai, tačiau viešajame sektoriuje augimas buvo mažiausias – 5%
(privačiame sektoriuje, remiantis Statistikos departamento duomenimis nustatytas vidutinio darbo
užmokesčio augimas 6,3%, vidutinio darbo užmokesčio augimas šalies ūkyje 5,5%). Šis palyginimas atskleidžia
valstybės viešojo sektoriaus atsilikimą tiek procesuose, tiek rezultate – darbo užmokestis darbuotojams auga
lėčiausiai ir mažiausiai, nors, atsižvelgiant į šio sektoriaus sukuriamo produkto (visuomet tam tikra prasme
susijusio su viešojo intereso tenkinimu) reikšmę ir įtaką visai valstybei bei kiekvienam jos piliečiui atskirai,
turėtų būti siekiama šią svarbą tinkamai įvertinti ir vidutiniškai darbuotojui mokamu darbo užmokesčiu, viešąjį
sektorių galinčiu paversti konkurencingu net ir aukščiausios kvalifikacijos darbuotojų pritraukimo prasme, kuria
šiuo metu geresnes pozicijas užima privataus sektoriaus darbdaviai ar užsienio kapitalo bendrovės.
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Vidutinio darbo užmokesčio medianos valstybės viešajame sektoriuje dydis apskaičiuotas remiantis TDS duomenimis iš ataskaitos
objektą sudarančių viešojo sektoriaus organizacijų rodiklių (galima neatitiktis su Statistikos departamento nustatytu viešojo
sektoriaus vidutinio atlyginimo dydžiu dėl skirtingos įstaigų, kurių duomenys skaičiuoti, imties)
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Vertinant vidutinio valstybės viešajame sektoriuje dirbančių darbuotojų skaičiaus pokyčius, nustatytas šios
reikšmės mažėjimas 2015 metais sudarė 2% (arba 3765 darbuotojais su vidaus reikalų statutiniais ir profesinės
karo tarnybos kariais) arba 2,5% (arba 3917 darbuotojų be vidaus reikalų statutinių tarnautojų ir profesinės
karo tarnybos karių). Darbuotojų skaičiaus mažėjimui didžiausią įtaką turėjo minėtų sektoriaus optimizavimo
sprendimų įgyvendinimas (likviduotos įstaigos, funkcijų atlikimo centralizavimas, funkcijų atlikimo
konsolidavimas, viešajam sektoriui nebūdingų funkcijų atsisakymas ar atlikimo perskirstymas tarp subjektų),
atitinkamai lėmęs ir darbuotojų skaičiaus mažėjimą. Dar vienas veiksnys – anksčiau minėtas atotrūkis tarp
valstybės viešajame sektoriuje ir privačiame sektoriuje mokamų atlyginimų, dėl ko pastarasis, krizei pasibaigus,
ir vėl tampa daug patrauklesnis aukštos kvalifikacijos specialistams. Stebimų darbuotojų skaičiaus su vidaus
reikalų statutiniais tarnautojais ir profesinės karo tarnybos kariais ir be šių subjektų pokyčių skirtumas (vienu
atveju didesnis, kitu atveju mažesnis sumažėjimas) įtakotas, reaguojant į saugumo situaciją Europoje padidinto
profesinės karo tarnybos karių skaičiaus (2014 metais profesinės karo tarnybos karių buvo 7890, tuo tarpu
2015 metais karių buvo 8145, t. y. 255 kariais (3%) daugiau). Bendras vidaus reikalų statutinių tarnautojų
skaičius per metus mažėjo 0,5% (103 pareigūnais).
68 paveikslas. Vidutinio darbuotojų skaičiaus pokyčiai 2009-2015 metais (įskaitant vidaus reikalų
sistemos statutinius valstybės tarnautojus ir profesinės karo tarnybos karius)
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69 paveikslas. Vidutinio darbuotojų skaičiaus pokyčiai 2003-2015 metais (be vidaus reikalų sistemos
statutinių valstybės tarnautojų ir profesinės karo tarnybos karių)
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Vertinant viešojo sektoriaus stebėsenos 2015 metais metu surinktus duomenis, konstatuotinas per paskutinius
metus nežymus (13 mln. Eur; 0,9%), tačiau laiko prasme ilgesnėje perspektyvoje – stabilus valstybės viešajame
sektoriuje dirbantiems darbuotojams išlaikyti skirto darbo užmokesčio fondo augimas.

64

70 paveikslas. Viešojo sektoriaus darbo užmokesčio fondo pokyčiai 2009-2015 metais (mlrd. Eur)
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Apibendrinant konstatuotina, kad 2015 metai laikytini intensyvios valstybės viešojo sektoriaus optimizacijos
laikotarpiu. Įgyvendinant veiklos ir valdymo optimizavimo, funkcijų atlikimo konsolidavimo, centralizavimo,
perskirstymo ar perdavimo privačiam sektoriui sprendimus, pastebimai mažėjo valstybės viešojo sektoriaus
organizacijų bei juose dirbančių darbuotojų skaičius. Vienareikšmiškai įvardyti šių procesų vertę, teigiamą ar
neigiamą jų poveikį dėl ilgai trunkančių procesų dar pernelyg anksti ir tam reikalingi ilgesnio laikotarpio
stebėjimai. Tačiau reikiamas dėmesys jau dabar turėtų būti kreipiamas ir į vis dažniau pasigirstančius viešojo
valdymo srities mokslininkų, naujosios viešosios vadybos teorijos (kurios idėjos labai gyvos Lietuvos viešajame
valdyme) kritikų ar atskirų sričių specialistų perspėjimus, kad beatodairiškas viešojo sektoriaus subjektų
skaičiaus ar išlaidų jiems išlaikyti mažinimas nėra tiesioginis veiksnys viešojo sektoriaus efektyvumui užtikrinti
ir, kaip ir kiekvienas procesas, turi ir gali turėti taip pat ir neigiamų padarinių. Nuosekliais skaičiavimais ir
efektyvumo įvertinimu nepagrįstas viešojo sektoriaus darbuotojų skaičiaus mažinimas sukelia neproporcingai
galimybėms augančias darbų apimtis viešajame sektoriuje dirbantiems asmenims, ilgina jų atliekamų funkcijų
vykdymo laikotarpius, gali turėti neigiamos įtakos tokių funkcijų atlikimo kokybei. Funkcijų atlikimo
konsolidavimas gali įtakoti augančią administracinę naštą, jų atlikimo perdavimas privačiam sektoriui –
mažėjantį paslaugų prieinamumą vartotojams, privačiame sektoriuje įprastas mažiausių sąnaudų siekis gali
lemti augančias tokių paslaugų kainas, mažėjančią jų įvairovę ar nepakankamą paslaugų kokybės užtikrinimą.
Išlaidų viešajam sektoriui mažinimas sąlygoja dažnai neadekvatų ir nepakankamą darbo sąlygų užtikrinimą ar
apmokėjimą sektoriaus darbuotojams, kas, savo ruožtu, neigiamai veikia viešojo sektoriaus konkurencingumą
ir patrauklumą aukštos kvalifikacijos asmenims. Ir tai tik maža dalis galimų neigiamų padarinių.
Analizuojant kitų šalių patirtį, naujausias mokslininkų įžvalgas bei atliekamų tyrimų rezultatus, vis dažniau
sutinkama pastebėjimų, kad mažo viešojo sektoriaus dydžio ir jo efektyvumo priežastinis ryšys yra labai silpnas
ir kai kuriais atvejais gali turėti net priešingą, negu laukiamas, poveikį. Atliktos studijos atskleidė, kad viešojo
sektoriaus didėjimas turi neigiamą poveikį kai tai daroma nedemokratiniuose režimuose, o institucionalizuotos
demokratijos sąlygomis didesnis viešasis sektorius kartais gali būti netgi efektyvesnis už rinką, kadangi
demokratinės institucijos užtikriną lėšų panaudojimo efektyvumo kontrolę 23 . Tačiau šiai dienai turimi
duomenys ir atlikti tyrimai nėra pakankami nustatyti vieningą poziciją dėl optimalaus viešojo sektoriaus dydžio.
Ne pirmus metus stebint procesus viešajame sektoriuje, galima identifikuoti pastebėtus jų trūkumus, o tai
leidžia gana paprastai išskirti veiksnius, kurie neabejotinai ir tiesiogiai turi įtakos viešojo sektoriaus efektyvumui,
tai: aiški viešojo sektoriaus subjektų sistema su aiškiai apibrėžtomis funkcijos, tinkama jų vykdomos veiklos

23

Cheol-Sung, L. (2005). Income Inequality, Democracy, and Public Sector Size. American Sociological Review, 70(1),
158-181.
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kontrolė, aiški atsakomybė ir atskaitomybė už priimamus sprendimus, viešojo sektoriaus darbuotojų
profesionalumas, darbo procesų efektyvumas bei sektoriuje priimamų sprendimų kokybė.
Būtent šių veiksnių egzistavimo užtikrinimui ir turėtų būti skiriamas didžiausias dėmesys, atitinkamai:







gerinant viešajame sektoriuje dirbančiųjų darbo bei apmokėjimo sąlygas ir didinant sektoriaus
patrauklumą aukštos kvalifikacijos darbuotojams,
bendrųjų funkcijų atlikimo efektyvumo reikšmių rodikliams suteikiant privalomą, o ne
rekomenduojamą pobūdį (ypač kas liečia bendrosios veiklos efektyvumo vertinimo kriterijus –
vadovaujančių ir darbuotojų skaičiaus, bei bendrosios veiklos ir specialiosios veiklos srities darbuotojų
skaičiaus santykiui),
mažinant biurokratizmą, paprastinant paslaugų teikimo, sprendimų priėmimo, institucijų
bendradarbiavimo procesus,
užtikrinant kad priimami viešojo sektoriaus tobulinimo sprendimai atitiktų Vykdomosios valdžios
sistemos sandaros tobulinimo gairėse nustatytas kryptis ir reikalavimus,
sukuriant ne tik reikalavimus, bet ir galimybes užtikrinti teisėkūros procesų ir rezultatų kokybę ir kt.
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8. Savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijų apžvalga
Rengiant 2015 m. savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijų apžvalgą siekiant duomenų palyginamumo,
analizuoti duomenys kaip ir 2013 bei 2014 m., t. y. duomenys apie:
 savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijų skaičių, jų teisines formas;
 savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijose dirbančiųjų skaičių, detaliau analizuojant savivaldybių
administracijas;
 savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijose dirbančiųjų vidutinį darbo užmokestį.
Apžvelgiant savivaldybių viešąjį sektorių, atkreiptinas dėmesys į šio sektoriaus ypatumus. Kaip ne kartą yra
pabrėžęs Konstitucinis Teismas, valstybės valdymas ir vietos savivalda – dvi viešosios valdžios sistemos, todėl
tiek renkant duomenis analizei, tiek šiuos duomenis vertinant, akivaizdi savivaldybių viešojo sektoriaus
specifika:





savivaldybės pagal Konstitucijos bei įstatymų apibrėžtą kompetenciją veikia laisvai ir savarankiškai
(Lietuvos Respublikos Konstitucijos 120 straipsnis);
savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų, savivaldybės įmonių, akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių
bendrovių steigimas, reorganizavimas, likvidavimas – išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija
(Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktas);
Lietuvoje yra 60 savivaldybių, kurios skiriasi tiek pagal gyventojų skaičių, tiek pagal gyventojų
tankumą, tiek pagal geografines ir ekonomines sąlygas, kas iš dalies sąlygoja kiekvienos savivaldybės
veiklos specifiką.
8.1. Savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijų skaičius ir jų teisinės formos

Pagal Juridinių asmenų registro ir pačių savivaldybių pateiktus duomenis 2015 m. Lietuvoje veikė 3565
savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijos, iš jų:
Savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijų organizacijų
teisinė forma
skaičius
biudžetinės įstaigos
2751
viešosios įstaigos
591
akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės
177
bendrovės
savivaldybės įmonės
46

dalis nuo visų viešojo sektoriaus
organizacijų
77,1 proc.
16,6 proc.
5 proc.
1,3 proc.

*Pastaba. Rengiant savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijų apžvalgą 2015 metus į vieną organizacijų
kategorijų grupę yra sujungtos akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės bendrovės. Tai padaryta dėl kelių
priežasčių: 1) jų juridinės formos ypatumai yra labai panašūs ir šių organizacijų veiklą reglamentuoja tas pats
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas; 2) Juridinių asmenų registro duomenimis yra tik 3 akcinės
bendrovės, kurių savininkė yra savivaldybė („Jonavos šilumos tinklai“ Jonavos rajono savivaldybėje, „Panevėžio
specialus autotransportas“ Panevėžio miesto savivaldybėje ir „Visagino mechanizacija“ Visagino savivaldybėje)
Lyginant 2013 m., 2014 m. ir 2015 m. veikusias savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijas, stebimi tik labai
nežymūs savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijų skaičiaus pakitimai:
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Metai

savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijų skaičius

pokytis

pokytis proc.

2013

3571

2014

3576

5

0,14 proc.

2015

3565

-11

-0,31 proc.

Taigi, darytina išvada, kad ženklių pokyčių savivaldybių viešųjų organizacijų sektoriuje skaičiaus aspektu
nevyksta.
71 paveikslas. Savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijos 2015 m.
AB ir UAB
177; 5%

Savivaldybės įmonės
46; 1,3 %

Viešosios įstaigos
591; 16,6%

Biudžetinės įstaigos
2751; 77,1%

72 paveikslas. Savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijos 2013 m. – 2015 m.
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Savivaldybių biudžetinių įstaigų 2015 m. buvo 2751 (77,1 proc. visų savivaldybių viešojo sektoriaus
organizacijų).
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Lyginant šios kategorijos įstaigų skaičiaus pokytį per ataskaitos apie savivaldybių viešojo sektoriaus
organizacijas rengimo laikotarpį (2013 – 2015 metai), pastebėtina, kad šis skaičius beveik nekinta.
Pagal veiklos pobūdį savivaldybių biudžetinės įstaigos tai daugiausia švietimo įstaigos (mokyklos, progimnazijos,
gimnazijos), ikimokyklinio ugdymo įstaigos, papildomo ugdymo įstaigos (meno, sporto, muzikos mokyklos),
bibliotekos, muziejai, socialinės rūpybos ir socialinių paslaugų įstaigos, įvairūs ugdymo centrai. Visos
savivaldybių administracijos, savivaldybių kontrolės ir audito tarnybos taip pat yra biudžetinės įstaigos.
Savivaldybių viešųjų įstaigų 2015 m. buvo 591 (16,6 proc. visų savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijų).
2014 m. tokių įstaigų buvo 7 daugiau nei 2013 m., o 2015 m. pagal savivaldybių pateiktus duomenis jų buvo 63
daugiau nei 2014 m. Kadangi pagal savivaldybių pateiktus duomenis 2015 metais buvo įsteigtos 8 viešosios
įstaigos (po 2 Alytaus miesto ir Marijampolės savivaldybėse ir po 1 Jurbarko rajono, Kauno miesto, Plungės
rajono ir Šakių rajono savivaldybėse), tikėtina, kad pateikdamos duomenis už 2014 metus savivaldybės nurodė
nepilnus duomenis, kurie buvo patikslinti teikiant duomenis už 2015 metus.
Pagal veiklos pobūdį savivaldybių viešųjų įstaigų įvairovė didžiausia: sveikatos priežiūros įstaigos (ligoninės,
pirminės sveikatos priežiūros centrai, sanatorijos), turizmo informacijos centrai, verslo konsultaciniai centrai,
bendruomenių centrai, menų inkubatoriai, sporto centrai, kultūros centrai ir kt.
Savivaldybių kontroliuojamų akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių 2015 m. buvo 177 (5 proc. visų
savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijų).
Rengiant 2014 metų savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijų apžvalgą buvo nurodoma 245 šios kategorijos
organizacijos. Per 2015 metus nebuvo nei vienos įsteigtos ar išregistruotos šios teisinės formos organizacijos.
Valstybės įmonės Registrų centras Juridinių asmenų departamente tikslinant, dėl kokių priežasčių galėjo
atsirasti toks skirtumas, nurodyta, kad teikiant duomenis už 2014 metus buvo atrinkinėjami duomenis apie
akcines bendroves ir uždarąsias akcines bendroves, kuriose savivaldybės turi daugiau nei pusę akcijų. Juridinių
asmenų departamento darbuotojai paaiškino, kad pati Juridinių asmenų registro sistema pagal užklausą
atrenka tik tokias bendroves, kur savivaldybė yra vienintelis akcininkas; norint atrinkti bendroves, kuriose
savivaldybės turi daugiau nei pusę akcijų, reikia patikrinti kiekvienos bendrovės duomenis apie akcininkus, o
tokių galimybių Juridinių asmenų registro departamente nėra.
Šios kategorijos viešojo sektoriaus organizacijų dažniausia veiklos sritis – komunalinių paslaugų teikimas
(šilumos, vandens tiekimo, atliekų tvarkymo centrai), butų priežiūros įmonės, pervežimo paslaugas teikiančios
įmonės.
Pastebėtina, kad savivaldybės yra savininkės ir tokių uždarųjų akcinių bendrovių, kurių veikla nėra būdinga
savivaldybės funkcijoms. Kaip pavyzdžius galima paminėti knygynus Jonavos rajono, Kauno miesto, Pasvalio
rajono, Šiaulių miesto, Šilalės rajono, Širvintų rajono ir Varėnos rajono savivaldybėse bei vaistines Šalčininkų
rajono, Širvintų rajono bei Ukmergės rajono savivaldybėse.
Savivaldybės įmonių 2015 m. buvo 46 (1,3 proc. visų savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijų).
Tai yra mažiausiai skaitlinga savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijos teisinė forma, jų yra tik dalyje (23ose) savivaldybių. Jų veiklos sritys susijusios su komunalinių paslaugų teikimu, butų ūkiu. Tarp jų yra ir
maitinimo, prekybos bei apgyvendinimo paslaugas teikiančių įmonių, kurių veikla nėra susijusi su savivaldybių
funkcijomis.

Rengiant 2013 ir 2014 m. savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijų apžvalgas buvo pastebėta, kad egzistuoja
nemažai likviduojamos įstaigos statusą turinčių, tačiau jau seniai de facto neegzistuojančių įmonių, pvz.
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Birštono savivaldybės įmonė „Birštono vaistinė“, Kauno miesto savivaldybės įmonė „Santakos butų ūkis“ ir kt.
Pagal šiais metais pateiktus Juridinio asmenų registro duomenis, kaip likviduojamos yra nurodomos 4
savivaldybės įmonės: valstybinė visuomeninio maitinimo įmonė „Burės“ Klaipėdos miesto savivaldybėje,
Panevėžio valstybinė maitinimo įmonė „Nevėžis“ Panevėžio miesto savivaldybėje, valstybinė visuomeninio
maitinimo įmonė „Erfurtas“ ir valstybinė įmonė „Kepinys“ Vilniaus miesto savivaldybėje.
Kartu pažymėtina, kad Juridinio asmenų registre yra nemažai savivaldybės įmonių, kurios, nors ir nenurodomos
kaip likviduojamos ar pertvarkomos, tačiau Juridinių asmenų registro tvarkytojui ilgiau nei 24 mėnesius
nepateikusios metinės finansinės atskaitomybės dokumentų, todėl nėra aišku, ar jos realiai vykdo veiklą. Tarp
tokių paminėtinos Kauno miesto savivaldybės valstybinė maitinimo įmonė „Saulutė“; Klaipėdos miesto
savivaldybės valstybinė vaistinė „Salvija“, valstybinė įmonė-viešbutis „Pamarys“, valstybinė prekybos įmonė
„Pajūris“, valstybinė prekybos įmonė „Žūklė“, valstybinė prekybos įmonė „Foto prekės“; ir bent kelios įmonės
Trakų rajono savivaldybėje: valstybinė butų ūkio valdyba, valstybinė buitinių paslaugų įmonė, valstybinė
gyvulių sėklinimo įmonė, valstybinė įmonė „Skarda“.
Pastebėtina, kad analogiška ar panašia veikla užsiimančių organizacijų teisinė forma skirtingose savivaldybėse
nevienoda. Pvz., kultūros centrai vienose savivaldybėse yra biudžetinės įstaigos (Kėdainių r. savivaldybės
biudžetinė įstaiga Šėtos kultūros centras), kitose – viešosios įstaigos (viešoji įstaiga Lazdijų kultūros centras);
daugumoje savivaldybių priešgaisrinės apsaugos tarnybos yra biudžetinės įstaigos, o 2015 m. Šakių rajono
savivaldybėje įsteigta priešgaisrinė tarnyba yra viešoji įstaiga; skirtingos teisinės formos organizacijos yra ir
dienos centrai, jaunimo centrai, socialinės rūpybos įstaigos bei kitokia veikla užsiimančios organizacijos.

Metai

2015 m.

2014 m.

Išregistruotos savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijos
viešojo sektoriaus organizacijų
viešojo sektoriaus organizacijų teisinė forma
skaičius
22 biudžetinės įstaigos
33
iš jų
8 viešosios įstaigos
3 savivaldybės įmonės
12 biudžetinės įstaigos
16
iš jų
4 viešosios įstaigos

Tarp išregistruotų savivaldybės viešojo sektoriaus organizacijų didžiausią dalį sudaro sporto
paslaugas gyventojams teikiančios įstaigos – 8, švietimo paslaugas teikiančios įstaigos – 3.
2015 metais išregistruotos savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijos:
Eil.
savivaldybė
teisinė forma
pavadinimas
Nr.
1.

Alytaus m.

Viešoji įstaiga

Alytaus krepšinio klubas „Savingas“

2.

Birštono

Savivaldybės įmonė

Savivaldybės įmonė „Birštono vaistinė“

3.

Biržų r.

Biudžetinė įstaiga

Biržų rajono Vabalninko lopšelis-darželis

4..

Elektrėnų

Biudžetinė įstaiga

Elektrėnų vaikų dienos centras

5.

Jonavos r.

Biudžetinė įstaiga

Jonavos r. Kulvos Abraomo Kulviečio pagrindinė
mokykla
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Jonavos r. Kuigalių vaikų lopšelis-darželis
„Drugelis“
Jonavos r. Kulvos vaikų lopšelis-darželis
„Raudonkepuraitė“

6.

Jonavos r.

Biudžetinė įstaiga

7.

Jonavos r.

Biudžetinė įstaiga

8.

Jonavos r.

Biudžetinė įstaiga

Jonavos rajono Barupės pagrindinė mokykla

9.

Jonavos r.

Viešoji įstaiga

Jonavos turizmo ir verslo informacijos centras

10.

Jurbarko r.

Viešoji įstaiga

11.

Jurbarko r.

Viešoji įstaiga

12.

Jurbarko r.

Viešoji įstaiga

13.

Kauno r.

Biudžetinė įstaiga

Kauno rajono Batniavos darželis „Eglutė“

14.

Lazdijų r.

Biudžetinė įstaiga

Lazdijų r. Veisiejų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“

15.

Marijampolės

Biudžetinė įstaiga

Marijampolės vaikų globos namai „Putinas“

16.

Marijampolės

Biudžetinė įstaiga

Marijampolės savivaldybės Gudelių pagrindinė
mokykla

17.

Mažeikių r.

Viešoji įstaiga

Mažeikių autobusų stotis

18.

Pakruojo r.

Viešoji įstaiga

Pakruojo poilsio ir turizmo centras

19.

Panevėžio r.

Biudžetinė įstaiga

Panevėžio r. Kurganavos pagrindinė mokykla

20.

Panevėžio r.

Biudžetinė įstaiga

Panevėžio r. Katinų pagrindinė mokykla

21.

Šiaulių m.

Biudžetinė įstaiga

22.

Šalčininkų r.

Biudžetinė įstaiga

23.

Šalčininkų r.

Biudžetinė įstaiga

Čiužiakampio pagrindinė mokykla

24.

Šalčininkų r.

Biudžetinė įstaiga

Šalčininkų r. Akmenynės mokykla-daugiafunkcis
centras

25.

Telšių r.

Biudžetinė įstaiga

Žemaičių vyskupystės muziejus

26.

Telšių r.

Biudžetinė įstaiga

Telšių r. Pavandenės pagrindinė mokykla

27.

Vilniaus m.

Viešoji įstaiga

Viešoji įstaiga Burbiškių alėja

28.

Vilniaus m.

Savivaldybės įmonė

Savivaldybės įmonė „Gydomoji gamyba“

29.

Vilniaus m.

Savivaldybės įmonė

Valstybinė maitinimo įmonė „Palanga"“

30.

Vilniaus m.

Biudžetinė įstaiga

Vilniaus "Santaros" vidurinė mokykla

Viešoji įstaiga Jurbarko socialinių paslaugų
centras
Viešosios įstaigos Jurbarko socialinių paslaugų
centras Eržvilko socialinės globos filialas
Viešoji įstaiga Jurbarko rajono sutrikusio intelekto
jaunuolių darbo centras

Šiaulių miesto valstybinė maisto ir veterinarijos
tarnyba
Šalčininkų r. Dailidžių mokykla-daugiafunkcis
centras

71

31.

Vilniaus m.

Biudžetinė įstaiga

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos vidurinė mokykla

32.

Vilniaus r.

Biudžetinė įstaiga

Bezdonių vidurinė mokykla

33.

Vilniaus r.

Biudžetinė įstaiga

Bukiškių žemės ūkio mokykla

Daugiausiai neveikiančių viešojo sektoriaus organizacijų 2015 m. išregistravo Vilniaus miesto savivaldybė (4),
Jonavos rajono savivaldybė (3), Jurbarko rajono savivaldybė (4) ir Šalčininkų rajono savivaldybė (3).
Įsteigtos savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijos
viešojo sektoriaus organizacijų
skaičius

viešojo sektoriaus organizacijų teisinė
forma
19 biudžetinės įstaigos
2015 m.
27
iš jų
8 viešosios įstaigos
13 biudžetinės įstaigos
2014 m.
25
iš jų
11 viešosios įstaigos
1 akcinė bendrovė
2015 m. įsteigtos savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijos daugiausiai yra švietimo ir ugdymo (9), kultūros
ir sporto (9), sveikatos priežiūros (4) ir socialines paslaugas (3) teikiančios įstaigos.
Metai

2015 metais įsteigtos savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijos:
Eil.
Nr.

savivaldybė

teisinė forma

pavadinimas

1.

Alytaus m.

Viešoji įstaiga

Alytaus lėlių teatras „Aitvaras“

2.

Alytaus m.

Viešoji įstaiga

Dzūkijos aerodromas

3.

Alytaus r.

Biudžetinė įstaiga

Alytaus rajono savivaldybės Pivašiūnų globos
namai

4.

Elektrėnų

Biudžetinė įstaiga

Elektrėnų savivaldybės sporto centras

5.

Jonavos r.

Biudžetinė įstaiga

Jonavos r. Barupės mokykla

6.

Jonavos r.

Biudžetinė įstaiga

Jonavos r. Kulvos Abraomo Kulviečio mokykla

7.

Jurbarko r.

Viešoji įstaiga

Viešoji įstaiga „Jurbarko socialinės paslaugos“

8.

Jurbarko r.

Biudžetinė įstaiga

Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės
sveikatos biuras

9.

Kauno m.

Viešoji įstaiga

Viešoji įstaiga Kauno kamerinis teatras

10.

Kretingos r.

Biudžetinė įstaiga

Kretingos rajono savivaldybės visuomenės
sveikatos biuras

11.

Lazdijų r.

Biudžetinė įstaiga

Lazdijų rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba
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12.

Marijampolės

Viešoji įstaiga

Sūduvos mokomasis šaudymo centras

13.

Marijampolės

Viešoji įstaiga

Marijampolės automobilių ir sporto vairuotojų
mokymo centras

14.

Plungės r.

Viešoji įstaiga

Plungės futbolas

15.

Skuodo r.

Biudžetinė įstaiga

Skuodo atviras jaunimo centras

16.

Šakių r.

Viešoji įstaiga

Šakių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba

17.

Šakių r.

Biudžetinė įstaiga

Lukšių kultūros centras

18.

Šiaulių r.

Biudžetinė įstaiga

Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos
biuras

19.

Tauragės r.

Biudžetinė įstaiga

Tauragės rajono savivaldybės visuomenės
sveikatos biuras

20.

Trakų r.

Biudžetinė įstaiga

Rūdiškių kultūros centras

21.

Vilniaus m.

Biudžetinė įstaiga

Vilniaus „Santaros“ gimnazija

22.

Vilniaus m.

Biudžetinė įstaiga

Vilniaus „Santaros“ progimnazija

23.

Vilniaus m.

Biudžetinė įstaiga

Vilniaus darželis-mokykla „Malūnėlis“

24.

Vilniaus m.

Biudžetinė įstaiga

Vilniaus lopšelis-darželis „Gluosnis“

25.

Vilniaus m.

Biudžetinė įstaiga

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazija

26.

Vilniaus m.

Biudžetinė įstaiga

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazija

27.

Vilniaus r.

Biudžetinė įstaiga

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centras

Metai

2015 m.

2014 m.

Pertvarkomos savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijos
viešojo sektoriaus organizacijų
viešojo sektoriaus organizacijų teisinė forma
skaičius
49 biudžetinės įstaigos
16 viešosios įstaigos
80
iš jų
8 akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės bendrovės
7 savivaldybės įmonės
6 biudžetinės įstaigos
15
iš jų
6 akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės bendrovės
3 savivaldybės įmonės

Pagal veiklos pobūdį daugiausiai 2015 metais pertvarkomų organizacijų buvo švietimo įstaigos (32): tai
gimnazijos, progimnazijos, pradinės bei pagrindinės mokyklos, iš jų 22 reorganizuojamos ir 10 likviduojamų.
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Pertvarkomų neefektyviai veikiančių savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijų skaičius 2015 metais ženkliai
skiriasi nuo 2014 metų. Tarp pertvarkomų savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijų 33 yra likviduojamos, 9
bankrutuojančios ar bankrutavusios, likusios – reorganizuojamos ar dalyvaujančios reorganizavime.
2015 metais pertvarkomos savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijos:
Eil.
savivaldybė
pavadinimas
statusas
Nr.

teisinė forma

1.

Alytaus m.

Alytaus verslo inkubatorius

Bankrutavęs

Viešoji įstaiga

2.

Alytaus r.

Alytaus r. meno ir sporto mokykla

Dalyvaujantis
reorganizavime

Biudžetinė įstaiga

3.

Alytaus r.

Viešoji įstaiga Alytaus rajono
Miroslavo ambulatorija

Reorganizuojamas

Viešoji įstaiga

4.

Elektrėnų

Viešoji įstaiga Elektrėnų sporto,
turizmo ir pramogų centras

Likviduojamas

Viešoji įstaiga

5.

Elektrėnų

Elektrėnų savivaldybės sporto
mokykla

Likviduojamas

Biudžetinė įstaiga

6.

Jurbarko r.

Jurbarko rajono Eržvilko gimnazija

Dalyvaujantis
reorganizavime

Biudžetinė įstaiga

7.

Kalvarijos

Kalvarijos gimnazija

Dalyvaujantis
reorganizavime

Biudžetinė įstaiga

8.

Kauno m.

Viešoji įstaiga Kauno kino studija

Likviduojamas

Viešoji įstaiga

9.

Kauno m.

Viešoji įstaiga kino teatras „Romuva“

Reorganizuojamas

Viešoji įstaiga

10.

Kauno m.

Kauno plaukimo centras

Likviduojamas

Biudžetinė įstaiga

11.

Kauno r.

Kauno rajono Purviškių pradinė
mokykla

Likviduojamas

Biudžetinė įstaiga

12.

Kauno r.

Kauno rajono turizmo informacijos
centras

Likviduojamas

Biudžetinė įstaiga

13.

Kėdainių r.

Viešoji įstaiga Josvainių jaunimo
centras

Likviduojamas

Viešoji įstaiga

14.

Kelmės r.

Kelmės r. Stulgių pagrindinė mokykla

Reorganizuojamas

Biudžetinė įstaiga

15.

Klaipėdos m.

Valstybinė visuomeninio maitinimo
įmonė „Burės“

Likviduojamas

Savivaldybės
įmonė

16.

Klaipėdos r.

Viešoji įstaiga Paupių pirminės
sveikatos priežiūros centras

Reorganizuojamas

Viešoji įstaiga

17.

Kretingos r.

Kretingos rajono pedagoginė
psichologinė tarnyba

Reorganizuojamas

Biudžetinė įstaiga

18.

Kretingos r.

Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo
mokymo centras

Reorganizuojamas

Biudžetinė įstaiga
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19.

Kretingos r.

Kretingos rajono pedagogų švietimo
centras

Dalyvaujantis
reorganizavime

Biudžetinė įstaiga

20.

Lazdijų r.

Lazdijų r. Būdviečio mokykla

Likviduojamas

Biudžetinė įstaiga

21.

Marijampolės

Marijampolės botanikos centras

Likviduojamas

Biudžetinė įstaiga

22.

Marijampolės

Marijampolės savivaldybės Igliškėlių
pagrindinė mokykla

Reorganizuojamas

Biudžetinė įstaiga

23.

Marijampolės

Marijampolės dailės mokykla

Reorganizuojamas

Biudžetinė įstaiga

24.

Marijampolės

Marijampolės sav. Igliaukos Anzelmo
Matučio gimnazija

Dalyvaujantis
reorganizavime

Biudžetinė įstaiga

25.

Marijampolės

Marijampolės muzikos mokykla

Reorganizuojamas

Biudžetinė įstaiga

26.

Mažeikių r.

Mažeikių sporto centras

Bankrutuojantis

Viešoji įstaiga

27.

Neringos

Neringos istorijos muziejus

Reorganizuojamas

Biudžetinė įstaiga

28.

Neringos

Rašytojo Thomo Manno memorialinis
muziejus

Dalyvaujantis
reorganizavime

Biudžetinė įstaiga

29.

Pakruojo r.

Viešoji įstaiga „Pakruojo būstas“

Reorganizuojamas

Viešoji įstaiga

30.

Pakruojo r.

Pakruojo verslo informacijos centras

Dalyvaujantis
reorganizavime

Viešoji įstaiga

31.

Pakruojo r.

Pakruojo r. Klovainių vaikų lopšelisdarželis

Reorganizuojamas

Biudžetinė įstaiga

32.

Pakruojo r.

Pakruojo r. Stačiūnų pagrindinė
mokykla

Likviduojamas

Biudžetinė įstaiga

33.

Palangos m.

Palangos turizmo informacijos centras

Reorganizuojamas

Viešoji įstaiga

34.

Panevėžio m.

Viešoji įstaiga Aukštaitijos profesinės
karjeros centras

Likviduojamas

Viešoji įstaiga

35.

Panevėžio m.

Viešoji įstaiga „Panevėžio muzika“

Bankrutavęs

Viešoji įstaiga

36.

Panevėžio m.

Panevėžio valstybinė maitinimo
įmonė „Nevėžis“

Likviduojamas

Savivaldybės
įmonė

37.

Plungės r.

Plungės „Babrungo“ pagrindinė
mokykla

Dalyvaujantis
reorganizavime

Biudžetinė įstaiga

38.

Plungės r.

Plungės „Ryto“ pagrindinė mokykla

Dalyvaujantis
reorganizavime

Biudžetinė įstaiga

39.

Plungės r.

Plungės rajono Kantaučių pagrindinė
mokykla

Reorganizuojamas

Biudžetinė įstaiga

40.

Plungės r.

Plungės rajono Nausodžio pagrindinė
mokykla

Reorganizuojamas

Biudžetinė įstaiga

41.

Plungės r.

Plungės rajono Stalgėnų pagrindinė
mokykla

Reorganizuojamas

Biudžetinė įstaiga
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42.

Plungės r.

Plungės rajono Stanelių pagrindinė
mokykla

Reorganizuojamas

Biudžetinė įstaiga

43.

Plungės r.

Plungės r. Žlibinų Igno Končiaus
pagrindinė mokykla

Reorganizuojamas

Biudžetinė įstaiga

44.

Plungės r.

Plungės Senamiesčio mokykla

Dalyvaujantis
reorganizavime

Biudžetinė įstaiga

45.

Prienų r.

Specialios paskirties uždaroji akcinė
bendrovė „Šilavoto vaistinė“

Likviduojamas

Specialios
paskirties uždaroji
akcinė bendrovė

46.

Radviliškio r.

Radviliškio rajono Palonų pagrindinė
mokykla

Reorganizuojamas

Biudžetinė įstaiga

47.

Rokiškio r.

Rokiškio r. Suvainiškio pagrindinė
mokykla

Likviduojamas

Biudžetinė įstaiga

48.

Šalčininkų r.

Šalčininkų r. Pabarės lopšelis-darželis

Likviduojamas

Biudžetinė įstaiga

49.

Šalčininkų r.

Šalčininkų r. Baumiliškių pagrindinė
mokykla

Likviduojamas

Biudžetinė įstaiga

50.

Šilalės r.

Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro
Stulginskio gimnazija

Dalyvaujantis
reorganizavime

Biudžetinė įstaiga

51.

Šilalės r.

Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio
gimnazija

Dalyvaujantis
reorganizavime

Biudžetinė įstaiga

52.

Šilalės r.

Šilalės r. Tenenių pagrindinė mokykla

Reorganizuojamas

Biudžetinė įstaiga

53.

Širvintų r.

Širvintų rajono Gelvonų globos namai

Reorganizuojamas

Biudžetinė įstaiga

54.

Tauragės r.

Viešoji įstaiga Tauragės turizmo ir
verslo informacijos centras

Likviduojamas

Viešoji įstaiga

55.

Trakų r.

Trakų r. Salkininkų pradinė mokykla

Likviduojamas

Biudžetinė įstaiga

56.

Trakų r.

Trakų r. Karapolio pradinė mokykla

Likviduojamas

Biudžetinė įstaiga

57.

Trakų r.

Trakų r. Šventininkų pradinė mokykla

Likviduojamas

Biudžetinė įstaiga

58.

Trakų r.

Trakų r. Tiltų pradinė mokykla

Likviduojamas

Biudžetinė įstaiga

59.

Trakų r.

Trakų r. Ūbiškių pradinė mokykla

Likviduojamas

Biudžetinė įstaiga

60.

Vilniaus m.

Viešoji įstaiga „Vilnius veža“

Bankrutuojantis

Viešoji įstaiga

61.

Vilniaus m.

Viešoji įstaiga Nacionalinis mokslo ir
kongresų centras

Likviduojamas

Viešoji įstaiga

62.

Vilniaus m.

Vilniaus „Ąžuolo“ pagrindinė mokykla

Reorganizuojamas

Biudžetinė įstaiga

63.

Vilniaus m.

Vilniaus vaikų darželis „Pupa“

Likviduojamas

Biudžetinė įstaiga
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64.

Vilniaus m.

Vilniaus 99-asis lopšelis-darželis

Likviduojamas

Biudžetinė įstaiga

65.

Vilniaus m.

Valstybinė visuomeninio maitinimo
įmonė „Erfurtas“

Likviduojamas

Savivaldybės
įmonė

66.

Vilniaus m.

Valstybinė įmonė „Kepinys“

Likviduojamas

Savivaldybės
įmonė

67.

Vilniaus m.

Uždaroji akcinė bendrovė „Lazdynų
laisvalaikio centras“

Likviduojamas

Uždaroji akcinė
bendrovė

68.

Vilniaus m.

Uždaroji akcinė bendrovė
„Šilumnešis“

Bankrutavęs

Uždaroji akcinė
bendrovė

69.

Vilniaus m.

Uždaroji akcinė bendrovė „Grigiškių
komunalinis ūkis“

Bankrutavęs

Uždaroji akcinė
bendrovė

70.

Vilniaus m.

Uždaroji akcinė bendrovė „Marega“

Likviduojamas

Uždaroji akcinė
bendrovė

71.

Vilniaus m.

UAB Kalvarijų turgus

Bankrutavęs

Uždaroji akcinė
bendrovė

72.

Vilniaus m.

Valstybinė komercinė informacinio
serviso firma „Vika“

Likviduojamas

Valstybės įmonė

73.

Vilniaus m.

Projektavimo biuras prie Vilniaus
rajono valdybos architektūros
skyriaus

Likviduojamas

Valstybinė įmonė

74.

Vilniaus r.

Vilniaus r. Nemenčinės Konstanto
Parčevskio gimnazija

Dalyvaujantis
reorganizavime

Biudžetinė įstaiga

75.

Vilniaus r.

Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino
gimnazija

Dalyvaujantis
reorganizavime

Biudžetinė įstaiga

76.

Vilniaus r.

Vilniaus r. Mostiškių mokykladaugiafunkcis centras

Dalyvaujantis
reorganizavime

Biudžetinė įstaiga

77.

Vilniaus r.

Vilniaus r. Mostiškių vaikų darželis

Reorganizuojamas

Biudžetinė įstaiga

78.

Vilniaus r.

Valstybinė Vilniaus rajono Riešės
vaistinė

Likviduojamas

Valstybinė įmonė

79.

Visagino

UAB „Sedulinos vaistinė“

Bankrutavęs

Uždaroji akcinė
bendrovė

80.

Visagino

Uždaroji akcinė bendrovė „Visagino
komunalininkas“

Bankrutavęs

Uždaroji akcinė
bendrovė

Daugiausiai neefektyviai veikiančių viešojo sektoriaus organizacijų pertvarkoma Vilniaus miesto savivaldybėje
(14), Plungės rajono savivaldybėje (8), Marijampolės savivaldybėje (5), Trakų rajono savivaldybėje (5) ir Vilniaus
rajono savivaldybėje (5).
Tarp likviduojamų organizacijų yra nemažai tokių, kurių veikla artima komercinių įstaigų veiklai. Tarp tokių
organizacijų paminėtini: likviduojama viešoji įstaiga Kauno kino studija (Kauno miesto savivaldybė),
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likviduojama valstybinė visuomeninio maitinimo įmonė „Burės“ (Klaipėdos miesto savivaldybė), likviduojama
viešoji įstaiga Aukštaitijos profesinės karjeros centras (Panevėžio miesto savivaldybė), likviduojama specialios
paskirties uždaroji akcinė bendrovė „Šilavoto vaistinė“ (Prienų rajono savivaldybė), bankrutavusi uždaroji
akcinė bendrovė „Sedulinos vaistinė“ (Visagino savivaldybė), likviduojama valstybinė Vilniaus rajono Riešės
vaistinė (Vilniaus rajono savivaldybė). Nemažai pertvarkomų organizacijų Vilniaus miesto savivaldybėje: tai
bankrutuojanti viešoji įstaiga „Vilnius veža“, bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Šilumnešis“ ir
„Kalvarijų turgus“, likviduojamos valstybinė visuomeninio maitinimo įmonė „Erfurtas“, valstybinė įmonė
„Kepinys“.
Pažymėtina, kad kai kurių įmonių pertvarkymo procesas yra nepagrįstai ilgai užsitęsęs. Pavyzdžiui, dar 2013 m.
savivaldybių viešojo sektoriaus ataskaitoje Klaipėdos miesto savivaldybės valstybinė visuomeninio maitinimo
įmonė „Burės“, Vilniaus miesto savivaldybės valstybinė visuomeninio maitinimo įmonė „Erfurtas“ ir valstybinė
įmonė „Kepinys“ buvo nurodomos kaip likviduojamos, jos nebuvo išregistruotos nei 2014, nei 2015 metais,
todėl konstatuotina, kad jau pakankamai seniai realiai neegzistuojančių įmonių likvidavimo procedūros tęsiasi
labai ilgai.
Darytina išvada, kad savivaldybės 2015 metais daug aktyviau nei 2014 metais peržiūrėjo neveikiančias ar
neefektyviai veikiančias savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijas ėmėsi priemonių tokių organizacijų
mažinimui, tačiau savivaldybėse dar lieka viešojo sektoriaus organizacijų, dėl kurių pertvarkymo reikalinga
operatyviau priimti sprendimus.
8.2. Savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijose dirbančių darbuotojų skaičius
Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos duomenimis 2015 metais bendras savivaldybių viešojo
sektoriaus įvairių teisinių formų ar statuso organizacijose darbuotojų skaičius buvo 191 841.
Savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijose 2015 m. dirbę 191 841 darbuotojai pasiskirstę taip:
Savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijos pagal
teisinės formos
Biudžetinės įstaigos
Viešosios įstaigos
Akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės bendrovės
Savivaldybės įmonės

darbuotojų skaičius
134933
42076
13934
898

dalis visų
darbuotojų
70,3 proc.
21,9 proc.
7,3 proc.
0,5 proc.

73 paveikslas. Savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijose dirbančių asmenų skaičius 2015 m.
AB ir UAB
13934; 7,3%

Viešosios įstaigos
42076; 21,9%

Savivaldybės įmonės
898; 0,5%

Biudžetinės įstaigos
134933; 70,3%
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Atlikus 2015 m. savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijose dirbančių asmenų skaičiaus apžvalgą, lyginant
su 2014 m. pastebimas nežymus visų savivaldybės viešojo sektoriaus organizacijose dirbančių asmenų skaičiaus
mažėjimas.
Dirbantieji
savivaldybių
viešojo
sektoriaus organizacijose
Visų teisinių formų organizacijose
Biudžetinėse įstaigose
Viešosiose įstaigose
Akcinėse bendrovėse ir uždarosiose
akcinėse bendrovėse
Savivaldybės įmonėse

2014 m.

2015 m.

pokytis

pokytis proc.

192255
135606
42007

191841
134933
42076

-414
-673
69

-0,22 proc.
-0,5 proc.
0,16 proc.

13749

13934

185

1,35 proc.

893

898

5

0,56 proc.

74 paveikslas. Savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijose dirbančių asmenų skaičiaus pokytis 2013 m.,
2014 m. ir 2015 m.

898
893
659

Savivaldybės įmonės

13934
13749
17015

AB ir UAB

42076
42007
36260

Viešosios įstaigos

134933
135606
136420

Biudžetinės įstaigos

0
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Atskirai vertinant valstybės tarnautojų, dirbančių savivaldybių institucijose skaičių, stebėtas jų mažėjimas:
Pvz., 2014 m. savivaldybių viešajame sektoriuje dirbo 192 255 darbuotojai, iš jų:
•
valstybės tarnautojai savivaldybių institucijose – 6 728;
•
kiti savivaldybės viešojo sektoriaus darbuotojai – 185 527.
2015 m. savivaldybių viešajame sektoriuje dirbo 191 841 darbuotojai, iš jų:
•
valstybės tarnautojai savivaldybių institucijose – 6 681;
•
kiti savivaldybės viešojo sektoriaus darbuotojai – 185 160.
2015 m. savivaldybių visų viešojo sektoriaus darbuotojų sumažėjo 414, t. y. 0,2 proc. Valstybės tarnautojų
savivaldybių institucijose sumažėjo 47, t. y. 0,7 proc., o kitų savivaldybės viešojo sektoriaus darbuotojų
sumažėjo 367, t. y. 0,2 proc.
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75 paveikslas. Savivaldybių visų viešojo sektoriaus darbuotojų ir valstybės tarnautojų santykis 2015 m.

valstybės tarnautojai
savivaldybių
institucijose; 6 681;
3,5%

kiti savivaldybės
viešojo sektoriaus
darbuotojai; 185 160;
96,5%

kiti savivaldybės viešojo sektoriaus darbuotojai; 185 160

valstybės tarnautojai savivaldybių institucijose; 6 681

Konstatuotina, kad tik kitų savivaldybės viešojo sektoriaus darbuotojų skaičiaus mažėjimas įtakojo savivaldybių
visų viešojo sektoriaus darbuotojų skaičiaus pokytį.
8.3. Savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijų darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio medianos
2015 m. savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijų vidutinio darbo užmokesčio mediana – 556,25 euro (2014
m. – 462,81 euro).
Savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijų vidutinio darbo užmokesčio mediana
Savivaldybių akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių vidutinio darbo
užmokesčio mediana
Viešųjų įstaigų vidutinio darbo užmokesčio mediana
Savivaldybės įmonių vidutinio darbo užmokesčio mediana
Biudžetinių įmonių vidutinio darbo užmokesčio mediana

485,25 EUR
556,25 EUR
552 EUR
536,5 EUR
475,75 EUR

76 paveikslas. Savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijų vidutinio darbo užmokesčio medianos 2015 m.
552
560
540
520
500
480
460
440
420

556

537

476

Biudžetinės įstaigos

Viešosios įstaigos

AB ir UAB

Savivaldybės
įmonės
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Lyginant savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijų vidutinio darbo užmokesčio medianas su ankstesniais
metais matyti, kad 2015 m. šis skaičius šiek tiek didėjo visų teisinių formų organizacijose.
Savivaldybių viešojo sektoriaus
2014 m.
2015 m.
pokytis pokytis proc.
organizacijos
Visose savivaldybių viešojo sektoriaus
462,81
485,25
22,44
4,85 proc.
organizacijose
Biudžetinėse įstaigose
450,72
475,75
25,03
5,55 proc.
Viešosiose įstaigose
543,13
552
8,87
1,63 proc.
Akcinėse bendrovėse ir uždarosiose
528,38
556,25
27,87
5,28 proc.
akcinėse bendrovėse
Savivaldybės įmonėse
479,13
536,5
39,37
7,92 proc.
Kiek žymesnis vidutinio darbo užmokesčio medianos didėjimas stebimas savivaldybės įmonėse, tačiau
savivaldybės įmonių yra labai nedaug, jų dirbantieji sudaro tik 0,5 proc. visų savivaldybių viešojo sektoriaus
dirbančiųjų, todėl vidutinio darbo užmokesčio medianos ženklesnis pokytis šios teisinės formos organizacijose
neturi žymesnės įtakos bendram pokyčio rodikliui.
77 paveikslas. Savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijų vidutinio darbo užmokesčio medianos 2014-2015

SAVIVALDYBIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS ORGANIZACIJŲ VIDUTINIO DARBO
UŽMOKESČIO MEDIANOS
543
463

485

Visose savivaldybių
viešojo sektoriaus
organizacijose

451

552

476

Biudžetinėse įstaigose

Viešosiose įstaigose

2014

528

556

AB ir UAB

497

537

Savivaldybės įmonėse

2015

Analizuojant savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijų vidutinius darbo užmokesčius matyti, kad visų teisinių
formų organizacijose yra tokių, kur darbo užmokestis labai ženkliai skiriasi nuo medianos.
Pagal atskiras savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijų teisines formas išskirtini šie savivaldybių viešojo
sektoriaus organizacijų vidutinio darbo užmokesčio didžiausių reikšmių dešimtukai:
Didžiausi vidutinio darbo užmokesčiai savivaldybių biudžetinėse įstaigose:
Nr.

savivaldybė

1. Pagėgių
2. Lazdijų r.

pavadinimas
Pagėgių savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
Lazdijų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

vidutinis darbo
užmokestis (Eur)
2 508,5
2100
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3. Akmenės r.
4. Alytaus r.
5. Šilutės r.
6. Šakių r.
7. Kretingos r.
8. Vilniaus r.
9. Mažeikių r.
10. Plungės r.

Akmenės rajono savivaldybės kontrolės ir audito
tarnyba
Alytaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito
tarnyba
Šilutės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
Šakių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
Kretingos rajono savivaldybės kontrolės ir audito
tarnyba
Vilniaus rajono savivaldybės kontrolierius
(savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba)
Mažeikių rajono savivaldybės kontrolės ir audito
tarnyba
Plungės rajono savivaldybės kontrolės ir audito
tarnyba

1 834
1 734,75
1 728,25
1 695,25
1 610
1 584,5
1 565,5
1 531

Didžiausi vidutinio darbo užmokesčiai savivaldybių viešosiose įstaigose:
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

savivaldybė
Vilniaus m.
Vilniaus m.
Vilniaus m.
Vilniaus m.
Vilniaus m.
Vilniaus m.
Vilniaus m.
Vilniaus m.
Kauno m.
Vilniaus m.

pavadinimas
Viešoji įstaiga „Vilniaus teniso akademija“
Viešoji įstaiga Vilniaus logistikos parkas
Viešoji įstaiga „Saulėtekio slėnis“
Viešoji įstaiga „Krepšinio rytas“
Viešoji įstaiga Vilniaus kino biuras
Viešoji įstaiga futbolo klubas „Žalgiris“
Viešoji įstaiga „Sveikas miestas“
Viešoji įstaiga Greitosios medicinos pagalbos stotis
Viešoji įstaiga „Technopolis“
Viešoji įstaiga „Vilniaus japoniškas sodas“

vidutinis darbo
užmokestis (Eur)
1 607,5
1 372,5
1 245
1 212,25
1 167
1 097,5
1 069,5
1 060
1 021,25
997,5

Didžiausi vidutinio darbo užmokesčiai savivaldybių akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse:
vidutinis darbo
Nr.
savivaldybė
pavadinimas
užmokestis (Eur)
1. Vilniaus m.
Uždaroji akcinė bendrovė „Start Vilnius“
2 667,75
Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus vystymo
2. Vilniaus m.
1 343
kompanija“
Uždaroji akcinė bendrovė „Marijampolės šilumos
3. Marijampolės
1 253,75
tinklai“
4. Klaipėdos m.
Uždaroji akcinė bendrovė „Gatvių apšvietimas“
1 245,25
5. Biržų r.
Uždaroji akcinė bendrovė Biržų autobusų parkas
1 119,75
Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus viešasis
6. Vilniaus m.
941,5
transportas“
Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus gatvių
7. Vilniaus m.
917,75
apšvietimo elektros tinklai“
8. Vilniaus m.
Uždaroji akcinė bendrovė „Grinda“
873,25
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9. Klaipėdos m.
10. Šiaulių m.

Uždaroji akcinė bendrovė „Klaipėdos autobusų
parkas“
Uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių turguis“

866,25
847

Didžiausi vidutinio darbo užmokesčiai savivaldybės įmonėse:
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

savivaldybė
Vilniaus m.
Vilniaus r.
Vilniaus m.
Vilniaus m.
Kauno m.
Neringos
Vilniaus r.
Raseinių r.
Šiaulių m.
Elektrėnų

pavadinimas
Savivaldybės įmonė „Vilniaus planas“
Savivaldybės įmonė „Vilniaus rajono planas“
Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“
Savivaldybės įmonė „Vilniaus miesto būstas“
Kauno savivaldybės įmonė „Kauno planas“
Neringos savivaldybės butų ūkis
Savivaldybės įmonė Vilniaus rajono autobusų parkas
Savivaldybės įmonė „Raseinių butų ūkis“
Savivaldybės įmonė Šiaulių oro uostas
Savivaldybės įmonė Elektrėnų vaistinė

vidutinis darbo
užmokestis (Eur)
1 259,25
1 032,75
884,75
812
720,75
696,5
679
672,5
663
641,75

8.4. Savivaldybių administracijų darbuotojai
Savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijų įvairovė labai didelė, jų specifika skiriasi ne tik priklausomai nuo
teisinės formos, bet ir nuo savivaldybės, kurioje tos organizacijos veikia, specifikos, todėl jų palyginimas
tarpusavyje būtų labai komplikuotas. Atsižvelgiant į nurodytas priežastis apžvalgoje lyginama tik viena
biudžetinių įstaigų kategorija – savivaldybių administracijos, kurios pagal Vietos savivaldos įstatymą veikia
visose savivaldybėse ir jų veiklos uždaviniai bei funkcijos yra analogiški.
Šalyje yra 60 savivaldybių, kurios skirtingos tiek savo dydžiu, tiek gyventojų skaičiumi bei tankumu, skiriasi ir
kiekvienoje savivaldybėje vyraujanti gyventojų ekonominė veikla, o tai turi įtakos savivaldybių veiklos specifikai,
tuo pačiu ir savivaldybės administracijos darbuotojų skaičiui. Savivaldybių teisė pačioms nusistatyti savo
administracijos struktūrą, įvertinus savo savivaldybės specifiką, funkcijų apimtį ir jų teikimo specifiką šioje
savivaldybėje, yra viena iš sąlygų, kad funkcijos bus atliekamos tinkamai.
Analizuojant savivaldybių administracijų, kaip savivaldybių viešojo sektoriaus subjektų, veiklą svarbūs šią
visuomenės procesų organizavimo sritį apibrėžiantys teisiniai aspektai:

Europos vietos savivaldos chartijos, Lietuvos Respublikos Seimo ratifikuotos 1999 m. gegužės
25 d., 6 straipsnio 1 dalis, kuri numato, kad vietinės valdžios organai savarankiškai nustato savo vidinę
administracinę struktūrą, atitinkančią vietinių gyventojų poreikius ir užtikrinančią veiksmingą
valdymą;

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 10 punktas, kuriame
numatyta, kad savivaldybės administracijos struktūros, nuostatų ir darbo užmokesčio fondo
tvirtinimas, didžiausio leistino darbuotojų skaičiaus savivaldybės administracijoje nustatymas –
išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija.
Iš to darytina išvada, kad savivaldybių administracijose dirbančių asmenų skaičių lemia tiek teisės aktai,
nustatantys savivaldybių funkcijas ir jų apimtis, tiek ir pačių savivaldybių sprendimai dėl veiklos krypčių, viešųjų
paslaugų tiekimo apimčių ir kt., ir valstybinės valdžios institucijos neturi teisinių galimybių reguliuoti šios srities
savivaldybių sprendimus.
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Savivaldybių administracijų darbuotojai 2015 m. sudarė 11 proc. visų savivaldybių biudžetinėse įstaigose
dirbančių darbuotojų skaičiaus ir 7,5 proc. visų savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijose dirbančių
asmenų skaičiaus.
2015 m. savivaldybių administracijose pareigybių skaičius labiausiai kito:
sumažėjo

daugiau kaip 20 proc. – Kauno miesto savivaldybėje;

daugiau kaip 10 proc. – Vilniaus miesto savivaldybėje;

daugiau kaip 5 proc. Kazlų Rūdos, Šiaulių miesto, Švenčionių rajono, Biržų rajono, Birštono,
Kalvarijos ir Alytaus miesto savivaldybėse;
padidėjo





daugiau kaip 15 proc. – Lazdijų rajono savivaldybėje;
daugiau kaip 10 proc. – Skuodo rajono savivaldybėje;
daugiau kaip 5 proc. – Telšių rajono savivaldybėje;
daugiau kaip 3 proc. – Kaišiadorių rajono, Elektrėnų ir Širvintų rajono savivaldybėse.

78 paveikslas. Didžiausių ir mažiausių savivaldybių administracijose dirbančiųjų rodiklio reikšmių pokyčio
grafikas

PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS POKYTIS SAVIVALDYBIŲ ADMINISTRACIJOSE
2014 -2015 M.
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Atsižvelgiant į tai, kad savivaldybių taryboms suteikta teisė savarankiškai tvirtinti savivaldybės administracijos
struktūrą, pareigybių skaičių bei siekiant palyginti, kaip savivaldybės valdydamos žmogiškuosius išteklius geba
atlikti savivaldybei pavestas funkcijas, vienu iš analizės kriterijų pasirinktas savivaldybės administracijos
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darbuotojų ir gyventojų skaičiaus santykis, t. y. kiek vienam savivaldybės tarnautojui tenka aptarnauti
gyventojų.
Vienam savivaldybės administracijos darbuotojui tenkantis aptarnauti savivaldybės gyventojų skaičius:

Savivaldybė

valstybės tarnautojų ir
darbuotojų, dirbančių
pagal darbo sutartis,
patvirtintų pareigybių
skaičius24

Akmenės r.
Alytaus m.
Alytaus r.
Anykščių r.
Birštono
Biržų r.
Druskininkų
Elektrėnų
Ignalinos r.
Jonavos r.
Joniškio r.
Jurbarko r.
Kaišiadorių r.
Kalvarijos
Kauno m.
Kauno r.
Kazlų Rūdos
Kėdainių r.
Kelmės r.
Klaipėdos m.
Klaipėdos r.
Kretingos r.
Kupiškio r.
Lazdijų r.
Marijampolės
Mažeikių r.
Molėtų r.
Neringos
Pagėgių
Pakruojo r.
Palangos m.

24
25

158
176
183,75
170
58
187,55
111
177,25
262,1
221
194
181,5
175,25
87
652,5
358,25
99,5
157,5
228
441
325
251,9
140,75
246,17
273,5
303,75
152,5
82,5
154,05
195,75
110

savivaldybės
gyventojų skaičius25

23482
60514
30079
28705
4861
29604
23163
26527
18250
48014
25687
31195
32845
12465
323431
95103
13168
55323
32254
176335
56489
42619
20232
22861
63579
61632
20939
4655
10297
23012
17982

vienam savivaldybės
administracijos
darbuotojui
tenkantis aptarnauti
gyventojų skaičius

149
344
164
169
84
158
209
150
70
217
132
172
188
143
496
265
132
351
141
400
174
169
144
93
232
203
137
56
67
116
163

Valstybės tarnybos departamento duomenys.
Gyventojų registro duomenys.
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Panevėžio m.
Panevėžio r.
Pasvalio r.
Plungės r.
Prienų r.
Radviliškio r.
Raseinių r.
Rietavo
Rokiškio r.
Skuodo r.
Šakių r.
Šalčininkų r.
Šiaulių m.
Šiaulių r.
Šilalės r.
Šilutės r.
Širvintų r.
Švenčionių r.
Tauragės r.
Telšių r.
Trakų r.
Ukmergės r.
Utenos r.
Varėnos r.
Vilkaviškio r.
Vilniaus m.
Vilniaus r.
Visagino
Zarasų r.

269,5
239,25
318,12
211,8
154
263
171,5
107,75
185,75
235,5
170,25
225,05
249
231
249,75
351,25
129,5
231
278
348,5
182,5
241,5
280,25
194,75
237
890
603
226
164,75

103578
41339
28971
39902
29953
41960
37312
8987
34609
20964
33209
35858
114186
45298
27440
48563
17633
27678
46051
48958
35397
40181
43214
25539
43588
573127
101410
24815
18636

385
173
91
188
194
159
218
83
186
89
195
159
458
196
110
138
136
120
164
140
194
166
154
131
184
644
168
110
113

Pagal Lietuvos Respublikos gyventojų registro tvarkytojo internetinėje svetainėje paskelbtus 2016 m. sausio 1
d. duomenis, Lietuvoje gyveno 3 173 658 gyventojai. Pagal Valstybės tarnybos departamento pateiktus
duomenis 2016 m. sausio 1 d. savivaldybių administracijose buvo patvirtintos 14 158,22 pareigybės. Darytina
išvada, kad vienas sąlyginis Lietuvos savivaldybės administracijos darbuotojas aptarnauja 224 gyventojus.
Metai

gyventojų
skaičius

pareigybių skaičius
savivaldybių administracijose

2014

3200462

14663,21

2015

3173658

14158,22

vienam savivaldybės administracijos
darbuotojui tenkantis aptarnauja
gyventojų skaičius
218
224

Siekiant objektyviai įvertinti savivaldybės administracijos darbuotojų ir gyventojų skaičiaus santykį,
atsižvelgiant į savivaldybių specifiką, savivaldybes siūloma sąlyginai skirstyti į 4 grupes, taip, kaip jos
sugrupuotos Vidaus reikalų ministerijos parengtoje 2014 metų viešojo sektoriaus ataskaitoje (2014 metų
viešojo sektoriaus ataskaita paskelbta Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje adresu www.vrm.lt).

86

 I grupė – didžiųjų miestų savivaldybės (jų yra 5), kur gyventojų skaičius viršija 100 000 tūkst.
(Vilniaus miesto, Kauno miesto, Klaipėdos miesto, Šiaulių miesto, Panevėžio miesto
savivaldybės);
 II grupė – viduriniosios savivaldybės (jų yra 47), kuriose gyvena nuo 17 000 iki 100 000 tūkst.
gyventojų ir kurios skirstomos į 2 pogrupius pagal gyventojų tankumą km2:
- tankiau gyvenamos savivaldybės (jų yra 26), kur gyventojų tankumas yra 24–1500 gyv./km2 (Alytaus miesto,
Visagino, Marijampolės, Kauno rajono, Elektrėnų, Jonavos rajono, Mažeikių rajono, Vilniaus rajono, Kretingos
rajono, Klaipėdos rajono, Raseinių rajono, Šalčininkų rajono, Tauragės rajono, Utenos rajono, Plungės rajono,
Vilkaviškio rajono, Telšių rajono, Kėdainių rajono, Kaišiadorių rajono, Prienų rajono, Trakų rajono, Ukmergės
rajono, Akmenės rajono, Šilutės rajono, Radviliškio rajono, Šiaulių rajono savivaldybės);
- rečiau gyvenamos savivaldybės (jų yra 21), kuriose gyventojų tankumas yra 11–24 gyv./km2 (Šakių rajono,
Joniškio rajono, Šilalės rajono, Skuodo rajono, Pasvalio rajono, Alytaus rajono, Jurbarko rajono, Širvintų rajono,
Rokiškio rajono, Biržų rajono, Kelmės rajono, Kupiškio rajono, Panevėžio rajono, Pakruojo rajono, Lazdijų
rajono, Švenčionių rajono, Anykščių rajono, Molėtų rajono, Zarasų rajono, Ignalinos rajono, Varėnos rajono
savivaldybės);

III grupė – mažosios savivaldybės (jų yra 4), kuriose gyventojų skaičius – iki 13 000 tūkst.
(Kazlų Rūdos, Kalvarijos, Pagėgių, Rietavo savivaldybės);

IV grupė – kurorto statusą turinčios savivaldybės (jų yra 4), tai Druskininkų, Palangos
miesto, Birštono, Neringos savivaldybės.
Vertinant pagal savivaldybių grupes 2015 m. vidutiniškai vienas sąlyginis savivaldybės administracijos
darbuotojas aptarnavo:

didžiųjų miestų savivaldybių grupėje – 516 gyventojus;

tankiau gyvenamų savivaldybių grupėje – 187 gyventojus;

rečiau gyvenamų savivaldybių grupėje – 131 gyventoją;

mažųjų savivaldybių grupėje – 100 gyventojų;

kurorto statusą turinčių savivaldybių grupėje – 140 gyventojų.
Lyginant didžiųjų miestų savivaldybių 2014 ir 2015 metų duomenis matyti, kad 2015 m. šių savivaldybių
vienam administracijos darbuotojui teko aptarnauti didesnį gyventojų skaičių nei 2014 m.(grupės vidurkis –
516; šalies vidurkis – 224).

Vienam darbuotojui teinantis aptarnauti gyventojų skaičius

Grupės vidurkis

385
Panevėžio m.

458
Šiaulių m.

400
Klaipėdos m.

496
Kauno m.

Vilniaus m.

700
600
500
400
300
200
100
0

644

79 paveikslas. Vienam savivaldybės administracijos darbuotojui tenkančių aptarnauti gyventojų skaičius
didžiųjų miestų savivaldybių administracijose.

Šalies vidurkis
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80 paveikslas. Vienam savivaldybės administracijos darbuotojui tenkančių aptarnauti gyventojų skaičiaus
pokytis didžiųjų miestų savivaldybių administracijose 2014-2015 metais.
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Lyginant 2014 ir 2015 metų duomenis matyti, kad žymių pokyčių viduriniųjų tankiau gyvenamų savivaldybių
administracijose neįvyko, išskyrus Alytaus miesto, Kauno rajono, Kėdainių rajono savivaldybių administracijas,
kuriose 2015 m. vienam darbuotojui teko aptarnauti 10 ir daugiau gyventojų nei 2014 m. Pažymėtina, kad kai
kuriose savivaldybėse, pvz., Telšių rajono ir Kaišiadorių rajono savivaldybių administracijose sumažėjo vienam
darbuotojui tenkantis aptarnauti gyventojų skaičius daugiau nei 10 gyventojų lyginant su 2014 m. Galima teigti,
kad tai lėmė sumažėjęs gyventojų skaičius savivaldybėje, o Kaišiadorių rajono savivaldybėje – ir padidėjęs
savivaldybės administracijos darbuotojų skaičius (grupės vidurkis – 187; šalies vidurkis – 224).
Lyginant 2014 ir 2015 metų duomenis matyti, kad ženklių pokyčių viduriniųjų rečiau gyvenamų savivaldybių
administracijose neįvyko (grupės vidurkis – 131; šalies vidurkis – 224).
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Vienam darbuotojui tenkantis aptarnauti gyventojų skaičius
Grupės vidurkis
Šalies vidurkis

Akmenės r.

Visagino m.
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194

Prienų r.
Elektrėnų

188

Kaišiadorių r.

218

194
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188
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154

184
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Trakų r.
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Raseinių r.

Plungės r.

Ukmergės r.
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Tauragės r.
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300

Alytaus m.

Mažeikių r.

232

200

Marijampolės
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Kauno r.

168

150

Vilniaus r.

81 paveikslas. Vienam savivaldybės administracijos darbuotojui tenkančių aptarnauti gyventojų skaičius viduriniųjų tankiau gyvenamų savivaldybių
administracijose.
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82 paveikslas. Vienam savivaldybės administracijos darbuotojui tenkančių aptarnauti gyventojų skaičiaus pokytis viduriniųjų tankiau gyvenamų savivaldybių
administracijose 2014-2015 metais.
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Vienam darbuotojui tenkantis aptarnauti gyventojų skaičius
Grupės vidurkis
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83 paveikslas. Vienam savivaldybės administracijos darbuotojui tenkančių aptarnauti gyventojų skaičius viduriniųjų rečiau gyvenamų savivaldybių
administracijose.
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84 paveikslas. Vienam savivaldybės administracijos darbuotojui tenkančių aptarnauti gyventojų skaičiaus pokytis viduriniųjų rečiau gyvenamų savivaldybių
administracijose 2014-2015 metais.
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Lyginant 2014 ir 2015 metų duomenis matyti, kad mažųjų savivaldybių administracijose išsiskiria Kazlų Rūdos
ir Kalvarijos savivaldybės, kuriose vienam administracijos darbuotojui teko aptarnauti didesnį gyventojų skaičių
nei 2014 m. Galima teigti, kad tai lėmė sumažėjęs savivaldybių administracijose darbuotojų skaičius (grupės
vidurkis –100; šalies vidurkis –224).
85 paveikslas. Vienam savivaldybės administracijos darbuotojui tenkančių aptarnauti gyventojų skaičius
mažųjų savivaldybių administracijose.
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86 paveikslas. Vienam savivaldybės administracijos darbuotojui tenkančių aptarnauti gyventojų skaičiaus
pokytis mažųjų savivaldybių administracijose 2014-2015 metais.
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Lyginant 2014 ir 2015 metų duomenis matyti, kad kurorto statusą turinčių savivaldybių administracijose
ženklių pokyčių neįvyko (grupės vidurkis – 140, šalies vidurkis – 224).
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87 paveikslas. Vienam savivaldybės administracijos darbuotojui tenkančių aptarnauti gyventojų skaičius
kurorto statusą turinčių savivaldybių administracijose.
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Vienam darbuotojui tenkantis aptarnauti gyventojų skaičius
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88 paveikslas. Vienam savivaldybės administracijos darbuotojui tenkančių aptarnauti gyventojų skaičiaus
pokytis kurorto statusą turinčių savivaldybių administracijose 2014-2015 metais.
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Vykdydama Lietuvos Respublikos Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto 2014 m. gruodžio 3 d.
posėdžio pavedimą ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 24 d. pasitarimo pavedimą, Vidaus
reikalų ministerija parengė rekomendacijas savivaldybėms dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų
pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo savivaldybės administracijoje
(toliau – Rekomendacijos).
Rekomendacijos
paskelbtos
Vidaus
reikalų
ministerijos
internetiniame
puslapyje
adresu:http://vrm.lrv.lt/uploads/vrm/documents/files/LT_versija/Teisine_informacija/Tyrimai_ir_analizes/M
etodikos%2C_rekomendacijos/Rekomendacijos_2015-09-23.pdf.
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Savivaldybėms pasiūlyta atsižvelgti į parengtas Rekomendacijas, kad jos, atlikdamos teisės aktais pavestas
funkcijas, kuo optimaliau naudotų žmogiškuosius ir finansinius išteklius.
Savivaldybėms rekomenduota, kad tose pačiose savivaldybių grupėse esančių savivaldybių gyventojų ir
administracijos darbuotojų santykis būtų artimas tos savivaldybių grupės vidurkiui, bet ne mažesnis už jį 10
proc., o sumažėjus savivaldybės gyventojų skaičiui proporcingai mažinti ir savivaldybės administracijos
darbuotojų skaičių.
Vertinant savivaldybių administracijas pateiktų rekomendacijų aspektu konstatuotina, kad tarp didžiųjų miestų
savivaldybių gyventojų ir administracijos darbuotojų santykis už grupės vidurkį yra mažesnis daugiau nei 20
procentų Klaipėdos miesto (22,5 proc.) ir Panevėžio miesto (25,4 proc.) savivaldybėse:
I grupė (didžiosios
savivaldybės)

1
2
3
4
5

Kauno m.
Klaipėdos m.
Panevėžio m.
Šiaulių m.
Vilniaus m.

vienam savivaldybės
grupės
skirtumas
administracijos darbuotojui
vidurkis
nuo grupės
tenkantis aptarnauti
vidurkio
gyventojų skaičius
516
-20
496
516
-116
400
516
-131
385
516
-58
458
516
128
644

skirtumas
nuo grupės
vidurkio
proc.
-3,9
-22,5
-25,4
-11,2
24,8

Tarp viduriniųjų tankiau gyvenamų savivaldybių gyventojų ir administracijos darbuotojų santykis už grupės
vidurkį yra mažesnis daugiau nei 20 procentų Visagino (41,2 proc.), Šilutės rajono (26,2 proc.), Telšių rajono
(25,1 proc.) ir Akmenės rajono (20,3 proc.) savivaldybėse:

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

II grupė
(viduriniosios
tankiau gyvenamos
savivaldybės)
Akmenės r.
Alytaus m.
Elektrėnų
Jonavos r.
Kaišiadorių r.
Kauno r.
Kėdainių r.
Klaipėdos r.
Kretingos r.
Marijampolės
Mažeikių r.
Plungės r.
Prienų r.
Radviliškio r.
Raseinių r.
Šalčininkų r.
Šiaulių r.
Šilutės r.
Tauragės r.

vienam savivaldybės
grupės
skirtumas
administracijos darbuotojui
vidurkis
nuo grupės
tenkantis aptarnauti
vidurkio
gyventojų skaičius
187
-38
149
187
157
344
187
-37
150
187
30
217
187
1
188
187
69
265
187
164
351
187
-13
174
187
-18
169
187
45
232
187
16
203
187
1
188
187
7
194
187
-28
159
187
31
218
187
-28
159
187
9
196
187
-49
138
187
-23
164

skirtumas
nuo grupės
vidurkio
proc.
-20,3
83,9
-19,8
16
0,5
36,9
87,7
-6,9
-9,6
24
8,6
0,5
3,7
-15
16,6
-15
4,8
-26,2
-12,3
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Telšių r.
Trakų r.
Ukmergės r.
Utenos r.
Vilkaviškio r.
Vilniaus r.
Visagino

187
187
187
187
187
187
187

140
194
166
154
184
168
110

-47
7
-21
-33
-3
-19
-77

-25,1
3,7
-11,2
-17,6
-1,6
-10,1
-41,2

Tarp viduriniųjų rečiau gyvenamų savivaldybių gyventojų ir administracijos darbuotojų santykis už grupės
vidurkį yra mažesnis daugiau nei 20 procentų Ignalinos rajono (46,6 proc.), Skuodo rajono (32,1 proc.) ir
Pasvalio rajono (30,5 proc.) savivaldybėse:
II grupė
(viduriniosios
rečiau gyvenamos
savivaldybės)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Alytaus r.
Anykščių r.
Biržų r.
Ignalinos r.
Joniškio r.
Jurbarko r.
Kelmės r.
Kupiškio r.
Lazdijų r.
Molėtų r.
Pakruojo r.
Panevėžio r.
Pasvalio r.
Rokiškio r.
Skuodo r.
Šakių r.
Šilalės r.
Širvintų r.
Švenčionių r.
Varėnos r.
Zarasų r.

vienam savivaldybės
administracijos darbuotojui
tenkantis aptarnauti
gyventojų skaičius

grupės
vidurkis

skirtumas
nuo grupės
vidurkio
131
131
131
131
131
131
131
131
131
131
131
131
131
131
131
131
131
131
131
131
131

164
169
158
70
132
172
141
144
93
137
116
173
91
186
89
195
110
136
120
131
113

33
38
25
-61
1
41
10
13
-38
6
-15
42
-40
55
-42
64
-21
5
-11
-18

skirtumas
nuo grupės
vidurkio
proc.
25,2
29
20,6
-46,6
0,8
31,3
7,6
9,9
29
4,6
-11,5
32
-30,5
42
-32,1
48,9
-16
3,8
-8,4
-13,7

Tarp mažųjų savivaldybių gyventojų ir administracijos darbuotojų santykis už grupės vidurkį yra žymiai
mažesnis nei kitų savivaldybių Pagėgių savivaldybėje (33 proc.):
III grupė (mažosios
savivaldybės)

1. Kalvarijos
2. Kazlų Rūdos
3. Pagėgių

vienam savivaldybės
administracijos darbuotojui
tenkantis aptarnauti
gyventojų skaičius
143
132
67

grupės
vidurkis

skirtumas
nuo grupės
vidurkio
100
100
100

skirtumas
nuo grupės
vidurkio
proc.
43
43
32
32
-33
-33
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4. Rietavo

83

100

-17

-17

Tarp kurorto statusą turinčių savivaldybių gyventojų ir administracijos darbuotojų santykis už grupės vidurkį
žymiai mažesnis nei kitų savivaldybių yra Neringos savivaldybėje (60 proc.) ir Birštono savivaldybėje (40 proc.):
IV grupė (kurorto
statusą turinčios
savivaldybės)
1.
2.
3.
4.

Birštono
Druskininkų
Neringos
Palangos m.

vienam savivaldybės
grupės
administracijos darbuotojui
vidurkis
tenkantis aptarnauti
gyventojų skaičius
84
209
56
163

skirtumas
nuo grupės
vidurkio
140
140
140
140

-56
69
-84
23

skirtumas
nuo grupės
vidurkio
proc.
-40
49,3
-60
16,4

97

Pastebėjimai ir pasiūlymai
Pastebėjimai dėl valstybės viešojo sektoriaus:











įvertinus stebėtus pokyčius valstybės viešajame sektoriuje, 2015 metai laikytini intensyviu valstybės
viešojo sektoriaus optimizacijos laikotarpiu;
2015 metais vykdytų viešojo sektoriaus optimizavimo iniciatyvų dėka per metus valstybės viešasis
sektorius sumažėjo 24 viešojo sektoriaus organizacijomis (dar 65 viešojo sektoriaus organizacijos buvo
reorganizuojamos/pertvarkomos, 8 pradėtos ar vykdomos bankroto procedūros, 12 pradėtos ar
vykdomos likvidavimo ar privatizavimo procedūros), kas laikytina ženkliu, tačiau, atsižvelgiant į
nebaigtus optimizavimo procesus – dar negalutiniu pokyčiu;
2015 metais 2,5% mažėjo ir valstybės viešajame sektoriuje dirbančių darbuotojų skaičius, kurio
mažėjimo tendencija tikėtina ir ateityje, atsižvelgiant į didelį kiekį vis dar įgyvendinamų valstybės
viešojo sektoriaus optimizavimo iniciatyvų;
darbo užmokesčio fondo ir vidutinio darbuotojų darbo užmokesčio medianos augimas buvo sąlygotas
2015 metais priimtų sprendimų padidinti minimalų darbo užmokestį, pakeisti biudžetinių įstaigų
darbuotojų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką, padidinti atlyginimus tam tikruose
sektoriuose (medicinos, slaugos, kultūros, švietimo) dirbantiems darbuotojams, išmokėti su rezultatais
siejamas atlyginimų kintamąsias dalis vadovaujantiems darbuotojams ir kt.
vidutinio darbuotojų darbo užmokesčio medianos augimas 5% (33Eur) laikytinas teigiamu pokyčiu,
tačiau atsižvelgiant į valstybės ekonominės raidos scenarijų (Finansų ministerijos paskelbtą 2016 m.
kovo 18 d.), valstybės viešajam sektoriui keliamų uždavinių sudėtingumą (to sąlygotą nuolat augantį
aukštos kvalifikacijos darbuotojų poreikį) bei pasikeitus nacionalinei valiutai augančias būtinąsias
išlaidas, laikytinas nepakankamu užtikrinti viešojo sektoriaus konkurencingumą ir efektyvumą;
valstybės viešojo sektoriaus mažėjimas vienareikšmiškai vien teigiamu veiksniu negali būti laikomas,
realiais skaičiavimais ir išsamiomis analizėmis nepagrįstos optimizavimo iniciatyvos gali turėti ir
neigiamų pasekmių valstybės funkcijų atlikimo tinkamam užtikrinimui, be to, remiantis viešojo
valdymo srities mokslininkų įžvalgomis, jų atliekamais tyrimais bei užsienio šalių patirtimi, pastebėtina,
kad viešojo sektoriaus mažumas ir viešojo sektoriaus efektyvumas tarpusavyje dažnai visai nesusiję ar
net gali turėti atvirkštinį, negu tikimąsi, priežastinį ryšį.

Pasiūlymai dėl viešojo sektoriaus:




toliau tęsti viešojo sektoriaus optimizavimo iniciatyvas, kuriomis mažinamas valstybės biudžetinių
įstaigų ir jose dirbančių darbuotojų skaičius:
- atsisakant valstybės biudžetinių įstaigų teritorinių padalinių juridinio asmens statuso;
- konsoliduojant ūkio subjektų priežiūrą atliekančių valstybės viešojo sektoriaus organizacijų
funkcijas;
- mažinant mažiau nei 20 darbuotojų turinčių valstybės biudžetinių įstaigų skaičių;
- atsisakant valstybės biudžetinių įstaigų atliekamų viešųjų paslaugų teikimo ar ūkiniokomercinio pobūdžio funkcijų, jas perduodant viešosioms įstaigoms, valstybės įmonėms,
valstybės kontroliuojamoms akcinėms bendrovėms ar privačiajam sektoriui;
- įgyvendinant siūlymus dėl tolesnio valstybės dalyvavimo viešosiose įstaigose netikslingumo;
- mažinant valstybės įmonių skaičių;
- centralizuojant bendrųjų funkcijų atlikimą.
Imtis aktyvių veiksmų dėl viešojo sektoriaus efektyvumo didinimo:
- gerinant darbo sąlygas ir didinant darbo užmokestį valstybės viešajame sektoriuje dirbantiems
darbuotojams, mažinant ataskaitos 4 dalyje įvardytą ir dažnai labai ženklų atotrūkį tarp viešojo
sektoriaus organizacijos vadovų ir darbuotojų darbo užmokesčio;
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-

įvertinant galimybes bendrųjų funkcijų vykdymo vertinimo kriterijams (ypač santykiui tarp
vadovui tenkančių darbuotojų, ar bendrosios ir specialiosios veiklos srities darbuotojų
skaičiaus) suteikti privalomą, o ne rekomendacinį pobūdį;
užtikrinant, kad priimami viešojo sektoriaus tobulinimo sprendimai atitiktų Vykdomosios
valdžios sistemos sandaros tobulinimo gairėse numatytas kryptis ir reikalavimus.

Pastebėjimai dėl savivaldybių viešojo sektoriaus:








2015 metais savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijų skaičius kito labai nežymiai (mažiau nei 0,5
proc.), kartu jis buvo žymiai aktyviau nei 2014 metais optimizuojamas išregistruojant neveikiančias ir
pertvarkant nepakankamai efektyviai veikiančias savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijas;
- 2015 metais buvo išregistruotos 33 neveikiančios savivaldybių
viešojo sektoriaus
organizacijos; daugiausiai neveikiančių viešojo sektoriaus organizacijų išregistravo Vilniaus
miesto savivaldybė (4), Jonavos rajono savivaldybė (3), Jurbarko rajono savivaldybė (4) ir
Šalčininkų rajono savivaldybė (3);
- 2015 metais pradėtos pertvarkymo procedūros dėl 80 savivaldybių viešojo sektoriaus
organizacijų; daugiausiai neefektyviai veikiančių viešojo sektoriaus organizacijų 2015 metais
buvo pertvarkoma Vilniaus miesto savivaldybėje (14), Plungės rajono savivaldybėje (8),
Marijampolės savivaldybėje (5), Trakų rajono savivaldybėje (5) ir Vilniaus rajono savivaldybėje
(5);
- savivaldybėse dar lieka viešojo sektoriaus organizacijų, dėl kurių pertvarkymo reikalinga priimti
sprendimus;
savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijose 2015 metais dirbo 0,22% darbuotojų mažiau negu 2014
metais; didžiausia jų dalis (70,3%) dirbo savivaldybių biudžetinėse įstaigose, kur jų sumažėjo 0,5%; kitų
teisinių formų savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijose darbuotojų skaičius nežymiai (nuo 0,16%
iki 1,35%) padidėjo;
2015 metų savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijų vidutinio darbo užmokesčio mediana padidėjo
4,85%, kas beveik prilygsta valstybės viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio medianos
augimui.
2015 metais buvo optimizuojamos savivaldybių administracijos; jose buvo 505 pareigybėmis mažiau
negu 2014 metais, vienam sąlyginiam savivaldybės administracijos darbuotojui teko aptarnauti 6
gyventojais daugiau negu 2014 metais.

Pasiūlymai dėl savivaldybių viešojo sektoriaus:





rekomenduoti savivaldybėms tęsti savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijų, išlaikomų iš
savivaldybės biudžeto, veiklos efektyvumo įvertinimą ir, prireikus, imtis veiksmų mažinti neefektyviai
veikiančių viešojo sektorius organizacijų skaičių;
rekomenduoti savivaldybėms imtis aktyvesnių veiksmų siekiant užbaigti nebeveikiančių savivaldybių
viešojo sektoriaus organizacijų likvidavimo ar bankroto procedūras;
rekomenduoti savivaldybėms formuojant ir tvirtinant savivaldybės administracijos struktūrą ir
didžiausią leistiną valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių
skaičių, atsižvelgti į Vidaus reikalų ministerijos parengtas ir Vidaus reikalų ministerijos interneto
svetainėje paskelbtas rekomendacijas „Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus nustatymo savivaldybės administracijoje“.

Pastebėjimai dėl viešojo sektoriaus ataskaitos kokybės:


išlieka patikimų duomenų, kurie naudojami viešojo sektoriaus ataskaitai rengti, šaltinio problema
(ministerijų turimi duomenys kartais nesutampa su duomenimis, kuriuos iš TDS gauna viešojo
sektoriaus ataskaitą rengianti Vidaus reikalų ministerija, TDS kaupiamų duomenų pagrindų formuojami
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ir iš TDS gaunami rodikliai dėl jų skaičiavimo TDS sistemoje ypatumų nėra tikslūs ir neleidžia tinkamai
nustatyti nagrinėjamų pokyčių). Išlieka problemos gaunant duomenis apie viešojo sektoriaus
organizacijų vadovų atlyginimus, juose dirbančių statutinių valstybės tarnautojų skaičių, viešosiose
įstaigose, valstybės įmonėse ar valstybės valdomose bendrovėse savininko, dalininko ar akcininko
teises įgyvendinančias viešojo sektoriaus organizacijas. Nei iš TDS, nei neatlygintinai iš Juridinių
asmenų registro gauti tokią informaciją Vidaus reikalų ministerija neturi galimybės, todėl dalis
informacijos yra gaunama apklausiant ministerijas ir savivaldybes, dalis informacijos surenkama iš
ministerijų interneto svetainių ar kitų viešai prieinamų šaltinių. Tai neužtikrina norimo duomenų
patikimumo;
toliau identifikuojamos ministrų valdymo sritims priskirtų viešojo sektoriaus organizacijų patikimo ir
išsamaus sąrašo nustatymo problemos (ministerijų pagal Vidaus reikalų ministerijos nustatytą formą
teikiamoje informacijoje randama daug trūkumų, neatitikimų su praėjusių metų ataskaitai teiktais
duomenimis, kiekvienais metais randami skirtumai tiek viešojo sektoriaus organizacijų sąrašuose, tiek
jų organizacines formos nurodyme, tiek vadovų darbo užmokesčio rodikliuose);
nuolat susiduriama su ataskaitai parengti reikiamų, patikimų ir išsamių duomenų gavimo nustatytais
terminais problema;
ministerijų ne kartą buvo išreikštas nepritarimas Vyriausybės įstaigų rodiklių įtraukimui į ministrų
valdymo sritis. Ministerijų teigimu, tokia duomenų apskaita iškreipia ministrų valdymo sričių rodiklius,
dažnai nepagrįstai juos padidindama.

Pasiūlymai dėl viešojo sektoriaus ataskaitos kokybės:






įvertinti ir spręsti Vidaus reikalų ministerijos rašte Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie
Susisiekimo ministerijos įvardytus TDS trūkumus;
paraginti ministerijas užtikrinti patikimų ir išsamių jų ministrų valdymo sritims priskirtų viešojo
sektoriaus organizacijų sąrašų sudarymą ir viešą paskelbimą;
svarstyti galimybę keisti viešojo sektoriaus ataskaitos struktūrą: nepriskiriant Vyriausybės įstaigų
ministrų valdymo sritims, jų duomenis apskaityti naujoje dalyje, kurioje atskirai būtų nagrinėjamos
visos Vyriausybės įstaigos;
svarstyti galimybę vėlinti tiek duomenų ataskaitai pateikimo Vidaus reikalų ministerijai, tiek ataskaitos
pateikimo Vyriausybei terminus.

______________________
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2015 metų viešojo sektoriaus ataskaitos santrauka
Vykdydama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 24 d. pasitarimo sprendimus ir kartu
užtikrindama viešojo sektoriaus stebėsenos iniciatyvos tęstinumą, Vidaus reikalų ministerija parengė penktąją
viešojo sektoriaus stebėsenos ataskaitą, skirtą šiame sektoriuje 2013–2014 metais įvykusiems pokyčiams ir
bendrosioms viso viešojo sektoriaus vystymosi tendencijoms apžvelgti.
Ataskaitos objektas
Analizuotos šios viešojo sektoriaus organizacijos:
 valstybės viešojo sektoriaus organizacijos:
• valstybės biudžetinės įstaigos: ministerijos, Vyriausybės įstaigos ir Vyriausybei atskaitingos įstaigos,
įstaigos prie ministerijų, kitos ministerijoms, Vyriausybės įstaigoms ir Vyriausybei atskaitingoms
įstaigoms, taip pat įstaigoms prie ministerijų pavaldžios biudžetinės įstaigos,
• viešosios įstaigos, kurių savininkas ar dalininkas yra valstybė,
• valstybės įmonės, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina valstybės biudžetinės įstaigos,
• valstybės kontroliuojamos akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės;
 savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijos:
• savivaldybių biudžetinės įstaigos,
• viešosios įstaigos, kurių savininkės ir dalininkės yra savivaldybės,
• savivaldybių įmonės,
• savivaldybių kontroliuojamos akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės bendrovės.
Analizuoti šie viešojo sektoriaus organizacijas apibūdinantys ir pokyčius viešajame sektoriuje vertinti
leidžiantys duomenys:
•

viešojo sektoriaus organizacijų skaičius,

•

viešojo sektoriaus organizacijose dirbančių darbuotojų (valstybės tarnautojų, įskaitant vidaus reikalų
sistemos statutinius pareigūnus, profesinės karo tarnybos karius, ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo
sutartis) skaičius,

•

viešojo sektoriaus organizacijų darbo užmokesčio fondas,

•

viešojo sektoriaus organizacijų darbuotojų vidutinis darbo užmokestis,

•

viešojo sektoriaus organizacijų vadovų vidutinis darbo užmokestis.

Ataskaitai rengti buvo naudoti šie duomenų šaltiniai:









TDS sukaupti viešojo sektoriaus organizacijų 2014–2015 metų duomenys ,
valstybės įmonės Registrų centras administruojamas Juridinių asmenų registras (neatlygintinai
prieinami duomenys);
Seimo teisės aktų ir jų projektų informacinių duomenų bazių informacija;
Statistikos departamento internetinėje svetainėje pateikiama vieša statistinė informacija;
Valstybės tarnybos departamento internetinėje svetainėje pateikiama vieša statistinė informacija;
informacija apie pokyčius valstybės viešojo sektoriaus organizacijose lėmusias priežastis ir valstybės
viešojo sektoriaus organizacijų vadovų vidutinį darbo užmokestį gauta ministerijoms pildant ir Vidaus
reikalų ministerijai teikiant specialią duomenų, reikalingų 2015 metų viešojo sektoriaus ataskaitai
parengti, formą;
informacija apie savivaldybių biudžetines įstaigas, savivaldybių įmones ir uždarąsias akcines
bendroves, kurių 100% akcijų priklauso savivaldybėms gauta Vidaus reikalų ministerijai oficialiai
kreipusis į valstybės įmonę Registrų centras;
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informacija apie viešąsias įstaigas, kurių savininkės ir dalininkės yra savivaldybės, savivaldybių
kontroliuojamas akcines bendroves ir uždarąsias akcines bendroves gauta Vidaus reikalų ministerijai
atlikus savivaldybių apklausą;
kita viešai prieinama informacija (viešojo sektoriaus organizacijų interneto svetainės)

2015 metų ataskaitoje pateikiama:


bendri visą viešąjį sektorių apibūdinantys duomenys (2013–2014 metais įvykę pokyčiai įvairiais pjūviais
plačiau analizuojami tik nagrinėjant valstybės viešojo sektoriaus organizacijas);



bendras valstybės viešojo sektoriaus organizacijų skaičiaus pokyčio palyginimas, taip pat šių
organizacijų skaičiaus pokyčiai pagal atskiras jų grupes;



valstybės viešojo sektoriaus darbuotojų skaičiaus ir šiems darbuotojams skirto darbo užmokesčio
fondo palyginimas;



apskaičiuotos valstybės viešojo sektoriaus organizacijų vadovų ir darbuotojų vidutinio darbo
užmokesčio medianos bei jų palyginimas;



ženkliausi pokyčiai, įvykę ministrų valdymo srityse veikiančiose atskirose viešojo sektoriaus
organizacijose (didžiausias rodiklių didėjimas ar mažėjimas tiek skaitine, tiek procentine reikšme, bei,
remiantis ministerijų pagal nustatytą formą pateikta informacija identifikuotos šių pokyčių priežastys);



skirtingose valdymo srityse veikiančių ūkio subjektų priežiūrą atliekančių viešojo sektoriaus
organizacijų apžvalga;



privataus ir viešojo sektoriaus darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio palyginimas;



savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijų apžvalga;



bendrųjų tendencijų viešajame sektoriuje apžvalga.

Pagrindiniai viešąjį sektorių apibūdinantys duomenys
Lietuvoje 2015 metais veikė 4301 viešojo sektoriaus organizacija, iš jų: 736 valstybės ir 3565 savivaldybių
viešojo sektoriaus organizacijos. Lyginant su 2014 metais, bendras viešojo sektoriaus organizacijų skaičius
sumažėjo 69 viešojo sektoriaus organizacijomis.
Pagal grupes viešojo sektoriaus organizacijos buvo pasiskirstę taip:

Biudžetinės įstaigos
Viešosios įstaigos
Valstybės/savivaldybės įmonės
Akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės

Valstybės viešojo
sektoriaus organizacijos
470
127
77
62

Savivaldybių viešojo
sektoriaus organizacijos
2751
591
46
177

Viso:
3221
718
123
362

2015 metais valstybės biudžetinių įstaigų grupę sudarė: 14 ministerijų, 14 Vyriausybės įstaigų ir Vyriausybei
atskaitingų įstaigų, 77 įstaigos prie ministerijų ir 365 kitos biudžetinės įstaigos.
Apibendrinus 2015 metų ataskaitai surinktus duomenis ir lyginant juos su praėjusių metų ataskaitos
duomenimis, nustatyti šie veikiančių ††††††† valstybės viešojo sektoriaus organizacijų skaičiaus pokyčiai:
valstybės viešasis sektorius sumažėjo 45 biudžetinėmis įstaigomis (2015 metais išregistruota 14 biudžetinių
įstaigų, 2 vykdytos likvidavimo procedūros), 2 valstybės įmonėmis (2015 metais išregistruotos 2 valstybės
įmonės, dar 2 vykdytos bankroto ar likvidavimo procedūros), 2 viešosiomis įstaigomis (2015 metais
išregistruotos 4 viešosios įstaigos, 8 perduotos savivaldybėms, dar 7 vykdytos bankroto ar likvidavimo
procedūros) ir 6 akcinėmis bendrovėmis (2015 metais išregistruotos 4 akcinės bendrovės, 9 akcinėms
bendrovėms vykdytos bankroto, likvidavimo ar privatizavimo procedūros).

†††††††

Veikiančių viešojo sektoriaus organizacijų skaičius pateikiamas eliminuojant tas organizacijas, kurios 2015 metais buvo
reorganizuojamos/pertvarkomos, ar kurioms buvo pradėtos ar vykdomos likvidavimo, bankroto ar privatizavimo procedūros
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Viešajame sektoriuje 2015 metais vidutiniškai dirbo 371792 darbuotojai, iš jų 179951 valstybės viešojo
sektoriaus organizacijose ir 191841 savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijose. Atskirai pažymėtina, kad
valstybės tarnautojai sudaro vos 12,9 proc. visų viešojo sektoriaus darbuotojų skaičiaus ir, remiantis Valstybės
tarnybos departamento duomenimis, 2015 metais jų dydis siekė 47866 tarnautojus (iš jų: 25214 karjeros
valstybės tarnautojai; 22059 statutiniai valstybės tarnautojai; 307 politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės
tarnautojai ir 286 įstaigų vadovai). Lyginant su 2014 metais valstybės tarnautojų skaičius sumažėjo 690
tarnautojų (nuo 48556 iki 47866, t. y. 1,4%).
Daugiausiai darbuotojų dirbo biudžetinėse įstaigose – 194453, viešosiose įstaigose – 96287, valstybės ir
savivaldybių įmonėse – 14507, akcinėse bendrovėse – 22507, uždarosiose akcinėse bendrovėse – 19430.
2015 metais valstybės viešojo sektoriaus darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio mediana buvo 675 Eur,
savivaldybių viešojo sektoriaus darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio mediana – 485 Eur. Savivaldybių viešojo
sektoriaus darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio mediana buvo 190 Eur (28,1%) mažesnė nei valstybės
viešojo sektoriaus mediana. Lyginant su 2014 metais, vidutinio darbo užmokesčio medianos augimas 5 proc.
stebėtas tiek valstybės viešajame sektoriuje (nuo 641 Eur 2014 metais iki 675 Eur 2015 metais, t. y. 34 Eur, 5%),
tiek savivaldybės viešajame sektoriuje (nuo 463 Eur 2014 metais iki 485 Eur 2015 metais, t. y. 22 Eur, 5%).
Pastebėjimai ir pasiūlymai
Pastebėjimai dėl valstybės viešojo sektoriaus:











įvertinus stebėtus pokyčius valstybės viešajame sektoriuje, 2015 metai laikytini intensyviu valstybės
viešojo sektoriaus optimizacijos laikotarpiu;
2015 metais vykdytų viešojo sektoriaus optimizavimo iniciatyvų dėka per metus valstybės viešasis
sektorius sumažėjo 24 viešojo sektoriaus organizacijomis (dar 65 viešojo sektoriaus organizacijos buvo
reorganizuojamos/pertvarkomos, 8 pradėtos ar vykdomos bankroto procedūros, 12 pradėtos ar
vykdomos likvidavimo ar privatizavimo procedūros), kas laikytina ženkliu, tačiau, atsižvelgiant į
nebaigtus optimizavimo procesus – dar negalutiniu pokyčiu;
2015 metais 2,5% mažėjo ir valstybės viešajame sektoriuje dirbančių darbuotojų skaičius, kurio
mažėjimo tendencija tikėtina ir ateityje, atsižvelgiant į didelį kiekį vis dar įgyvendinamų valstybės
viešojo sektoriaus optimizavimo iniciatyvų;
darbo užmokesčio fondo ir vidutinio darbuotojų darbo užmokesčio medianos augimas buvo sąlygotas
2015 metais priimtų sprendimų padidinti minimalų darbo užmokestį, pakeisti biudžetinių įstaigų
darbuotojų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką, padidinti atlyginimus tam tikruose
sektoriuose (medicinos, slaugos, kultūros, švietimo) dirbantiems darbuotojams, išmokėti su rezultatais
siejamas atlyginimų kintamąsias dalis vadovaujantiems darbuotojams ir kt.
vidutinio darbuotojų darbo užmokesčio medianos augimas 5% (33Eur) laikytinas teigiamu pokyčiu,
tačiau atsižvelgiant į valstybės ekonominės raidos scenarijų (Finansų ministerijos paskelbtą 2016 m.
kovo 18 d.), valstybės viešajam sektoriui keliamų uždavinių sudėtingumą (to sąlygotą nuolat augantį
aukštos kvalifikacijos darbuotojų poreikį) bei pasikeitus nacionalinei valiutai augančias būtinąsias
išlaidas, laikytinas nepakankamu užtikrinti viešojo sektoriaus konkurencingumą ir efektyvumą;
valstybės viešojo sektoriaus mažėjimas vienareikšmiškai vien teigiamu veiksniu nelaikytinas, realiais
skaičiavimais ir išsamiomis analizėmis nepagrįstos optimizavimo iniciatyvos gali turėti ir neigiamų
pasekmių valstybės funkcijų atlikimo tinkamam užtikrinimui, be to, remiantis viešojo valdymo srities
mokslininkų įžvalgomis, jų atliekamais tyrimais bei užsienio šalių patirtimi, pastebėtina, kad viešojo
sektoriaus mažumas ir viešojo sektoriaus efektyvumas tarpusavyje dažnai visai nesusiję ar net gali
turėti atvirkštinį, negu tikimąsi, priežastinį ryšį.

Pasiūlymai dėl viešojo sektoriaus:


toliau tęsti viešojo sektoriaus optimizavimo iniciatyvas, kuriomis mažinamas valstybės biudžetinių
įstaigų ir jose dirbančių darbuotojų skaičius:
- atsisakant valstybės biudžetinių įstaigų teritorinių padalinių juridinio asmens statuso;
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konsoliduojant ūkio subjektų priežiūrą atliekančių valstybės viešojo sektoriaus organizacijų
funkcijas;
- mažinant mažiau nei 20 darbuotojų turinčių valstybės biudžetinių įstaigų skaičių;
- atsisakant valstybės biudžetinių įstaigų atliekamų viešųjų paslaugų teikimo ar ūkiniokomercinio pobūdžio funkcijų, jas perduodant viešosioms įstaigoms, valstybės įmonėms,
valstybės kontroliuojamoms akcinėms bendrovėms ar privačiajam sektoriui;
- įgyvendinant siūlymus dėl tolesnio valstybės dalyvavimo viešosiose įstaigose netikslingumo;
- mažinant valstybės įmonių skaičių;
- centralizuojant bendrųjų funkcijų atlikimą.
Imtis aktyvių veiksmų dėl viešojo sektoriaus efektyvumo didinimo:
- gerinant darbo sąlygas ir didinant darbo užmokestį valstybės viešajame sektoriuje dirbantiems
darbuotojams, mažinant ataskaitos 4 dalyje įvardytą ir dažnai labai ženklų atotrūkį tarp viešojo
sektoriaus organizacijos vadovų ir darbuotojų darbo užmokesčio;
- įvertinant galimybes bendrųjų funkcijų vykdymo vertinimo kriterijams (ypač santykiui tarp
vadovui tenkančių darbuotojų, ar bendrosios ir specialiosios veiklos srities darbuotojų
skaičiaus) suteikti privalomą, o ne rekomendacinį pobūdį;
- užtikrinant, kad priimami viešojo sektoriaus tobulinimo sprendimai atitiktų Vykdomosios
valdžios sistemos sandaros tobulinimo gairėse numatytas kryptis ir reikalavimus.
-



Pastebėjimai dėl savivaldybių viešojo sektoriaus:








2015 metais savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijų skaičius kito labai nežymiai (mažiau nei 0,5
proc.), kartu jis buvo žymiai aktyviau nei 2014 metais optimizuojamas išregistruojant neveikiančias ir
pertvarkant nepakankamai efektyviai veikiančias savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijas;
- 2015 metais buvo išregistruotos 33 neveikiančios savivaldybių
viešojo sektoriaus
organizacijos; daugiausiai neveikiančių viešojo sektoriaus organizacijų išregistravo Vilniaus
miesto savivaldybė (4), Jonavos rajono savivaldybė (3), Jurbarko rajono savivaldybė (4) ir
Šalčininkų rajono savivaldybė (3);
- 2015 metais pradėtos pertvarkymo procedūros dėl 80 savivaldybių viešojo sektoriaus
organizacijų; daugiausiai neefektyviai veikiančių viešojo sektoriaus organizacijų 2015 metais
buvo pertvarkoma Vilniaus miesto savivaldybėje (14), Plungės rajono savivaldybėje (8),
Marijampolės savivaldybėje (5), Trakų rajono savivaldybėje (5) ir Vilniaus rajono savivaldybėje
(5);
- savivaldybėse dar lieka viešojo sektoriaus organizacijų, dėl kurių pertvarkymo reikalinga priimti
sprendimus;
savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijose 2015 metais dirbo 0,22% darbuotojų mažiau negu 2014
metais; didžiausia jų dalis (70,3%) dirbo savivaldybių biudžetinėse įstaigose, kur jų sumažėjo 0,5%; kitų
teisinių formų savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijose darbuotojų skaičius nežymiai (nuo 0,16%
iki 1,35%) padidėjo;
2015 metų savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijų vidutinio darbo užmokesčio mediana padidėjo
4,85%, kas beveik prilygsta valstybės viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio medianos
augimui (5%).
2015 metais buvo optimizuojamos savivaldybių administracijos; jose buvo 505 pareigybėmis mažiau
negu 2014 metais, vienam sąlyginiam savivaldybės administracijos darbuotojui teko aptarnauti 6
gyventojais daugiau negu 2014 metais.

Pasiūlymai dėl savivaldybių viešojo sektoriaus:
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rekomenduoti savivaldybėms tęsti savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijų, išlaikomų iš
savivaldybės biudžeto, veiklos efektyvumą ir, prireikus, imtis veiksmų mažinti neefektyviai veikiančių
viešojo sektorius organizacijų skaičių;
rekomenduoti savivaldybėms imtis aktyvesnių veiksmų siekiant užbaigti nebeveikiančių savivaldybių
viešojo sektoriaus organizacijų likvidavimo ar bankroto procedūras;
rekomenduoti savivaldybėms formuojant ir tvirtinant savivaldybės administracijos struktūrą ir
didžiausią leistiną valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių
skaičių, atsižvelgti į Vidaus reikalų ministerijos parengtas ir Vidaus reikalų ministerijos interneto
svetainėje paskelbtas rekomendacijas „Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus nustatymo savivaldybės administracijoje“.

Pastebėjimai dėl viešojo sektoriaus ataskaitos kokybės:







išlieka patikimų duomenų, kurie naudojami viešojo sektoriaus ataskaitai rengti, šaltinio problema
(ministerijų turimi duomenys kartais nesutampa su duomenimis, kuriuos iš TDS gauna viešojo
sektoriaus ataskaitą rengianti Vidaus reikalų ministerija, TDS kaupiamų duomenų pagrindų formuojami
ir iš TDS gaunami rodikliai dėl jų skaičiavimo TDS sistemoje ypatumų nėra tikslūs ir neleidžia tinkamai
nustatyti nagrinėjamų pokyčių). Išlieka problemos gaunant duomenis apie viešojo sektoriaus
organizacijų vadovų atlyginimus, tokiose organizacijose dirbančių statutinių valstybės tarnautojų
skaičių, viešosiose įstaigose, valstybės įmonėse ar valstybės valdomose bendrovėse savininko,
dalininko ar akcininko teises įgyvendinančias viešojo sektoriaus organizacijas. Nei iš TDS, nei
neatlygintinai iš Juridinių asmenų registro gauti tokią informaciją VRM neturi galimybės, todėl dalis
informacijos yra gaunama apklausiant ministerijas, bei savivaldybes, dalis informacijos surenkama iš
ministerijų interneto svetainių ar kitų viešai prieinamų šaltinių. Tai neužtikrina norimo duomenų
patikimumo;
toliau identifikuojamos ministrų valdymo sritims priskirtų viešojo sektoriaus organizacijų patikimo ir
išsamaus sąrašo nustatymo problemos (ministerijų pagal Vidaus reikalų ministerijos nustatytą formą
teikiamoje informacijoje randama daug trūkumų, neatitikimų su praėjusių metų ataskaitai teiktais
duomenimis, kiekvienais metais randami skirtumai tiek viešojo sektoriaus organizacijų sąrašuose, tiek
jų organizacines formos nurodyme, tiek vadovų darbo užmokesčio rodikliuose);
nuolat susiduriama su ataskaitai parengti reikiamų, patikimų ir išsamių duomenų gavimo nustatytais
terminais problema;
ministerijų ne kartą buvo išreikštas nepritarimas Vyriausybės įstaigų rodiklių įtraukimui į ministrų
valdymo sritis. Ministerijų teigimu, tokia duomenų apskaita iškreipia ministrų valdymo sričių rodiklius,
dažnai nepagrįstai juos padidindama.

Pasiūlymai dėl viešojo sektoriaus ataskaitos kokybės:






įvertinti ir spręsti Vidaus reikalų ministerijos rašte Informacinės visuomenės plėtros komitetui
įvardytus TDS trūkumus;
paraginti ministerijas užtikrinti patikimų ir išsamių jų ministrų valdymo sritims priskirtų viešojo
sektoriaus organizacijų sąrašų sudarymą ir viešą paskelbimą;
svarstyti galimybę keisti viešojo sektoriaus ataskaitos struktūrą: nepriskiriant Vyriausybės įstaigų
ministrų valdymo sritims, jų duomenis apskaityti naujoje dalyje, kurioje atskirai būtų nagrinėjamos
visos Vyriausybės įstaigos;
svarstyti galimybę vėlinti tiek duomenų ataskaitai pateikimo Vidaus reikalų ministerijai, tiek ataskaitos
pateikimo Vyriausybei terminus.

______________________
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2015 metų viešojo sektoriaus ataskaitos priedas
ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS PRIEŽIŪRĄ ATLIEKANČIOS VALSTYBĖS VIEŠOJO SEKTORIAUS
ORGANIZACIJOS
Aplinkos priežiūra
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Aplinkos apsaugos agentūra
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamentas
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentas
Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos
Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
Valstybinė miškų tarnyba
VĮ Alytaus miškų urėdija
VĮ Anykščių miškų urėdija
VĮ Biržų miškų urėdija
VĮ Druskininkų miškų urėdija
VĮ Dubravos eksperimentinė-mokomoji miškų urėdija
VĮ Ignalinos miškų urėdija
VĮ Jonavos miškų urėdija
VĮ Joniškio miškų urėdija
VĮ Jurbarko miškų urėdija
VĮ Kaišiadorių miškų urėdija
VĮ Kauno miškų urėdija
VĮ Kazlų Rūdos mokomoji miškų urėdija
VĮ Kėdainių miškų urėdija
VĮ Kretingos miškų urėdija
VĮ Kupiškio miškų urėdija
VĮ Kuršėnų miškų urėdija
VĮ Marijampolės miškų urėdija
VĮ Mažeikių miškų urėdija
VĮ Nemenčinės miškų urėdija
VĮ Pakruojo miškų urėdija
VĮ Panevėžio miškų urėdija
VĮ Prienų miškų urėdija
VĮ Radviliškio miškų urėdija
VĮ Raseinių miškų urėdija
VĮ Rietavo miškų urėdija
VĮ Rokiškio miškų urėdija
VĮ Šakių miškų urėdija
VĮ Šalčininkų miškų urėdija
VĮ Šiaulių miškų urėdija
VĮ Šilutės miškų urėdija
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46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

VĮ Švenčionėlių miškų urėdija
VĮ Tauragės miškų urėdija
VĮ Telšių miškų urėdija
VĮ Tytuvėnų miškų urėdija
VĮ Trakų miškų urėdija
VĮ Ukmergės miškų urėdija
VĮ Utenos miškų urėdija
VĮ Valkininkų miškų urėdija
VĮ Varėnos miškų urėdija
VĮ Veisiejų miškų urėdija
VĮ Vilniaus miškų urėdija
VĮ Zarasų miškų urėdija

Konkurencija ir rinkos priežiūra
58. Viešųjų pirkimų tarnyba
Viešųjų infrastruktūrų priežiūra
59. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba
60. Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos
Kultūra ir švietimas
61. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
62. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos
63. Valstybinė kalbos inspekcija
Mokesčiai, muitai, finansų rinka
64. Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos
65. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
66. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Visuomenės ir asmens sveikatos priežiūra
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras
Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Lietuvos bioetikos komitetas
Radiacinės saugos centras
Nacionalinis organų transplantacijos biuras
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas
Alytaus visuomenės sveikatos centras
Kauno visuomenės sveikatos centras
Klaipėdos visuomenės sveikatos centras
Marijampolės visuomenės sveikatos centras
Panevėžio visuomenės sveikatos centras
Šiaulių visuomenės sveikatos centras
Tauragės visuomenės sveikatos centras
Telšių visuomenės sveikatos centras
Utenos visuomenės sveikatos centras
Vilniaus visuomenės sveikatos centras
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Produktų saugos priežiūra
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.

Lietuvos metrologijos inspekcija
Lietuvos Respublikos ginklų fondas prie Vidaus reikalų ministerijos
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija
Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos
Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba prie Finansų ministerijos
Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos
Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
Žuvininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba
VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras
VĮ Lietuvos prabavimo rūmai

Procesų saugos priežiūra
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.

Civilinės aviacijos administracija
Lietuvos saugios laivybos administracija
Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos
Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos
Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija
Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos
Valstybės tarnybos departamentas

_______________
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