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2016 metų viešojo sektoriaus ataskaitos santrauka
VIEŠOJO
SEKTORIAUS
DYDIS IR
SVARBIAUSI
POKYČIAI

 Lietuvoje 2016 metais veikė 4357 viešojo sektoriaus organizacijos, iš jų: 894 valstybės
ir 3463 savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijos.
 Viešąjį sektorių sudarė: 3 301 biudžetinė įstaiga (600 valstybės, 2 701 savivaldybių),
676 viešosios įstaigos (133 valstybės; 543 savivaldybių), 125 valstybės/savivaldybių
įmonės (79 valstybės; 46 savivaldybių), 255 akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės
(82 valstybės; 173 savivaldybių)

 Per 2016 metus viešasis sektorius sumažėjo 137 viešojo sektoriaus organizacijomis.
 Viešajame sektoriuje 2016 metais vidutiniškai dirbo 379 384 darbuotojai, iš jų 189 048 valstybės viešojo
sektoriaus organizacijose ir 190 336 savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijose.
 Valstybės tarnautojai sudarė vos 13 % visų viešojo sektoriaus darbuotojų skaičiaus (2016 metais –
47 774 tarnautojai). Per ataskaitinius metus jų skaičius mažėjo 92 tarnautojais (0,19 %).

ATLYGINIMAI
VIEŠAJAME
SEKTORIUJE

 2016 metais viešojo sektoriaus darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio mediana buvo
646 Eur. Valstybės viešajame sektoriuje – 758 Eur, savivaldybių – 534 Eur.

 Per ataskaitinius metus valstybės viešojo sektoriaus darbuotojų vidutinio darbo
užmokesčio mediana augo 7 % (51 Eur, nuo 707 Eur iki 758 Eur), savivaldybių – 10 %
(49 Eur, nuo 485 Eur iki 534 Eur).

POKYČIAI
VALSTYBĖS
VIEŠAJAME
SEKTORIUJE

 2016 metai buvo išregistruotos 47 valstybės viešojo sektoriaus organizacijos,
4 viešosios įstaigos buvo perduotos savivaldybėms, 18 viešojo sektoriaus organizacijų
buvo reorganizuojamos arba pertvarkomos, o 13 pradėtos ar vykdytos likvidavimo,
privatizavimo ar bankroto procedūros.

 2016 metais valstybės viešojo sektoriaus darbuotojų skaičius mažėjo
3052 darbuotojais (1,87 %) (arba 3475 darbuotojais (2 %) su vidaus reikalų sistemos statutiniais valstybės
tarnautojais ir profesinės karo tarnybos kariais).
 Valstybės tarnautojai sudarė 23 % visų valstybės viešajame sektoriuje dirbančių darbuotojų, jų skaičius
2016 metais sumažėjo 2 %.
 2016 metais valstybės viešajame sektoriuje darbo užmokesčio fondas augo 3 %, vidutinio darbuotojų darbo
užmokesčio mediana – 7 %.

PALYGINIMUI

 Vidutinio darbuotojų darbo užmokesčio mediana valstybės viešajame sektoriuje buvo
7 % (51 Eur) mažesnė nei privačiame sektoriuje (809 Eur) ir 8 % (65 Eur) mažesnė nei
nustatytas bendras vidutinis darbo užmokestis šalies ūkyje (823 Eur).

 Vidutinis darbo užmokestis augo tiek viešame sektoriuje, tiek privačiame, tiek ir šalies
ūkyje bendrai, tačiau valstybės viešajame sektoriuje augimas buvo mažiausias – 49 Eur
(7 %). Privačiame sektoriuje ir šalies ūkyje bendrai mediana augo 66 Eur (9 %).
 EBPO ir Europos Sąjungos šalių kontekste vidutinio darbuotojų darbo užmokesčio mediana valstybės
viešajame sektoriuje yra neproporcingai maža, o eliminavus infliacijos poveikį – 2015–2016 metais augo visai
nežymiai.
 EBPO šalių kontekste Lietuvos viešojo sektoriaus darbuotojų skaičiaus santykis su visais dirbančiais asmenimis
yra neproporcingai didelis.

3

 Toliau tęsti viešojo sektoriaus optimizavimo iniciatyvas, kuriomis mažinamas valstybės
viešojo sektoriaus organizacijų ir jose dirbančių darbuotojų skaičius.
PASIŪLYMAI

 Gerinti darbo sąlygas ir didinti darbo užmokestį sektoriuje dirbantiems darbuotojams,
mažinti atotrūkį tarp vadovų ir darbuotojų darbo užmokesčio.

 Bendrųjų funkcijų vykdymo vertinimo kriterijų reikšmėms suteikti privalomą, o ne
rekomendacinį pobūdį.
 Nustatyti reikalavimą biudžetinių įstaigų vadovams tvirtinti jų vadovaujamų biudžetinių įstaigų struktūras, tik
esant Vidaus reikalų ir Finansų ministerijų išvadai.
 Įvertinti galimybes nustatyti naują finansinių išteklių valdymo modelį, pagal kurį biudžeto asignavimų
taupymas biudžetinėse įstaigose sukurtų naudą pačiai biudžetinei įstaigai.
 Išgryninus valstybės tarnautojo statusą ir funkcijas, peržiūrėti ir sumažinti valstybės tarnautojams priskiriamų
viešajame sektoriuje dirbančių darbuotojų skaičių.

SITUACIJA
SAVIVALDYBIŲ
VIEŠAJAME
SEKTORIUJE

 2016 metais savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijų skaičius mažėjo 2,66 %. Šis
kitimas yra ženklesnis nei 2015 metais, kuomet organizacijų skaičius mažėjo 0,5 %.

 Dėl savivaldybėms suteiktos diskrecijos spęsti, kokios teisinės formos organizaciją
steigti, ir nesant kriterijų, kuriais vadovaudamosi savivaldybės pasirinktų tinkamiausią
organizacijos teisinę formą, skiriasi analogiška ar panašia veikla užsiimančių
organizacijų teisinė forma skirtingose savivaldybėse.
 Didžiausia savivaldybių viešojo sektoriaus dalis (70,3 %) dirbo savivaldybių biudžetinėse įstaigose.
 Savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijose 2016 m. dirbo 0,79 % darbuotojų mažiau negu 2015 metais.
Savivaldybių biudžetinėse įstaigose jų sumažėjo 0,86 %, kitų teisinių formų savivaldybių viešojo sektoriaus
organizacijose – iki 1 %.
 2016 metais savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijų darbo užmokesčio fondas didėjo 6,3 %, vidutinio
darbuotojų darbo užmokesčio mediana – 9,9 %.
 2016 metais savivaldybių administracijose vidutinis patvirtintų pareigybių skaičius buvo 214,82 pareigybės.
Lyginant su 2015 metais šis skaičius sumažėjo 1,5 % (Lietuvoje gyventojų skaičiui mažėjant 1,2 %).
 Savivaldybės neracionaliai planuoja savivaldybės administracijos darbuotojų poreikį ir neužtikrina efektyvaus
lėšų panaudojimo – 2016 metais savivaldybių administracijose buvo neužimta 6,1 % pareigybių.

PASIŪLYMAI

 Rekomenduoti savivaldybėms tęsti savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijų veiklos
efektyvumo įvertinimą ir imtis aktyvesnių veiksmų mažinti neefektyviai veikiančių ar
savivaldybių funkcijoms nebūdinga veikla užsiimančių organizacijų skaičių.

 Rekomenduoti savivaldybėms formuoti ir tvirtinti optimalią, efektyvų funkcijų atlikimą
užtikrinančią savivaldybės administracijos struktūrą, be objektyvaus pagrindo nedidinant
savivaldybės administracijos darbuotojų skaičiaus.
 Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos 71.10 punkto nuostatas, siūlyti savivaldybėms,
siekiant efektyvesnio žmogiškųjų ir finansinių išteklių naudojimo, kooperuotis ir ieškoti būdų bendrai veiklai
vykdyti.

 Paraginti Vyriausybės atstovus, atliekant savivaldybių administracinę priežiūrą, įvertinti ir savivaldybių
administracijų struktūrų atitikimą Viešojo administravimo įstatymo 11 straipsnyje nustatytiems reikalavimams.
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1. Ataskaitos objektas ir duomenų šaltiniai
Vykdydama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugsėjo 15 d. pasitarimo (toliau – pasitarimas)
sprendimus ir kartu užtikrindama viešojo sektoriaus stebėsenos iniciatyvos tęstinumą, Vidaus reikalų
ministerija parengė septintąją viešojo sektoriaus stebėsenos ataskaitą (toliau – ataskaita), skirtą šiame
sektoriuje 2015–2016 metais įvykusiems pokyčiams ir bendrosioms sektoriaus vystymosi tendencijoms
apžvelgti.
Ataskaitos analizės objektas1:
 valstybės viešojo sektoriaus organizacijos:
• valstybės biudžetinės įstaigos: Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, Seimui atskaitingos
įstaigos, teismai, prokuratūros, ministerijos, Vyriausybės įstaigos ir Vyriausybei atskaitingos įstaigos,
įstaigos prie ministerijų, kitos ministerijoms, teismams, 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.

Rengiant ataskaitą ir įgyvendinant pasitarimo sprendimus, šių metų ataskaitos objektas buvo išplėstas
papildomai į jį įtraukiant Seimui atskaitingų įstaigų, Respublikos Prezidento kanceliarijos, Konstitucinio Teismo,
teismų bei prokuratūros duomenis. Kadangi vardijami subjektai į ataskaitą įtraukti pirmą kartą, pokyčiai juose
nėra nagrinėjami dėl to, kad iki 2017 metų nebuvo renkami analizei reikalingi jų duomenys.
Ataskaitoje analizuojami 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 fondas4,
viešojo sektoriaus organizacijų darbuotojų vidutinis darbo užmokestis5,
viešojo sektoriaus organizacijų vadovų vidutinis darbo užmokestis.

Ataskaitos duomenų šaltiniai:
• Tarpžinybinėje mokestinių duomenų saugykloje (toliau – TDS) sukaupti viešojo sektoriaus organizacijų
2015–2016 metų duomenys6,
• valstybės įmonės Registrų centras tvarkomas Juridinių asmenų registras (neatlygintinai prieinami
duomenys);
• Seimo teisės aktų ir jų projektų informacinių duomenų bazių informacija;
• Statistikos departamento interneto svetainėje pateikiama vieša statistinė informacija;
1

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

Toliau tekste, atsižvelgiant į kontekstą, viešojo sektoriaus organizacijų darbo užmokesčio fondas gali būti vadinamas darbuotojų
darbo užmokesčio suma
5
Ataskaitoje nurodomas ir analizuojamas tiek vadovų, tiek darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokesčio dydis.
6
Atnaujinti iki 2016 m. balandžio 1 d.

5

• Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje pateikiama vieša statistinė informacija;
• informacija apie pokyčius valstybės viešojo sektoriaus organizacijose lėmusias priežastis, valstybės
viešojo sektoriaus organizacijų vadovų vidutinį darbo užmokestį ir per ataskaitinius metus priimtus ar vykdytus
Gaires įgyvendinančius sprendimus ministrų valdymo srityse, gauta užpildžius ir Vidaus reikalų ministerijai
pateikus specialią duomenų, reikalingų 2016 metų viešojo sektoriaus ataskaitai parengti, formą);
• informacija apie Seimui atskaitingas įstaigas, Nacionalinę teismų administraciją ir teismus, Generalinę
prokuratūrą ir teritorines prokuratūras, Respublikos Prezidento kanceliariją ir šių viešojo sektoriaus
organizacijų vadovų vidutinį darbo užmokestį, gauta Vidaus reikalų ministerijai atlikus išvardytų viešojo
sektoriaus organizacijų apklausą;
• informacija apie viešojo sektoriaus organizacijose dirbantiems valstybės tarnautojams iki 2020 m.
gruodžio 31 d. privalomos kompensuoti sumos, susidariusios dėl ekonomikos krizės metu neproporcingai
sumažinto darbo užmokesčio mokėjimo, dydį, gauta Vidaus reikalų ministerijai atlikus papildomą ministerijų,
Vyriausybės įstaigų ir Vyriausybei atskaitingų įstaigų, Seimui atskaitingų įstaigų, Generalinės prokuratūros,
Nacionalinės teismų administracijos ir savivaldybių apklausą;
• 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;
• 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).
Ataskaitos turinys (ataskaitoje pateikiama):









bendri visą viešąjį sektorių apibūdinantys duomenys;
viešojo sektoriaus įvertinimas kitų šalių kontekste;
valstybės viešąjį sektorių apibūdinantys duomenys, ataskaitiniais metais nustatyti jų pokyčiai įvairiais
pjūviais ir bendros šio sektoriaus kitimo tendencijos ilgesnio (6–10 metų) laikotarpio perspektyvoje;
savivaldybės viešąjį sektorių apibūdinantys duomenys ir jų pokyčiai ataskaitiniais metais;
privataus ir viešojo sektoriaus darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio palyginimas ir metinis pokytis;
ministrų valdymo sričių apžvalga ir jose vykdytų reformų įtakos visai valdymo sričiai įvertinimas;
išvados dėl pokyčių viešajame sektoriuje įtakos bendrųjų funkcijų atlikimui;
informacija apie per ataskaitinius metus atskirų ministrų valdymo srityse priimtus ar vykdytus
sprendimus, įgyvendinančius Vykdomosios valdžios sistemos sandaros tobulinimo gaires, kurioms
pritarta Vyriausybės 2016 m. rugpjūčio 11 d. pasitarimo protokolu Nr. 47 (toliau – Gairės).

Ataskaitos turinio skirtumai (lyginant su praėjusių metų ataskaitomis):


skirtumai ministrų valdymo sričių rodiklių imtyje ir skaičiavime. Ne vienus metus, svarstant viešojo
sektoriaus ataskaitas Vyriausybėje, buvo gaunama ministerijų pastabų dėl to, kad ministro valdymo
srityje apskaitomi Vyriausybei atskaitingų, tačiau jokiais valdymo ryšiais su atitinkama ministerija
nesusietų, įstaigų duomenys dažnai iškreipia nagrinėjamus ministro valdymo srities rodiklius (ministro
valdymo srityje esančių biudžetinių įstaigų skaičių, visos valdymo srities vidutinio darbo užmokesčio ar
darbo užmokesčio fondo reikšmes). Pavyzdžiui, Energetikos ministerija yra ne kartą išreiškusi
nepritarimą Vyriausybei atskaitingos įstaigos – Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos
įtraukimui į palyginimą kartu su kitomis energetikos ministro valdymo srities viešojo sektoriaus
organizacijomis. Ministerijos nuomone, Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos
duomenų apskaita kartu su kitų energetikos ministro valdymo srityje veikiančių viešojo sektoriaus
organizacijų duomenimis, daro ženklią įtaką visos srities rodikliams ir juos iškreipia, kadangi dėl
išskirtinio inspekcijos statuso (nesant jokių valdymo ryšių siejančių ją su Energetikos ministerija)
energetikos ministras neturi galimybių spręsti ar kitaip įtakoti Valstybinės atominės energetikos saugos
inspekcijos veiklos organizavimo klausimų. Panašias pastabas dėl ministrų valdymo sritims priskirtų
Vyriausybei atskaitingų įstaigų duomenų apskaitos yra teikusios ir Teisingumo bei Finansų ministerijos.
Reaguojant į minėtas pastabas, šiais metais atskirų ministrų valdymo sričių rodikliai buvo skaičiuoti ir
analizuoti neįtraukiant Vyriausybei atskaitingų įstaigų duomenų. Šių duomenų analizė pateikiama III ir
V ataskaitos dalyse.
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skirtumai pokyčių, vykusių atskirose ministrų valdymo srityse nagrinėjime ir aprašyme. Kitaip negu
ankstesnių metų ataskaitose, atskirose ministrų valdymo srityse veikiančiose viešojo sektoriaus
organizacijose 2016 metais įvykę pokyčiai (didžiausias rodiklių didėjimas ar mažėjimas skaitine ir
procentine reikšme) ataskaitoje nagrinėjami tik atvejais, kai atskiroje organizacijoje fiksuotas pokytis
gali būti įvardytas kaip objektyviai ženklus (o ne sąlyginai ženklus dėl pačios organizacijos dydžio) ir
turintis įtakos visai nagrinėjamai ministro valdymo sričiai. Tokie pokyčiai ir juos lėmusios priežastys,
vykdant pasitarimo sprendimus (protokolo Nr. 52-2 (toliau – protokolas) 3.2.1 papunktis), nurodomos
išimtinai remiantis informacija, kurią ataskaitos rengimui pateikė ministerijos.

Ataskaitos duomenų patikimumo problematika:
Vidaus reikalų ministerija, vadovaudamasi pasitarimo protokolo 3.2.1 papunkčiu, kaip pagrindinį duomenų
šaltinį ataskaitai rengti naudoja TDS, iš kurios gaunami duomenys apie viešojo sektoriaus organizacijų darbo
užmokesčio fondą, jose dirbančių darbuotojų skaičių ir vidutinį darbuotojų darbo užmokestį. Šiuos duomenis
iš pirminių duomenų šaltinių (viešojo sektoriaus organizacijų) gauna, apdoroja ir į TDS teikia Valstybinio
socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SODRA).
Viešojo sektoriaus organizacijos darbo užmokesčio fondo analizei atlikti naudojama TDS duomenų vitrinos
„4.1 Draudėjai“ objekto „draudžiama suma“ (toliau – rodiklis „draudžiama suma“) reikšmė. Siekiant išlaikyti
ataskaitos duomenų palyginamumą, šio rodiklio reikšmė analizuojama kiekvienų metų viešojo sektoriaus
ataskaitoje. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad praėjusiais metais susiklostė išskirtinė situacija – pastebėtas žymus
viešojo sektoriaus organizacijų darbo užmokesčio fondo padidėjimas. Nustatyta, kad įgyvendindamos Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimo Nr. 903 „Dėl Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems
už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai
sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – nutarimas)
nuostatas, biudžetinės įstaigos 2016 metais apskaičiavo ir SODRAI deklaravo visą dėl ekonomikos krizės
neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio mokėjimo patirtų praradimų iki 2020 m. gruodžio 31 d. šių įstaigų
darbuotojams kompensuotiną sumą. Realiai darbuotojams per praėjusius metus buvo išmokėta tik apytiksliai
5 procentų dydžio šios sumos dalis, o tiksli išmokėta kompensacijos procentinė dalis priklausė nuo konkrečioje
biudžetinėje įstaigoje priimtų sprendimų. Deklaruota kompensuotina suma buvo įskaityta į 2016 metų TDS
pateikiamą rodiklio „draudžiama suma“ reikšmę. Toks kompensuotinos sumos įskaitymas atitinkamai padidino
2016 metų rodiklio „draudžiama suma“ sumines reikšmes, bei lėmė tai, kad TDS prieinama rodiklio reikšmė
tapo netinkama nustatyti realų biudžetinių įstaigų darbo užmokesčio fondą 2016 metais.
Siekdama surinkti kuo patikimesnę informaciją ir užtikrinti vidutinio darbo užmokesčio rodiklio palyginamumą,
Vidaus reikalų ministerija raštu atliko papildomą ministerijų, Vyriausybės įstaigų ir Vyriausybei atskaitingų
įstaigų, Seimui atskaitingų įstaigų, Generalinės prokuratūros, Nacionalinės teismų administracijos ir
savivaldybių apklausą ir surinko informaciją apie jų bei joms pavaldžių, atskaitingų (ministerijų atvejų – ministro
valdymo srityje veikiančių) viešojo sektoriaus organizacijų apskaičiuotą ir SODRAI deklaruotą iki 2020 m.
gruodžio 31 d. įstaigos darbuotojams kompensuotiną sumą, susidariusią dėl ekonomikos krizės neproporcingai
sumažinto darbo užmokesčio mokėjimo. Pagal gautą informaciją buvo koreguojamos biudžetinių įstaigų darbo
užmokesčio fondo rodiklio reikšmės. Atsižvelgiant į tai, kad vidutinio darbo užmokesčio rodiklis TDS yra
išvestinis ir priklauso nuo rodiklio „draudžiama suma“ reikšmės ir siekiant išvengti galimų didesnių netikslumų,
viešojo sektoriaus organizacijų darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio medianos skaičiavimui buvo naudoti ne
keturių, o trijų ketvirčių (II, III ir IV ketvirčių) duomenys, atitinkamai juos lyginant su 2015 metų tų pačių trijų
ketvirčių duomenimis. Dėl šios priežasties nežymiai gali skirtis šių metų ir 2015 metų ataskaitoje pateikiamų
rodiklių reikšmės už 2015 metus.
Atskirai pažymėtina ir tai, kad detaliau nagrinėjant TDS pateikiamas rodiklių reikšmes, buvo nustatyti šias
reikšmes sudarančių dedamųjų skirtumai. Jeigu vienų viešojo sektoriaus organizacijų rodiklio reikšmė visiškai
atitinka šių organizacijų buhalterinės apskaitos padalinių SODRAI deklaruotų „draudžiamųjų pajamų, nuo kurių
skaičiuojamos įmokos“ sumą (Valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondų lėšų finansinė
ataskaita F4, 1 lentelė, F6 rodiklis), kitų – šie dydžiai skiriasi (nagrinėjant atskirų viešojo sektoriaus organizacijų
atvejus buvo nustatyta, kad vienų organizacijų atveju į rodiklio „draudžiama suma“ reikšmę, be „draudžiamųjų
pajamų“ yra įskaitytos ir pajamos iš autorinių sutarčių, tačiau kitose organizacijose, nors ir esant pagal
autorines sutartis pajamas gavusių darbuotojų – šios sumos į TDS nurodomą rodiklio reikšmę įskaitytos nėra ir
t.t.). Įvertinant tai, kad ataskaitos objektas apima 4357 viešojo sektoriaus organizacijas, preciziškai išnagrinėti
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ir patikslinti (suvienodinti) visų ataskaitoje nagrinėjamų viešojo sektoriaus organizacijų TDS pateikiamų rodiklių
„draudžiama suma“ ir „vidutinis darbo užmokestis“ reikšmes Vidaus reikalų ministerija neturėjo galimybės.
Visos anksčiau nurodytos priežastys gali sąlygoti tam tikrą darbo užmokesčio fondo ir vidutinio darbuotojų
darbo užmokesčio medianos reikšmių, pateikiamų šių metų ataskaitoje paklaidą. Atsižvelgiant į tai, ataskaitos
V dalyje atskirų viešojo sektoriaus organizacijų darbo užmokesčio fondo ir vidutinio darbuotojų darbo
užmokesčio medianos reikšmių pokyčiai aptariami tik atvejais, kai užfiksuotas tikrai ženklus pokytis (siekiant
išvengti situacijos, kuomet rodiklio reikšmės pasikeitimą galėjo lemti ne įgyvendinti sprendimai, o skaičiavimo
paklaida), kai pokytis yra ženklus objektyviai (o ne sąlyginai – dėl pačios viešojo sektoriaus organizacijos dydžio)
ir kai pokytis galėjo turėti įtakos visai nagrinėjamai ministro valdymo sričiai.
Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad į TDS rodiklio „draudžiama suma“ reikšmę nepatenka draudėjo (t. y.
darbdavio – viešojo sektoriaus organizacijos) už darbuotojus mokamos įmokos SODRAI (įmokos tarifas –
30,98 %) bei ligos kompensacijos už pirmas dvi laikino nedarbingumo dienas (įmokos tarifas – 80–100 % gavėjo
vidutinio dienos darbo užmokesčio). Todėl, jeigu viešojo sektoriaus ataskaitose nagrinėjant darbo užmokesčio
fondo rodiklį norima matyti visas realias viešojo sektoriaus organizacijos išlaidas darbuotojams išlaikyti,
minėtos išlaidos į šį rodiklį taip pat turėtų būti įskaitomos (Vidaus reikalų ministerijos siūlomos šios problemos
sprendimo alternatyvos pateikiamos ataskaitos dalyje „Pastebėjimai ir pasiūlymai“).
Ataskaitos duomenų gavimo problematika:
2015 metų viešojo sektoriaus ataskaitos svarstymo Vyriausybėje metu, ministerijoms buvo pavesta,
naudojantis TDS duomenimis, savarankiškai atlikti pokyčių, įvykusių atitinkamo ministro valdymo srityje
veikiančiose viešojo sektoriaus organizacijose per 2016 metus, ir tuos pokyčius sąlygojusių veiksnių analizę.
Šios analizės rezultatus, užpildant Vidaus reikalų ministerijos parengtą viešojo sektoriaus ataskaitai reikalingų
duomenų pateikimo formą, ministerijos buvo įpareigotos pateikti Vidaus reikalų ministerijai iki 2017 m. kovo
1 d.). Konstatuotina, kad iki nustatyto termino minėtą informaciją pateikė 4 ministerijos. Pateikus netikslią ar
nepilną informaciją – dalis ministerijų buvo paprašytos patikslinti ar papildyti pateiktą formą. Paskutinė
ministerija duomenis šių metų ataskaitai pateikė 2017 m. balandžio 24 d. (Vidaus reikalų ministerijos siūlomos
šios problemos sprendimo alternatyvos pateikiamos ataskaitos dalyje „Pastebėjimai ir pasiūlymai“).
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2. Viešąjį sektorių apibūdinančių duomenų apžvalga
Lietuvoje 2016 metais veikė 4 357 viešojo sektoriaus organizacijos, jose dirbo vidutiniškai 379 384 darbuotojai,
iš kurių 47 774 (13 %) valstybės tarnautojai. Lietuvos viešasis sektorius 2016 metais sumažėjo 137 viešojo
sektoriaus organizacijomis, 1479 darbuotojais (0,4 %) ir 92 valstybės tarnautojais (0,19 %). Mažėjant
organizacijų ir darbuotojų skaičiui, 2016 metais augo tiek valstybės, tiek ir savivaldybės viešojo sektoriaus
darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio mediana (valstybės viešajame sektoriuje augimas sudarė 51 Eur (7 %),
savivaldybės – 49 Eur (10 %)) ir šiems darbuotojams išlaikyti skirtas darbo užmokesčio fondas. Ataskaitiniais
metais nustatytas vidutinio darbo užmokesčio dydis valstybės viešajame sektoriuje buvo lygus 758 Eur,
savivaldybės – 534 Eur.
Toliau šioje ataskaitos dalyje pateikiami bendri visą viešąjį sektorių apibūdinantys duomenys. Lietuvoje
2016 metais veikė 4 357 viešojo sektoriaus organizacijos, iš jų: 894 valstybės ir 3 463 savivaldybių viešojo
sektoriaus organizacijos. Lyginant su 2015 metais, bendras viešojo sektoriaus organizacijų skaičius sumažėjo
137 viešojo sektoriaus organizacijomis.
1 paveikslas. Valstybės ir savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijos 2016 metais

Savivaldybių
viešojo
sektoriaus
organizacijos;
3463; 79%

Valstybės
viešojo
sektoriaus
organizacijos;
894; 21%

Pagal grupes viešojo sektoriaus organizacijos buvo pasiskirstę taip:

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

Valstybės viešojo
sektoriaus organizacijos
600
133
79
82

Savivaldybių viešojo
sektoriaus organizacijos
2 701
543
46
173

Viso:
3 301
676
125
255

2 paveikslas. Viešojo sektoriaus organizacijų pasiskirstymas pagal grupes
Valstybės/savivaldyb
ės įmonės; 125; 3%

Akcinės ir
uždarosios akcinės
bendrovės; 255; 6%

Viešosios įstaigos;
676; 15%
Biudžetinės įstaigos;
3301; 76%
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Viešajame sektoriuje 2016 metais vidutiniškai dirbo 379 384 darbuotojai, iš jų 189 048 valstybės viešojo
sektoriaus organizacijose7 ir 190 336 savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijose. Lyginant su 2015 metais,
stebimas viešajame sektoriuje dirbančių darbuotojų skaičiaus mažėjimas 1479 darbuotojais (0,4 %). Vertinant
šį skaičių visų užimtųjų (1 358 400 dirbančių asmenų) atžvilgiu, matoma, kad viešasis sektorius įdarbina net
28 % visų šalyje dirbančių asmenų.
3 paveikslas. Viešojo sektoriaus organizacijų darbuotojų skaičius

Savivaldybių viešojo
sektoriaus
darbuotojai; 190.336;
50%

Valstybės viešojo
sektoriaus
darbuotojai; 189.048;
50%

Atskirai pažymėtina, kad valstybės tarnautojai sudaro vos 13 % viso viešojo sektoriaus darbuotojų skaičiaus.
Remiantis Valstybės tarnybos departamento duomenimis, 2016 metais Lietuvoje dirbo 47 774 tarnautojai (iš
jų: 25 471 karjeros valstybės tarnautojas; 21 802 statutiniai valstybės tarnautojai; 229 politinio (asmeninio)
pasitikėjimo valstybės tarnautojai ir 272 įstaigų vadovai). Lyginant su 2015 metais jų skaičius sumažėjo
92 valstybės tarnautojais (nuo 47 866 iki 47 774, t. y. 0,19 %). Valstybės viešajame sektoriuje 2016 metais dirbo
40 998 valstybės tarnautojai, tai sudaro 23 % visų šiame sektoriuje dirbančių asmenų, o ataskaitiniais metais
jų skaičius mažėjo 859 tarnautojais (2,05 %). Savivaldybių viešajame sektoriuje dirbo 6 351 tarnautojas, tai
sudaro 3,3 % visų šiame sektoriuje dirbančių asmenų, o per metus valstybės tarnautojų skaičius savivaldybių
viešajame sektoriuje mažėjo 330 tarnautojų (5,2 %).
4 paveikslas. Viešojo sektoriaus organizacijų darbuotojų ir į jų sudėtį įeinančių valstybės tarnautojų, įskaitant
statutinius valstybės tarnautojus, skaičius
Viešojo sektoriaus darbuotojai (viso – 379.384 darbuotojai)

kiti viešojo
sektoriaus
darbuotojai;
331.610; 87%

valstybės
tarnautojai;
47.774;
13%

Daugiausiai viešojo sektoriaus darbuotojų dirbo biudžetinėse įstaigose – 204 896, viešosiose įstaigose – 95 663,
valstybės ir savivaldybių įmonėse – 14 188, akcinėse bendrovėse – 20 920, uždarosiose akcinėse bendrovėse –
18 967.

7

su vidaus reikalų sistemos statutiniais valstybės tarnautojais ir profesinės karo tarnybos kariais
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5 paveikslas. Viešojo sektoriaus organizacijų darbuotojų skaičiaus8 pasiskirstymas pagal organizacijų grupes
Uždarųjų akcinių
bendrovių darbuotojai;
18967; 5%

Akcinių bendrovių
darbuotojai; 20920; 6%
Valstybės/savivaldybių
įmonių darbuotojai;
14188; 4%

Biudžetinių įstaigų
darbuotojai; 204896;
58%

Viešųjų įstaigų
darbuotojai; 95663; 27%

6 paveikslas. Darbuotojų skaičius9 valstybės ir savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijose
71120

Biudžetinių įstaigų darbuotojai

133776
53801
41862

Viešųjų įstaigų darbuotojai

Valstybės viešojo
sektoriaus
organizacijos

13284

Valstybės/savivaldybių įmonių darbuotojai

904

Savivaldybių
viešojo sektoriaus
organizacijos

20577

Akcinių bendrovių darbuotojai

343
5516
13451

Uždarųjų akcinių bendrovių darbuotojai
0

40000

80000

120000

2016 metais valstybės viešojo sektoriaus darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio 10 mediana buvo 758 Eur,
savivaldybių viešojo sektoriaus darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio mediana – 534 Eur, bendra viso viešojo
sektoriaus darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio mediana atitinkamai 646 Eur. Savivaldybių viešojo
sektoriaus darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio mediana buvo 224 Eur (29,5 %) mažesnė nei valstybės
viešojo sektoriaus mediana. Lyginant su 2015 metais, valstybės viešajame sektoriuje nustatytas vidutinio darbo
užmokesčio medianos augimas 7 % (nuo 707 Eur 2015 metais iki 758 Eur 2016 metais, t. y. 51 Eur), savivaldybių
viešajame sektoriuje – 10 % (nuo 485 Eur iki 534 Eur, t. y. 49 Eur).
7 paveikslas. Viešojo sektoriaus darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio medianos (Eur)
758
534
800
600
400
200
0
Valstybės viešojo sektoriaus Savivaldybių viešojo sektoriaus
darbuotojų vidutinio darbo
darbuotojų vidutinio darbo
užmokesčio mediana
užmokesčio mediana
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Be vidaus reikalų sistemos statutinių valstybės tarnautojų ir profesinės karo tarnybos karių
Be vidaus reikalų sistemos statutinių valstybės tarnautojų ir profesinės karo tarnybos karių.
10
Ataskaitoje nurodomas ir analizuojamas vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokesčio dydis.
9
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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 (2016 metais valstybės viešojo sektoriaus akcinių bendrovių darbuotojų
vidutinio darbo užmokesčio mediana augo labiausiai):






biudžetinių įstaigų grupėje – 210 Eur (29 %),
viešųjų įstaigų grupėje – 98 Eur (14 %),
valstybės/savivaldybių įmonių grupėje – 245 Eur (29 %),
akcinių bendrovių grupėje – 469 Eur (45 %),
uždarųjų akcinių bendrovių grupėje – 369 Eur (38 %).

8 paveikslas. Darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio medianos valstybės ir savivaldybių viešojo sektoriaus
organizacijose (Eur)

736

Biudžetinių įstaigų

526
Valstybės viešojo
sektoriaus
organizacijos

679

Viešųjų įstaigų

581
857

Valstybės/savivaldybių
įmonių

612
1046

Akcinių bendrovių

577

Savivaldybių
viešojo sektoriaus
organizacijos

974

Uždarųjų akcinių
bendrovių

605
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3. Struktūriniai pokyčiai įvykę valstybės viešajame sektoriuje 2015–2016 metais
Lietuvoje 2016 metais veikė 894 valstybės viešojo sektoriaus organizacijos11, iš jų: 600 valstybės biudžetinių
įstaigų, 79 valstybės įmonės, 133 viešosios įstaigos ir 82 akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės. Iš
894 valstybės viešojo sektoriaus organizacijų 18 buvo reorganizuojamos/pertvarkomos; 4 pradėtos ar
vykdomos likvidavimo/privatizavimo procedūros; 9 pradėtos ar vykdomos bankroto procedūros.
Atskirai pažymėtina, kad vykdant pasitarimo sprendimus į ataskaitą šiais metais papildomai įtrauktos
92 valstybės biudžetinės įstaigos – Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, Seimui atskaitingos įstaigos,
teismai ir prokuratūros; 1 viešoji įstaiga ir 1 uždaroji akcinė bendrovė.
9 paveikslas. Valstybės viešojo sektoriaus organizacijos 2016 metais
Biudžetinės įstaigos;
600; 67%

Akcinės ir uždarosios
akcinės bendrovės;
82; 9%

Viešosios įstaigos;
133; 15%
Valstybės įmonės; 79;
9%

Apibendrinus 2016 metų ataskaitai surinktus duomenis konstatuotina, kad per 2016 metus buvo įsteigtos
6 naujos valstybės viešojo sektoriaus organizacijos (1 biudžetinė įstaiga, 2 viešosios įstaigos, 3 uždarosios
akcinės bendrovės), išregistruotos 47 viešojo valstybės sektoriaus organizacijos (30 biudžetinių įstaigų, 1
valstybės įmonė, 8 viešosios įstaigos, 2 akcinės ir 6 uždarosios akcinės bendrovės), dar 4 viešosios įstaigos buvo
perduotos savivaldybėms.
10 paveikslas. Valstybės viešojo sektoriaus organizacijų skaičiaus12 pokyčiai 2015–2016 metais
81
82

AB ir UAB

2015

137
133

Viešosios įstaigos

2016

80
79

Valstybės įmonės

628
600

Biudžetinės…
0
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Atsižvelgiant į 2015 metų viešojo sektoriaus ataskaitos svarstymo metu išsakytas pastabas, šiais metais į bendrą viešojo sektoriaus
organizacijų skaičių yra įskaitomos taip pat ir tos organizacijos, kurios 2016 metais buvo pertvarkomos, reorganizuojamos, ar kurioms
buvo pradėtos ar vykdomos likvidavimo ar bankroto procedūros
12 Atsižvelgiant į 2016 metais papildomai įtrauktus subjektus (papildomai įtrauktos 92 biudžetinės įstaigos, 1 viešoji įstaiga ir 1 uždaroji
akcinė bendrovė), siekiant palyginamumo buvo perskaičiuotos taip pat ir paveiksle pateikiamos 2015 metų organizacijų skaičių
reikšmės
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Nustatyta, kad 2016 metais valstybės viešajame sektoriuje dirbo vidutiniškai 163 692 darbuotojai (arba
189 048 darbuotojai su vidaus reikalų sistemos statutiniais valstybės tarnautojais ir profesinės karo tarnybos
kariais), 2015 metais – vidutiniškai 163 243 darbuotojai (arba 189 022 darbuotojai su vidaus reikalų sistemos
statutiniais valstybės tarnautojais ir profesinės karo tarnybos kariais). Lyginant 2015–2016 metų duomenis,
pastebėta, kad valstybės viešajame sektoriuje dirbančių darbuotojų skaičius augo vidutiniškai 449 darbuotojais
(0,27 %) (arba 26 darbuotojais (0,01 %) su vidaus reikalų sistemos statutiniais valstybės tarnautojais ir
profesinės karo tarnybos kariais). Neženklų bendrą darbuotojų skaičiaus augimą lėmė naujų viešojo sektoriaus
organizacijų įtraukimas į ataskaitos objektą, kur šį augimą labiausiai įtakojo 2016 metais vykę Seimo rinkimai,
laikinai padidinę vidutinį Vyriausiosios rinkimų komisijos darbuotojų skaičių 3276 darbuotojais. Skaičiuojant su
vidaus reikalų sistemos statutiniais valstybės tarnautojais ir profesinės karo tarnybos kariais, gaunamas
mažesnis darbuotojų skaičiaus pokytis. To priežastys – nuo 2016 m. sausio 1 d., įsigaliojus Vidaus tarnybos
statuto pakeitimams įgyvendinta statutinių pareigūnų statuso keitimo iniciatyva, sumažinusi vidaus reikalų
sistemos statutinių pareigūnų skaičių 938 pareigūnais (nuo 17 634 pareigūnų 2015 metais iki 16 696 pareigūnų
2016 metais), bei reaguojant į saugumo situaciją Europoje 515 karių padidintas profesinės karo tarnybos karių
skaičius (2015 metais – 8 145, 2016 metais – 8 660 karių).
Analizuojant tik vykdomosios valdžios srities (ankstesnės apimties ataskaitos) viešojo sektoriaus organizacijų
darbuotojų skaičiaus pokyčius, stebėta darbuotojų skaičiaus mažėjimo 2 823 darbuotojais (1,82 %) (arba 3 246
(1,80 %) darbuotojais su vidaus reikalų sistemos statutiniais valstybės tarnautojais ir profesinės karo tarnybos
kariais) tendencija. Šioje srityje darbuotojų skaičiaus pokyčiams didžiausios įtakos turėjo 2016 metais
intensyviai vykdytas valstybės viešojo sektoriaus optimizavimas – per metus išregistruotos net 47 valstybės
viešojo sektoriaus organizacijos, 4 viešosios įstaigos perduotos savivaldybėms, buvo reorganizuojama
18 viešojo sektoriaus organizacijų, 4 pradėtos ar vykdomos likvidavimo/privatizavimo procedūros, dar
9 pradėtos ar vykdomos 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 mažinimas, paslaugų teikimo, vidaus administravimo
procesų perkėlimas į elektroninę erdvę, paslaugų teikimo bei projektų vykdymo pokyčiai stambiausiose
valstybės valdomose energetikos, elektros ir susisiekimo įmonių grupėse ir kt.).
Papildomai pastebėtina tai, kad eliminavus laikiną darbuotojų skaičiau padidėjimą Vyriausioje rinkimų
komisijoje, viso viešojo sektoriaus (kartu su naujais į ataskaitą įtrauktais subjektais) organizacijų darbuotojų
skaičius ataskaitiniu laikotarpiu mažėjo 3052 darbuotojais (1,87 %) (arba 3475 darbuotojais (1,84 %) su vidaus
reikalų sistemos statutiniais valstybės tarnautojais ir profesinės karo tarnybos kariais), kas atitinka
vykdomosios valdžios srities („senos apimties“ ataskaitos) viešojo sektoriaus organizacijose stebėtą pokytį.
11 paveikslas. Valstybės viešojo sektoriaus darbuotojų ir valstybės tarnautojų santykis 2016 metais

Valstybės viešojo sektoriaus darbuotojai (viso - 189.048
darbuotojai)
kiti valstybės
viešojo
sektoriaus
darbuotojai;
148050; 78%

valstybės
tarnautojai;
40998; 22%
valstybės
tarnautojai;
40998; 22%

Valstybės tarnautojai sudaro 22 % visų valstybės viešajame sektoriuje dirbančių darbuotojų. Remiantis
Valstybės tarnybos departamento duomenimis, jų skaičius 2016 metais siekė 40 998 tarnautojus. Lyginant su
2015 metais, stebimas valstybės tarnautojų skaičiaus mažėjimas 859 tarnautojais (nuo 41 857 iki 40 998,
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2,05 %). 12 paveiksle matomas valstybės viešajame sektoriuje dirbančių valstybės tarnautojų pasiskirstymas
pagal grupes.
Lyginant su 2015 metais, augimas stebėtas tik karjeros valstybės tarnautojų grupėje (165 tarnautojais, 0,88 %).
Likusių grupių valstybės tarnautojų skaičius mažėjo, didžiausias mažėjimas stebėtas politinio (asmeninio)
pasitikėjimo valstybės tarnautojų grupėje, sudaręs 70 % (83 tarnautojais, nuo 118 iki 35 tarnautojų) ir sąlygotas
2016 metų pabaigoje vykusių Seimo rinkimų, kuomet keičiantis Vyriausybės nariams pareigas paliko ir visi 16tosios Vyriausybės narių politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai. patikėtiniai. Taip pat per
2016 metus 13 valstybės tarnautojų sumažėjo įstaigų vadovų grupė (nuo 171 iki 158, 7 %) bei 257 (1 %)
pareigūnais – statutinių valstybės tarnautojų grupė.
12 paveikslas. Valstybės tarnautojų pasiskirstymas pagal grupes 2016 metais

Statutiniai
valstybės
tarnautojai;
21802; 53%

Politinio
(asmeninio)
pasitikėjimo
valstybės
tarnautojai; 35; 0%

Įstaigų vadovai;
158; 1%

Karjeros
valstybės
tarnautojai;
19003; 46%

Vertinant pokyčius atskirose skirtingų teisinių formų valstybės viešojo sektoriaus organizacijų grupėse
konstatuotinas vidutinio darbuotojų skaičiaus mažėjimas keturiose iš penkių išskirtų grupių: viešųjų įstaigų
grupėje darbuotojų skaičius mažėjo 605 darbuotojais (nuo 54 407 iki 53 801 darbuotojo; 1 %), valstybės
įmonėse – 325 darbuotojais (nuo 13 609 iki 13.284 darbuotojų; 2 %); akcinėse bendrovėse – 3 175 darbuotojais
(nuo 23 752 iki 20 577 darbuotojų; 13 %), uždarosiose akcinėse bendrovėse darbuotojų skaičius sumažėjo
661 darbuotoju (nuo 6 177 iki 5 516; 11 %). Ir tik biudžetinių įstaigų grupėje, kuri šiemet papildyta 92 naujomis
viešojo sektoriaus organizacijomis nepriklausančiomis vykdomosios valdžios sistemai, stebėtas darbuotojų
skaičiaus augimas (kaip minėta anksčiau, labiausiai įtakotas 2016 metais vykusių rinkimų į Seimą)
3 100 darbuotojų (nuo 68 020 iki 71 120 darbuotojų; 5 %).
Dėl padidėjusio vidutinio darbo užmokesčio, toliau stebimas paskutiniais metais tendencingas valstybės viešojo
sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio fondo augimas. 2016 metais valstybės viešojo sektoriaus darbuotojų
darbo užmokesčiui buvo skirta 1 589 mln. Eur. Palyginus su 2015 metais, fiksuotas 39 mln. Eur (3 %) augimas,
nuo 1 550 mln. Eur iki minėtų 1 589 mln. Eur. Lyginant praėjusių ataskaitų analizės objektu buvusių viešojo
sektoriaus organizacijų (vykdomosios valdžios srities) darbo užmokesčio fondo reikšmes, stebimas šio rodiklio
augimas 45 mln. Eur (nuo 1 432 mln. Eur iki 1 477 mln. Eur, 3 %).
Darbo užmokesčio fondo didėjimas stebėtas 4 iš 5 viešojo sektoriaus organizacijų grupių. Biudžetinių įstaigų
grupėje darbo užmokesčio fondas padidėjo 19,3 mln. Eur (nuo 636,2 mln. Eur iki 655,5 mln. Eur; 3 %),
viešosiose įstaigose – 18,1 mln. Eur (4 %), valstybės įmonėse – 5,5 mln. Eur (4 %), uždarosiose akcinėse
bendrovėse – 1,7 mln. Eur (3 %). Darbo užmokesčio fondo mažėjimas stebėtas tik akcinių bendrovių grupėje –
5,4 mln. Eur (2 %). Pastebėtina, kad tokį fondo mažėjimą labiausiai įtakojo didelis per 2015 ir 2016 metus
išregistruotų akcinių bendrovių skaičius (iš 27 akcinių bendrovių, per paskutinius porą metų išregistruotos
(parduotos) 8 akcinės bendrovės, dar dviem akcinėms bendrovėms buvo vykdomos bankroto procedūros), o
veikiančiose akcinėse bendrovėse stebima tokia pati – fondo augimo tendencija.
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Darbo užmokesčio fondo didėjimui įtakos turėjo:
• du kartus per 2016 metus didintas minimalus darbo užmokestis – vadovaujantis Vyriausybės 2015 m.
gruodžio 2 d. nutarimu Nr. 1240 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio“ minimali alga padidinta iki 350 Eur
(nuo 2016 m. sausio 1 d.), o vadovaujantis Vyriausybės 2016 m. birželio 22 d. nutarimu Nr. 644 „Dėl
minimaliojo darbo užmokesčio“ – iki 380 Eur (nuo 2016 m. liepos 1 d.). Dėl šių pakeitimų išaugo 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;
• Vyriausybei 2016 m sausio 18 d. priėmus nutarimą Nr. 42 „Dėl Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d.
nutarimo Nr. 1341 „Dėl valstybės įmonių ir valstybės kontroliuojamų akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių
bendrovių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo“ pakeitimo“ keitėsi darbo
užmokesčio skaičiavimo tvarka valstybės valdomų bendrovių vadovams (darbo užmokestis tapo sudėtinis iš
pastoviosios ir kintamosios dalies, didėjo pastoviosios dalies darbo užmokesčio koeficientai, kintamosios
dalies darbo užmokestis buvo susietas su bendrovės veiklos ir vadovui nustatytų metinių tikslų pasiekimais,
pakeisti bendrovių priskyrimo atitinkamoms grupėms kriterijai, sąlygoję tam tikrų bendrovių perkėlimą į
aukštesnes grupes ir t.t.), lėmęs vadovų vidutinio darbo užmokesčio augimą didžiojoje dalyje valstybės
valdomų bendrovių (valstybės įmonių grupėje vadovų atlyginimai augo 204 Eur (9 %), uždarųjų akcinių
bendrovių grupėje – 387 Eur (16,1 %), akcinių bendrovių – 501 Eur (20 %);
• 2015 metų viduryje pakeistas Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo
apmokėjimo įstatymas Nr. VIII-1904, padidinęs valstybės politikų ir valstybės pareigūnų pareiginės algos
koeficientus, atitinkamai padidinęs ir vidutinį tokių subjektų darbo užmokestį bei atlyginimą už darbą poilsio
ir švenčių dienomis;
• Vyriausybei 2016 m. rugpjūčio 11 d. priėmus nutarimą Nr. 795 „Dėl Vyriausybės 2010 m. gegužės 26 d.
nutarimo Nr. 598 „Dėl viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra valstybė arba kai valstybė turi daugumą balsų
visuotiniame dalininkų susirinkime, vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo“
pakeitimo“ pakeista viešųjų įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarka. Padidinus mėnesinės algos
pastoviosios dalies koeficientus, išaugo ir vidutinis viešųjų įstaigų vadovams mokamas darbo užmokestis
(viešųjų įstaigų grupėje vadovų atlyginimai vidutiniškai augo 126 Eur (6 %);
• 2016 metais augęs atskirų sričių darbuotojų atlyginimas – nuo 2016 m. liepos mėnesio 8 % iš
privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervo padidintas atlyginimas slaugos ir pagalbiniam
medicinos personalui; tam, kad būtų padidintas kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokestis, 2016 m.
buvo perskirstytos Kultūros ministerijos asignavimuose numatytos valstybės biudžeto lėšos; nuo 2016 m.
sausio 1 d., įsigaliojus naujos redakcijos Vidaus tarnybos statutui pakeista vidaus tarnybos sistemos
pareigūnų darbo apmokėjimo tvarka (padidinti pareiginių algų koeficientai);
• 2016 metais pradėtos mokėti dalinės kompensacijos už ekonominės krizės laikotarpiu sumažintą darbo
užmokestį;
• išeitinės kompensacijos, išmokėtos atleidžiamiems viešojo sektoriaus darbuotojams;
• didelė politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų kaita sąlygota 2016 metais vykusių
rinkimų į Seimą (atitinkamai pareigas paliekantiems politikams išmokėtos išeitinės kompensacijos,
kompensacijos už nepanaudotas atostogas ir kt.);
• natūralus darbo užmokesčio didėjimas sąlygotas valstybės tarnautojų tarnybos stažo augimo,
kasmetinio vertinimo metu suteiktų ar priskirtų aukštesnių kvalifikacinių klasių, perkėlimo į aukštesnes
pareigas, vadovaujantis Vyriausybės 2002 m. liepos 19 nutarimu Nr. 1167 tarnautojams skirtų vienkartinių
išmokų ir t.t.;
• išlaidos papildomų darbuotojų, kurie buvo priimti naujai pavestoms funkcijoms atlikti arba dėl darbo
apimčių padidėjimo, darbo užmokesčiui.
Visos šios priežastys lėmė taip pat ir valstybės viešojo sektoriaus darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio
medianos 13 augimą. 2016 metais šio rodiklio reikšmė buvo lygi 758 Eur – t. y. 51 Eur (7 %) didesnė nei
13

Dėl atskaitos I dalyje nurodytų aplinkybių, viso viešojo sektoriaus organizacijų darbuotojų ir biudžetinių įstaigų darbuotojų vidutinio
darbo užmokesčio medianų skaičiavimui buvo naudoti ne keturių, o trijų ketvirčių (II, III ir IV ketvirčių) duomenys, atitinkamai juos
lyginant su 2015 metų tų pačių trijų ketvirčių duomenimis. Dėl šios priežasties ir dėl to, kad ataskaitos objektas buvo papildytas naujomis
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2015 metais (707 Eur). Vertinant tik vykdomosios valdžios srities („senos apimties“ ataskaitos) viešojo
sektoriaus organizacijų darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio medianos pokyčius, fiksuotas praktiškai
identiškas rodiklio reikšmės augimas – nuo 680 Eur 2015 metais iki 729 Eur 2016 metais (t. y. 49 Eur, 7 %).
Antrus metus iš eilės valstybės viešojo sektoriaus darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio mediana labiausiai
augo akcinėse bendrovėse – 115 Eur (nuo 931 Eur iki 1 046 Eur; 12 %), mažiausias augimas fiksuotas viešosiose
įstaigose – 44 Eur (nuo 635 Eur iki 679 Eur; 7 %). Tuo tarpu valstybės įmonėse vidutinio darbo užmokesčio
mediana augo 64 Eur (nuo 793 Eur iki 857 Eur, 8 %), uždarosiose akcinėse bendrovėse 47 Eur (nuo 927 Eur iki
974 Eur, 5 %), biudžetinėse įstaigose 55 Eur (nuo 681 Eur iki 736 Eur, 8 %,). Vertinant pokyčius vykusius tik
vykdomosios valdžios srities („senos apimties“ ataskaitos) biudžetinėse įstaigose, stebėtas nagrinėjamo
rodiklio reikšmės augimas 41 Eur (nuo 644 Eur iki 685 Eur, 6 %).
13 paveikslas. Valstybės viešojo sektoriaus organizacijų darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio medianos
pokytis 2015–2016 metais (Eur)
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Atsižvelgiant į vadovų darbo užmokesčio didinimui priimtų sprendimų gausą, 2016 metais maždaug 174 Eur
augo vidutinis valstybės viešojo sektoriaus vadovams mokamas darbo užmokestis (nuo 1 971 Eur iki 2 144 Eur,
8 %). Vidutinis vadovų darbo užmokestis augo visose organizacijų grupėse. Didžiausias nagrinėjamo rodiklio
reikšmės augimas stebėtas akcinių bendrovių grupėje, sudaręs 501 Eur (nuo 2 521 Eur iki 3 022 Eur, 20 %),
mažiausiai augo viešųjų įstaigų vadovų vidutinis darbo užmokestis (126 Eur, nuo 2 168 Eur iki 2 294 Eur, 6 %).
Tuo tarpu valstybės įmonių vadovų atlyginimai per metus vidutiniškai didėjo 204 Eur (nuo 2 211 Eur iki
2 415 Eur; 9 %), uždarųjų akcinių bendrovių vadovų 387 Eur (nuo 2 404 Eur iki 2 791 Eur; 16 %), o biudžetinių
įstaigų vadovų 154 Eur (nuo 1815 Eur iki 1969 Eur, 8 %).
Vidutinis valstybės viešojo sektoriaus vadovams ir darbuotojams mokamas darbo užmokestis skiriasi maždaug
3 kartus, panašūs skirtumai stebimi ir didinant darbo užmokestį (vadovų darbo užmokesčio pokyčio per metus
skaitinė reikšmė – 174 Eur, o darbuotojų – 51 Eur, t. y. 3,2 karto mažesnė). Toks pajamų atotrūkis tarp vadovų
ir darbuotojų laikytinas ženkliu, o tolesnis tokio santykio išlaikymas koreguojant vidutinį atlyginimą valstybės
viešajame sektoriuje – ydinga praktika, prisidedanti prie augančio dirbančiųjų bei visos visuomenės
nepasitenkinimo bei neigiamo valstybės finansų bei žmogiškųjų išteklių valdymo sprendimų vertinimo.

viešojo sektoriaus organizacijomis, skiriasi šių metų ir 2015 metų viešojo sektoriaus ataskaitoje pateikiamos šio rodiklio reikšmės už
2015 metus.
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14 paveikslas. Valstybės viešojo sektoriaus organizacijų vadovų vidutinio darbo užmokesčio medianos pokytis
2015–2016 metais (Eur)
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Atskirai nagrinėjant biudžetinių įstaigų grupę, konstatuotina, kad ją 2016 metais sudarė: 14 ministerijų,
8 Vyriausybės įstaigos, 17 Vyriausybei atskaitingų įstaigų, 26 Seimui atskaitingos įstaigos, 65 teisminės
institucijos ir įstaigos (63 teismai, Nacionalinė teismų administracija ir Nacionalinės teismų administracijos
mokymo centras), Respublikos Prezidento kanceliarija, 88 įstaigos prie ministerijų ir 381 kita biudžetinė įstaiga.
15 paveikslas. Valstybės biudžetinės įstaigos 2016 metais

Ministerijos; 14; 2%

Kitos biudžetinės
įstaigos; 381; 64%

Vyriausybės įstaigos
ir Vyriausybei
atskaitingos įstaigos;
25; 4%

Seimui atskaitingos
įstaigos; 26; 4%
Teisminės institucijos
ir įstaigos ; 65; 11%

Respublikos
Prezidento
kanceliarija; 1; 0%

Įstaigos prie
ministerijų; 88; 15%

Vidaus reikalų ministerija, dar 2015 metais raštu kreipėsi į atitinkamas ministerijas pateikdama sąrašą jų
ministrų valdymo srities viešojo sektoriaus organizacijų, kurių nuostatai galimai neatitinka Vyriausybės
įstatyme nustatyto įstaigų prie ministerijų veiklos teisinio reguliavimo – tokios organizacijos vykdo funkcijas
priskirtinas įstaigos prie ministerijos kompetencijai, nors jų veiklą reguliuojančiuose teisės aktuose įstaigos prie
ministerijos organizacinė forma joms nėra nustatyta. Pagal pateiktus siūlymus Vidaus reikalų ministerijos rašte
nurodytų įstaigų nuostatus patikslino Susisiekimo ministerija, Žemės ūkio ministerija patikslino dviejų iš trijų
nurodytų įstaigų nuostatus. Tuo tarpu Švietimo ir mokslo bei Sveikatos apsaugos ministerijos nesiėmė veiksmų
tinkamai įtvirtinti organizacinę Vidaus reikalų ministerijos rašte nurodytų įstaigų formą. Skirstant biudžetines
įstaigas į grupes buvo vadovaujamasi tokių įstaigų nuostatais – atvejais, kuomet skyrėsi ministerijos teiktoje
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informacijoje nurodyta ir nuostatuose įtvirtinta organizacinė biudžetinės įstaigos forma – įstaiga atitinkamai
grupei buvo priskirta atsižvelgiant į jos veiklą reguliuojančio teisės akto nuostatas.
Vertinant atskiras biudžetinių įstaigų grupes, pastebėtina, kad 2016 metais instituciniai pokyčiai buvo vykdomi
dvejose – įstaigų prie ministerijų ir kitų biudžetinių įstaigų grupėse. Įstaigų prie ministerijų grupėje 2 įstaigos
buvo reorganizuojamos, 1 pradėta likvidavimo procedūra, 1 įstaiga buvo išregistruota. Ženklesni pokyčiai vyko
kitų biudžetinių įstaigų grupėje, kurioje per ataskaitinius metus buvo įsteigta 1 nauja įstaiga, 29 biudžetinės
įstaigos buvo išregistruotos, buvo reorganizuojama 14 įstaigų. Toks šioms grupėms priklausančių biudžetinių
įstaigų mažėjimas sąlygotas šių svarbiausių 2016 metais pradėtų ar tęsiamų valstybės viešojo sektoriaus
optimizavimo iniciatyvų:
• mažiau nei 20 darbuotojų turinčių įstaigų pertvarka (įgyvendinant šią iniciatyvą, per 2016 metus buvo
išregistruotos 3 kitos biudžetinės įstaigos, dar 3 šiai grupei priklausančios įstaigos ir viena įstaiga prie
ministerijos buvo reorganizuojamos);
• ūkio subjektų priežiūrą bei kitokias panašias ar giminingas funkcijas vykdančių valstybės įstaigų
konsolidavimas (įgyvendinant šią iniciatyvą, buvo įsteigta 1 nauja kitų biudžetinių įstaigų grupei
priskirtina įstaiga, išregistruotos 7 kitos biudžetinės įstaigos, buvo likviduojama 1 įstaiga prie
ministerijos);
• biudžetinių įstaigų teritorinių padalinių, turėjusių savarankiško juridinio asmens statusą, pertvarka
(įgyvendinant šią iniciatyvą, per 2016 metus buvo išregistruota 11 kitų biudžetinių įstaigų);
• teritoriniu principu veikusių biudžetinių įstaigų reorganizacija jungimo būdu į vieną, juridinio asmens
statusą turinčią įstaigą su teritoriniais padaliniais (įgyvendinant šią iniciatyvą, buvo įsteigta 1 nauja
įstaiga prie ministerijos, išregistruotos 9 kitos biudžetinės įstaigos, dar 10 kitų biudžetinių įstaigų buvo
reorganizuojamos).
Ministerijose 2016 metais dirbančių darbuotojų skaičius mažėjo 48 darbuotojais (nuo 4 345 iki
4 297 darbuotojų; 1 %). Vyriausybės įstaigų ir Vyriausybei atskaitingų įstaigų grupėje, darbuotojų skaičius
mažėjo 17 darbuotojų (nuo 2 670 iki 2 654 darbuotojų, 0,6 %). Dėl anksčiau nurodytų priežasčių, kiek ženklesni
darbuotojų skaičiaus pokyčiai ataskaitiniais metais stebėti įstaigų prie ministerijų grupėje, kur darbuotojų
skaičius mažėjo 526 darbuotojais (nuo 9 644 iki 10 167 darbuotojų, 5 %) ir kitų biudžetinių įstaigų grupėje, kur
darbuotojų skaičius mažėjo 639 darbuotojais (nuo 42 922 iki 42 283 darbuotojų, 1 %).
Tuo tarpu naujai į ataskaitą įtrauktose biudžetinių įstaigų grupėse stebėta priešinga – darbuotojų skaičiaus
augimo tendencija. Ženkliausiai augo Seimui atskaitingų įstaigų grupės darbuotojų skaičius – per 2016 metus
stebėtas rodiklio reikšmės padidėjimas 3 194 darbuotojais (nuo 4 509 iki 7 702 darbuotojų, 71 %). Pagrindinė
šio pokyčio priežastis – 2016 metų pabaigoje vykę rinkimai į Seimą, laikinai sukūrę 3 276 papildomas darbo
vietas Vyriausioje rinkimų komisijoje, bei tapę veiksniu, nulėmusiu neženklų visos biudžetinių įstaigų grupės
darbuotojų skaičiaus augimą. Teisminių institucijų ir įstaigų grupėje darbuotojų skaičius per ataskaitinius metus
padidėjo 80 darbuotojų (nuo 3 768 iki 3 848 darbuotojų, 2 %), Respublikos Prezidento kanceliarijoje –
7 darbuotojais (nuo 63 iki 70 darbuotojų, 4 %).
Vertinant darbo užmokesčio fondo pokytį, atkreiptinas dėmesys į I ataskaitos dalyje aprašytas aplinkybes,
lėmusias 2016 metų TDS rodiklio, naudojamo darbo užmokesčio fondui skaičiuoti, reikšmės netikslumus.
Pažymėtina, kad netikslumai, kuriuos lėmė į ataskaitoje nagrinėjamą darbo užmokesčio fondo rodiklį įskaityta
suma, skirta krizės laikotarpiu sumažintiems valstybės tarnautojų atlyginimams kompensuoti, buvo nustatyti
būtent biudžetinių įstaigų grupėje, todėl identifikuoti tikslų biudžetinių įstaigų darbo užmokesčio fondo pokytį
nėra galimybės net pagal apklausų metu gautą informaciją atlikus TDS rodiklio reikšmės korekcijas. Pagal
turimus duomenis galima konstatuoti jau anksčiau paminėtą visos biudžetinių įstaigų grupės darbo užmokesčio
fondo augimą 19,3 mln. Eur (nuo 636,2 mln. Eur iki 653,7 mln. Eur; 3 %) bei tai, kad atskirose grupėse stebėtas
darbo užmokesčio fondo augimas procentine reikšme svyruoja nuo maždaug 1 % (ministerijų grupėje) iki 8 %
įstaigų prie ministerijų grupėje.
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16 paveikslas. Valstybės biudžetinių įstaigų darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio medianos pokytis 2015–
2016 metais (Eur)
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Biudžetinių įstaigų darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio medianos 14 pokyčiai 2016 metais yra gana
neženklūs ir daugumoje biudžetinių įstaigų grupių atspindi vidutinį viso valstybės viešojo sektoriaus darbuotojų
atlyginimo pokytį. Nagrinėjant atskiras biudžetinių įstaigų grupes, konstatuotina, kad ministerijose darbuotojų
vidutinio darbo užmokesčio mediana augo 38 Eur (nuo 1 200 Eur iki 1 237 Eur, 3 %), įstaigose prie ministerijų
– 51 Eur (nuo 889 Eur iki 940 Eur, 6 %), kitų biudžetinių įstaigų grupėje augimas sudarė 41 Eur (nuo 597 Eur iki
638 Eur, 7 %), teisminių institucijų ir įstaigų grupėje darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio mediana augo
17 Eur (nuo 920 Eur iki 937 Eur, 2 %), Seimui atskaitingų įstaigų grupėje – 30 Eur (nuo 1 082 Eur iki 1 112 Eur,
3 %). Neženklus nagrinėjamo rodiklio reikšmės mažėjimas stebėtas Vyriausybės įstaigų ir Vyriausybei
atskaitingų įstaigų grupėje (sumažėjo 36 Eur (3 %), nuo 1 157 Eur iki 1 121 Eur) ir Respublikos Prezidento
kanceliarijoje, kur mažėjimas sudarė 11 Eur (nuo 1185 Eur iki 1174 Eur, 1 %).
17 paveikslas. Valstybės biudžetinių įstaigų vadovų vidutinio darbo užmokesčio medianos pokytis 2015–
2016 metais (Eur)
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Palyginus valstybės biudžetinių įstaigų vadovų vidutinio darbo užmokesčio medianas, didžiausias augimas
fiksuotas kitų biudžetinių įstaigų grupėje – 74 Eur (nuo 1 593 Eur iki 1 667 Eur, 5 %), įstaigose prie ministerijų
vadovų darbo užmokestis didėjo 12 Eur (nuo 2 199 Eur iki 2 211 Eur, 1 %). Dėl ataskaitinių metų pabaigoje
14

Dėl atskaitos I dalyje nurodytų aplinkybių, viso viešojo sektoriaus organizacijų darbuotojų ir biudžetinių įstaigų darbuotojų vidutinio
darbo užmokesčio medianų skaičiavimui buvo naudoti ne keturių, o trijų ketvirčių (II, III ir IV ketvirčių) duomenys, atitinkamai juos
lyginant su 2015 metų tų pačių trijų ketvirčių duomenimis. Dėl šios priežasties ir dėl to, kad ataskaitos objektas buvo papildytas
naujomis viešojo sektoriaus organizacijomis, skiriasi šių metų ir 2015 metų viešojo sektoriaus ataskaitoje pateikiamos šio rodiklio
reikšmės už 2015 metus.
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(įvykus Seimo rinkimams) pasikeitusios Vyriausybės sudėties, neženkliai (19 Eur (1 %), nuo 3 542 Eur iki
3 523 Eur) sumažėjo vidutinis ministrų atlyginimas, bei 3 % (63 Eur, nuo 2 088 Eur iki 2 025 Eur) sumažėjo
vidutinis darbo užmokestis mokamas Vyriausybės įstaigų ir Vyriausybei atskaitingų įstaigų vadovams.
Apibendrinant konstatuotina, kad didžiausias darbuotojų vidutinis darbo užmokestis toliau išlieka ministerijose,
antroje vietoje – Respublikos Prezidento kanceliarija, trečioje – Vyriausybės įstaigų bei Vyriausybei atskaitingų
įstaigų grupė. Didžiausią vidutinį darbo užmokestį gaunantis vadovas – Respublikos Prezidentas (2016 metų
vidutinis atlyginimas – 7 178 Eur), antroje vietoje – ministrai (vidutinis atlyginimas 2016 metais – 3 524 Eur),
trečioje – teismų pirmininkai (vidutinis atlyginimas 2016 metais – 2 688 Eur). Mažiausias vidutinis tiek
darbuotojų (638 Eur), tiek vadovų (1 667 Eur) darbo užmokestis ataskaitiniais metais fiksuotas kitų biudžetinių
įstaigų grupėje.
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4. Ministrų valdymo sričių palyginimas
Įvertinus ministrų valdymo srityse 2016 metais vykdytus institucinius pokyčius, nustatyta, kad daugiausia
pokyčių ataskaitiniais metais vyko švietimo ir mokslo (bendras naujai įsteigtų (2 organizacijos), išregistruotų
(8), reorganizuojamų (2), likviduojamų ar privatizuojamų (2) viešojo sektoriaus organizacijų skaičius – 14),
vidaus reikalų (bendras naujai įsteigtų (1), išregistruotų (10), reorganizuojamų (1), likviduojamų ar
privatizuojamų (2) viešojo sektoriaus organizacijų skaičius – 14) ir finansų (bendras naujai įsteigtų (2),
išregistruotų (10), likviduojamų ar privatizuojamų (1) viešojo sektoriaus organizacijų skaičius srityje – 13)
ministrų valdymo srityse. Jokių naujų institucinių pokyčių 2016 metais nevyko krašto apsaugos, užsienio
reikalų, energetikos (šioje srityje bankroto procedūrų nuo 2012 metų nepavyksta užbaigti uždarojoje akcinėje
bendrovėje Visagino energetikos remontas) ir susisiekimo (nuo 2015 metų tęsiamos akcinės bendrovės
Lietuvos jūrų laivininkystė bankroto procedūros) ministrų valdymo srityse, neženkliai ataskaitiniais metais
situacija keitėsi teisingumo (išregistruotos 2 viešojo sektoriaus organizacijos) ir socialinės ir apsaugos ir darbo
(išregistruota 1 viešojo sektoriaus organizacija, dar 1 organizacija buvo reorganizuojama) ministrų valdymo
srityse.
Palyginus vidutinio darbuotojų skaičiaus pokyčius15 ministrų valdomose srityse, nustatyta, kad per 2016 metus
vidutinis darbuotojų skaičius skaitine reikšme labiausiai augo sveikatos apsaugos ministro valdymo srityje16 –
375 darbuotojais (nuo 28 941 iki 29 316 darbuotojų, 1 %). Šiam pokyčiui įtakos turėjo personalo skaičiaus
pokyčiai viešosiose įstaigose Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos, Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto ligoninė Kauno klinikos ir Respublikinė Kauno ligoninė dėl rezidentų kaitos, naujų sveikatos
priežiūros specialistų priėmimo bei slaugos darbuotojų skaičiaus padidinimo sunkėjančios būklės ligoniams
prižiūrėti.
Procentine reikšme ženkliausias darbuotojų skaičiaus augimas antrus metus iš eilės stebimas krašto apsaugos
ministro valdymo srityje – 292 darbuotojais (nuo 2 267 iki 2 558 darbuotojų; 13 %). Šį augimą labiausiai įtakojo
Lietuvos kariuomenės personalo skaičiaus didinimas dėl nuo 2015 m. gegužės mėnesio pradėto karo
prievolininkų šaukimo į 9 mėnesių trukmės nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą. Papildomas personalas
buvo reikalingas karo prievolininkams administruoti, jų atrankos ir šaukimo į tarnybą, sveikatos patikrinimo
procedūroms organizuoti, karių higienos, maitinimo, sveikatos priežiūros, aprūpinimo apranga bei kita
reikalinga amunicija poreikiams užtikrinti, planuoti bei organizuoti įsigijimo procedūras. Reaguodama į šį
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.
Dėl 2016 metais vykdytų institucinių pokyčių gausos (išregistravus 7 biudžetines įstaigas, pardavus 3 srityje
veikusias akcines bendroves, o dar 1 akcinei bendrovei pradėjus privatizavimo procedūras) bei sprendimų
optimizuoti vienos didžiausių srities akcinių bendrovių veiklą įgyvendinimo, labiausiai darbuotojų skaičius
sumažėjo finansų ministro valdymo srityje (3 061 darbuotoju, nuo 14 916 iki 11 855 darbuotojų, 21 %).

15

Siekiant teisingesnio viešojo sektoriaus stebėsenos duomenų interpretavimo, pokyčiai pateikiami tiek skaitine, tiek procentine
išraiška.
16 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.
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18 paveikslas. Vidutinio darbuotojų skaičiaus17 pokytis ministrams pavestose valdymo srityse
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Dėl anksčiau nurodytų priežasčių išaugusio bendro vidutinio darbuotojų skaičiaus ministrams pavestose
valdymo srityse, o taip pat dėl 2016 metais didėjusio darbo užmokesčio (du kartus per metus pakėlus minimalų
darbo užmokestį, pakeitus viešųjų įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarką, 8 % iš privalomojo sveikatos
draudimo fondo biudžeto rezervo padidinus darbo užmokestį slaugytojams, gydytojams bei pagalbiniam
medicinos personalui) ženkliausias darbo užmokesčio fondo rodiklio reikšmės skaitine reikšme augimas
2016 metais stebėtas sveikatos apsaugos ministro valdymo srityje – 23 mln. Eur (nuo 244 mln. Eur iki 267
mln. Eur, 9 %). Procentinė reikšme, dėl papildomo personalo karo prievolininkams administruoti priėmimo,
didžiausias darbo užmokesčio fondo augimas fiksuotas krašto apsaugos ministro srityje – 4 mln. Eur (nuo
20 mln. Eur iki 24 mln. Eur, 20 %).
Mažėjantis finansų ministro valdymo srities įstaigų sąrašas ir darbuotojų skaičius lėmė ir atitinkamus šios srities
darbo užmokesčio fondo pokyčius – 2016 metais jis sumažėjo 4 mln. Eur (nuo 149 mln. Eur iki 145 mln. Eur,
3 %).
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19 paveikslas. Darbo užmokesčio fondo pokytis ministrams pavestose valdymo srityse 2015–
2016 metais (mln. Eur)
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Dėl minėtų, visą valstybės viešąjį sektorių įtakojusių priežasčių, darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio
medianos augimas 2016 metais fiksuotas beveik visų ministrų valdymo srityse. Didžiausias nagrinėjamos
reikšmės augimas stebėtas ūkio ministro valdymo srityje – 242 Eur (nuo 878 Eur iki 1 120 Eur, 28 %). Šiam
augimui didžiausios įtakos turėjo gana ženklūs darbo užmokesčio pokyčiai ūkio ministro valdymo srities
uždarosiose akcinėse bendrovėse, kurių teisinė forma yra palankesnė greitesniam optimizavimo sprendimų
17

Be vidaus reikalų sistemos statutinių valstybės tarnautojų ir profesinės karo tarnybos karių.
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įgyvendinimui. Vienintelėje, užsienio reikalų ministro valdymo srityje per ataskaitinius metus stebėtas
darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio medianos mažėjimas (72 Eur (7 %), nuo 976 Eur iki 904 Eur). Jį įtakojo
sumažėjęs vykdomų projektų skaičius vienintelėje srityje veikiančioje viešojo sektoriaus organizacijoje –
viešojoje įstaigoje Rytų Europos studijų centras.
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20 paveikslas. Darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio medianos pokytis ministrams pavestose valdymo
srityse 2015 – 2016 metais (Eur)

600
400
200
0
AM

EM

FM

KAM

KM

SADM

SM
SAM
ŠMM
2015
2016

TM

URM

ŪM

VRM

ŽŪM

Vertinant ministrų valdymo srityse veikusių biudžetinių įstaigų (be ministerijų) darbuotojų vidutinio darbo
užmokesčio medianos pokytį, konstatuotinas šio rodiklio reikšmės augimas visų ministrų valdymo srityse.
Ženkliausiai darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio mediana augo krašto apsaugos ministro valdymo srityje.
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21 paveikslas. Valstybės biudžetinių įstaigų (be ministerijų) darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio medianos
pokytis pagal ministrų valdymo sritis (Eur)

600
400
200
0
AM

EM

FM

KAM

KM

SADM

SM

SAM

2015

2016

ŠMM

TM

ŪM

VRM

ŽŪM

Biudžetinių įstaigų vadovų vidutinio darbo užmokesčio mediana 2016 metais labiausiai augo krašto apsaugos
ministro valdymo srityje – 159 Eur (nuo 1 677 Eur iki 1 836 Eur, 9 %). Šį augimą lėmė natūralios vadovų kaitos
priežastys bei nuo 2016 m. liepos 1 d. vadovaujantis Vyriausybės 2016 m. birželio 30 d. nutarimu Nr. 678
pakeista darbo apmokėjimo tvarka, taikoma profesinės karo tarnybos kariams (padidinti tarnybinių atlyginimų
koeficientai). Didžiausias biudžetinių įstaigų vadovų vidutinio darbo užmokesčio medianos mažėjimas
2016 metais stebėtas sveikatos apsaugos ministro valdymo srityje, kur nagrinėjamo rodiklio reikšmė sumažėjo
234 Eur (nuo 2 120 Eur iki 1 886 Eur, 11 %). Remiantis ministerijos duomenimis, pokytį sąlygojo natūrali vadovų
kaita, jiems skiriamų atlyginimo priedų pokyčiai, visam viešajam sektoriui taikomi sprendimai, pakeitę viešųjų
įstaigų vadovų darbo apmokėjimą, bei sveikatos apsaugos ministro valdymo srities biudžetinių įstaigų skaičiaus
sumažėjimas 9 įstaigomis.
24

1500

2184

2307

2069
2207

1866
1984

2229
2264
1712
1690

2120

1886

2191
2256
1487
1647

1477
1613

1291
1433

2000

1677
1836

2500

2069
2086

2166
2154

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 viešojo sektoriaus organizacijose taikomos darbo apmokėjimo politikos pokyčius. Atkreiptinas
dėmesys į ne pirmus metus kai kurių ministrų valdymo srityse (vidaus reikalų, teisingumo, švietimo ir mokslo)
stebimą didžiulį atotrūkį tarp vadovų ir darbuotojų atlyginimo dydžio, kuris, tolygiai didinant tiek vadovų, tiek
darbuotojų darbo užmokestį toliau išlieka santykinai stabilus ir skatina pajamų netolygumo bei atotrūkio ir
socialinės atskirties visuomenėje augimą.
23 paveikslas. Valstybės biudžetinių įstaigų (be ministerijų) vadovų ir darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio
medianų palyginimas pagal ministrų valdymo sritis
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Nagrinėjant ministrų valdymo srityse veikiančių viešųjų įstaigų darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio
medianų pokyčius konstatuotina, kad antrus metus iš eilės labiausiai tiek skaitine, tiek procentine reikšme ji
augo ūkio ministro valdymo srityje – 355 Eur (nuo 788 Eur iki 1 143 Eur; 45 %). Minėtą medianos augimą lėmė
darbo apmokėjimo pokyčiai taikomi visoms valstybės viešosioms įstaigoms, minimalaus atlyginimo augimas,
naujų projektų parengiamieji darbai viešojoje įstaigoje Stebėsenos ir prognozių agentūra, bei 2015-2016 metų
25

laikotarpiu įgyvendintas 12 viešųjų įstaigų (jose darbuotojams buvo mokamas viešųjų įstaigų grupės atžvilgiu
sąlyginai mažas atlyginimas) perdavimas savivaldybėms. Dėl anksčiau įvardyto, vykdomų projektų skaičiaus
sumažėjimo, ženkliausias darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio medianos mažėjimas stebėtas užsienio
reikalų ministro valdymo srities viešojoje įstaigoje Rytų Europos studijų centras – 158 Eur (nuo 669 iki 511;
24 %).
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24 paveikslas. Viešųjų įstaigų darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio medianos pokytis pagal ministrų
valdymo sritis (Eur)
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Panaši situacija stebima ir viešųjų įstaigų vadovų vidutinio darbo užmokesčio srityje, kur ženkliausiai
2016 metais augo ūkio ministro srities viešųjų įstaigų vadovų atlyginimai (372 Eur (18 %), nuo 2 011 Eur iki
2 383 Eur). Labiausiai vadovo atlyginimas sumažėjo vienintelėje užsienio reikalų ministro valdymo srities
viešojoje įstaigoje Rytų Europos studijų centre (913 Eur (79 %), nuo 1 158 Eur iki 245 Eur).
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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
leidžia įvertinti darbo apmokėjimo politikos pokyčius šiose viešojo sektoriaus organizacijose.
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26 paveikslas. Viešųjų įstaigų vadovų ir darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio medianų palyginimas pagal
ministrų valdymo sritis
2015

Viešųjų
įstaigų
vadovų
vidutinio
mėnesinio
DU mediana
(Eur)

Ministerija

AM

Viešųjų
įstaigų
darbuotojų
vidutinio
mėnesinio
DU mediana
(Eur)

Viešųjų
įstaigų
darbuotojų
vidutinio
mėnesinio
DU
mediana
(Eur)

2709

972

Skirtumas
tarp
vadovų
atlyginimų
ir
darbuotojų
(kartais)
2,8

3526

828

4,3

989

3263

771

4,2

866

305

2,8

818

318

2,6

2171

754

2,9

2421

832

2,9

2501

1150

2,2

KM
SADM

Viešųjų
įstaigų
vadovų
vidutinio
mėnesinio
DU
mediana
(Eur)

Skirtumas
tarp
vadovų
atlyginimų
ir
darbuotojų
(kartais)
2,7

2717

FM

2016

SM

2447

1025

2,4

SAM

2763

675

4,1

2852

749

3,8

2237

661

3,4

ŠMM

2227

622

3,6

TM

1289

745

1,7

1300

864

1,5

245

511

0,5

URM

1158

669

1,7

UM

2011

788

2,6

2383

1143

2,1

VRM

1339

549

2,4

1422

591

2,4

762

2,5

1929

816

2,4

ŽŪM

1884

Vertinant valstybės įmonių darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio medianų pokyčius 2016 metais,
konstatuotinas šio rodiklio reikšmės augimas 13 ministrų valdymo srityse. Didžiausias augimas užfiksuotas
kultūros ministro valdymo srityje – 224 Eur (nuo 735 Eur iki 959 Eur; 30 %). 2016 metais išregistravus valstybės
įmonę Vilniaus pilių direkciją, kultūros ministro srityje liko vienintelė valstybės įmonė Lietuvos paminklai, kurios
vadovui pritaikytos naujos valstybės įmonių vadovų darbo apmokėjimo nuostatos atitinkamai padidinusios ir
visą vidutinį darbo užmokestį įmonėje. Nežymus vidutinio darbuotojų darbo užmokesčio medianos mažėjimas
per ataskaitinius metus buvo stebimas tik žemės ūkio ministro valdymo srityje – 46 Eur (nuo 927 Eur iki 881 Eur,
5 %). Šį sumažėjimą labiausiai įtakojo darbo užmokesčio medianos pokyčiai valstybės įmonėje Valstybės žemės
fondas, kuriame, remiantis ministerijos pateikta informacija, 2015 metų pabaigoje Nacionalinei žemės tarnybai
prie Žemės ūkio ministerijos sustabdžius tolesnį žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų
žemės sklypų planų rengimo bei įgyvendinimo darbų vykdymą, ženkliai sumažėjo darbų apimtys, atitinkamai
sumažinusios darbo krūvius bei darbo apmokėjimą.
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27 paveikslas. Valstybės įmonių darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio medianos pokytis pagal ministrų
valdymo sritis (Eur)
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Dėl visam viešajam sektoriui taikytų sprendimų, keičiančių valstybės įmonių vadovų darbo apmokėjimą,
vidutinis valstybės įmonių vadovų darbo užmokestis 2016 metais augo visų ministrų valdymo srityse. Kaip ir
darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio medianos atveju ir dėl kitų anksčiau jau įvardytų priežasčių,
ženkliausias vadovų vidutinio darbo užmokesčio augimas stebėtas kultūros ministro valdymo srityje – 1 170 Eur
(nuo 2 097 Eur iki 3 267 Eur, 56 %).
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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 apmokėjimo politikoje rodo valstybės įmonių vadovų ir darbuotojų vidutinio darbo
užmokesčio medianų santykio palyginimas. Nerimą kelia per ataskaitinius metus įgyvendintų valstybės įmonių
vadovų darbo užmokestį didinančių sprendimų pasekme tapęs, darbuotojų ir vadovų atlyginimų skirtumo
didėjimas net 8-iose iš 9-ių nagrinėtų ministrų valdymo sričių.
29 paveikslas. Valstybės įmonių vadovų ir darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio medianų palyginimas pagal
ministrų valdymo sritis
2015 m.

Valstybės
įmonių
darbuotojų
vidutinio
mėnesinio
DU mediana
(Eur)

Valstybės
įmonių
vadovų
vidutinio
mėnesinio
DU
mediana
(Eur)

Valstybės
įmonių
darbuotojų
vidutinio
mėnesinio
DU
mediana
(Eur)

AM

2115

774

Skirtumas
tarp
vadovų
atlyginimų
ir
darbuotojų
( kartais)
2,7

2290

833

Skirtumas
tarp
vadovų
atlyginimų
ir
darbuotojų
( kartais)
2,7

EM

1928

1118

1,7

2471

1127

2,2

3735

1065

3,5

Ministerija

Valstybės
įmonių
vadovų
vidutinio
mėnesinio
DU mediana
(Eur)

2016 m.

FM

2735

993

2,8

KM

2097

735

2,9

3267

959

3,4

3576

868

4,1

SM

2702

814

3,3

TM

2422

771

3,1

2823

809

3,5

2800

715

3,9

ŪM

2321

684

3,4

VRM

2355

1319

1,8

2700

1349

2,0

ŽŪM

2103

927

2,3

2409

881

2,7

Vertinant ministrų valdymo srityse veikusių akcinių bendrovių darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio
medianos pokytį, konstatuotina, kad 2016 metais mediana augo 6 iš 9 nagrinėtų sričių. Didžiausias augimas
stebėtas energetikos ministro valdymo srities akcinėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse – 94 Eur (nuo
1 448 Eur iki 1 542 Eur, 6 %). Jį labiausiai įtakojo vykdomų darbų apimties, funkcijų ir darbo apmokėjimo
pokyčiai didžiosiose elektros, energetikos ir naftos bendrovėse. Šie pokyčiai leido padidinti darbo užmokestį
28

esamiems darbuotojams ir priimti naujų labai aukštos kvalifikacijos darbuotojų, kuriems mokamas ženkliai
didesnis vidutinis darbo užmokestis. Ženkliausias darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio medianos mažėjimas
fiksuotas vienintelėje kultūros ministro valdymo srityje veikiančioje uždarojoje akcinėje bendrovėje Lietuvos
kinas, kurioje tik iš dalies pasiekus nustatytus veiklos rodiklius per ataskaitinius metus darbuotojų vidutinio
darbo užmokesčio mediana mažėjo 57 Eur (nuo 847 Eur iki 790 Eur; 7 %).
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30 paveikslas. Akcinių bendrovių darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio medianų palyginimas pagal valdymo
sritis (Eur)
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Akcinių bendrovių, kurios veikė ministrams pavestose valdymo srityse, vadovų vidutinis darbo užmokestis
ataskaitiniais metais labiausiai augo finansų ministro valdymo srityje – 794 Eur (nuo 2 943 Eur iki 3 737 Eur;
27 %). Pastebėtina, kad būtent šioje srityje veikia didžiausias skaičius akcinių bendrovių, todėl ir III ataskaitos
dalyje nurodytų sprendimų įgyvendinimas akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių vadovų darbo apmokėjimo
srityje geriausiai atsispindi šios srities akcinių bendrovių vadovų darbo užmokesčio rodikliuose. Dar viena
finansų ministro valdymo srities akcinių bendrovių vadovų vidutinio darbo užmokesčio augimo priežastis –
instituciniai pokyčiai finansų ministro valdymo sričiai priskirtose didžiosiose energetikos įmonių grupėse
(2016 metais įsteigtos dvi naujos akcinės bendrovės Lietuvos energija įmonių grupei priklausančios uždarosios
akcinės bendrovės, kurių vadovams nustatytas akcinių bendrovių grupės mastu aukštesnis negu vidutinis
atlyginimas).
Labiausiai šis rodiklis mažėjo ūkio ministro valdymo srityje – 63 Eur (nuo 2 729 Eur iki 2 666 Eur; 2 %) dėl keturių
teritoriniu principu veikusių metrologijos centrų reorganizacijos, prijungiant juos prie akcinės bendrovės
Vilniaus metrologijos centro, kai vietoje penkių pakankamai aukštą vidutinį atlyginimą gaudavusių vadovų liko
vienas, kuriam valdybos sprendimu buvo sumažinta kintamoji darbo užmokesčio dalis dėl per ataskaitinius
metus nepasiektų valdybos nustatytų veiklos rodiklių.

2364

2049

1261

2666

2729

2385

2372

1145

2000

3383

3108

1416

3000

2156
2256

4000

1384

2943

5000

3737

6000

5863

5767

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 matyti
šiose organizacijose 2015–2016 metais vykdytos darbo apmokėjimo politikos rezultatus, kurie yra analogiški
tiek biudžetinių įstaigų, tiek valstybės įmonių vadovų ir darbuotojų darbo užmokesčių skirtumų atvejams –
vadovų ir darbuotojų darbo užmokesčio skirtumas didėja.
32 paveikslas. Akcinių bendrovių vadovų ir darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio medianų palyginimas
pagal ministrų valdymo sritis (Eur)
2015 metai

Ministerija

AB ir UAB
vadovų vidut.
mėnesinio
DU mediana
(Eur)

AB ir UAB
darbuotojų
vidut.
mėnesinio
DU mediana
(Eur)

2016 metai
Skirtumas
tarp
vadovų
atlyginimų
ir
darbuotojų
(kartais)

AB ir UAB
vadovų
vidut.
mėnesinio
DU
mediana
(Eur)

AB ir UAB
darbuotojų
vidut.
mėnesinio
DU
mediana
(Eur)

Skirtumas
tarp
vadovų
atlyginimų
ir
darbuotojų
(kartais)

AM

2156

1133

1,9

2256

1145

2,0

EM

5767

1448

4,0

5863

1542

3,8

FM

2943

1128

2,6

3737

1194

3,1

KM

1416

847

1,7

1384

790

1,8

SM

3108

907

3,4

3383

972

3,5

SAM

2372

458

5,2

2385

444

5,4

ŪM

2729

1088

2,5

2666

1104

2,4

VRM

1145

714

1,6

1261

668

1,9

ŽŪM

2049

693

3,0

2364

726

3,3
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5. Ministrų valdymo sričių apžvalga
Aplinkos ministro valdymo srities apžvalga
2016 metais aplinkos ministro valdymo srityje veikusios valstybės viešojo sektoriaus organizacijos:
Biudžetinės
įstaigos

Viešosios įstaigos

Valstybės įmonės

3

44

57

Akcinės
bendrovės

Ministro valdymo srityje
veikiančios Vyriausybės
įstaigos

1

0

Aplinkos ministro valdymo srityje įvykę instituciniai pokyčiai:
 vadovaujantis Vyriausybės 2016 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu Nr. 884 „Dėl sutikimo reorganizuoti Augalų
genų banką“ jungimo būdu buvo reorganizuojamas Augalų genų bankas(prijungiant jį prie Valstybinės miškų
tarnybos);
 vadovaujantis Vyriausybės 2016 m. birželio 22 d. nutarimu Nr. 655 „Dėl sutikimo reorganizuoti Gražutės
regioninio parko direkciją“ jungimo būdu buvo reorganizuojama Gražutės regioninio parko direkcija
(sujungiant ją su Sartų regioninio parko direkcija, po reorganizacijos veiksiančios direkcijos pavadinimas
keičiamas į Sartų ir Gražutės regioninių parkų direkcija);
 2016 m. kovo 1 dieną, įsigaliojus Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo pakeitimams
(išbraukus Valstybinę aplinkos apsaugos tarnybą iš aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės vykdytojų
sąrašo), buvo sustabdyta nuo 2015 metų, vadovaujantis Vyriausybės 2015 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 83,
vykdyta Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų reorganizacija.
Aplinkos ministro valdymo srityje veikusiosiose valstybės viešojo sektoriaus organizacijose 2016 metais
vidutiniškai dirbo 6 788 darbuotojai.
33 paveikslas. Aplinkos ministro valdymo srities organizacijų vidutinis darbuotojų skaičius
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Aplinkos ministro srities darbuotojų skaičiaus rodiklio reikšmė per ataskaitinius metus mažėjo. Bendras
nustatytas pokytis visoje srityje – 282 darbuotojai (4 %). Valdymo srities mastu reikšmingų darbuotojų skaičiaus
pokyčių atskirose aplinkos ministrui pavestoje srityje veikiančiose viešojo sektoriaus organizacijose per
ataskaitinius metus nenustatyta. Didžiausias mažėjimas stebėtas valstybės įmonėse Rokiškio miškų urėdijoje ir
Marijampolės miškų urėdijoje. Kiekvienoje iš jų vidutinis darbuotojų skaičius sumažėjo 25 darbuotojais (20 %).
Remiantis ministerijos duomenimis, šio pokyčio priežastis – valstybės įmonėse ataskaitiniais metais įgyvendinti
sprendimai daugiau sezoninių darbų atlikti rangos būdu samdant įmones ar žmones, dirbančius pagal žemės
ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitus, o ne nukreiptus darbo biržos terminuotų darbo sutarčių pagrindu.
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Aplinkos ministro valdymo srityje veikusių valstybės viešojo sektoriaus organizacijų darbuotojų darbo
užmokesčiui 2016 metais buvo skirta 68 mln. Eur.
34 paveikslas. Aplinkos ministro valdymo srities organizacijų darbuotojų darbo užmokesčio sumos
(mln. Eur)
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Aplinkos ministro valdymo srities darbuotojų darbo užmokesčio sumos rodiklio reikšmė per ataskaitinius metus
augo. Bendras nustatytas pokytis visoje srityje – 0,8 mln. Eur (2 %). Valdymo srities mastu reikšmingų
darbuotojų darbo užmokesčio sumos pokyčių atskirose aplinkos ministrui pavestoje srityje veikiančiose viešojo
sektoriaus organizacijose per ataskaitinius metus nenustatyta. Didžiausias rodiklio augimas stebėtas pačioje
Aplinkos ministerijoje – 91 tūkst. Eur (2 %). Remiantis ministerijos pateikta informacija, pokytį sąlygojo
ataskaitiniais metais vykdyti pradėta nauja „Lietuvos pasiekimų pristatymo pasaulinėse parodose (EXPO
2017)“ programa bei naujos priemonės „Organizuoti Lietuvos stojimą į ekonominio bendradarbiavimo ir
plėtros organizaciją (EBPO)“ vykdymas.
2016 metais vidutinio aplinkos ministro valdymo srityje veikusios valstybės viešojo sektoriaus organizacijos
darbuotojo atlyginimo mediana buvo 796 Eur, 2015 metais – 717 Eur. Įstaigos vadovo – 2 119 Eur, 2015 metais
– 1 964 Eur.
Aplinkos ministro valdymo srities darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio rodiklio reikšmė per ataskaitinius
metus augo. Bendras nustatytas pokytis visoje srityje – 44 Eur (6 %). Valdymo srities mastu reikšmingas
darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio medianos didėjimas užfiksuotas valstybės įmonėje Marijampolės
miškų urėdijoje – 176 Eur (26 %). Pagal ministerijos pateiktą informaciją, šį pokytį labiausiai įtakojo visam
valstybės viešajam sektoriui skirtų sprendimų įgyvendinimas – t. y. du kartus per ataskaitinius metus padidintas
minimalus atlyginimas bei Vyriausybės 2016 m sausio 18 d. nutarimo Nr. 42, keičiančio valstybės įmonių
vadovų darbo apmokėjimą (nagrinėjamu atveju miško urėdo), įgyvendinimas.
2016 metais aplinkos ministro valdymo srityje inicijuoti, priimti ar vykdyti Gairių nuostatas įgyvendinantys
sprendimai18:
Įgyvendinant Gairių 2.6.7 papunkčio nuostatas, buvo priimtas aplinkos ministro 2016 m. gegužės 9 d. įsakymas
Nr. D1-334 „Dėl 2016 m. metinių veiklos užduočių ir vertinimo kriterijų nustatymo viešosios įstaigos Būsto
energijos taupymo agentūros direktoriui“ ir aplinkos ministro 2016 m. gegužės 4 d. įsakymas Nr. D1-323 „Dėl
2016 m. metinių veiklos užduočių ir vertinimo kriterijų nustatymo viešosios įstaigos „Grunto valymo
technologijos“ direktoriui“. Įsakymais nurodytų viešųjų įstaigų vadovams buvo nustatytos metinės veikos
užduotys ir veiklos rezultatų vertinimo kriterijai. Šie kriterijai (pagal juos nustatoma nurodytų viešųjų įstaigų
vadovų mėnesinės algos kintamoji dalis) susieti su Vyriausybės patvirtintais prioritetais, Aplinkos ministerijos
strateginiu veiklos planu, įstaigų veiklos strategija, o vienas iš patvirtintų veiklos rezultatų vertinimo kriterijų –
metinių veiklos užduočių vykdymas (t. y. nurodytų viešųjų įstaigų vadovų mėnesinis atlyginimas susietas ir
tiesiogiai priklauso nuo metinių veiklos užduočių vykdymo).
18

Remiantis Aplinkos ministerijos pateikta informacija.
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Energetikos ministro valdymo srities apžvalga
2016 metais energetikos ministro valdymo srityje veikusios valstybės viešojo sektoriaus organizacijos:
Biudžetinės
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1019

0

Energetikos 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, 2016 metais bankroto
procedūros baigtos nebuvo;
 2015 m. rugsėjo 7 d. Energetikos ministerija, kaip uždarosios akcinės bendrovės „EPSO-G“ akcijų
valdytojas, patvirtino uždarosios akcinės bendrovės „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. pradėtas naujo valdymo modelio diegimo procesas buvo nuosekliai tęsiamas 2016 m. ir metų
pabaigoje visa suplanuota korporatyvinio valdymo reforma buvo baigta, taip pat pasirengta tolesnei įmonių
grupės integracijai;
 įgyvendinant vartotojų saugos srities ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų veiklos
pertvarkymą, 2016 metais buvo tęsiamas 2015 metais pradėtas – Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės
komisijos, Ryšių reguliavimo tarnybos ir Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos –
konsolidavimo procesas. Energetikos ministerija kartu su Susisiekimo ministerija parengė ir Vyriausybei
pateikė Infrastruktūrų reguliavimo tarybos įstatymo ir su juo susijusius įstatymų projektų paketą, kuriais
numatoma nuo 2018 m. sausio 1 d. sujungti nurodytas įstaigas ir jų pagrindu sukurti daugiasektorinį
reguliuotoją – Lietuvos Respublikos infrastruktūrų reguliavimo tarybą. Vyriausybė 2016 m. lapkričio 23 d.
nutarimu Nr. 1169 šiam paketui pritarė ir pateikė jį svartyti Seimui.
Energetikos ministro valdymo srityje veikusiosiose valstybės viešojo sektoriaus organizacijose 2016 metais
vidutiniškai dirbo 3 744 darbuotojai.
35 paveikslas. Energetikos ministro valdymo srities organizacijų vidutinis darbuotojų skaičius
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19

Remiantis Energetikos ministerijos informacija, pateikta ūkio ministro 2017-02-06 įsakymu Nr. 4-82 sudarytai darbo grupei valstybės
valdomų bendrovių tolesnės veiklos kryptims nustatyti, į energetikos ministro valdymo srities viešojo sektoriaus organizacijų sąrašą
papildomai įtrauktos 2 uždarosios akcinės bendrovės (GET Baltic (Juridinių asmenų registre įregistruota 2012 m.) ir „SGD
logistika“(Juridinių asmenų registre įregistruota 2015 m.)). Rengiant ankstesnes viešojo sektoriaus ataskaitas, informacijos apie šias
įmones Energetikos ministerija neteikė.
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Energetikos ministro srities darbuotojų skaičiaus rodiklio reikšmė per ataskaitinius metus mažėjo. Bendras
nustatytas pokytis visoje srityje – 47 darbuotojai (1 %). Valdymo srities mastu reikšmingi darbuotojų skaičiaus
pokyčiai stebėti valstybės įmonėje Ignalinos atominė elektrinėje, kurioje nutraukus 1-ojo ir 2-ojo energijos
blokų eksploatavimą vidutinis darbuotojų skaičius per metus sumažėjo 73 darbuotojais (3 %).
Energetikos ministro valdymo srityje veikusių valstybės viešojo sektoriaus organizacijų darbuotojų darbo
užmokesčiui buvo skirta 57,1 mln. Eur.
36 paveikslas. Energetikos ministro valdymo srities organizacijų darbuotojų darbo užmokesčio sumos
(mln. Eur)
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Energetikos ministro valdymo srities darbuotojų darbo užmokesčio sumos rodiklio reikšmė per ataskaitinius
metus augo. Bendras nustatytas pokytis visoje srityje – 1,7 mln. Eur (3 %). Valdymo srities mastu reikšmingi
darbuotojų darbo užmokesčio sumos pokyčiai stebėti akcinėje bendrovėje „Klaipėdos nafta“ (vidutinis darbo
užmokesčio fondas padidėjo 799 tūkst. Eur, 11 %) ir uždarojoje akcinėje bendrovėje „EPSO-G“ (vidutinis darbo
užmokesčio fondas padidėjo 336 tūkst. Eur, 134 %). Remiantis Energetikos ministerijos pateikta informacija,
per ataskaitinius metus akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ darbo užmokesčio fondas augo dėl: darbuotojams
išmokėtos didesnės metinės premijos už gerus 2015 m. veiklos rezultatus; papildomų aukštos kvalifikacijos
darbuotojų priėmimo bendrovės strateginiams projektams įgyvendinti; atlikus darbo užmokesčio tyrimą
rinkoje, priimto sprendimo daliai darbuotojų padidinti darbo užmokestį atsižvelgiant į jų atliekamų funkcijų
sudėtingumą ir reikšmę galutiniams bendrovės veiklos rezultatams; krovos apimčių ataskaitiniais metais
padidėjimo (perkrauta 18 % arba 877 tūkst. tonų daugiau naftos produktų), išaugusio apmokėjimo už viršytus
metinių tikslų pasiekimo rezultatus. Darbo užmokesčio fondo augimas uždarojoje akcinėje bendrovėje „EPSOG“ yra susijęs su šios bendrovės valstybės valdomų energetikos sektoriaus įmonių grupės korporatyvinio
valdymo gairių patvirtinimu. Remiantis Energetikos ministerijos informacija, siekiant užtikrinti visos grupės
valdymą pagal aukščiausius tarptautinius standartus bei geriausią įmonių korporatyvinio valdymo praktiką,
orientuojantis į aukštą skaidrumo, efektyvumo, profesionalumo, tvarumo ir atskaitomybės lygį, aukščiausio
lygio dukterinių bendrovių valdymas ir priežiūra yra realizuojama per uždarąją akcinę bendrovę „EPSO-G“,
todėl ataskaitiniais metais buvo padidinti aukštos kvalifikacijos žmogiškieji resursai.
2016 metais vidutinio energetikos ministro valdymo srityje veikusios valstybės viešojo sektoriaus organizacijos
darbuotojo atlyginimo mediana buvo 1 279 Eur, 2015 metais – 1 263 Eur. Įstaigos vadovo – 3 906 Eur,
2015 metais – 3 603 Eur.
Energetikos ministro srities darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio rodiklio reikšmė per ataskaitinius metus
augo nežymiai. Bendras nustatytas pokytis visoje srityje – 17 Eur (1 %). Valdymo srities mastu reikšmingi
darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio medianos pokyčiai vyko valstybės įmonėje Radioaktyviųjų atliekų
tvarkymo agentūroje, kur vidutinis darbo užmokestis augo 355 Eur (47 %). Įvertinus Energetikos ministerijos
pateiktą informaciją, pastebėtina, kad šį pokytį įtakojo tiek visam valstybės viešajam sektoriui skirtų sprendimų
įgyvendinimas (du kartus per ataskaitinius metus padidintas minimalus atlyginimas bei Vyriausybės 2016 m.
sausio 18 d. nutarimo Nr. 42, keičiančio valstybės įmonių vadovų darbo apmokėjimą, įgyvendinimas), tiek naujų
darbuotojų, kuriems buvo nustatyti didesni atlyginimai (naujos viešųjų pirkimų specialisto, ekspertų dėl
Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo, personalo administravimo specialisto) priėmimas.
34

2016 metais energetikos ministro valdymo srityje inicijuoti, priimti ar vykdyti Gairių nuostatas įgyvendinantys
sprendimai20:
Įgyvendinant Gairių 2.2.2 papunkčio nuostatas, 2016 metų pabaigoje Energetikos ministerija atsisakė iki tol
vykdytos, tačiau jai nebūdingos funkcijos – teikti Europos Komisijai informaciją apie vartotojams parduodamų
naftos produktų kainas ir naftos importą. Ši funkcija 2011 m. vasario 25 d. energetikos ministro įsakymu Nr. 152 „Dėl Informacijos apie vartotojams parduodamų naftos produktų kainas ir naftos importą teikimo tvarkos
aprašo patvirtinimą“ (energetikos ministro 2016 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. 1-270 redakcija) buvo pavesta
valstybės įmonei Energetikos agentūrai.
Įgyvendinant Gairių 2.6.13 papunkčio nuostatas, buvo atnaujinti valstybės įmonės Ignalinos atominės
elektrinės įstatai. Įmonėje sudarytas nuolatinis įmonės valdybai pavaldus ir atskaitingas Audito ir rizikų
komitetas, kurio pagrindinės funkcijos – didinti įmonės valdybos darbo efektyvumą, teikti įmonės valdybai
rekomendacijas rizikų valdymo, kontrolės, išorės ir vidaus audito srityse.

20

Remiantis Energetikos ministerijos pateikta informacija.
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Finansų ministro valdymo srities apžvalga
2016 metais finansų ministro valdymo srityje veikusios valstybės viešojo sektoriaus organizacijos:
Biudžetinės
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Finansų ministro valdymo srityje įvykę instituciniai pokyčiai:
• vadovaujantis Vyriausybės 2016 m. gegužės 25 d. nutarimu Nr. 508 „Dėl sutikimo reorganizuoti apskričių
valstybines mokesčių inspekcijas“, nuo 2016 m. gruodžio 1 d. jungimo būdu buvo reorganizuotos ir iš
Juridinių asmenų registro išregistruotos penkios (Alytaus, Marijampolės, Tauragės, Telšių ir Utenos)
apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos;
• vadovaujantis Vyriausybės 2015 m. gegužės 6 d. nutarimu Nr. 458 „Dėl sutikimo reorganizuoti Audito ir
apskaitos tarnybą, Turto vertinimo priežiūros tarnybą ir Įmonių bankroto valdymo departamentą prie Ūkio
ministerijos“, nuo 2016 m. sausio 1 d. jungimo būdu reorganizavus minėtas įstaigas buvo įsteigta ir veiklą
pradėjo nauja biudžetinė įstaiga Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Juridinių asmenų registre įregistruota 2015 m. gruodžio 31 d.);
• 2016 m. rugsėjo 28 d. perdavimo ir priėmimo aktu Nr. 3 iš Švietimo ir mokslo ministerijos perimtos
valstybei nuosavybės teise priklausančios uždarosios akcinės bendrovės Kauno Petrašiūnų darbo rinkos
mokymo centras akcijos;
• 2016 m. rugsėjo 15 d. perdavimo ir priėmimo aktu Nr. 2-16 pirkėjui perduotos viešame aukcione
parduotos akcinės bendrovės Autoūkis valstybei nuosavybės teise priklausančios akcijos;
• 2016 m. lapkričio 11 d. perdavimo ir priėmimo aktu Nr. 3-16 pirkėjui perduotos viešame aukcione
parduotos akcinės bendrovės Mintis valstybei nuosavybės teise priklausančios akcijos;
• 2016 m. vasario 17 d. Juridinių asmenų registre įregistruota nauja uždarosios akcinės bendrovės Lietuvos
energija įmonių grupei priklausanti uždaroji akcinė bendrovė Energijos sprendimų centras;
• jungimo būdu reorganizavus akcines bendroves Lietuvos dujos ir LESTO, buvo įsteigta ir 2016 m. sausio
1 d. veiklą pradėjo nauja akcinė bendrovė Energijos skirstymo operatorius (Juridinių asmenų registre
įregistruota 2015 gruodžio 11 d.);
• jungimo būdu reorganizavus uždarąsias akcinės bendroves Elektros tinklo paslaugos ir Kauno
energetikos remontas, buvo įsteigta ir 2016 m. sausio 1 d. veiklą pradėjo nauja uždaroji akcinė bendrovė
Energetikos paslaugų ir rangos organizacija (Juridinių asmenų registre įregistruota 2015 m. lapkričio 9 d.);
• uždaroji akcinė bendrovė Lietuvos energija nupirko uždarosios akcinės bendrovės EurAKRAS akcijas,
kurios jai nuosavybės teise perėjo nuo 2016 m. sausio 18 d.;
• 2016 m. kovo 31 d. viešo aukciono būdu parduotos valstybei nuosavybės teise priklausančios uždarosios
akcinės bendrovės Sportininkų testavimo ir reabilitacijos centras akcijos;
• buvo privatizuojamos valstybei nuosavybės teise priklausančios uždarosios akcinės bendrovės Geoterma
akcijos (savininko teises ir pareigas įgyvendina valstybės įmonė Turto bankas).
21

Remiantis Finansų ministerijos informacija, pateikta ūkio ministro 2017-02-06 įsakymu Nr. 4-82 sudarytai darbo grupei valstybės
valdomų bendrovių tolesnės veiklos kryptims nustatyti, į ministro valdymo srities viešojo sektoriaus organizacijų sąrašą papildomai
įtrauktos uždarosios akcinės bendrovės Lietuvos energija įmonių grupei priklausančios 3 uždarosios akcinės bendrovės (Vilniaus
kogeneracinė jėgainė, Kauno kogeneracinė jėgainė (Juridinių asmenų registre įregistruotos 2015 m.) ir Elektroninių mokėjimų
agentūra (JAR įregistruota 2002 m.). Rengiant praėjusių laikotarpių viešojo sektoriaus ataskaitas, informacijos apie šias įmones
Finansų ministerija neteikė.

36

Finansų ministro valdymo srityje veikusiosiose valstybės viešojo sektoriaus organizacijose 2016 metais
vidutiniškai dirbo 11 855 darbuotojai.
37 paveikslas. Finansų ministro valdymo srities organizacijų vidutinis darbuotojų skaičius
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Finansų ministro valdymo srities darbuotojų skaičiaus rodiklio reikšmė per ataskaitinius metus ženkliai mažėjo.
Bendras nustatytas pokytis visoje srityje – 3 061 darbuotojas (21 %). Valdymo srities mastu reikšmingesni
darbuotojų skaičiaus pokyčiai stebėti uždarojoje akcinėje bendrovėje „Lietuvos dujų tiekimas“, kurioje per
ataskaitinius metus šis skaičius sumažėjo 81 darbuotoju (71 %). Remiantis Finansų ministerijos duomenimis,
pokytis šioje bendrovėje įvyko dėl įgyvendintų veiklos optimizavimo sprendimų, darbuotojų skaičių mažinant
dviem etapais: pirmojo etapo metu buvo centralizuotos regioninių bendrovės padalinių funkcijos (tas pačias
klientų aptarnavimo ir administravimo funkcijas skirtinguose regionuose atliekančios veiklos buvo
centralizuotos ir su mažesniu darbuotojų skaičiumi vykdomos visos Lietuvos mastu), antrojo – dalis klientų
aptarnavimo ir administravimo funkcijų (buitinių ir mažųjų nebuitinių dujų vartotojų aptarnavimas, sutarčių,
įmokų bei skolų administravimas) buvo perkeltos į uždarąją akcinę bendrovę Verslo aptarnavimo centrą
(funkcijos perkeltos kartu su jas atliekančiais darbuotojais). Tačiau labiausiai visos finansų ministro valdymo
srities darbuotojų skaičiaus mažėjimui įtakos turėjo anksčiau paminėti instituciniai pokyčiai, kai išregistruotos
7 biudžetinės įstaigos ir viešo aukciono būdu parduotos valstybei nuosavybės teise priklausiusios 3 akcinių
bendrovių akcijos.
Finansų ministro valdymo srityje veikusių valstybės viešojo sektoriaus organizacijų darbuotojų darbo
užmokesčiui 2016 metais buvo skirta 144,5 mln. Eur.
38 paveikslas. Finansų ministro valdymo srities organizacijų darbuotojų darbo užmokesčio sumos (mln. Eur)
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Finansų ministro valdymo srities darbuotojų darbo užmokesčio sumos rodiklio reikšmė per ataskaitinius metus
ženkliai mažėjo. Bendras nustatytas pokytis visoje srityje – 4 mln. Eur (3 %). Valdymo srities mastu reikšmingi
darbuotojų darbo užmokesčio fondo pokyčiai (Finansų ministerijos duomenimis, atsiradę dėl gana ženkliai
sumažėjusio darbuotojų skaičiaus) stebėti uždarojoje akcinėje bendrovėje Lietuvos dujų tiekimas (darbo
užmokesčio fondas sumažėjo 1,5 mln. Eur; 69 %) ir akcinėje bendrovėje Lietuvos energijos gamyba (darbo
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užmokesčio fondas sumažėjo 0,7 mln. Eur; 11 %). Tačiau kaip ir vidutinio darbuotojų skaičiaus rodiklio reikšmės
pokyčio atveju, didžiausią įtaką bendram darbo užmokesčio fondo visoje srityje mažėjimui turėjo jau anksčiau
įvardyti instituciniai pokyčiai finansų ministro valdymo srityje (viešojo sektoriaus organizacijų skaičiaus
mažėjimas).
2016 metais finansų ministro valdymo srityje veikusių viešojo sektoriaus organizacijų darbuotojų vidutinio
darbo užmokesčio mediana buvo 953 Eur, 2015 metais – 916 Eur. Įstaigos vadovo – 2 535 Eur, 2015 metais –
2 252 Eur.
Finansų ministro valdymo srities darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio rodiklio reikšmė per ataskaitinius
metus augo. Bendras nustatytas pokytis visoje srityje – 37 Eur (4 %). Valdymo srities mastu reikšmingesnių
darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio medianos pokyčių atskirose finansų ministrui pavestoje srityje
veikiančiose viešojo sektoriaus organizacijose per ataskaitinius metus nenustatyta. Bendram darbuotojų
vidutinio darbo užmokesčio medianos pokyčiui didžiausią įtaką turėjo naujų viešojo sektoriaus organizacijų
(tokių kaip Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Finansų ministerijos (vidutinis
atlyginimas – 1 197 Eur), uždarosios akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ įmonių grupei priklausančių
uždarųjų akcinių bendrovių „Energijos sprendimų centras“ (vidutinis atlyginimas – 2 393 Eur), Kauno
kogeneracinė jėgainė (2 117 Eur), Elektroninių mokėjimų agentūra (2 384 Eur)) atsiradimas finansų ministro
valdymo srityje bei jose taikoma konkurencinga darbo apmokėjimo sistema.
2016 metais finansų ministro valdymo srityje inicijuoti, priimti ar vykdyti Gairių nuostatas įgyvendinantys
sprendimai22:
Įgyvendinant Gairių 2.5 papunkčio nuostatas, 2016 metais Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Finansų
ministerijos buvo įvykdyti struktūriniai pokyčiai ir nuo 2016 m. gruodžio 1 d. sumažintas šios inspekcijos
teritorinių padalinių skaičius.
Įgyvendinant Gairių 2.4 papunkčio nuostatas, Muitinės departamento prie Finansų ministerijos generalinio
direktoriaus 2016 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 1B-107 sudaryta Efektyvumo tobulinimo ir darbo organizavimo
gerinimo Lietuvos muitinėje darbo grupė, kuriai pavesta atlikti išsamią muitinės veiklos analizę (reikiamiems
sprendimams priimti analizės rezultatus planuota pateikti 2017 m. I ketvirtį).

22

Remiantis Finansų ministerijos pateikta informacija.
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Krašto apsaugos ministro valdymo srities apžvalga
2016 metais krašto apsaugos ministro valdymo srityje veikusios valstybės viešojo sektoriaus organizacijos:
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Krašto apsaugos ministro valdymo srityje įvykę instituciniai pokyčiai:
• vadovaujantis Vyriausybės 2016 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1145 „Dėl įgaliojimų Lietuvos
Respublikos krašto apsaugos ministerijai įgyvendinti Lietuvos technikos bibliotekos savininko teises ir
pareigas suteikimo“ nuo 2016 m. sausio 1 d. Krašto apsaugos ministerija įgyvendina Lietuvos technikos
bibliotekos savininko teises ir pareigas.
Krašto apsaugos ministro valdymo srityje veikusiosiose valstybės viešojo sektoriaus organizacijose 2016 metais
vidutiniškai dirbo 11 218 darbuotojai (įskaitant profesinės karo tarnybos karius)23.
39 paveikslas. Krašto apsaugos ministro valdymo srities įstaigų vidutinis darbuotojų skaičius
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Krašto apsaugos ministro valdymo srities darbuotojų skaičiaus rodiklio reikšmė per ataskaitinius metus augo.
Bendras nustatytas pokytis visoje srityje – 911 darbuotojų (9 %). Valdymo srities mastu reikšmingi darbuotojų
skaičiaus pokyčiai stebėti Lietuvos kariuomenėje, kurioje vidutinis darbuotojų skaičius per metus išaugo
289 darbuotojais (21 %), o profesinės karo tarnybos karių skaičius padidėjo 515 karių (6 %). Ministerijos
duomenimis, Lietuvos kariuomenės personalo skaičius buvo didinamas dėl nuo 2015 metų gegužės mėnesį
pradėto karo prievolininkų šaukimo į 9 mėnesių trukmės nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą.
Papildomas personalas buvo reikalingas karo prievolininkams administruoti, organizuoti 3 000–3 500 karo
prievolininkų atranką ir šaukimą į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą, sveikatos patikrinimo
procedūras, užtikrinti karių higienos, maitinimo, sveikatos priežiūros, aprangos poreikius, planuoti bei
organizuoti karių aprūpinimą ginklais ir amunicija, ryšio, stebėjimo bei autotransporto sistemomis. Papildomai
pažymėtina tai, kad nuo 2015 m. rugpjūčio 14 d. Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 12 d. nutarimu Nr. 842 „Dėl
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. lapkričio 2 d. nutarimo Nr. 1283 „Dėl didžiausio leistino valstybės
tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės pinigų fondų,
pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo“ 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.
23

Atsižvelgiant į tai, kad ataskaitai naudotas šaltinis – TDS, darbuotojų skaičius neapima žvalgybos pareigūnų, kurių duomenys TDS
nėra kaupiami.
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Krašto apsaugos ministro valdymo srityje veikusių valstybės viešojo sektoriaus organizacijų darbuotojų darbo
užmokesčiui buvo skirta 24,3 mln. Eur24.
40 paveikslas. Krašto apsaugos ministro valdymo srities organizacijų darbuotojų darbo užmokesčio sumos
(mln. Eur)
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Krašto apsaugos ministro valdymo srities darbuotojų darbo užmokesčio sumos rodiklio reikšmė per
ataskaitinius metus ženkliai augo (procentine reikšme tai ženkliausias darbo užmokesčio fondo augimas tarp
visų ministrų valdymo sričių). Bendras nustatytas pokytis visoje srityje – 4,3 mln. Eur (20 %). Valdymo srities
mastu reikšmingiausias darbuotojų darbo užmokesčio sumos pokytis užfiksuotas Lietuvos kariuomenėje, kur
šis fondas padidėjo 3,6 mln. Eur (34 %). Krašto apsaugos ministerijos duomenimis, darbo užmokesčio fondo
augimas sąlygotas anksčiau aptariamo Lietuvos kariuomenės personalo skaičiaus augimo, taip pat dėl suteiktų
priedų už kvalifikacinę klasę ir priedų už padidėjusį tarnybos stažą.
2016 metais krašto apsaugos ministro valdymo srityje veikusių valstybės viešojo sektoriaus organizacijų
darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio mediana padidėjo 75 Eur (10 %), atitinkamai nuo 764 Eur iki buvo
839 Eur. Įstaigos vadovo – 1 927 Eur, 2015 metais – 1 801 Eur.
Krašto apsaugos ministro valdymo srities darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio rodiklio reikšmė per
ataskaitinius metus augo. Bendras nustatytas pokytis visoje srityje – 75 Eur (10 %). Valdymo srities mastu
reikšmingų darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio medianos pokyčių atskirose krašto apsaugos ministrui
pavestoje srityje veikiančiose viešojo sektoriaus organizacijose per ataskaitinius metus nenustatyta.
Didžiausias nagrinėjamo rodiklio augimas stebėtas pačioje Krašto apsaugos ministerijoje. Ministerijos
duomenimis, jis buvo sąlygotas natūralių priežasčių, tokių kaip valstybės tarnautojų tarnybos stažo augimas,
kasmetinio vertinimo metu suteiktos ar priskirtos aukštesnės kvalifikacinės klasės, darbuotojų perkėlimas į
aukštesnes pareigas ir kt.
2016 metais krašto apsaugos ministro valdymo srityje inicijuoti, priimti ar vykdyti Gairių nuostatas
įgyvendinantys sprendimai25:
Krašto apsaugos ministerija informacijos apie per ataskaitinius metus inicijuotus, priimtus ar vykdytus Gairių
nuostatas įgyvendinančius sprendimus nepateikė.

24
25

Be profesinės karo tarnybos karių.
Remiantis Krašto apsaugos ministerijos pateikta informacija.
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Kultūros ministro valdymo srities apžvalga
2016 metais kultūros ministro valdymo srityje veikusios valstybės viešojo sektoriaus organizacijos:
Biudžetinės
įstaigos

Viešosios įstaigos

Valstybės įmonės

1026

1

73

Akcinės
bendrovės

Ministro valdymo srityje
veikiančios Vyriausybės
įstaigos

1

2

Kultūros ministro valdymo srityje įvykę instituciniai pokyčiai:
 vadovaujantis Vyriausybės 2015 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 596 „Dėl valstybės įmonės „Vilniaus pilių
direkcija“ veiklos nutraukimo“ ir kultūros ministro 2015 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. ĮV-499 „Dėl valstybės
įmonės „Vilniaus pilių direkcija“ likvidavimo“ buvo likviduojama valstybės įmonė „Vilniaus pilių direkcija“.
Valstybės įmonės funkcijos perduotos Nacionaliniam muziejui Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų
rūmai. Valstybės įmonė „Vilniaus pilių direkcija“ iš Juridinių asmenų registro išregistruota 2016 m. rugsėjo
14 d.;
 nuo 2016 m. spalio 5 d. buvo pakeistas Lietuvos liaudies kultūros centro pavadinimas į Lietuvos
nacionalinis kultūros centras;
 buvo tęsiamos dar 2014 metų liepos – rugpjūčio mėnesiais pradėtos teritorinių archyvų
reorganizavimo procedūros. 2016 metų pradžioje atsisakyta sprendimo reorganizuoti specialiuosius
archyvus (šioms įstaigoms statusas „reorganizuojama“ Juridinių asmenų registre buvo atšauktas
2016 metų sausio mėnesį).
Kultūros ministro valdymo srityje veikusiosiose valstybės viešojo sektoriaus organizacijose 2016 metais
vidutiniškai dirbo 7 042 darbuotojai.
41 paveikslas. Kultūros ministro valdymo srities organizacijų vidutinis darbuotojų skaičius
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Kultūros ministro valdymo srities darbuotojų skaičiaus rodiklio reikšmė per ataskaitinius metus neženkliai augo.
Bendras nustatytas pokytis visoje srityje – 32 darbuotojai (1 %). Valdymo srities mastu reikšmingų darbuotojų
skaičiaus pokyčių atskirose kultūros ministrui pavestoje srityje veikiančiose viešojo sektoriaus organizacijose
per ataskaitinius metus nenustatyta. Didžiausias augimas (ministerijos duomenimis, nulemtas pakaitinių
darbuotojų priėmimo į laikinai nedirbančių darbuotojų vietas dėl gimdymo ar vaiko auginimo atostogų, bei

26

Remiantis Rekomendacijose dėl tikslingumo valstybei likti viešųjų įstaigų savininke ar dalininke (patvirtintose Vyriausybės 2016 m.
vasario 18 d. pasitarimo protokolu Nr. 9-8) pateikiama informacija, į ministro valdymo srities viešojo sektoriaus organizacijų sąrašą
papildomai įtraukta viešoji įstaiga Baltijos cirkas. Rengiant praėjusių laikotarpių viešojo sektoriaus ataskaitas, informacijos apie šią
įstaigą iš Kultūros ministerijos gauta nebuvo.
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3 naujų baleto artistų priėmimo) stebėtas Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre (darbuotojų skaičius
augo16 darbuotojų, 3 %).
Kultūros ministro valdymo srityje veikusių valstybės viešojo sektoriaus organizacijų darbuotojų darbo
užmokesčiui buvo skirta 58,7 mln. Eur.
42 paveikslas. Kultūros ministro valdymo srities organizacijų darbuotojų darbo užmokesčio sumos (mln. Eur)
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Kultūros ministro valdymo srities darbuotojų darbo užmokesčio sumos rodiklio reikšmė per ataskaitinius metus
augo. Bendras nustatytas pokytis visoje srityje – 4,6 mln. Eur (9 %). Valdymo srities mastu reikšmingų
darbuotojų darbo užmokesčio sumos pokyčių atskirose kultūros ministrui pavestoje srityje veikiančiose viešojo
sektoriaus organizacijose per ataskaitinius metus nenustatyta. Didžiausias augimas stebėtas Lietuvos
nacionaliniame operos ir baleto teatre (darbo užmokesčio suma padidėjo 0,4 mln. Eur, 7 %). Ministerijos
duomenimis, rodiklio reikšmė per ataskaitinius metus įstaigoje augo Vyriausybės 2015 m. gruodžio 2 d.
nutarimu Nr. 1240 ir 2016 m. birželio 22 d. nutarimu Nr. 644 padidinus minimalų darbo užmokestį, bei skyrus
Kultūros ministerijos asignavimuose 2016 metams numatytas valstybės biudžeto lėšas kultūros ir meno
darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti. Padidėjęs darbo užmokestis atitinkamai padidino ir darbuotojams
mokamus priedus už darbą švenčių ir poilsio dienomis.
2016 metais kultūros ministro valdymo srityje veikusių valstybės viešojo sektoriaus organizacijų darbuotojų
vidutinio darbo užmokesčio mediana buvo 658 Eur, 2015 metais – 607 Eur. Įstaigos vadovo – 1 594 Eur,
2015 metais – 1 457 Eur.
Kultūros ministro valdymo srities darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio rodiklio reikšmė per ataskaitinius
metus augo. Bendras nustatytas pokytis visoje srityje – 51 Eur (8 %). Valdymo srities mastu reikšmingų
darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio medianos pokyčių atskirose kultūros ministrui pavestoje srityje
veikiančiose viešojo sektoriaus organizacijose per ataskaitinius metus nenustatyta. Didžiausias šio rodiklio
augimas stebėtas Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriate dėl kultūros ministro įsakymu
padidinto įstaigos vadovo tarnybinio atlyginimo ir jo priedo (mediana augo 201 Eur, 23 %).
2016 metais kultūros ministro valdymo srityje inicijuoti, priimti ar vykdyti Gairių nuostatas įgyvendinantys
sprendimai27:
Įgyvendinant Gairių 2.5 papunktį, buvo optimizuojamas valstybės archyvų tinklas. 2016 metais parengti ir
patvirtinti dokumentai, kuriais vadovaujantis 2017 m. sausio 1 d. reorganizuoti šeši apskričių archyvai (Alytaus,
Marijampolės, Panevėžio, Tauragės, Telšių ir Utenos). Prijungti prie Kauno, Šiaulių, Klaipėdos ir Vilniaus
regioninių valstybės archyvų, jie tapo šių regioninių valstybės archyvų filialais. Šiuo metu valstybės archyvų
tinklas susideda iš keturių regioninių archyvų (vietoj veikusių 10 apskričių archyvų) ir penkių centrinių
specializuotų valstybės archyvų (Lietuvos valstybės istorijos archyvo, Lietuvos centrinio valstybės archyvo,
Lietuvos valstybės naujojo archyvo, Lietuvos ypatingojo archyvo ir Lietuvos literatūros ir meno archyvo).

27

Remiantis Kultūros ministerijos pateikta informacija.
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Socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo srities apžvalga
2016 metais socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo srityje veikusios valstybės viešojo sektoriaus
organizacijos:
Biudžetinės
įstaigos

Viešosios įstaigos

Valstybės įmonės

5

0

78

Akcinės
bendrovės

Ministro valdymo srityje
veikiančios Vyriausybės
įstaigos

0

0

Socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo srityje įvykę instituciniai pokyčiai:
 vadovaujantis Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimu Nr. 786 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės
„Senevita“ pertvarkymo“ į viešąją įstaigą, nuo 2016 m. sausio 16 d. buvo pertvarkyta uždaroji akcinė
bendrovė „Senevita“;
 2016 m. vasario 4 d. iš Juridinių asmenų registro išregistruota uždaroji akcinė bendrovė „Baldžio šilas“;
 2016 metais buvo vykdomi institucinės globos pertvarkos I etapo paruošiamieji darbai: pertvarkomose
globos namuose atliktas darbuotojų kompetencijos ir motyvacijos vertinimas; buvo vykdomi viešieji
pirkimai naujų paslaugų formų metodikoms įsigyti, organizuojami nacionaliniai ir regioniniai seminarai,
modeliuojant kompleksiškai teikiamų bendruomeninių paslaugų sistemą pertvarkos kontekste. Parengta
Integruotos komunikacijos su visuomene strategija, skirta su institucine globos pertvarka susijusių
neigiamų nuostatų keitimui bei pozityviam požiūriui į įvaikinimą ir globą, neįgalius asmenis plėtoti ir kt.;
 2016 metais pradėta vykdyti institucinę vaikų globą ilgainiui pakeisiančių bendruomeninių paslaugų
plėtra,: baigtas 2015 metais pradėtas Marijampolės vaikų globos namų „Putinas“ reorganizacijos
procesas; iš Skalvijos vaikų globos namų ir iš Panevėžio A. Banzos kūdikių ir vaikų globos namų dalis vaikų
perkelta į bendruomeninio tipo butus, namelius, buvo vykdomi paruošiamieji darbai dėl Ventos vaikų
socialinės globos namuose gyvenančių vaikų likusių be tėvų globos, Vilijampolės socialinės globos
namuose gyvenančių jaunuolių perkėlimo į bendruomeninio tipo įstaigas;
 centralizuojant vidaus audito funkcijas, nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijoje įsteigtas Centralizuotas vidaus audito skyrius. Dėl to buvo panaikintos audito funkcijas
atlikusių darbuotojų pareigybės šiose įstaigose prie ministerijos: Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdyboje buvo panaikintos 6 pareigybės, Lietuvos darbo biržoje – 4, Valstybinėje darbo inspekcijoje – 3,
Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyboje – 2.
Socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo srityje veikusiosiose valstybės viešojo sektoriaus organizacijose
2016 metais vidutiniškai dirbo 11 328 darbuotojai.
43 paveikslas. Socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo srities organizacijų vidutinis metinis darbuotojų
skaičius
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Socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo srities darbuotojų skaičiaus rodiklio reikšmė per ataskaitinius
metus augo. Bendras nustatytas pokytis visoje srityje – 116 darbuotojų (1 %). Valdymo srities mastu reikšmingų
darbuotojų skaičiaus pokyčių atskirose socialinės apsaugos ir darbo ministrui pavestoje srityje veikiančiose
viešojo sektoriaus organizacijose per ataskaitinius metus nenustatyta. Didžiausias augimas stebėtas viešojoje
įstaigoje „Senevita“ (28 darbuotojais, 16 %). Ministerijos duomenimis, šis pokytis susijęs su 2015-2016 metais
vykdytu įstaigos pertvarkos procesu, kai viešoje įstaigoje „Senevita“ buvo įdarbinta dalis uždarosios akcinės
bendrovės „Baldžio šilas“ darbuotojų.
Socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo srityje veikusių valstybės viešojo sektoriaus organizacijų
darbuotojų darbo užmokesčiui buvo skirta 94,7 mln. Eur.
44 paveikslas. Socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo srities organizacijų darbuotojų darbo
užmokesčio sumos (mln. Eur)
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Socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo srities darbuotojų darbo užmokesčio sumos rodiklio reikšmė per
ataskaitinius metus augo. Bendras nustatytas pokytis visoje srityje – 4,8 mln. Eur (5 %). Valdymo srities mastu
reikšmingų darbuotojų darbo užmokesčio sumos pokyčių atskirose socialinės apsaugos ir darbo ministrui
pavestoje srityje veikiančiose viešojo sektoriaus organizacijose per ataskaitinius metus nenustatyta.
Didžiausias augimas (ministerijos duomenimis, sąlygotas natūralių darbuotojams mokamo darbo užmokesčio
augimo priežasčių, susijusių su priedų už aukštesnes klases ar didesnį tarnybos stažą mokėjimu) stebėtas
Utenos teritorinėje darbo biržoje (0,3 mln. Eur, 27 %).
2016 metais socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo srityje veikusių valstybės viešojo sektoriaus
organizacijų darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio mediana buvo 626 Eur, 2015 metais – 592 Eur. Įstaigos
vadovo – 1 655 Eur, 2015 metais – 1 519 Eur.
Socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo srities darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio rodiklio reikšmė
per ataskaitinius metus augo. Bendras nustatytas pokytis visoje srityje – 34 Eur (6 %). Valdymo srities mastu
reikšmingiausias darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio medianos pokytis stebėtas Utenos teritorinėje darbo
biržoje (mediana augo 167 Eur, 19 %). Remiantis ministerijos pateikta informacija, pokytį įstaigoje įtakojo
natūralios darbo užmokesčio augimo priežastys – t. y. 2016 metais didesniam darbuotojų skaičiui mokėtas
valstybės tarnybos stažo priedas (2015 metais valstybės tarnybos stažo priedas didėjo 18 darbuotojų,
2016 metais – 27 darbuotojams).
2016 metais socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo srityje inicijuoti, priimti ar vykdyti Gairių nuostatas
įgyvendinantys sprendimai28:
Įgyvendinant Gairių 2.5.4.3 papunkčio nuostatas, buvo vykdomi Valstybinio socialinio draudimo fondo
administravimo įstaigų struktūriniai pertvarkymai, tęsiama jų atliekamų funkcijų peržiūra ir, atsižvelgiant į
viešųjų paslaugų centrų koncepciją, tolesnis šių funkcijų centralizavimas (pvz., Valstybinio socialinio draudimo
fondo Alytaus skyrius centralizuotai administruoja garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiu ir
Ilgalaikio darbo išmokų fondus, Valstybinio socialinio draudimo fondo Panevėžio skyrius administruoja
28

Remiantis Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija.
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Sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio 9 dalyje nurodytų asmenų privalomojo sveikatos draudimo įmokas
ir t.t.).
Įgyvendinant Gairių 2.5.4 papunkčio nuostatas, buvo atlikta Lietuvos darbo biržos, teritorinių darbo biržų ir jų
skyrių funkcijų peržiūra. Kartu su šios peržiūros ataskaita Vyriausybei buvo pateikti siūlymai dėl Lietuvos darbo
biržos veiklos tobulinimo (nebūdingų ar netikslingų darbo biržose vykdyti funkcijų atsisakymo, jas perduodant
kitiems srityje veikiantiems kompetentingiems subjektams). Vyriausybės Viešojo valdymo tobulinimo komisijai
2016 m. birželio 10 d. posėdyje (protokolas Nr. NV-1898) pritarus pateiktiems siūlymams, socialinės apsaugos
ir darbo ministro 2016 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. A1-452 buvo patvirtintas Lietuvos darbo biržos,
teritorinių darbo biržų ir jų skyrių atliktos funkcijų peržiūros rekomendacijų įgyvendinimo priemonių planas,
kuris šiuo metu yra įgyvendinamas.
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Susisiekimo ministro valdymo srities apžvalga
2016 metais susisiekimo ministro valdymo srityje veikusios valstybės viešojo sektoriaus organizacijos:
Biudžetinės
įstaigos

Viešosios įstaigos

Valstybės įmonės

4

16

9

Akcinės
bendrovės

Ministro valdymo srityje
veikiančios Vyriausybės
įstaigos

16

0

Susisiekimo ministro valdymo srityje įvykę instituciniai pokyčiai:
 2015 m. gruodžio 14 d. Klaipėdos apygardos teismo sprendimu akcinei bendrovei „Lietuvos jūrų
laivininkystė“ pradėtos bankroto procedūros.
Susisiekimo ministro valdymo srityje veikusiosiose valstybės viešojo sektoriaus organizacijose 2016 metais
vidutiniškai dirbo 23 215 darbuotojų.
45 paveikslas. Susisiekimo ministro valdymo srities organizacijų vidutinis darbuotojų skaičius
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Susisiekimo ministro valdymo srities darbuotojų skaičiaus rodiklio reikšmė per ataskaitinius metus mažėjo.
Bendras nustatytas pokytis visoje srityje – 768 darbuotojai (3 %). Valdymo srities mastu reikšmingiausias
darbuotojų skaičiaus sumažėjimas (ministerijos duomenimis, sąlygotas technologinių procesų ir darbuotojų
skaičiaus optimizavimo, taip pat bendrovėje nuolat vykdomų darbo organizavimo pakeitimų) užfiksuotas
akcinėje bendrovėje „Lietuvos geležinkeliai“ – 304 darbuotojais (3 %).
Susiekimo ministro valdymo srityje veikusių valstybės viešojo sektoriaus organizacijų darbuotojų darbo
užmokesčiui buvo skirta 244,4 mln. Eur.
46 paveikslas. Susisiekimo ministro valdymo srities organizacijų darbuotojų darbo užmokesčio sumos
(mln. Eur)
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Susisiekimo ministro valdymo srities darbuotojų darbo užmokesčio sumos rodiklio reikšmė per ataskaitinius
metus augo. Bendras nustatytas pokytis visoje srityje – 3,9 mln. Eur (2 %). Valdymo srities mastu
reikšmingiausiu darbuotojų darbo užmokesčio sumos pokyčiu (ministerijos duomenimis, sąlygotu minimalaus
atlyginimo ir minimalaus valandinio įkainio didinimo 2016 metais) laikytinas 1,4 mln. Eur (5 %) padidėjęs
akcinės bendrovės „Lietuvos paštas“ darbo užmokesčio fondas.
2016 metais susisiekimo ministro valdymo srityje veikusių valstybės viešojo sektoriaus organizacijų darbuotojų
vidutinio darbo užmokesčio mediana buvo 1 016 Eur, 2015 metais – 928 Eur. Įstaigos vadovo – 2 822 Eur,
2015 metais – 2 521 Eur.
Susisiekimo ministro valdymo srities darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio rodiklio reikšmė per ataskaitinius
metus augo. Bendras nustatytas pokytis visoje srityje – 88 Eur (9 %). Valdymo srities mastu reikšmingiausias
darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio medianos pokytis stebėtas akcinėje bendrovėje
„Problematika“ (mediana augo 369 Eur, 36 %). Remiantis ministerijos pateikta informacija, šį pokytį sąlygojo
41 % išaugusios suteiktų paslaugų apimtys ir nuo 2016 m. balandžio 1 d. bendrovės darbuotojams 5 %
padidintas darbo užmokestis.
2016 metais susisiekimo ministro valdymo srityje inicijuoti, priimti ar vykdyti Gairių nuostatas įgyvendinantys
sprendimai29:
Įgyvendinant Gairių 2.5.4.3 papunkčio nuostatas, susisiekimo ministro 2016 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3156(1.5E) buvo patikslinti Transporto investicijų direkcijos, 2016 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 3-218(1.5E) –
Civilinės aviacijos administracijos, o susisiekimo ministro 2016 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 3-50(1.5E) –
Lietuvos saugios laivybos administracijos nuostatai, visoms šioms biudžetinėms įstaigoms aiškiai įtvirtinant
įstaigos prie ministerijos organizacinę formą.

29

Remiantis Susisiekimo ministerijos pateikta informacija.
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Sveikatos apsaugos ministro valdymo srities apžvalga
2016 metais sveikatos apsaugos ministro valdymo srityje veikusios valstybės viešojo sektoriaus organizacijos:
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Ministro valdymo srityje
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Sveikatos apsaugos ministro valdymo srityje įvykę instituciniai pokyčiai:
 vadovaujantis Vyriausybės 2015 m. liepos 19 d. nutarimu Nr. 779 jungimo būdu (prijungiant prie Vilniaus
visuomenės sveikatos centro) nuo 2016 m. balandžio 1 d. buvo reorganizuota 10 teritoriniu principu
veikusių visuomenės sveikatos centrų (Alytaus, Marijampolės, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių, Utenos,
Telšių, Tauragės ir Vilniaus). Po reorganizavimo biudžetinė įstaiga Vilniaus visuomenės sveikatos centras
pakeitė pavadinimą ir tęsia veiklą kaip Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos
ministerijos, buvę visuomenės sveikatos centrai iš Juridinių asmenų registro išregistruoti iki 2016 metų
vidurio;
 2016 m. birželio 23 d. Vilniaus apygardos teismo sprendimu viešajai įstaigai Priklausomybės ligonių
psichologinės ir socialinės reabilitacijos centrui „Nugalėtojų akademija“ pradėtos bankroto procedūros
(Juridinių asmenų registre statusas „bankrutuojanti“ įstaigai įregistruotas 2017 m. sausio 2 d.);
 vadovaujantis Vyriausybės 2016 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 833 viešajai įstaigai reabilitacijos centrui
„Aušveita“ pradėtos likvidavimo procedūros (Juridinių asmenų registre statusas „likviduojama“ įstaigai
įregistruotas 2017 m. vasario 21 d.);
 buvo tęsiamos bankroto procedūros uždarajai akcinei bendrovei „Kraujo donorystės centras“ (Juridinių
asmenų registre bendrovei statusas „bankrutuojanti“ pakartotinai įregistruotas dar 2014 m. lapkričio 5 d.).
Sveikatos apsaugos ministro valdymo srityje veikusiosiose valstybės viešojo sektoriaus organizacijose
2016 metais vidutiniškai dirbo 29 316 darbuotojų.
47 paveikslas. Sveikatos apsaugos ministro valdymo srities organizacijų vidutinis darbuotojų skaičius
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Sveikatos apsaugos ministro valdymo srities darbuotojų skaičiaus rodiklio reikšmė per ataskaitinius metus augo.
Bendras nustatytas pokytis visoje srityje – 375 darbuotojai (1 %). Tai didžiausias darbuotojų skaičiaus augimas,
lyginant visų ministrų valdymo sričių darbuotojų skaičiaus rodiklio reikšmes. Valdymo srities mastu
reikšmingiausi darbuotojų skaičiaus pokyčiai stebėti viešosiose įstaigose Vilniaus universiteto ligoninės
Santariškių klinikos, kur darbuotojų skaičius padidėjo 219 darbuotojų (6 %) ir Lietuvos sveikatos mokslų
30

Remiantis Rekomendacijose dėl tikslingumo valstybei likti viešųjų įstaigų savininke ar dalininke (patvirtintose Vyriausybės 2016 m. vasario 18 d.
pasitarimo protokolu Nr. 9-8) pateikiama informacija, į ministro valdymo srities viešojo sektoriaus organizacijų sąrašą papildomai įtraukta viešoji
įstaiga „Aušveita“. Rengiant praėjusių laikotarpių viešojo sektoriaus ataskaitas, informacijos apie šią įstaigą Sveikatos apsaugos ministerija neteikė.
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universiteto ligoninė Kauno klinikos, kur darbuotojų skaičius padidėjo 35 darbuotojais (1 %). Ministerijos
duomenimis, rodiklio pokyčiams šiose viešosiose įstaigose įtakos turėjo rezidentų kaita, papildomo sveikatos
priežiūros specialistų bei papildomo slaugos personalo sunkėjantiems ligoniams slaugyti priėmimas.
Sveikatos apsaugos ministro valdymo srityje veikusių valstybės viešojo sektoriaus organizacijų darbuotojų
darbo užmokesčiui 2016 metais buvo skirta 267,6 mln. Eur.
48 paveikslas. Sveikatos apsaugos ministro valdymo srities organizacijų darbuotojų
darbo užmokesčio sumos (mln. Eur)
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Sveikatos apsaugos ministro valdymo srities darbuotojų darbo užmokesčio sumos rodiklio reikšmė per
ataskaitinius metus ženkliai augo. Bendras nustatytas pokytis visoje srityje – 23,1 mln. Eur (9 %). Tai didžiausias
darbuotojų darbo užmokesčio sumos augimas, lyginant šio rodiklio reikšmes visų ministrų valdymo srityse.
Valdymo srities mastu reikšmingiausi darbuotojų darbo užmokesčio sumos pokyčiai ataskaitiniais metais
stebėti viešosiose įstaigose Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos (darbuotojų darbo užmokesčio
suma augo 5,5 mln. Eur, 15 %) ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos (darbuotojų
darbo užmokesčio suma augo 5,9 mln. Eur, 11 %). Ministerijos duomenimis, stebimus pokyčius įstaigose
įtakojo per ataskaitinius metus du kartus didintas minimalus atlyginimas, sveikatos apsaugos ministro 2016 m.
birželio 14 d. įsakymu Nr. V-765 ,,Dėl lėšų skyrimo iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervo
2016 metais“ nuo 2016 m. liepos 1 d. padidintas darbo užmokestis slaugytojoms, gydytojams, pagalbiniam
personalui, taip pat natūralios darbo užmokesčio augimo priežastys (priedų už darbuotojų darbo stažą,
kompensacijų už nepanaudotas atostogas, išeitinių išmokų, darbuotojų pareigybinės algos priedų mokėjimas
ir kt.).
2016 metais sveikatos apsaugos ministro valdymo srityje veikusių valstybės viešojo sektoriaus organizacijų
darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio mediana buvo 753 Eur, 2015 metais – 682 Eur. Įstaigos vadovo –
2 377 Eur, 2015 metais – 2 205 Eur.
Sveikatos apsaugos ministro valdymo srities darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio rodiklio reikšmė per
ataskaitinius metus augo. Bendras nustatytas pokytis visoje srityje – 71 Eur (10 %). Valdymo srities mastu
reikšmingiausias darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio medianos pokytis stebėtas viešojoje įstaigoje Alytaus
apskrities tuberkuliozės ligoninėje, kurios darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio mediana padidėjo 291 Eur
(41 %). Remiantis ministerijos pateikta informacija, minėtą pokytį šioje viešojoje įstaigoje lėmė kelios
priežastys: nuo 2016 m. sausio 1 d. pradėta taikyti nauja darbo apmokėjimo tvarka, dėl ko darbuotojų darbo
užmokestis vidutiniškai išaugo 21 %; nuo 2016 m. liepos 1 d., vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro
2016 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. V-765 ,,Dėl lėšų skyrimo iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto
rezervo 2016 metais“, dar 8 % padidintas darbuotojų darbo užmokestis, o 2016 metų pabaigoje, įvertinus
teigiamą metinį įstaigos finansinį rezultatą, darbuotojams buvo skirtos vienkartinės piniginės išmokos.

49

2016 metais sveikatos apsaugos ministro valdymo srityje inicijuoti, priimti ar vykdyti Gairių nuostatas
įgyvendinantys sprendimai31:
Ministerijos duomenimis, per ataskaitinius metus Gairių nuostatas įgyvendinančių sprendimų priimta ar
įgyvendinta nebuvo.

31

Remiantis Sveikatos apsaugos ministerijos pateikta informacija.
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Švietimo ir mokslo ministro valdymo srities apžvalga
2016 metais švietimo ir mokslo ministro valdymo srityje veikusios valstybės viešojo sektoriaus organizacijos:
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Švietimo ir mokslo ministro valdymo srityje įvykę instituciniai pokyčiai:
 vadovaujantis Vyriausybės 2016 m. balandžio 20 d. nutarimu Nr. 381, reorganizuotos biudžetinės
įstaigos – Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės technologinė mokykla ir Panevėžio prekybos ir paslaugų
verslo mokykla, po reorganizacijos tapo biudžetine įstaiga Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės paslaugų
ir verslo mokykla (Juridinių asmenų registre nauja įstaiga įregistruota 2016 m. rugsėjo 1 d.);
 vadovaujantis visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu, viešoji įstaiga Kauno socialinių paslaugų ir
statybos verslo darbuotojų profesinio rengimo centras pakeitė pavadinimą į viešąją įstaigą Kauno statybos
ir paslaugų mokymo centrą;
 vadovaujantis Vyriausybės 2016 m. sausio 20 d. nutarimu Nr. 67, viešoji įstaiga Kauno mechanikos
mokykla ir viešoji įstaiga Kauno statybininkų rengimo centras reorganizuotos sujungimo būdu įsteigiant
naują viešąją įstaigą Kauno technikos profesinio mokymo centrą (Juridinių asmenų registre nauja įstaiga
įregistruota 2016 m. rugpjūčio 1 d.);
 vadovaujantis Vyriausybės 2016 m. balandžio 20 d. nutarimu Nr. 380, viešoji įstaiga Klaipėdos
statybininkų mokykla reorganizuota jungimo būdu – prijungta prie reorganizavime dalyvavusios viešosios
įstaigos Klaipėdos profesinio mokymo ir reabilitacijos centro. Po reorganizacijos pastaroji pakeitė
pavadinimą į viešąją įstaigą Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centrą;
 vadovaujantis Vyriausybės 2016 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 805, buvo likviduojama viešoji įstaiga
Žemaitijos kolegija (Juridinių asmenų registre statusas „likviduojama“ įstaigai suteiktas 2016 m. rugsėjo
15 d.);
 vadovaujantis Vyriausybės 2016 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 1047 valstybei nuosavybės teise
priklausančios viešosios įstaigos Valstybės institucijų kalbų centro dalininko teisės parduotos viešo
aukciono būdu;
 vadovaujantis Vyriausybės 2016 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 816, Švietimo ir mokslo ministerijos
patikėjimo teise valdytos uždarosios akcinės bendrovės Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centro
akcijos perduotos valstybės įmonei Turto bankui;
 vadovaujantis Vyriausybės 2016 m. lapkričio 16 d. nutarimu Nr. 1151, biudžetinė įstaiga Mokslo ir
studijų stebėsenos ir analizės centras buvo pertvarkoma į viešąją įstaigą Mokslo ir studijų stebėsenos ir
analizės centrą, o naujos įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinti pavesta Vyriausybės kanceliarijai;
 iš Juridinių asmenų registro buvo išregistruotos: biudžetinės įstaigos Klaipėdos statybininkų mokykla
(2016 m. rugpjūčio 31 d.), Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės technologinė mokykla (2016 m. rugsėjo
1 d.) ir Panevėžio prekybos ir paslaugų verslo mokykla (2016 m. rugsėjo 1 d.); viešosios įstaigos Kauno
mechanikos mokykla (2016 m. rugpjūčio 1 d.), Kauno statybininkų rengimo centras (2016 m. rugpjūčio
1 d.), Lietuvos moksleivių krepšinio lyga (2016 m. spalio 31 d.) ir Švietimo kaitos fondas (2016 m. kovo
30 d.);
 buvo likviduojama uždaroji akcinė bendrovė „Mokslo aidai“ (Juridinių asmenų registre statusas
„likviduojama“ įstaigai suteiktas 2009 m. spalio 6 d.).
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Švietimo ir mokslo ministro valdymo srityje veikusiosiose valstybės viešojo sektoriaus organizacijose
2016 metais vidutiniškai dirbo 37 067 darbuotojai.
49 paveikslas. Švietimo ir mokslo ministro valdymo srities organizacijų vidutinis darbuotojų skaičius
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Švietimo ir mokslo ministro valdymo srities darbuotojų skaičiaus rodiklio reikšmė per ataskaitinius metus
mažėjo. Bendras nustatytas pokytis visoje srityje – 1 267 darbuotojai (3 %). Valdymo srities mastu
reikšmingiausias darbuotojų skaičiaus pokytis stebėtas viešojoje įstaigoje Mykolo Romerio universitete
(darbuotojų skaičius mažėjo 167 darbuotojais, 16 %). Ministerijos duomenimis, rodiklio reikšmė per
ataskaitinius metus šioje įstaigoje mažėjo dėl administracinės ir struktūrinės reformos įgyvendinimo. Reforma
universitete buvo įvykdyta operatyviai reaguojant į prastėjančią Lietuvos demografinę situaciją, mažėjantį
stojančiųjų į universitetą skaičių ir neproporcingai sparčiai sumažintą socialinių mokslų studijų krypčių
finansavimą. Pagrindinis reformos tikslas – išlaikyti tvarų universiteto pajamų ir išlaidų balansą.
Švietimo ir mokslo ministro valdymo srityje veikusių valstybės viešojo sektoriaus organizacijų darbuotojų darbo
užmokesčiui buvo skirta 311,1 mln. Eur.
50 paveikslas. Švietimo ir mokslo ministro valdymo srities organizacijų darbuotojų
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Švietimo ir mokslo ministro valdymo srities darbuotojų darbo užmokesčio sumos rodiklio reikšmė per
ataskaitinius metus mažėjo. Bendras nustatytas pokytis visoje srityje – 2,3 mln. Eur (1 %). Valdymo srities
mastu reikšmingiausias darbuotojų darbo užmokesčio sumos pokytis, sąlygotas anksčiau paminėtos
administracinės ir struktūrinės reformos, stebėtas viešojoje įstaigoje Mykolo Romerio universitete (darbuotojų
darbo užmokesčio suma sumažėjo 1,9 mln. Eur, 20 %). Vertinant šio rodiklio reikšmės pokyčius kitose srities
viešojo sektoriaus organizacijose, pastebėtina mažėjimo tendencija visose šalies aukštosiose mokyklose
(universitetuose).
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2016 metais švietimo ir mokslo ministro valdymo srityje veikusių valstybės viešojo sektoriaus organizacijų
darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio mediana buvo 622 Eur, 2015 metais – 594 Eur. Įstaigos vadovo –
1 883 Eur, 2015 metais – 1 855 Eur. Pastebėtina, kad švietimo ir mokslo ministro valdymo srityje nustatytas
darbuotojų vidutinis atlyginimas 2016 metais buvo mažiausias, lyginant šio rodiklio reikšmę visų ministrų
valdymo srityse.
Švietimo ir mokslo ministro valdymo srities darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio rodiklio reikšmė per
ataskaitinius metus augo. Bendras nustatytas pokytis visoje srityje – 28 Eur (5 %). Valdymo srities mastu
reikšmingų darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio medianos pokyčių atskirose švietimo ir mokslo ministrui
pavestoje srityje veikiančiose viešojo sektoriaus organizacijose per ataskaitinius metus nenustatyta. Dėl darbo
užmokesčio didinimo visame valstybės viešajame sektoriuje, buvo stebimas neženklus šio rodiklio reikšmės
didėjimas didžiojoje dalyje valdymo srities įstaigų.
2016 metais švietimo ir mokslo ministro valdymo srityje inicijuoti, priimti ar vykdyti Gairių nuostatas
įgyvendinantys sprendimai32:
Įgyvendinant Gairių 2.6.4 papunkčio nuostatas, likviduotos viešosios įstaigos Lietuvos moksleivių krepšinio lyga
ir Žemaitijos kolegija, viešo aukciono būdu parduotos valstybei nuosavybės teise priklausiusios viešosios
įstaigos Valstybės institucijų kalbų centro dalininko teisės.
Įgyvendinant Gairių 2.6.6 papunktį, rengiamasi Švietimo ir mokslo ministerijai pavestą valstybės atstovavimą
viešojoje įstaigoje ,,Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas“ perduoti Kultūros ministerijai.

32

Remiantis Švietimo ir mokslo ministerijos pateikta informacija.
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Teisingumo ministro valdymo srities apžvalga
2016 metais teisingumo ministro valdymo srityje veikusios valstybės viešojo sektoriaus organizacijos:
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Teisingumo ministro valdymo srityje įvykę instituciniai pokyčiai:
 vadovaujantis Vyriausybės 2015 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. 770 likviduota Gyventojų registro tarnyba,
Gyventojų registro tvarkymo funkcijas perduodant valstybės įmonei Registrų centrui (iš Juridinių asmenų
registro įstaiga išregistruota 2016 m. rugpjūčio 8 d.);
 vadovaujantis Vyriausybės 2016 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1145, nuo 2016 m. sausio 1 d. įgyvendinti
Lietuvos technikos bibliotekos savininko teises ir pareigas pavesta Krašto apsaugos ministerijai;
 vadovaujantis Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimu Nr. 804, į valstybės įmonę buvo pertvarkyta
biudžetinė įstaiga Centrinė hipotekos įstaiga;
 vadovaujantis Vyriausybės 2016 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 177, valstybės įmonė Centrinė hipotekos
įstaiga buvo reorganizuota prijungimo būdu prie reorganizavime dalyvavusios valstybės įmonės Registrų
centro, pastarajam perduodant reorganizuojamos įmonės funkcijas (iš Juridinių asmenų registro įmonė
išregistruota 2016 m. liepos 1 d.);
 vadovaujantis Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 19 d. nutarimu Nr. 876, Valstybinė ne maisto produktų
inspekcija prie Ūkio ministerijos buvo reorganizuota jungimo būdu ir prijungta prie Valstybinės vartotojų
teisių apsaugos tarnybos, kuriai perėjo visos Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio
ministerijos teisės, pareigos ir funkcijos;
Teisingumo ministro valdymo srityje veikusiosiose valstybės viešojo sektoriaus organizacijose 2016 metais
vidutiniškai dirbo 3 449 darbuotojai.
51 paveikslas. Teisingumo ministro valdymo srities organizacijų vidutinis darbuotojų skaičius
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Teisingumo ministro valdymo srities darbuotojų skaičiaus rodiklio reikšmė per ataskaitinius metus neženkliai
augo. Bendras nustatytas pokytis visoje srityje – 20 darbuotojų (0,5 %). Valdymo srities mastu reikšmingiausi
darbuotojų skaičiaus pokyčiai stebėti Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje (darbuotojų skaičius
augo 63 darbuotojais, 87 %) ir valstybės įmonėje Registrų centre (darbuotojų skaičius augo 80 darbuotojų, 5 %).
Ministerijos nurodyta šių pokyčių priežastis – po reorganizacijos minėtai įstaigai ir valstybės įmonei perduotos
papildomos funkcijos ir žmogiškieji ištekliai, reikalingi šioms funkcijoms atlikti.
54

Teisingumo ministro valdymo srityje veikusių valstybės viešojo sektoriaus organizacijų darbuotojų darbo
užmokesčiui buvo skirta 39,3 mln. Eur.
52 paveikslas. Teisingumo ministro valdymo srities organizacijų darbuotojų darbo užmokesčio sumos
(mln. Eur)
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Teisingumo ministro valdymo srities darbuotojų darbo užmokesčio sumos rodiklio reikšmė per ataskaitinius
metus augo. Bendras nustatytas pokytis visoje srityje – 3,7 mln. Eur (10 %). Valdymo srities mastu
reikšmingiausias darbuotojų darbo užmokesčio sumos pokytis stebėtas valstybės įmonėje Registrų centre
(darbuotojų darbo užmokesčio suma augo 3,3 mln. Eur, 19 %). Šį augimą sąlygojo jau minėta valstybės įmonės
Centrinės hipotekos įstaigos ir Gyventojų registro tarnybos reorganizacija, kai valstybės įmonei Registrų
centras buvo perduotos jų funkcijos ir šioms funkcijoms atlikti reikalingi darbuotojai. Atitinkamai šių
darbuotojų darbo užmokestis padidino ir visą valstybės įmonės Registrų centras darbuotojų darbo užmokesčio
sumą.
2016 metais teisingumo ministro valdymo srityje veikusių valstybės viešojo sektoriaus organizacijų darbuotojų
vidutinio darbo užmokesčio mediana buvo 773 Eur, 2015 metais – 702 Eur. Įstaigos vadovo – 2 264 Eur,
2015 metais – 2 229 Eur.
Teisingumo ministro valdymo srities darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio rodiklio reikšmė per ataskaitinius
metus augo. Bendras nustatytas pokytis visoje srityje – 71 Eur (10 %). Valdymo srities mastu reikšmingiausias
darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio medianos pokytis stebėtas Laisvės atėmimo vietų ligoninėje, kur ši
mediana padidėjo 488 Eur (76 %). Ministerijos duomenimis, šį augimą įtakojo Laisvės atėmimo vietų ligoninės
perkėlimas iš Vilniaus į naujai suremontuotas patalpas Pravieniškėse. Perkeliant įstaigos buveinę
53 darbuotojai paliko tarnybą ir jiems buvo išmokėtos išeitinės kompensacijos.
2016 metais teisingumo ministro valdymo srityje inicijuoti, priimti ar vykdyti Gairių nuostatas įgyvendinantys
sprendimai33:
Teisingumo ministerija informacijos apie per ataskaitinius metus inicijuotus, priimtus ar vykdytus Gairių
nuostatas įgyvendinančius sprendimus nepateikė.

33

Remiantis Teisingumo ministerijos pateikta informacija.
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Užsienio reikalų ministro valdymo srities apžvalga
2016 metais užsienio reikalų ministro valdymo srityje veikusios valstybės viešojo sektoriaus organizacijos:
Biudžetinės
įstaigos

Viešosios įstaigos

Valstybės įmonės

1

0

1

Akcinės
bendrovės

Ministro valdymo srityje
veikiančios Vyriausybės
įstaigos

0

0

Užsienio reikalų ministro valdymo srityje 2016 metais institucinių pokyčių nevyko.
Užsienio reikalų ministro valdymo srityje veikusiosiose valstybės viešojo sektoriaus organizacijose 2016 metais
vidutiniškai dirbo 1 161 darbuotojas.
53 paveikslas. Užsienio reikalų ministro valdymo srities organizacijų vidutinis darbuotojų skaičius
1327
1350
1300

1187

1175

1250

1161

1200
1150
1100
1050

2013

2014

2015

2016

Užsienio reikalų ministro valdymo srities darbuotojų skaičiaus rodiklio reikšmė per ataskaitinius metus
neženkliai mažėjo. Bendras nustatytas pokytis visoje srityje – 13 darbuotojų (1 %). Kadangi užsienio reikalų
ministro srityje veikia tik dvi viešojo sektoriaus organizacijos – pati ministerija ir viešoji įstaiga Rytų Europos
studijų centras, bet koks, net ir menkiausias pokytis šiose organizacijose atsispindi ir visos srities rodikliuose.
Darbuotojų skaičius per ataskaitinius metus 13 darbuotojų mažėjo Užsienio reikalų ministerijoje ir, kaip savo
rašte pažymi ministerija, buvo sąlygotas darbuotojų pasitraukimo iš einamų pareigų savo noru.
Užsienio reikalų ministro valdymo srityje veikusių valstybės viešojo sektoriaus organizacijų darbuotojų darbo
užmokesčiui buvo skirta 16,9 mln. Eur.
54 paveikslas. Užsienio reikalų ministro valdymo srities organizacijų darbuotojų darbo užmokesčio sumos
(mln. Lt)
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Užsienio reikalų ministro valdymo srities darbuotojų darbo užmokesčio sumos rodiklio reikšmė per ataskaitinius
metus augo. Bendras nustatytas pokytis visoje srityje – 0,3 mln. Eur (2 %). Šis pokytis buvo sąlygotas natūralių
darbo užmokesčio augimo priežasčių (priedų už darbo stažą, kasmetinių valstybės tarnautojų ir diplomatų
tarnybinės veiklos vertinimų metu suteiktų aukštesnių kvalifikacinių klasių, kategorijų ar diplomatinių rangų)
Užsienio reikalų ministerijoje..
2016 metais užsienio reikalų ministro valdymo srityje veikusių valstybės viešojo sektoriaus organizacijų
darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio mediana buvo 904 Eur, 2015 metais – 976 Eur. Įstaigos vadovo –
2 048 Eur, 2015 metais – 2 458 Eur.
Užsienio reikalų ministro valdymo srities darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio rodiklio reikšmė per
ataskaitinius metus mažėjo. Bendras nustatytas pokytis visoje srityje – 72 Eur (7 %). Tai vienintelis darbuotojų
vidutinio darbo užmokesčio medianos mažėjimas, lyginant šio rodiklio reikšmes visų ministrų valdymo srityse.
Remiantis ministerijos pateikta informacija, šį pokytį sąlygojo viešojoje įstaigoje Rytų Europos studijų centre
ženkliai sumažėjęs vykdomų projektų skaičius, dėl ko ketvirtadaliu (164 Eur, 24 %) mažėjo ir vidutinis šios
įstaigos darbuotojams mokamas darbo užmokestis.
2016 metais užsienio reikalų ministro valdymo srityje inicijuoti, priimti ar vykdyti Gairių nuostatas
įgyvendinantys sprendimai34:
Įgyvendinant Gairių 2.6.7 papunkčio nuostatas, 2016 m. gruodžio 9 d. vykusiame viešosios įstaigos
Rytų Europos studijų centro visuotiniame dalininkų susirinkime buvo patvirtinti: nauja įstaigos įstatų redakcija
ir 2016–2018 metų veiklos strategija. Šiuose dokumentuose įvardyti viešosios įstaigos veiklos tikslai, uždaviniai,
rodikliai, taip pat numatytas vertinimo rodiklių ir metinių užduočių vadovui nustatymas, kasmetinis vadovo
veiklos vertinimas ir jo rezultatų skelbimas, numatytas kolegialaus valdymo organo – valdybos – sudarymas.

34

Remiantis Užsienio reikalų ministerijos pateikta informacija.
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Ūkio ministro valdymo srities apžvalga
2016 metais ūkio ministro valdymo srityje veikusios valstybės viešojo sektoriaus organizacijos:
Biudžetinės
įstaigos
5

Viešosios įstaigos

Valstybės įmonės

12

2

Akcinės
bendrovės
835

Ministro valdymo srityje
veikiančios Vyriausybės
įstaigos
0

2016 metais ūkio ministro valdymo srityje vyko daugiausiai institucinių pokyčių:
 vadovaujantis 2015 m. birželio 26 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 652, jungimo būdu buvo reorganizuotos
4 teritoriniu principu veikusios akcinės bendrovės Kauno metrologijos centras, Klaipėdos metrologijos
centras, Panevėžio metrologijos centras ir Šiaulių metrologijos centras. Jos prijungtos prie veiklą
tęsiančios akcinės bendrovės Vilniaus metrologijos centras;
 vadovaujantis Vyriausybės 2016 m. sausio 20 d. nutarimu Nr. 64, viešosios įstaigos Ignalinos atominės
elektrinės regiono verslo inkubatoriaus dalininko teisės ir pareigos perduotos Visagino savivaldybei, o
viešosios įstaigos Kazlų Rūdos verslo inkubatoriaus dalininko teisės ir pareigos perduotos Kazlų Rūdos
savivaldybei;
 vadovaujantis Vyriausybės 2016 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 708 viešosios įstaigos Rietavo turizmo ir
verslo informacijos centro dalininko teisės ir pareigos perduotos Rietavo savivaldybei, o viešosios įstaigos
Šakių verslo informacijos centro dalininko teisės ir pareigos perduotos Šakių rajono savivaldybei;
 iš Juridinių asmenų registro išregistruoti Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio
ministerijos (2016 m. sausio 5 d.), Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos (2016 m.
sausio 8 d.) ir akcinės bendrovės Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių metrologijos centrai (2016 m.
sausio 4 d.);
 2016 m. liepos 18 d. Juridinių asmenų registre įregistruota nauja uždarosios akcinės bendrovės
„Investicijų ir verslo garantijos“ dukterinė įmonė – uždaroji akcinė bendrovė „Kofinansavimas“;
 2016 metais toliau buvo tęsiamos bankroto procedūros: valstybės įmonei „Visagino statybininkai“
(Juridinių asmenų registre statusas „bankrutavęs“ įmonei įregistruotas 2015 m. vasario 12 d.), uždarajai
akcinei bendrovei Lietuvos tyrimų centrui (Juridinių asmenų registre statusas „bankrutavęs“ įmonei
įregistruotas 2014 m. vasario 27 d.) ir viešajai įstaigai Alytaus verslo inkubatoriui (Juridinių asmenų registre
statusas „bankrutavęs“ įmonei įregistruotas 2010 m. lapkričio 11 d.);
 vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. birželio 22 d. nutarimu Nr. 654 27 tūkst. Eur
padidintas viešosios įstaigos CPO LT dalininkų kapitalas;
 vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 7 d nutarimu Nr. 1245, 80 tūkst. Eur
padidintas viešosios įstaigos „Versli Lietuva“ dalininkų kapitalas.

Ūkio ministro valdymo srityje veikusiosiose valstybės viešojo sektoriaus organizacijose 2016 metais vidutiniškai
dirbo 1 330 darbuotojų.
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Remiantis Ūkio ministerijos informacija, pateikta ūkio ministro 2017-02-06 įsakymu Nr. 4-82 sudarytai darbo grupei valstybės
valdomų bendrovių tolesnės veiklos kryptims nustatyti, į ministro valdymo srities viešojo sektoriaus organizacijų sąrašą papildomai
įtrauktos 2 uždarosios akcinės bendrovės: „Ovantis“ (Juridinių asmenų registre įregistruota 2012 m.) ir LITEXPO EVENTS (JAR
įregistruota 2015 m.). Rengiant praėjusių laikotarpių viešojo sektoriaus ataskaitas, informacijos apie šias įstaigas iš Ūkio ministerijos
gauta nebuvo.
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55 paveikslas. Ūkio ministro valdymo srities organizacijų vidutinis darbuotojų skaičius
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Ūkio ministro valdymo srities darbuotojų skaičiaus rodiklio reikšmė per ataskaitinius metus mažėjo. Bendras
nustatytas pokytis visoje srityje – 271 darbuotojas (17 %). Valdymo srities mastu reikšmingų darbuotojų
skaičiaus pokyčių atskirose ūkio ministrui pavestoje srityje veikiančiose viešojo sektoriaus organizacijose per
ataskaitinius metus nenustatyta. Didžiausias mažėjimas (ministerijos duomenimis, dėl 2015 metų pabaigoje
pasibaigusio projektinio finansavimo bei nutrauktų projektų laikotarpiui sudarytų terminuotų darbo sutarčių)
stebėtas viešojoje įstaigoje Šiaurės miestelio technologijų parke (darbuotojų skaičius sumažėjo 18 darbuotojų,
65 %). Tačiau visos valdymo srities rodiklio reikšmės pokyčiui ženkliausią įtaką padarė instituciniai pokyčiai ūkio
ministro srityje (išregistruotos 6 viešojo sektoriaus organizacijos, 3 vykdytos bankroto procedūros, dar
4 viešojo sektoriaus organizacijos perduotos savivaldybėms).
Ūkio ministro valdymo srityje veikusių valstybės viešojo sektoriaus organizacijų darbuotojų darbo užmokesčiui
buvo skirta 17,1 mln. Eur.
56 paveikslas. Ūkio ministro valdymo srities organizacijų darbuotojų darbo užmokesčio sumos (mln. Eur)
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Ūkio ministro valdymo srities darbuotojų darbo užmokesčio sumos rodiklio reikšmė per ataskaitinius metus
mažėjo. Bendras nustatytas pokytis visoje srityje – 2,4 mln. Eur (12 %). Tai procentine reikšme didžiausias
darbuotojų darbo užmokesčio sumos mažėjimas, lyginant šio rodiklio reikšmes visų ministrų valdymo srityse.
Valdymo srities mastu reikšmingų darbuotojų darbo užmokesčio sumos pokyčių atskirose ūkio ministrui
pavestoje srityje veikiančiose viešojo sektoriaus organizacijose per ataskaitinius metus nenustatyta.
Didžiausias mažėjimas (ministerijos duomenimis, dėl baigus vykdytą projektą „Sparnai“ nutrauktų terminuotų
darbo sutarčių su penkiolika laikinai funkcijas atlikusių darbuotojų) stebėtas viešojoje įstaigoje „Versli
Lietuva“ (darbuotojų darbo užmokesčio suma mažėjo 180 tūkst. Eur, 18 %). Tačiau, kaip ir darbuotojų skaičiaus
pokyčio atveju, visos srities rodiklio reikšmės pasikeitimas buvo sąlygotas anksčiau įvardytų institucinių
pokyčių.
2016 metais ūkio ministro valdymo srityje veikusių valstybės viešojo sektoriaus organizacijų darbuotojų
vidutinio darbo užmokesčio mediana buvo 1120 Eur, 2015 metais – 878 Eur. Įstaigos vadovo – 2 447 Eur,
2015 metais – 2 221 Eur.
59

Ūkio ministro valdymo srities darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio rodiklio reikšmė per ataskaitinius metus
ženkliai augo. Bendras nustatytas pokytis visoje srityje – 242 Eur (28 %). Tai didžiausias darbuotojų vidutinio
darbo užmokesčio medianos augimas, lyginant šio rodiklio reikšmes visų ministrų valdymo srityse. Didžiausią
įtaką šiam pokyčiui turėjo gana ženklus darbo užmokesčio didėjimas valdymo srities uždarosiose akcinėse
bendrovėse.
2016 metais ūkio ministro valdymo srityje inicijuoti, priimti ar vykdyti Gairių nuostatas įgyvendinantys
sprendimai36:
Įgyvendinant Gairių 2.6 papunkčio nuostatas, 2016 m. spalio 12 d. Ūkio ministerijos Viešojo valdymo
tobulinimo darbo grupės posėdyje buvo priimti šie sprendimai:
 2017–2018 metais atlikti viešosios įstaigos CPO LT ir akcinės bendrovės „Vilniaus metrologijos centras“
veiklos efektyvumo įvertinimą ir, atsižvelgus į vertinimo rezultatus, priimti sprendimą dėl jų veiklos tikslingumo
ir organizacinių pokyčių;
 2017 metais, siekiant nustatyti baigtinį veiklų, kurias galėtų vykdyti viešosios įstaigos, kuriose valstybės,
kaip dalininkės ar savininkės, teises ir pareigas įgyvendina Ūkio ministerija, sąrašą, peržiūrėti ir, esant poreikiui,
pakeisti šių įstaigų įstatus;
 2017 metais išanalizuoti viešosios įstaigos „Lietuvos inovacijų centras“ ir Mokslo, inovacijų ir
technologijų agentūros vykdomas funkcijas. Vadovaujantis analizės išvadomis priimti sprendimą dėl tolimesnės
viešosios įstaigos „Lietuvos inovacijų centras“ veiklos;
 2017–2018 metais peržiūrėti Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos valdymo srities viešosioms
įstaigoms suteiktus viešojo administravimo įgaliojimus, įvertinti šioms įstaigoms pavestų atlikti administracinio
reglamentavimo, administracinių aktų įgyvendinimo priežiūros ir kontrolės, viešųjų paslaugų teikimo
administravimo funkcijų perdavimo kitiems viešojo administravimo subjektams, šių įstaigų teisinio statuso
keitimo ir/arba valstybės dalyvavimo viešosiose įstaigose tikslingumą.
Įgyvendinant Gairių 1.8 papunkčio nuostatas, Ūkio ministerija atliko valstybei nuosavybės teise priklausančių
akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kurių akcijų suteikiamas turtines ir neturtines teises ji
įgyvendina, veiklos analizę dėl viešojo administravimo funkcijų vykdymo. Įvertinus analizės išvadas,
konstatuota, kad tik uždarosios akcinės bendrovės „Investicijų ir verslo garantijos“ veikloje galima įžvelgti
viešojo administravimo funkcijų požymių. 2016 m. spalio 31 d. Ūkio ministerija raštu kreipėsi į Vidaus reikalų
ministeriją teikdama argumentus, kodėl iki 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos įgyvendinimo pabaigos akcinės bendrovės „Investicijų ir verslo garantijos“ teisinės formos keitimo
ar jos funkcijų perdavimo kitai institucijai klausimas neturėtų būti svarstomas.
Įgyvendinant Gairių 2.6.4 papunkčio nuostatas, 2016 metais: viešosios įstaigos Ignalinos atominės elektrinės
regiono verslo inkubatoriaus dalininko teisės ir pareigos perduotos Visagino savivaldybei; viešosios įstaigos
Kazlų Rūdos verslo inkubatoriaus dalininko teisės ir pareigos perduotos Kazlų Rūdos savivaldybei; viešosios
įstaigos Rietavo turizmo ir verslo informacijos centro dalininko teisės ir pareigos perduotos Rietavo
savivaldybei; viešosios įstaigos Šakių verslo informacijos centro dalininko teisės ir pareigos perduotos Šakių
rajono savivaldybei.

36

Remiantis Ūkio ministerijos pateikta informacija.
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Vidaus reikalų ministro valdymo srities apžvalga
2016 metais vidaus reikalų ministro valdymo srityje veikusios valstybės viešojo sektoriaus organizacijos:
Biudžetinės
įstaigos
64

Viešosios įstaigos

Valstybės įmonės

15

1

Akcinės
bendrovės
2

Ministro valdymo srityje
veikiančios Vyriausybės
įstaigos
1

Vidaus reikalų ministro valdymo srityje įvykę instituciniai pokyčiai:
 vadovaujantis Vyriausybės 2016 m. kovo 2 d. nutarimu Nr. 191 jungimo būdu (prijungiant prie
reorganizacijoje dalyvavusio Turto valdymo ir ūkio departamento prie Vidaus reikalų ministerijos) buvo
reorganizuotas Vidaus reikalų ministerijos Autoūkis (iš Juridinių asmenų registro išregistruotas 2016 m.
liepos 20 d.);
 vadovaujantis Vyriausybės 2016 m. sausio 6 d. nutarimu Nr. 4 jungimo būdu (prijungiant prie
reorganizacijoje dalyvavusio Vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro) buvo reorganizuotas Sveikatos
priežiūros tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos Trakų medicininės reabilitacijos centras (iš Juridinių
asmenų registro išregistruotas 2016 m. liepos 15 d.);
 vadovaujantis Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 12 d. nutarimu Nr. 854 buvo likviduojama Sveikatos
priežiūros tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos (funkcijos perduotos Vidaus reikalų ministerijai ir Vidaus
reikalų ministerijos Medicinos centrui);
 vadovaujantis Vyriausybės 2015 m. gegužės 13 d. nutarimu Nr. 479 nuo 2016 m. sausio 1 d. atstovauti
valstybei ir įgyvendinti savininko teises pareigas viešojoje įstaigoje Lietuvos viešojo administravimo
institute pavesta Valstybės tarnybos departamentui;
 vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. 1173 buvo
reorganizuotos Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos Aviacijos, Ignalinos,
Lazdijų, Pagėgių, Specialiųjų užduočių rinktinės ir Užsieniečių registracijos centras (šios įstaigos iš Juridinių
asmenų registro išregistruotos 2016 m. gegužės 6-11 d.);
 vadovaujantis Vyriausybės 2016 m. birželio 22 d. nutarimu Nr. 649 buvo įsteigta viešoji įstaiga
„Nacionalinis žiedas“ (Juridinių asmenų registre įstaiga įregistruota 2016 m. liepos 13 d.), kurioje
atstovauti valstybei ir įgyvendinti valstybės kaip viešosios įstaigos dalininko turtines ir neturtines teises ir
pareigas pavesta Kūno kultūros ir sporto departamentui;
 buvo vykdomos bankroto procedūros viešajai įstaigai „Nemuno žiedas“ (Juridinių asmenų registre
statusas „bankrutavęs“ įstaigai įregistruotas 2016 m. rugsėjo 14 d.);
 vadovaujantis Vyriausybės 2015 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1357 likviduota ir 2016 m. lapkričio
8 d. iš Juridinių asmenų registro išregistruota viešoji įstaiga Lietuvos sporto informacijos centras;
 vadovaujantis Vyriausybės 2015 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 657 likviduota ir 2016 m. balandžio 20 d.
iš Juridinių asmenų registro išregistruota viešoji įstaiga Respublikinis buriavimo centras;
 2016 m. lapkričio 8 d. iš Juridinių asmenų registro išregistruota viešoji įstaiga Olimpinis irklavimo centras.
Vidaus reikalų ministro valdymo srityje veikusiosiose valstybės viešojo sektoriaus organizacijose 2016 metais
vidutiniškai dirbo 23 746 darbuotojai (įskaitant vidaus reikalų sistemos statutinius valstybės tarnautojus).
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57 paveikslas. Vidaus reikalų ministro valdymo srities organizacijų vidutinis darbuotojų skaičius
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Vidaus reikalų ministro valdymo srities darbuotojų skaičiaus rodiklio reikšmė per ataskaitinius metus mažėjo.
Bendras nustatytas pokytis visoje srityje – 510 darbuotojų (2 %). Valdymo srities mastu reikšmingiausi
darbuotojų skaičiaus pokyčiai įvyko policijos sistemoje – Policijos departamente prie Vidaus reikalų ministerijos
ir jam pavaldžiose statutinėse įstaigose. 2016 metais policijos sistema sumažėjo 927 darbuotojais (įskaitant
vidaus reikalų sistemos statutinius valstybės tarnautojus). Didžiausias sumažėjimas užfiksuotas Vilniaus
apskrities vyriausiajame policijos departamente – 235 darbuotojais (7 %). Šiuos pokyčius policijos sistemoje, o
taip pat ir kitose vidaus reikalų statutinėse įstaigose, sąlygojo įgyvendinti sprendimai dėl pareigūnų statuso
pakeitimo. Vadovaujantis vidaus reikalų ministro 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 1V-680 statutinio
pareigūno statusas buvo panaikintas vidaus reikalų statutinių įstaigų pareigybėms, kurioms pavesta atlikti vien
tik bendrąsias funkcijas ir nebuvo pavesta funkcijų, reikalaujančių specialaus (pareigūno) statuso (t. y. funkcijų,
kurių atlikimas susijęs su ypatingais sveikatos ir fizinio pasirengimo reikalavimais ar kurias atliekant gali kilti
tiesioginė grėsmė šias funkcijas atliekančiųjų gyvybei ar sveikatai). Įgyvendinant šiuos sprendimus, dalis
pareigūnų, kurių užimamų pareigybių statusas buvo pakeistas, atsisakė siūlytų alternatyvių valstybės
tarnautojo ar darbuotojo pareigų ir visiškai pasitraukė iš tarnybos.
Vidaus reikalų ministro valdymo srityje veikusių valstybės viešojo sektoriaus organizacijų darbuotojų darbo
užmokesčiui buvo skirta 60,6 mln. Eur.
58 paveikslas. Vidaus reikalų ministro valdymo srities organizacijų darbuotojų darbo užmokesčio sumos
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Vidaus reikalų ministro valdymo srities darbuotojų darbo užmokesčio suma per ataskaitinius metus augo.
Bendras nustatytas pokytis visoje srityje – 6,2 mln. Eur (11 %). Valdymo srities mastu reikšmingiausi darbuotojų
darbo užmokesčio sumos pokyčiai užfiksuoti centrinėse policijos ir valstybės sienos apsaugos įstaigose:
Policijos departamento darbo užmokesčio fondas padidėjo 765 tūkst. Eur (50 %), o Valstybės sienos apsaugos
tarnyboje prie Vidaus reikalų ministerijos darbo užmokesčio suma augo 899 tūkst. Eur (181 %). Didėjimo
priežastis – dėl šiose sistemose įgyvendintų struktūrinių ir organizacinių pertvarkymų išeinantiems
darbuotojams išmokėtos išeitinės kompensacijos, valdymo organizavimo padalinių ir bendrųjų funkcijų
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atlikimo centralizavimas vadovaujančiose įstaigose, lėmęs papildomų finansinių išteklių poreikį naujai
priskirtoms funkcijoms atlikti.
2016 metais vidaus reikalų ministro valdymo srityje veikusių valstybės viešojo sektoriaus organizacijų vidutinio
darbuotojų darbo užmokesčio mediana buvo 642 Eur, 2015 metais – 593 Eur. Įstaigos vadovo – 2 172 Eur,
2015 metais– 2 058 Eur.
Vidaus reikalų ministro valdymo srities darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio rodiklio reikšmė per
ataskaitinius metus augo. Bendras nustatytas pokytis visoje srityje – 49 Eur (8 %). Valdymo srities mastu
reikšmingiausi darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio medianos pokyčiai stebėti vidaus reikalų statutinėse
įstaigose, kur ši mediana atskirose įstaigose augo nuo 10 Eur iki 315 Eur. Didžiausias augimas įvyko Lietuvos
policijos antiteroristinių operacijų rinktinėje „Aras“, kur vidutinis darbuotojams mokamas darbo užmokestis
augo 315 Eur, (58 %). Gana ženklų nagrinėjamos rodiklio reikšmės augimą ataskaitiniais metais sąlygojo
2016 m. sausio 1 d. įsigaliojęs naujos redakcijos Vidaus tarnybos statutas, patvirtintas 2015 m. birželio 25 d.
įstatymu Nr. XII-1855, kuriuo buvo pakeista vidaus reikalų sistemos pareigūnų darbo apmokėjimo sistema, o
centralizavus bendrųjų funkcijų atlikimą sutaupytos lėšos leido ataskaitiniais metais pareigūnams skirti ir
išmokėti daugiau priedų ir priemokų, kurios padidino ir vidutinio darbo užmokesčio medianos rodiklio reikšmę.
2016 metais vidaus reikalų ministro valdymo srityje inicijuoti, priimti ar vykdyti Gairių nuostatas įgyvendinantys
sprendimai:
Įgyvendinant Gairių 2.6.4 papunkčio nuostatas, priimtas sprendimas viešo aukciono būdu parduoti valstybei
priklausančias viešosios įstaigos Lietuvos aukštojo sportinio meistriškumo sklandymo centro dalininko teises ir
pareigas.
Su Gairių 2.6.6 papunkčio nuostatų įgyvendinimu susiję 2016 m. birželio 1 d. Vyriausybės nutarimas Nr. 553,
kuriuo valstybei priklausančios dalininko teisės viešojoje įstaigoje Vilniaus kultūros, pramogų ir sporto rūmuose
iš Turto valdymo ir ūkio departamento prie Vidaus reikalų ministerijos perduotos Vidaus reikalų ministerijai
(šiuo metu įstaigoje valstybei atstovauja ir savininko teises ir pareigas įgyvendina viena valstybės įstaiga –
Vidaus reikalų ministerija) ir Vyriausybės 2015 m. gegužės 13 d. nutarimas Nr. 479, kuriuo viešosios įstaigos
Lietuvos viešojo administravimo instituto savininko teises įgyvendinti pavesta vienai Vyriausybės įstaigai –
Valstybės tarnybos departamentui.
Įgyvendinant Gairių 2.5 papunkčio nuostatas, buvo peržiūrimos ir tobulinamos vidaus reikalų statutinių įstaigų
sistemos. Pertvarka vykdyta tiek mažinant teritorinių padalinių, turinčių juridinio asmens statusą, skaičių
(valstybės sienos apsaugos srityje), tiek tobulinant įstaigų administracijų struktūras, centralizuojant bendrųjų
funkcijų atlikimą (valstybės sienos apsaugos, viešojo saugumo ir policijos srityse), tiek perskirstant ar
konsoliduojant tam tikras funkcijas (policijos srityje – funkcijų susijusių su migracijos politikos įgyvendinimu, su
ginklų ir šaudmenų apyvartos priežiūra, viešosios ir kriminalinės policijos veiklos organizavimu ir kt.).
Įgyvendinant Gairių 1.8 papunkčio nuostatas, Vidaus reikalų ministerija atliko ministrų valdymo sritims
priklausančių akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kurios atlieka viešojo administravimo funkcijas, veiklą ir
siūlymus Vyriausybei dėl viešojo administravimo funkcijų perdavimo galimybių pateikė 2016 m. gruodžio 21 d.
raštu Nr. 1D-7403 (31).
Įgyvendinant Gairių 2.6.7 papunkčio nuostatas, vidaus reikalų ministro 2016 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 1V291 patvirtinti veiklos rezultatų vertinimo rodikliai, kuriais vadovaujantis apskaičiuojama viešųjų įstaigų vadovų,
jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių mėnesinės algos kintamoji dalis vidaus reikalų ministro srityje
veikiančiose viešosiose įstaigose, kurių savininko teises, atstovaudama valstybę, įgyvendina Vidaus reikalų
ministerija.
Įgyvendinant Gairių 2.6.13 papunkčio nuostatas, buvo peržiūrėti ir patikslinti viešųjų įstaigų ir valstybės įmonių,
kuriose valstybei atstovauja Vidaus reikalų ministerija, veiklą reguliuojantys dokumentai (nustatant kolegialių
valdymo organų sudarymo galimybę, patikslinant perduotas funkcijas, nustatant atsakomybę ir atskaitomybę
už perduotų funkcijų atlikimą).
Siekdama paskatinti Gairių nuostatų, susijusių su atitinkamų funkcijų peržiūrų atlikimu, įgyvendinimą, Vidaus
reikalų ministerija raštu kreipėsi į ministerijas, Vyriausybės įstaigas ir Vyriausybei atskaitingas įstaigas,
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ragindama teikti siūlymus dėl su Gairių įgyvendinimu susijusių funkcijų peržiūrų įtraukimo į Vidaus reikalų
ministerijos rengiamą Vyriausybei atskaitingų institucijų funkcijų peržiūros 2017 metų plano projektą. Vidaus
reikalų ministerija savo iniciatyva parengtus siūlymus tam tikrų įstaigų funkcijų peržiūrai atlikti suinteresuotų
institucijų (ministerijų, Vyriausybės įstaigų ir Vyriausybei atskaitingų įstaigų) atstovams pristatė 2016 m.
lapkričio mėnesį Vidaus reikalų ministerijoje surengtame pasitarime. Atsižvelgiant į atstovų pastabas ir
pasiūlymus patikslintas Vyriausybei atskaitingų institucijų funkcijų peržiūros 2017 metų plano projektas
Vyriausybei pateiktas 2016 metų pabaigoje.
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Žemės ūkio ministro valdymo srities apžvalga
2016 metais žemės ūkio ministro valdymo srityje veikusios valstybės viešojo sektoriaus organizacijos:
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Žemės ūkio ministro valdymo srityje įvykę instituciniai pokyčiai:
 2016 metais buvo tęsiamos bankroto procedūros akcinei bendrovei „Raseinių melioracija“ (Juridinių
asmenų registre statusas „bankrutavusi“ bendrovei įregistruotas 2013 m. liepos 2 d.).
Žemės ūkio ministro valdymo srityje veikusiosiose valstybės viešojo sektoriaus organizacijose 2016 metais
vidutiniškai dirbo 6 358 darbuotojai.
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Žemės ūkio ministro valdymo srities darbuotojų skaičiaus rodiklio reikšmė per ataskaitinius metus mažėjo.
Bendras nustatytas pokytis visoje srityje – 108 darbuotojai (2 %). Valdymo srities mastu reikšmingų darbuotojų
skaičiaus pokyčių atskirose žemės ūkio ministrui pavestoje srityje veikiančiose viešojo sektoriaus organizacijose
per ataskaitinius metus nenustatyta. Didžiausias mažėjimas (ministerijos duomenimis, pokyčio priežastis –
ataskaitiniais metais laimėta mažiau rangos darbų konkursų, todėl mažėjo ir papildomų darbuotojų rangos
darbams atlikti skaičius) stebėtas uždarojoje akcinėje bendrovėje „Šilutės polderiai“ (darbuotojų skaičius
mažėjo25 darbuotojais, 24 %).
Ministro valdymo srityje veikusių valstybės viešojo sektoriaus organizacijų darbuotojų darbo užmokesčiui buvo
skirta 60,7 mln. Eur.
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(mln. Eur)
61,8

60,7

60,1
62

56,4

60
58
56
54
52

2013

2014

2015

2016

65

Žemės ūkio ministro valdymo srities darbuotojų darbo užmokesčio sumos rodiklio reikšmė per ataskaitinius
metus mažėjo. Bendras nustatytas pokytis visoje srityje – 1,1 mln. Eur (2 %). Valdymo srities mastu
reikšmingiausias darbuotojų darbo užmokesčio sumos pokytis stebėtas valstybės įmonėje Valstybės žemės
fonde, kur darbuotojų darbo užmokesčiui skirta suma mažėjo 1,8 mln. Eur, 35 %. Remiantis ministerijos
pateikta informacija, 2015 metų pabaigoje Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos
sustabdžius tolesnį žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo
bei įgyvendinimo darbų vykdymą, valstybės įmonėje Valstybės žemės fonde dėl sumažėjusių darbų apimties
buvo sumažintas darbuotojų skaičius, todėl atitinkamai mažėjo ir jiems išlaikyti skirtas darbo užmokesčio
fondas.
2016 metais žemės ūkio ministro valdymo srityje veikusių valstybės viešojo sektoriaus organizacijų darbuotojų
vidutinio darbo užmokesčio mediana buvo 801 Eur, 2015 metais – 773 Eur. Įstaigos vadovo – 2 214 Eur,
2015 metais – 2 081 Eur.
Žemės ūkio ministro valdymo srities darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio rodiklio reikšmė per ataskaitinius
metus augo. Bendras nustatytas pokytis visoje srityje – 28 Eur (4 %). Valdymo srities mastu reikšmingiausi
darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio medianos pokyčiai stebėti uždarojoje akcinėje bendrovėje „Klaipėdos
žuvininkystės produktų aukcionas“ (ministerijos duomenimis, darbo užmokestis augo dėl 2016 metais pradėtų
naujų veiklų vykdymo), kurioje rodiklio reikšmė augo 157 Eur (46 %) ir Valstybinėje gyvulių veislininkystės
priežiūros tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos (vidutinis darbuotojams mokamas darbo užmokestis didėjo
60 Eur, 5 %). Remiantis ministerijos pateikta informacija, pastarosios įstaigos darbuotojų vidutinio darbo
užmokesčio medianos pokytį sąlygojo tai, kad 2016 metais didesniam skaičiui darbuotojų atliekant laikinai
neužimtų pareigybių funkcijas už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą bei papildomų užduočių atlikimą buvo
paskirtos ir išmokėtos priemokos.
2016 metais žemės ūkio ministro valdymo srityje inicijuoti, priimti ar vykdyti Gairių nuostatas įgyvendinantys
sprendimai37:
Įgyvendinant Gairių 1.4–1.6 papunkčių nuostatas, ministerijoje buvo sudarytos šios darbo grupės:
 žemės ūkio ministro 2017 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. 3D-77 – Žuvininkystės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos funkcijų peržiūrai atlikti žvejybos kontrolės, žuvivaisos, žuvų tyrimų, žuvininkystės duomenų
rinkimo srityse (funkcijų peržiūros rezultatų pateikimo terminas – 2017 m. balandžio 15 d.);
 žemės ūkio ministro 2017 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 3D-70 – Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės
ūkio ministerijos, valstybės įmonės Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centro „GIS-centras“, valstybės
įmonės Valstybės žemės fondo horizontaliajai funkcijų peržiūrai atlikti žemės reformos, žemėtvarkos,
geodezijos, kartografijos, žemės naudojimo valstybinės kontrolės srityse (funkcijų peržiūros rezultatų
pateikimo terminas – 2017 m. kovo 15 d.);
Įgyvendinant Gairių 1.8 papunkčio nuostatas, buvo atlikta uždarosios akcinės bendrovės Žemės ūkio paskolų
garantijų fondo veiklos analizė dėl viešojo administravimo funkcijų vykdymo. Analizės rezultatai 2016 spalio
mėnesį pateikti Vidaus reikalų ministerijai, kuriuose pažymėta, kad bendrovės pagrindinė veikla (finansinis
tarpininkavimas) neturi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme numatytų viešojo
administravimo požymių, o finansinio tarpininkavimo pagalbinė veikla (dalies palūkanų ir garantinio
užmokesčio kompensavimo administravimas) yra neatsiejama nuo pagrindinės bendrovės vykdomos veiklos
(žymiai supaprastėjęs priemonių administravimas bei kompensacijų prieinamumas ūkio subjektams).
Įgyvendinant Gairių 2.1 papunkčio nuostatas, 2016 m. spalio mėnesį buvo kreiptasi į Valstybinę maisto ir
veterinarijos tarnybą dėl jos atliekamų funkcijų ir jų veiklos sąsajų su atitinkamų ministerijų veikla bei
argumentų, kodėl reikėtų išlaikyti Vyriausybės įstaigos statusą ir atskaitomybę Žemės ūkio ministerijai.
Atsakydama į paklausimą, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba raštu informavo, kad, įvertinusi visas
aplinkybes ir atsižvelgdama į siekį užtikrinti valstybės kontrolės nepriklausomumą ir skaidrumą, maksimaliai
užtikrinti Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos narių ir trečiųjų šalių vartotojų interesų gynimą, taip pat į tai,
kad šios tarnybos įgyvendinama valstybės kontrolės sistema yra pripažinta ir patvirtinta trečiųjų šalių
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Remiantis Žemės ūkio ministerijos pateikta informacija.
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kompetentingų institucijų, mano, kad tikslingiausia jai būtų išlaikyti Vyriausybės įstaigos organizacinę formą, o
jos vadovui – atskaitomybę Vyriausybei ir žemės ūkio ministrui.
Įgyvendinant Gairių 2.5 papunkčio nuostatas, 2016 metų spalio mėnesį buvo kreiptasi į žemės ūkio ministro
valdymo srities įstaigas, turinčias teritorinius padalinius, su prašymu įvertinti įstaigų teritorinių padalinių
sistemos tobulinimo galimybes. Žemės ūkio ministro valdymo srities įstaigos informavo ministeriją, kad įstaigų
teritoriniai padaliniai neturi savarankiško juridinio asmens statuso. Teritoriniuose padaliniuose yra
sukoncentruotos artimos pagal savo pobūdį funkcijos ir jie vykdo tik specialiąsias funkcijas; bendrosios
funkcijos yra centralizuotos ir vykdomos centriniame įstaigos padalinyje.
Įgyvendinant Gairių 2.6.1, 2.6.7 ir 2.6.8 papunkčių nuostatas, buvo peržiūrėti ir žemės ūkio ministro 2016 m.
spalio 27 d. įsakymu Nr. 3D-630 ir žemės ūkio ministro 2016 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 3D-616 patikslinti
viešosios įstaigos „Ekoagros“ įstatai.
Taip pat per ataskaitinius metus Žemės ūkio ministerijos Teisės departamentas kartu su kitais struktūriniais
padaliniais peržiūrėjo įstaigų prie Žemės ūkio ministerijos veiklą reguliuojančius teisės aktus, siekdami pašalinti
nuostatas, prieštaraujančias valstybės vykdomosios valdžios sistemą reguliuojantiems teisės aktams pagal
Gairių 2.3.1, 2.3.3, 2.3.4 ir 2.3.5 papunkčius.
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Vyriausybei atskaitingų įstaigų apžvalga
2016 metais veikusių Vyriausybei atskaitingų įstaigų grupei priskirtos viešojo sektoriaus organizacijos:









Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija,
10 Vyriausybės atstovų apskrityse (Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių,
Tauragės, Telšių, Utenos ir Vilniaus) tarnybų,
Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės,
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba,
Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI),
Vyriausioji administracinių ginčų komisija,
Viešųjų pirkimų tarnyba,
Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti
sekretoriatas.

2016 metais institucinių pokyčių Vyriausybei atskaitingų įstaigų grupei priskirtose viešojo sektoriaus
organizacijose nevyko.
2016 metais šiai grupei priklausančiose viešojo sektoriaus organizacijose dirbo vidutiniškai 626 darbuotojai.
Lyginant su 2015 metais, stebimas neženklus vidutinio darbuotojų skaičiaus mažėjimas 7 darbuotojais (1 %).
Reikšmingesnių darbuotojų skaičiaus pokyčių atskirose Vyriausybei atskaitingų įstaigų kategorijai priskirtose
viešojo sektoriaus organizacijose per ataskaitinius metus nenustatyta.
2016 metais Vyriausybei atskaitingų įstaigų dirbančių darbuotojų darbo užmokesčiui buvo skirta 10 mln. Eur.
Lyginant su 2015 metais, stebimas neženklus šio rodiklio reikšmės augimas 0,3 mln. Eur (13 %).
Reikšmingiausias darbuotojų darbo užmokesčio fondo pokytis įvyko Vyriausybės kanceliarijoje, kur
nagrinėjamo rodiklio reikšmė augo 0,3 mln. Eur (6 %).
2016 metais grupei priklausančiose viešojo sektoriaus organizacijose dirbančių darbuotojų vidutinio darbo
užmokesčio mediana buvo 1 263 Eur. Lyginant su 2015 metais, ji padidėjo 57 Eur (5 %). Reikšmingesnių
vidutinio darbuotojų darbo užmokesčio pokyčių atskirose Vyriausybei atskaitingose įstaigose per ataskaitinius
metus nenustatyta.
2016 metais Vyriausybei atskaitingų įstaigų grupei priklausančiose viešojo sektoriaus organizacijose inicijuoti,
priimti ar vykdyti Gairių nuostatas įgyvendinantys sprendimai38:
Įgyvendinant Gairių 2.5 papunkčio nuostatas ir vadovaujantis Vyriausybės 2016 m. lapkričio 23 d. nutarimu
Nr. 1173, jungimo būdu buvo reorganizuoti 10 apskričių (Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio,
Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos ir Vilniaus) archyvų. Po reorganizacijos veiklą tęsia 4 regioniniai valstybės
archyvai – Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Vilniaus – su juridinio asmens statuso neturinčiais teritoriniais padaliniais
(filialais).
Įgyvendindama Gairių 2.1 papunkčio nuostatas, VATESI 2016 m. spalio mėnesį įvertino savo veiklos
reglamentavimo atitiktį Gairėms ir nustatė, kad jis atitinka Gairių nuostatas. Teikdama Vidaus reikalų
ministerijai informaciją, VATESI papildomai pažymėjo, kad VATESI funkcijų ir administracijos struktūros
peržiūrą 2010 metais atliko Valstybės valdymo tobulinimo (Saulėlydžio) komisija, į kurios rekomendaciją –
atsisakyti skyrių vedėjų pavaduotojų (sumažinti vadovaujančio personalo skaičių) – VATESI atsižvelgė. 2014 m.
VATESI funkcijas nagrinėjo Infrastruktūros ir statybos saugos srities ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių
institucijų konsolidavimo procesų darbo grupė ir nusprendė VATESI palikti nekonsoliduota dėl atliekamų itin
specializuotos ir didelės rizikos veiklos reglamentavimo ir priežiūros funkcijų. Taip pat buvo nustatyta, jog
funkcijų, kurias būtų galima perduoti kitoms institucijoms, VATESI neatlieka (visos funkcijos VATESI buvo
paliktos). 2016 m. balandžio 17–29 d. buvo atlikta Tarptautinės atominės energijos agentūros (toliau –
TATENA) Tarptautinė branduolinės saugos reglamentavimo ir priežiūros sistemos įvertinimo misija (angl.
Integrated Regulatory Review Service, IRRS), kuri, be kita ko, vertino ir nacionalinio teisinio reglamentavimo

38

Remiantis Vyriausybei atskaitingų įstaigų pateikta informacija.
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atitiktį tarptautinėms sutartims ir TATENA rekomendacijoms, susijusioms su reguliuojančios institucijos vieta
institucijų sistemoje ir ištekliais. Šios misijos metu esminių neatitikčių reikalavimams nenustatyta.
Įgyvendindama Gairių 2.1 papunkčio nuostatas, Mokestinių ginčų komisija įvertino savo veiklos
reglamentavimo atitiktį Gairėms ir 2017 m. kovo mėnesį informavo Vidaus reikalų ministeriją, kad komisijai
pavesta vienintelė funkcija – mokestinių ginčų, kylančių tarp mokesčių mokėtojo ir centrinio mokesčių
administratoriaus, nagrinėjimas. Šios funkcijos vykdymo alternatyvos buvo išsamiai nagrinėtos 2009–
2010 metais. Savo išvadas ir pasiūlymus šiuo klausimu parengė Vyriausybės sudaryta darbo grupė ir Valstybės
valdymo tobulinimo (Saulėlydžio) komisija. Vyriausybė, apsvarsčiusi išvadas, pritarė siūlymui reorganizuoti
Vyriausiąją administracinių ginčų komisiją ir Mokestinių ginčų komisiją prie Vyriausybės sujungimo būdu į vieną
įstaigą prie Teisingumo ministerijos ir atitinkamus įstatymų projektus pateikė Seimui. Svarstant šiuos įstatymų
projektus Seime, buvo parengtas alternatyvus pasiūlymas – panaikinti dubliuojančią ir perteklinę centrinio
mokesčių administratoriaus funkciją nagrinėti mokestinius ginčus ir nustatyti, kad mokestinius ginčus spręstų
tik Mokestinių ginčų komisija. Tačiau Seimas atmetė abu įstatymų projektus konstatuodamas, kad nėra nei
organizacinių, nei ekonominių, nei kitokių motyvų tokiems sprendimams, o daugiau kaip 11 metų
funkcionuojanti mokestinių ginčų nagrinėjimo sistema save pateisino. Šiuo metu Valstybinė mokesčių
inspekcija prie Finansų ministerijos (dėl kurios priimtų sprendimų Mokestinių ginčų komisija nagrinėja
mokesčių mokėtojų skundus) restruktūrizuoja Kontrolės departamentą, prijungdama prie jo Vilniaus apskrities
valstybinės mokesčių inspekcijos Kontrolės departamento padalinius. Vėliau numatoma centralizuoti visus
apskričių mokesčių inspekcijų kontrolės departamentus. Įgyvendinus šias priemones, visus sprendimus dėl
mokestinio patikrinimo aktų priims ne apskričių inspekcijos, o centrinis mokesčių administratorius – Valstybinė
mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos. Todėl mokesčių mokėtojų skundus dėl Valstybinės mokesčių
inspekcijos prie Finansų ministerijos priimtų sprendimų ikiteisminiame mokestinių ginčų nagrinėjimo etape
nagrinės nebe dvi institucijos – pati Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos ir Mokestinių ginčų
komisija, bet viena ikiteisminė mokestinius ginčus nagrinėjanti institucija – Mokestinių ginčų komisija.
Kitos Vyriausybei atskaitingos įstaigos informavo, kad sprendimų, susijusių su Gairių nuostatų įgyvendinimu,
ataskaitiniais metais inicijuota, priimta ar vykdyta nebuvo.
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6. Valstybės viešojo sektoriaus tendencijos
2016 metais valstybės viešajame sektoriuje toliau buvo vykdomi viešojo sektoriaus organizacijų optimizavimo
veiksmai įgyvendinant šias sistemines viešojo valdymo tobulinimo iniciatyvas:











mažinant biudžetinių įstaigų teritorinių padalinių skaičių – stambinant biudžetinių įstaigų teritorinius
padalinius, plečiant jų veiklos teritorijų ribas, atsisakant jiems suteikto juridinio asmens statuso, o jų
valdymą centralizuojant vadovaujančioje įstaigoje;
jungimo būdu reorganizuojant teritoriniu principu veikiančias ir atskiro juridinio asmens statusą
turinčias viešojo sektoriaus organizacijas (mažinant tokių organizacijų skaičių ir į vieną organizaciją su
savarankiško juridinio asmens statuso neturinčiais teritoriniais padaliniais sujungiant kelias teritoriniu
principu veikiančias viešojo sektoriaus organizacijas, atliekančias identiškas funkcijas);
vykdant ypač mažų biudžetinių įstaigų (kuriose dirba mažiau nei 20 darbuotojų) pertvarką, jungiant
tokias įstaigas tarpusavyje, likviduojant tokias įstaigas ir perduodant jų funkcijas kitoms
organizacijoms;
nuosekliai atliekant biudžetinių įstaigų funkcijų peržiūras, atsisakant perteklinių, besidubliuojančių,
viešajam sektoriui nebūdingų funkcijų;
optimizuojant tam tikrų funkcijų atlikimą viešojo sektoriaus organizacijose, 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 priežiūros, infrastruktūrų reguliavimo, aplinkos
apsaugos kontrolės, vartotojų teisių apsaugos) 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 (įgyvendinant Vyriausybės
2016 m. vasario 18 d. pasitarimo (protokolo Nr. 9-8) sprendimus);
priimant sprendimus dėl valstybės įmonių tolesnės veiklos tikslingumo, atsižvelgus į Ekonominio
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos pateiktas rekomendacijas bei galimybes valstybės įmonių
atliekamas funkcijas perduoti privačiam sektoriui (įgyvendinant ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 30 d.
įsakymu Nr. 4-597 sudarytos darbo grupės sprendimus ir pasiūlymus) ir kt.

Vertinant valstybės viešojo sektoriaus organizacijų darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio medianos kitimą,
pastebimas šios reikšmės augimas 7 %. Tam esminės įtakos turėjo:







du kartus per 2016 metus didintas minimalus darbo užmokestis (atitinkamai išaugo 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 valstybės politikų ir valstybės pareigūnų, valstybės įmonių, valstybės valdomų bendrovių ir
viešųjų įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarka,
atskirų sričių darbuotojams mokamo darbo užmokesčio didinimas (iš privalomojo sveikatos draudimo
fondo biudžeto rezervo 8 % didintas sveikatos priežiūros specialistų, slaugos ir pagalbinio medicinos
personalo atlyginimas, perskirstytos Kultūros ministerijos asignavimuose numatytos lėšos panaudotos
kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui didinti, padidinti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų
pareiginių algų koeficientai),
pradėtos mokėti dalinės kompensacijos už ekonominės krizės laikotarpiu sumažintą darbo užmokestį
bei natūralios darbo užmokesčio didėjimo priežastys (priedų, premijų, kompensacijų mokėjimas;
valstybės tarnautojų tarnybos stažo augimas, kasmetinio vertinimo metu suteiktos ar priskirtos
aukštesnės kvalifikacinės klasės, perkėlimas į aukštesnes pareigas, išeitinės išmokos tarnybą
paliekantiems tarnautojams ir kt.).
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65 paveikslas. Vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio39 pokyčiai 2005-2016 metais (Eur)
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2015 metais, po septynerių metų pertraukos, valstybės viešojo sektoriaus darbuotojų vidutinio darbo
užmokesčio mediana pasiekė prieškrizinį lygį (2008 metais mediana buvo 673 Eur). Praėjusiais metais ši
mediana dar paaugo 49 Eur ir buvo lygi 729 Eur (nuo 68040 Eur iki 729 Eur, 7 %).
Išplėtus ataskaitos objektą (į rodiklių skaičiavimus įtraukus Seimui atskaitingų įstaigų, Respublikos Prezidento
kanceliarijos, teisminių institucijų ir įstaigų bei prokuratūrų duomenis) apskaičiuota valstybės viešojo
sektoriaus organizacijose dirbančių darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio mediana – 758 Eur, 2015 metais –
707 Eur. Įvertinus šių rodiklio reikšmių pasikeitimą, nustatytas toks pats – 7 % padidėjimas.
Remiantis Statistikos departamento oficialiai pateikiamais duomenimis, vidutinis privataus sektoriaus
darbuotojų darbo užmokestis bruto siekė 809 Eur. Lyginant jį su 2016 metų valstybės viešojo sektoriaus
darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio mediana, konstatuotina, kad privačiame sektoriuje vidutinis
darbuotojų darbo užmokestis yra 51 Eur (6 %) didesnis41. Palyginus 2016 metų vidutinį darbo užmokestį šalies
ūkyje (remiantis Statistikos departamento duomenimis, jis buvo lygus 823 Eur) su valstybės viešojo sektoriaus
darbuotojų vidutiniu darbo užmokesčio dydžiu, konstatuotinas valstybės viešojo sektoriaus darbuotojams
mokamo darbo užmokesčio vidurkio atsilikimas maždaug 8 % (65 Eur).
Atskirai pažymėtina, kad bendra viso viešojo sektoriaus darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio mediana lygi
646 Eur ir yra 163 Eur (20 %) mažesnė už anksčiau įvardytą vidutinį atlyginimą privačiame sektoriuje bei
177 Eur (22 %) mažesnė už vidutinį darbo užmokestį šalies ūkyje.
Per 2016 metus vidutinis darbo užmokestis augo tiek privačiame, tiek viešame sektoriuje, tiek ir šalies ūkyje
bendrai. Lyginant Statistikos departamento pateikiamas skirtingų metų (2015 ir 2016) to paties (IV) ketvirčio
šio rodiklio reikšmes, ataskaitiniais metais nustatytas toks pats 66 Eur (9 %) vidutinio atlyginimo augimas tiek
privačiame sektoriuje (nuo 743 Eur iki 809 Eur), tiek bendrai šalies ūkyje (nuo 757 Eur iki 823 Eur).
Viešojo, privataus ir šalies ūkio sektorių vidutinio darbo užmokesčio palyginimas parodė aiškų viešojo
sektoriaus atsilikimą – darbo užmokestis, mokamas valstybės viešojo sektoriaus darbuotojams yra mažiausias
ir auga lėčiausiai. Atsižvelgiant į ataskaitos III dalyje teiktą informaciją apie viešajame sektoriuje egzistuojantį
didelį vadovų ir darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio skirtumą (apskaičiuotą naudojant tiek darbuotojų, tiek
vadovų vidutinio darbo užmokesčio rodiklio reikšmes, santykinis skirtumas tarp kurių atskirose srityse yra
daugiau negu 4 kartai), nereikėtų pamiršti, kad realūs eiliniams darbuotojams (ne vadovams) mokami
atlyginimai dažnai nesiekia net ir pateikiamo vidutinio atlyginimo dydžio. Šios tendencijos, kartu su III dalyje
39

Siekiant išsaugoti palyginamumą, šios vidutinio darbo užmokesčio medianos reikšmei apskaičiuoti buvo naudoti tik vykdomosios
valdžios srities („senos apimties“ ataskaitos) viešojo sektoriaus organizacijų šio rodiklio 3 ketvirčių (II, III ir IV) reikšmės TDS.
40 Atsižvelgiant į I ataskaitos dalyje nurodytas priežastis, 2015 metų medianos reikšmė perskaičiuota naudojant TDS pateikiamus 3 (II,
III ir IV) ketvirčių duomenis.
41 Galima paklaida, nes rengiant ataskaitą naudoti Statistikos departamento oficialiai patvirtinti ir Vidaus reikalų ministerijai pateikti
2016 metų IV ketvirčio duomenys. Subendrinti statistiniai duomenys už visus praėjusius metus oficialiai skelbiami tik birželio mėnesį.
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aprašytais sprendimais bei pažymėtu tolygiai vykdomu darbo užmokesčio didinimu darbuotojams ir vadovams,
sąlygojančiu stabilaus atotrūkio tarp šių dviejų grupių rodiklio reikšmių išlaikymą, formuoja neigiamą
visuomenės požiūrį į valstybėje taikomą darbo apmokėjimo politiką, skatina nepasitikėjimą priimamais
valdymo sprendimais ir didina nepasitenkinimą ir įtampą sektoriaus viduje.
66 paveikslas. 2016 metų vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (Eur) palyginimas
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Vertinant vidutinio valstybės viešajame sektoriuje dirbančių darbuotojų skaičiaus pokyčius, antrus metus iš
eilės stebimas šio skaičiaus reikšmės mažėjimas 2 %: 3 247 darbuotojais su vidaus reikalų statutiniais ir
profesinės karo tarnybos kariais (t. y. nuo 180 505 iki 177 258 darbuotojų) ir 2 824 darbuotojais be vidaus
reikalų statutinių tarnautojų ir profesinės karo tarnybos karių (t. y. nuo 154 726 iki 151 902 darbuotojų).
Darbuotojų skaičiaus mažėjimui didžiausią įtaką turėjo minėtų sektoriaus optimizavimo sprendimų
įgyvendinimas (likviduotos įstaigos, funkcijų atlikimo optimizavimas ir centralizavimas, funkcijų atlikimo
konsolidavimas, viešajam sektoriui nebūdingų ar nebūtinų atlikti funkcijų atsisakymas ar tam tikrų funkcijų
atlikimo perskirstymas tarp subjektų, statutinių valstybės tarnautojų statuso pokyčiai, procesų
automatizavimas ar perkėlimas į elektroninę erdvę ir kt.), atitinkamai lėmęs ir darbuotojų skaičiaus mažėjimą.
Dar vienas veiksnys – objektyviai didesnis privataus sektoriaus patrauklumas ir dėl didžiulio biurokratizmo
ribotai lankstus viešojo sektoriaus, kaip darbdavio, konkurencingumo didinimas. Sprendimai viešajame
sektoriuje dažnai fragmentiški, priimami chaotiškai, nuodugniai nevertinant, kaip jie paveiks nusistovėjusias
institucines sistemas ar valdymo ryšius, nesulaukus vienų priemonių įgyvendinimo rezultatų – ieškoma naujų
sprendimų galutinai nesusiformavusiai ar nenustatytai situacijai tobulinti, atsiradusios iniciatyvos ar siūlymų
įgyvendinimas dėl nustatytų sudėtingų ir gremėzdiškų procedūrų užsitęsia pernelyg ilgai, kartais tiek, kad pats
siūlymas, pasikeitus situacijai ar išaiškėjus naujoms aplinkybėms apskritai lieka neįgyvendintas. Taip pat vis
nesiryžtama perduoti diskreciją savarankiškai spręsti tam tikrus kasdienius, su darbo organizavimu ar
apmokėjimu susijusius klausimus pačioms viešojo sektoriaus organizacijos dėl vis dar dažnai pasitaikančių ir į
viešumą iškylančių piktnaudžiavimo ar nepotizmo atvejų. Visos šios priežastys dar labiau didina viešojo
sektoriaus sąstingį, nelankstumą ir atsilikimą.
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67 paveikslas. Vidutinio darbuotojų skaičiaus42 pokyčiai 2010-2016 metais (įskaitant vidaus reikalų sistemos
statutinius valstybės tarnautojus ir profesinės karo tarnybos karius)
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68 paveikslas. Vidutinio darbuotojų skaičiaus pokyčiai 2004-2016 metais (be vidaus reikalų sistemos
statutinių valstybės tarnautojų ir profesinės karo tarnybos karių)
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Viešojo sektoriaus stebėsenos duomenys rodo, kad jau 4 metus iš eilės didėja valstybės viešajame sektoriuje
dirbantiems darbuotojams išlaikyti skirtas darbo užmokesčio fondas43. Ataskaitiniais metais jis padidėjo dar
44 mln. Eur (3 %).
69 paveikslas. Viešojo sektoriaus darbo užmokesčio fondo pokyčiai 2010-2016 metais (mlrd. Eur)
1,2

1,2

1,1

1,4

1,4

1,2

1,4

1,4

1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Apibendrinant pokyčius valstybės viešajame sektoriuje, galima konstatuoti, kad 2016 metai laikytini aktyvaus
ir nuoseklaus šio sektoriaus optimizavimo tąsa. Įgyvendinus struktūrų, veiklos ir valdymo optimizavimo,
42

Siekiant palyginamumo, šioje dalyje vidutinio darbuotojų skaičiaus reikšmė apskaičiuota naudojant tik vykdomosios valdžios srities
(„senos apimties“ ataskaitos) viešojo sektoriaus organizacijų TDS pateikiamus duomenis
43 Siekiant palyginamumo, šioje dalyje darbuotojams išlaikyti skirto darbo užmokesčio fondo reikšmė apskaičiuota naudojant tik
vykdomosios valdžios srities („senos apimties“ ataskaitos) viešojo sektoriaus organizacijų TDS pateikiamus duomenis
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funkcijų atlikimo konsolidavimo, centralizavimo ar perskirstymo, nebūdingų funkcijų atsisakymo ar perdavimo
privačiam sektoriui sprendimus, sumažėjo valstybės viešojo sektoriaus organizacijų bei juose dirbančių
darbuotojų skaičius. Tačiau šį kiekybinį pokytį tapatinti su viešojo sektoriaus optimalumu ar efektyvumo
didėjimu yra pernelyg anksti ir būtų nepagrįsta dėl daugybės skaičiuose neatsispindinčių kokybinių pertvarkų
trūkumų.
Aktualus to pavyzdys galėtų būti pokyčių viešajame sektoriuje (viešojo sektoriaus organizacijų skaičiaus
mažėjimo) ir išlaidų, skiriamų su bendrųjų funkcijų atlikimui, sąsajumo trūkumas. To priežastis, įgyvendinant
pasitarimo sprendimus, buvo bandoma nustatyti lyginant bendrus šios ataskaitos ir Finansų ministerijos
rengiamos Vyriausybei atskaitingų institucijų ir įstaigų bendrųjų funkcijų efektyvumo vertinimo ataskaitos
aspektus.
Atlikus vertinimą, padaryta išvada, kad susieti pokyčius viešajame sektoriuje ir bendrųjų funkcijų efektyvumą
nėra galimybės dėl šių priežasčių:




skirtingi ataskaitų objektai (t. y. ataskaitose apžvelgiamų viešojo sektoriaus organizacijų imtis). Viešojo
sektoriaus ataskaitoje nagrinėjamos 4 357 viešojo sektoriaus organizacijos (iš jų – 894 valstybės viešojo
sektoriaus organizacijos), bendrųjų funkcijų efektyvumo ataskaitos objektą sudaro vos 264 viešąjį
administravimą vykdančios Vyriausybei atskaitingos įstaigos. Dėl šios priežasties dalis reorganizuojamų
ar likviduojamų įstaigų, kurių pertvarkos daro įtaką viešojo sektoriaus ataskaitos rodikliams, į bendrųjų
funkcijų efektyvumo ataskaitą net nepatenka, todėl ir įtakos joje analizuojamiems rodikliams neturi;
reorganizuojant įstaigas ir tvirtinant naujas įstaigų administracijų struktūras nustatytų siekiamų
bendrosios veiklos efektyvumo vertinimo kriterijų (tokių, kaip darbuotojų skaičius tenkantis vienam
vadovaujančiam darbuotojui (nustatyta siektina reikšmė ne mažiau kaip 5 darbuotojai tenkantys 1
vadovui) ir bendrosios/specialiosios veiklos srities darbuotojų santykis (nustatyta siektina reikšmė ne
daugiau kaip 0,3 bendrąsias funkcijas atliekančio darbuotojo 1 specialiąsias funkcijas vykdančiam
darbuotojui)) reikšmių nepaisymas. Vienas tokių atvejų – anksčiau paminėta 2016 metais vykdyta
teritorinių visuomenės sveikatos centrų pertvarka, ženkliai paveikusi tiek sveikatos apsaugos srities
įstaigų, tiek joje dirbančių darbuotojų skaičiaus rodiklių reikšmes. Šios pertvarkos metu jungimo būdu
buvo reorganizuota 10 teritoriniu principu veikusių visuomenės sveikatos centrų (didžiojoje dalyje jų
vadovų ir darbuotojų santykis buvo didesnis negu 5) ir įsteigtas vienas Nacionalinis visuomenės
sveikatos centras. Tačiau optimalios centro struktūros nei vadovų ir darbuotojų, nei bendrąsias ir
specialiąsias funkcijas atliekančių darbuotojų santykio požiūriu nebuvo pasiekta – 2016 metais šioje
įstaigoje abiejų rodiklių reikšmės siekiamų dydžių neatitinka. Per menką dėmesį tinkamam bendrųjų
funkcijų efektyvumo užtikrinimui patvirtina ir pasitaikantys atvejai, kuomet reorganizacija įstaigos
bendrosios veiklos efektyvumo vertinimo rodikliams neturi teigiamo poveikio (pvz., Valstybės
garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje, įsteigtoje jungimo būdu reorganizavus 5 teritoriniu
principu veikusias teisinės pagalbos tarnybas, buvo patvirtinta struktūra, kurioje vadovų ir darbuotojų
santykis lygus vos 3,2), ar net sąlygoja po reorganizacijos stebimą jų reikšmių kitimą neigiama prasme
(pvz., patvirtinus naują administracijos struktūrą Ginklų fonde prie Vidaus reikalų ministerijos, vadovų
ir darbuotojų santykis pagerėjo, tačiau dvigubai pablogėjo specialiąsias ir bendrąsias funkcijas
atliekančių darbuotojų santykis). Ir nors yra ir teigiamų įstaigų reorganizavimo pavyzdžių (pvz.,
Valstybės sienos apsaugos tarnyboje prie Vidaus reikalų ministerijos vykdytų reformų pasekme tapęs
visų nagrinėjamų rodiklių gerėjimas, leidęs atskirose įstaigose pasiekti vadovų ir darbuotojų santykį net
8 kartus viršijantį siekiamą reikšmę), tačiau anksčiau dėstomi pavyzdžiai rodo, kad rekomendacinis
rodiklių pobūdis nėra pakankama paskata imtis priemonių tinkamam vadovų ir darbuotojų santykio
nustatymui net ir vykdant įstaigų administracijų struktūrų ar veiklos pertvarkas. Todėl, nors tokios
pertvarkos ir turi teigiamą poveikį kiekybiniams viešojo sektoriaus ataskaitos rodikliams, tačiau iš
pateikiamų pavyzdžių matoma skirtinga jų įtaka įstaigos veiklos ar valdymo efektyvumui ir kokybei.

Panašių kiekybinių ir kokybinių pokyčių santykio pavyzdžių, detaliau nagrinėjant pokyčius atskirose viešojo
sektoriaus organizacijose ar lyginant skirtingų rodiklių santykį ar santykinį pokytį, galima nustatyti ir kitų
sprendimų įgyvendinimo atvejais. Tai ir ataskaitos III dalyje nagrinėtas valstybės viešojo sektoriaus vadovų ir
darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio didinimui skirtų sprendimų įgyvendinimas, kuris, vertinant atskirai,
rodo sveikintiną siekį didinti viešajame sektoriuje dirbančių asmenų apmokėjimą, atitinkamai ir viso sektoriaus
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konkurencingumą, tačiau lyginant šių sprendimų pasekmes kartu, ryškėja ir neigiama šių sprendimų pusė – t. y.
augantis arba stabiliai išlaikomas atotrūkis tarp vadovų ir darbuotojų atlyginimų, dar labiau gilinantis darbo
apmokėjimo netolygumus valstybėje ir didinantis pajamų bei galimybių nelygybę, dėl ko vis daugiau kritikos
sulaukiama net tik šalies viduje, tačiau ir tarptautinėje arenoje.
Dar vienas pavyzdys – viešojo sektoriaus organizacijų bei jose dirbančių darbuotojų skaičiaus mažinimas
optimizuojant įstaigų struktūras ar joms priskirtų funkcijų atlikimą – atvejais, kuomet tokie pokyčiai nėra
grindžiami nuosekliais skaičiavimais, atskirai ir objektyviai įvertinant kiekvienos priskirtos funkcijos tinkamam
atlikimui reikalingus finansinius ar žmogiškuosius išteklius, viešojo sektoriaus darbuotojų skaičiaus mažinimas
dažnai sukelia priešingą laukiamam poveikiui efektą – darbų apimtys viešajame sektoriuje dirbantiems
asmenims didėja, atitinkamai ilgėja jiems pavestų funkcijų atlikimo laikotarpiai, kenčia tokių funkcijų atlikimo
kokybė, smunka visos įstaigos veiklos efektyvumas.
Paminėtini taip pat ir įstaigų likvidavimo ar funkcijų perdavimo sprendimai, kuomet prieš juos įgyvendinant
nėra detaliai planuojamas finansinių ar žmogiškųjų išteklių poreikis, nėra vertinamos viešojo sektoriaus
organizacijos, kuriai tam tikros funkcijos yra perduodamos, galimybės jas įgyvendinti, nėra vertinamas tokių
sprendimų poveikis visai institucinei sistemai ar valdymo sričiai apskritai, ir tik įgyvendinimo procese
susumuojami tikrieji sprendimų kaštai, o ryškėjantis ekonominis nenaudingumas ar atsirandantys trukdžiai
funkcijų tęstinumo užtikrinime lemia pasitaikančias tam tikrų sričių pertvarkos nesėkmes (pvz., kelintus metus
nevisai sėkmingai planuojamos ir įgyvendinamos aplinkos apsaugos kontrolės, archyvų, švietimo, socialinės
apsaugos, globos ar sveikatos priežiūros institucinių sistemų pertvarkos, kuomet priimami sprendimai,
duodami pavedimai, pradedamos procedūros, kurios galiausiai stabdomos, keičiamos ar pripažįstamos
netekusiomis galios). Ir tai tik maža dalis aktyvios viešojo sektoriaus optimizacijos procese pastebėtų neigiamų
padarinių sektoriaus valdymo ir veikimo kokybei ir efektyvumui.
Vidaus reikalų ministerijoje, atsižvelgiant į 17-osios Vyriausybės programos prioritetus ir reaguojant į anksčiau
dėstomų trūkumų suponuotą poreikį sisteminiams, visą valstybės viešąjį sektorių liečiantiems sprendimams,
susijusiems su aiškiai ir efektyviai sąveikaujančios institucinės sąrangos ir pavestoms funkcijoms atlikti
tinkamiausių administracijų struktūrų viešojo sektoriaus organizacijose nustatymu, 2016 metais pradėti rengti
pareigybių viešojo sektoriaus organizacijose poreikio įvertinimo metodikos, viešojo sektoriaus darbuotojų
darbo užmokesčio skaičiavimo metodikos ir viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo projektai. Šiuose
dokumentuose planuojama pateikti sisteminius siūlymus, kurių kompleksinis įgyvendinimas leistų sukurti
aiškią ir darnią viešojo sektoriaus organizacijų, joms pavestų funkcijų ir šias funkcijas atliekančių aukštos
kvalifikacijos darbuotojų, kuriems būtų galimybė pasiūlyti konkurencingą atlygį už kokybiškai atliktą darbą,
sistemą.
Tačiau, atsižvelgiant į planuojamą siūlymų pateikimo terminą (2017 metų IV ketvirtis), ilgus sisteminių siūlymų
parengimo, suderinimo ir įgyvendinimo laikotarpius, bei poreikį kuo operatyviau reaguoti į jau šiuo metu
identifikuotas ar ryškėjančias problemas, ir toliau turėtų būti tęsiamos pradėtos ir pasiteisinusios viešojo
sektoriaus tobulinimui skirtos iniciatyvos, o nauji sprendimai priimami reikiamą dėmesį skiriant:






viešojo sektoriaus darbuotojų darbo ir apmokėjimo už darbą sąlygų gerinimui, mažinant atotrūkį tarp
vadovų ir darbuotojų atlyginimų ir didinant sektoriaus konkurencingumą ir patrauklumą aukštos
kvalifikacijos darbuotojams;
viešojo sektoriaus organizacijų administracijų struktūrų tobulinimui, laikantis bendrųjų funkcijų
atlikimo efektyvumo kriterijams nustatytų siektinų reikšmių (bent vadovų ir darbuotojų skaičiaus, bei
bendrosios veiklos ir specialiosios veiklos srities darbuotojų skaičiaus santykio reikšmėms suteikiant
privalomą, o ne rekomenduojamą pobūdį) ir derinant tvirtinti planuojamus struktūrų projektus su
Vidaus reikalų ar Finansų ministerijomis;
biurokratizmo mažinimui, paprastinant teisėkūros, sprendimų priėmimo, paslaugų teikimo ir institucijų
bendradarbiavimo procesus;
savarankiško juridinio asmens statusą turinčių viešojo sektoriaus organizacijų skaičiaus mažinimui,
naikinant tokį statusą teritoriniams organizacijų padaliniams, vienodas funkcijas skirtingose teritorijose
vykdančias organizacijas jungimo būdu reorganizuojant į vieną juridinį asmenį su teritoriniais
padaliniais ar likviduojant organizacijas ir koncentruojant jų funkcijų atlikimą aukštesnėje pagal
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pavaldumą viešojo sektoriaus organizacijoje (funkcijas perduodant kartu su finansiniais ir
žmogiškaisiais ištekliais);
biudžeto asignavimų taupymui viešojo sektoriaus organizacijose, sukuriant ne tik privalomus
įpareigojimus, tačiau ir naudą pačiai organizacijai (pvz., numatant galimybę asignavimų vienoje srityje
ekonomijos atveju, nustatytą dalį sutaupytų lėšų pačios organizacijos sprendimu perskirstyti kitoms,
labiau lėšų stokojančioms sritims);
iki naujų institucinės sąrangos tobulinimo pasiūlymų pateikimo, priimamų viešojo sektoriaus
tobulinimo sprendimų atitikties Gairėse nustatytoms kryptims ir minimaliesiems reikalavimams
užtikrinimui.
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7. Savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijų apžvalga
Rengiant 2016 m. savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijų apžvalgą siekiant duomenų palyginamumo,
analizuoti duomenys kaip ir ankstesniais (2013, 2014 bei 2015 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;
 taip pat apie duomenys apie savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijų darbo užmokesčio fondą,
kurie 2013 -2015 metais nebuvo analizuojami.
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 įstaigų steigimas ir išlaikymas, viešųjų įstaigų, savivaldybės įmonių ir kitų
savivaldybės juridinių asmenų steigimas yra savarankiškoji savivaldybių funkcija (Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 4 punktas);
 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.

7.1. Savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijos
Pagal Juridinių asmenų registro ir pačių savivaldybių pateiktus duomenis 2016 m. Lietuvoje veikė 3 463
savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijos, iš jų:
Savivaldybių viešojo sektoriaus Organizacijų Dalis nuo visų viešojo
organizacijų teisinė forma
skaičius
sektoriaus organizacijų
Biudžetinės įstaigos
2 701
78 %
Viešosios įstaigos
543
15,7 %
AB ir UAB
173
5 %
Savivaldybės įmonės
46
1,3 %
Iš viso
3 463
100 %
*Pastaba. Rengiant savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijų apžvalgą už 2016 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).
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70 paveikslas. Savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijos 2016 m.
AB ir UAB
173; 5%

Savivaldybės įmonės
46; 1,3 %

Viešosios įstaigos
543; 15,7%

Biudžetinės įstaigos
2701; 78%

Lyginant 2014 – 2016 metais veikusias savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijas, stebimi tik nedideli
savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijų skaičiaus pakitimai, kurie kiek žymesni pastaraisiais metais, kuomet
jų sumažėjo 92 juridiniais asmenimis arba 2,66 %.
Metai
2016
2015

Savivaldybių viešojo sektoriaus
organizacijų skaičius
3 463
3 555

2014

3 576

Pokytis

Pokytis proc.

-92
-21

-2,66 %
-0,59 %

5

0,14 %

Taigi, darytina išvada, kad ženklių pokyčių savivaldybių viešųjų organizacijų sektoriuje skaičiaus aspektu
nevyksta.
71 paveikslas. Savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijos 2016 m. – 2014 m.

Savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijos
2014 -2016 m.
46
46
53

Savivaldybių įmonės

173
177
245

AB ir UAB

543
581
528

Viešosios įstaigos

2701
2751
2750

Biudžetinės įstaigos
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Lyginant visų teisinių formų savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijų skaičiaus pokytį per 2015-2016 metų
laikotarpį pastebėtina, kad šis pokytis nėra ženkliai išsiskiriantis nei vienoje grupėje, kiek didesnis viešųjų įstaigų
tarpe ir visai nekito savivaldybės įmonių tarpe.
Teisinė forma
Biudžetinės įstaigos
Viešosios įstaigos
AB ir UAB
Savivaldybės įmonės
Visos savivaldybių viešojo
sektoriaus organizacijos

Skaičius
2016 m.
2015 m.
2701
2751
543
581
173
177
46
46
3463
3555

Pokytis
skaičius
-50
-38
-4
0
-92

proc.
-1,9
-7
-2,3
0
-2,7

Savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijų skaičius 2016 metais sumažėjo 2,66 %.

Savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijos pagal teisinę formą
Biudžetinės įstaigos
2016 m. buvo 2 701 savivaldybių biudžetinė įstaiga (78 % visų savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijų).
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, kultūros įstaigos, socialinės rūpybos ir socialinių paslaugų įstaigos, įvairūs ugdymo centrai.
Biudžetinės įstaigos yra visų savivaldybių administracijos, savivaldybių kontrolės ir audito tarnybos, daugumoje
savivaldybių esantys visuomenės sveikatos biurai, priešgaisrinės apsaugos tarnybos; Vilniaus rajono
savivaldybėje yra biudžetinė įstaiga – Savivaldybės valdyba, tačiau Tarpžinybinės mokestinių duomenų
saugyklos (TDS) duomenimis 2015 – 2016 metais šioje biudžetinėje įstaigoje darbuotojų nebuvo.
Savivaldybių biudžetinių įstaigų skaičius 2016 metais sumažėjo 1,9 %.

Viešosios įstaigos
Savivaldybių viešųjų įstaigų 2016 m. buvo 543 (15,7 % visų savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijų), tarp
jų 12 regioninių savivaldybių viešųjų įstaigų, kurių savininkės yra kelios savivaldybės.
Atsižvelgiant į tai, kad Juridinių asmenų registre duomenis apie viešųjų įstaigų savininkus ar dalininkus
neregistruojami, rengiant ataskaitas apie savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijas pateikti šiuos duomenis
buvo prašoma savivaldybių ir ataskaitoje nurodyti tie duomenys, kuriuos pateikė savivaldybės. Rengiant
savivaldybių viešojo sektoriaus ataskaitas buvo iškelta tokių duomenų šaltinio ir jų patikimumo problema, nes
kai kurios savivaldybės apie savo viešuosius asmenis teikiamą informaciją pakartotinai tikslino, tačiau nesant
vieningo viešųjų įstaigų, kurių savininkė ar dalininkė būtų savivaldybė, registro, nėra galimybės patikrinti šių
duomenų tikslumą*.
*Pastaba. 2014 m. parengtoje viešojo sektoriaus ataskaitoje buvo pažymėta, kad tikslinga pasiūlyti Teisingumo ministerijai
įvertinti poreikį tobulinti Juridinių asmenų registro nuostatus, kad duomenys, kurie yra būtini tenkinti viešiesiems
interesams (pvz., duomenys, kas yra viešosios įstaigos savininkas ir dalininkai), būtų fiksuojami šiame registre ir prireikus
teikiami naudotojams. Šios ataskaitos svarstymas Lietuvos Respublikos Vyriausybėje paskatino parengti Viešųjų įstaigų
įstatymo pakeitimus, kurie užtikrintų institucijų, kurių funkcijoms atlikti būtina informacija apie juridinių asmenų dalyvius
ir jų duomenis, poreikius tokią informaciją gauti ir asmens duomenų apsaugos reikalavimus atitinkantį juridinių asmenų
dalyvių duomenų tvarkymą elektroninėmis priemonėmis.
2016 m. gegužės 12 d. priimtas Lietuvos Respublikos Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 papildymo 81 straipsniu ir 9
straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XII-2346, kurio nuostatos nustato, kad viešosios įstaigos dalininkų duomenys turi būti
teikiami Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) tvarkytojui šios informacinės sistemos nuostatų nustatyta
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tvarka. Šios įstatymo nuostatos įsigalios nuo 2017 m. lapkričio 1 d., o anksčiau įsteigtos viešosios įstaigos duomenis JADIS
turi pateikti iki 2018 m. liepos 1 d., tad pastarojoje savivaldybių viešojo sektoriaus ataskaitoje naudojami savivaldybių
pateikti duomenys apie jų viešąsias įstaigas.

Pagal veiklos pobūdį savivaldybių viešųjų įstaigų įvairovė didžiausia: sveikatos priežiūros įstaigos (ligoninės,
pirminės sveikatos priežiūros centrai, sanatorijos), sporto, kultūros centrai, socialines paslaugas teikiančios
įstaigos, turizmo informacijos, verslo konsultaciniai centrai, švietimo ir ugdymo paslaugas teikiančios įmonės,
bendruomenių centrai, meno, kultūros, sporto įstaigos ir kt.
Tarp 543 savivaldybės viešųjų įstaigų daugiausiai yra:
sveikatos priežiūros įstaigų
sporto ir kultūros įstaigų
socialines paslaugas teikiančių įstaigų
turizmo paslaugas teikiančių įstaigų
švietimo ir ugdymo paslaugas teikiančių įstaigų
verslo skatinimo ir konsultavimo įstaigų

44,6 %
20,8 %
9,4 %
6,3 %
6,1 %
5,9 %

Kai kurių savivaldybių viešųjų įstaigų veiklą galima vertinti kaip regioninio bendradarbiavimo pavyzdžius. Pagal
savivaldybių pateiktus duomenis yra 12 viešųjų įstaigų, kurių savininkėmis yra kelios savivaldybės (nuo 2
(„Tatulos programa“, „Nacionalinis žiedas“, „Pasienio žuvys“, „Vilniaus regiono kaimų vystymo agentūra“) iki
11 („Nemuno Euroregiono Marijampolės biuras“)). Šių viešųjų įstaigų veiklos spektras pakankamai įvairus:
regiono plėtros programų ir projektų rengimas ir įgyvendinimas, atliekų tvarkymas, ekologinis švietimas ir
aplinkos monitoringas, asmens sveikatos apsauga, sportas.

1.
2.

Regioninė viešoji įstaiga
Euroregiono Ežerų kraštas direktorato
biuras
Ignalinos atominės elektrinės regiono
plėtros agentūra

3.

Kauno regiono atliekų tvarkymo centras

4.

Kauno regiono plėtros agentūra

5.

Nemuno Euroregiono Marijampolės
biuras

6.

Plungės rajono greitoji medicinos
pagalba

7.

Šiaulių regiono plėtros agentūra

8.

Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras

9.

Tatulos programa
Vilniaus regiono kaimų vystymo
10.
agentūra
11. Nacionalinis žiedas
12. Pasienio žuvys

Dalininkai
Ignalinos r., Kupiškio r., Molėtų r., Švenčionių r., Utenos r.,
Zarasų r. ir Visagino sav.
Ignalinos r., Zarasų r. ir Visagino sav.
Jonavos r., Kaišiadorių r., Kauno m., Kauno r., Kėdainių r.
ir Raseinių r. sav.
Birštono, Jonavos r., Kaišiadorių r., Kauno m., Kauno r.,
Prienų r. ir Raseinių r. sav.
Alytaus m., Alytaus r., Birštono, Druskininkų, Kalvarijos,
Kazlų Rūdos, Lazdijų r., Marijampolės, Šakių r., Trakų r. ir
Vilkaviškio r. sav.
Plungės r. ir Rietavo sav.
Akmenės r., Joniškio r., Kelmės r., Pakruojo r., Radviliškio
r., Šiaulių m. ir Šiaulių r. sav.
Akmenės r., Joniškio r., Kelmės r., Pakruojo r., Radviliškio
r., Šiaulių m. ir Šiaulių r. sav.
Biržų r. ir Pasvalio r. sav.
Trakų r. ir Vilniaus r. sav.
Kauno m. ir Kauno r. sav.
Neringos ir Šilutės r. sav.

Pastebėtina, kad viešosiomis įstaigomis yra ir Kauno rajono bei Šakių rajono savivaldybių priešgaisrinės
tarnybos, nors kitose savivaldybėse šias funkcijas atlieka biudžetinės įstaigos.
Pagal savivaldybių pateiktus duomenis apie viešųjų įstaigų veiklos pobūdį stebima ir savivaldybės funkcijoms
nebūdingą veiklą vykdančių viešųjų įstaigų, pvz., Dzūkijos aerodromas Alytaus miesto savivaldybėje, S. Dariaus
ir S. Girėno aerodromas Kauno miesto savivaldybėje, Kauno motorlaiviai Kauno r. savivaldybėje, Automobilių
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sporto ir vairuotojų mokymo centras Marijampolės savivaldybėje, Hipodromas Raseinių r. savivaldybėje,
Žirgynas Rietavo savivaldybėje, Teniso kortai Telšių r. savivaldybėje, Tautinis aviacijos sporto žaidinių komitetas
ir Aviacijos sporto centras Trakų r. savivaldybėje, Vito Gerulaičio vardo teniso akademija ir taksi paslaugų viešoji
įstaiga „Vilnius veža“ Vilniaus miesto savivaldybėje (viešoji įstaiga „Vilnius veža“ nuo 2016-04-25 likviduojama
dėl bankroto). Tiksliau nustatyti, kiek savivaldybių viešųjų įstaigų vykdoma veikla yra būdinga savivaldybių
funkcijoms, galima būtų tik atlikus išsamų jų veiklos auditą.
Manytina, kad savivaldybės turėtų dalyvauti tik tokių viešųjų įstaigų veikloje, kurių vykdoma veikla yra
numatyta įstatymuose kaip savivaldybių funkcijos.
Savivaldybių viešųjų įstaigų skaičius 2016 metais sumažėjo 7 %.

Akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės bendrovės
Savivaldybių kontroliuojamų akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių 2016 m. buvo 173 (5 % visų
savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijų).
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 pavyzdžiai paminėti knygynai Jonavos rajono, Kauno miesto, Pasvalio rajono,
Šiaulių miesto, Šilalės rajono, Širvintų rajono ir Varėnos rajono savivaldybėse bei vaistines Šalčininkų rajono
bei Ukmergės rajono savivaldybėse.
Savivaldybių akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių skaičius 2016 metais sumažėjo 2,3 %.

Savivaldybės įmonės
Savivaldybės įmonių 2016 m. buvo 46 (1,3 % visų savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijų).
Tai yra mažiausiai skaitlinga savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijos teisinė forma, jų yra tik dalyje (23jose) savivaldybių. Jų veiklos sritys susijusios su komunalinių paslaugų teikimu, butų ūkiu, tarp jų yra ir
maitinimo, prekybos bei apgyvendinimo paslaugas teikiančių įmonių, kurių veikla iš esmės nėra susijusi su
savivaldybių funkcijomis.
Kaip savivaldybių funkcijoms nebūdingos veiklos pavyzdžius tarp savivaldybės įmonių galima paminėti Kauno
miesto „Žalio kalno“ maitinimo įmonę, Klaipėdos miesto savivaldybės įmones „Sportininkų vaistinė“,
„Debreceno vaistinė“, vaistinė „Salvija“, prekybos įmonę „Foto prekės“, Vilniaus rajono savivaldybės
„Nemenčinės vaistinę“.
Tiksliau nustatyti, kiek savivaldybių įmonių vykdoma veikla yra būdinga savivaldybių funkcijoms, galima būtų
tik atlikus išsamų jų veiklos auditą.
Savivaldybių įmonių skaičius 2016 metais nekito.

Pastebėjimai dėl savivaldybių kontroliuojamų viešojo sektoriaus organizacijų teisinių formų
Savivaldybės, steigdamos juridinius asmenis, turi diskrecijos teisę sprendžiant, kokios teisinės formos
organizaciją steigti. Pažymėtina, kad analogiška ar panašia veikla užsiimančių organizacijų teisinė forma
skirtingose savivaldybėse yra nevienoda. Pvz., vienose savivaldybėse kultūros centrai yra biudžetinės įstaigose,
kitose – viešosios įstaigos; kaip jau buvo nurodyta, daugumoje savivaldybių priešgaisrinės saugos tarnybos yra
biudžetinės įstaigos, o Šakių rajono ir Kauno rajono savivaldybėse – viešosios įstaigos; skirtingos teisinės formos
organizacijos yra ir dienos centrai, jaunimo centrai, socialinės rūpybos įstaigos bei kt.
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Teisės aktai, įpareigojantys savivaldybes vykdyti vienokias ar kitokias funkcijas, dažnai nenustato, kas (kokios
teisinės formos juridinis asmuo) savivaldybėje turėtų tas funkcijas vykdyti. Pvz., pagal Sveikatos priežiūros
įstaigų įstatymo 3 str. Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemos įstaigoms priskiriamos licencijas sveikatos
priežiūrai turinčios valstybės ir savivaldybių asmens sveikatos priežiūros viešosios įstaigos, biudžetinės įstaigos,
valstybės ir savivaldybių įmonės bei įmonės, kurių daugiau kaip 50 procentų akcijų priklauso valstybei ar
savivaldybei; pagal Švietimo įstatymo 43 str. valstybinė ir savivaldybės mokykla yra viešasis juridinis asmuo,
veikiantis kaip biudžetinė arba viešoji įstaiga.; pagal Priešgaisrinės saugos įstatymo 2 str. 12 d. savivaldybės
priešgaisrinė tarnyba – biudžetinė įstaiga, kurios savininkė yra savivaldybė, arba viešoji įstaiga, kurios savininkė
ar viena iš dalininkių yra savivaldybės taryba.
Taip pat pažymėtina, kad komunalines paslaugas bei būsto priežiūros paslaugas skirtingose savivaldybėse teikia
taip pat skirtingos teisinės formos juridiniai asmenys: uždarosios akcinės bendrovės arba savivaldybės įmonės.

Savivaldybių viešojo sektorius organizacijų optimizavimas
2015 metų viešojo sektoriaus ataskaitos rezoliucinėje dalyje savivaldybėms buvo rekomenduota imtis veiksmų
mažinti neefektyviai veikiančių viešojo sektorius organizacijų skaičių ir imtis aktyvesnių veiksmų siekiant
užbaigti nebeveikiančių savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijų likvidavimo ar bankroto procedūras.
Pažymėtina, kad 2016 metais savivaldybėse neveikiančių iš savivaldybės biudžeto išlaikomų viešojo sektoriaus
organizacijų mažinimas vyko intensyviau nei ankstesniais (2014 - 2015) metais.
Išregistruotos savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijos
Metai

Išregistruotų viešojo sektoriaus
organizacijų skaičius

2016 m.

108

iš jų

2015 m.

33

iš jų

2014 m.

16

iš jų

Išregistruotų viešojo sektoriaus organizacijų teisinė
forma
80 biudžetinių įstaigų
13 viešųjų įstaigų
8 uždarosios bendrovės
7 savivaldybės įmonės
22 biudžetinės įstaigos
8 viešosios įstaigos
3 savivaldybės įmonės
12 biudžetinės įstaigos
4 viešosios įstaigos

Iš 80 išregistruotų biudžetinių įstaigų 67 – ikimokyklinio ugdymo ir švietimo įstaigos; daugiausiai tokių Vilniaus
m. (7), Kauno m. (6), Plungės r. (5), Molėtų r. ir Šilutės r. (po 4) bei Marijampolės, Utenos r. ir Varėnos r. (po 3)
savivaldybėse.
Tarp 13 išregistruotų viešųjų įstaigų 4 yra asmens sveikatos priežiūros įstaigos (Alytaus r. savivaldybės
Miroslavo ambulatorija, Elektrėnų savivaldybės Semeliškių ambulatorija, Klaipėdos r. savivaldybės Kretingalės
ambulatorija ir Molėtų r. savivaldybės Suginčių bendrosios praktikos gydytojo kabinetas. Kitos išregistruotos
viešosios įstaigos tai Alytaus m. savivaldybės Energetinio efektyvumo didinimo agentūra, Anykščių r.
savivaldybės „Burbiškis“, Elektrėnų savivaldybės Sporto, turizmo ir pramogų centras, Klaipėdos m. savivaldybės
„Danės galerija“, Pakruojo r. savivaldybės „Pakruojo būstas“, Panevėžio m. savivaldybės „Panevėžio muzika“,
Šilutės r. savivaldybės Turizmo, sporto ir pramogų centras, Tauragės r. savivaldybės Verslo informacinis
centras, Vilniaus m. savivaldybės Nacionalinis mokslo ir kongresų centras.
Po 3 UAB išregistravo Kauno m. („Karštas vynas“, „Bugvita“ ir „Verslo vystymo projektai“) ir Vilniaus m.
(„Grigiškių komunalinis ūkis“, „Marega“ ir „Kalvarijų turgus“) savivaldybės; po 1 UAB išregistruota Kauno r.
(„Dezinfekcinė pagalba“) ir Šiaulių m. („Šiaulių turgus“) savivaldybėse.
Tarp išregistruotų savivaldybės įmonių yra maitinimo įmonės „Kepinys“ ir „Erfurtas“ Vilniaus m. savivaldybėje
ir „Nevėžis“ Panevėžio m. savivaldybėje; „Elektrėnų vaistinė“ Elektrėnų savivaldybėje, „Židikų vaistinė“
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Mažeikių r. savivaldybėje, „Varpo“ knygynas Plungės r. savivaldybėje ir „Santakos butų ūkis“ Kauno m.
savivaldybėje.
Daugiausiai neveikiančių viešojo sektoriaus organizacijų 2016 m. išregistravo Vilniaus miesto savivaldybė (11),
Kauno miesto savivaldybė (10), Elektrėnų savivaldybė (5), Marijampolės, Mažeikių ir Molėtų rajonų
savivaldybės (po 4).

Pertvarkomos savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijos
Be 2016 m. išregistruotų 108 savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijų dar 71 savivaldybių viešojo sektoriaus
organizacija buvo pertvarkoma.
Metai

Pertvarkomų viešojo sektoriaus
organizacijų skaičius

2016 m.

71

iš jų

2015 m.

80

iš jų

2014 m.

15

iš jų

Pertvarkomų viešojo sektoriaus organizacijų teisinė
forma
49 biudžetinės įstaigos
13 viešųjų įstaigų
5 uždarosios akcinės bendrovės
4 savivaldybės įmonės
49 biudžetinės įstaigos
16 viešųjų įstaigų
8 uždarosios akcinės bendrovės
7 savivaldybės įmonės
6 biudžetinės įstaigos
6 uždarosios akcinės bendrovės
3 savivaldybės įmonės

Iš 49 pertvarkomų biudžetinių įstaigų 31 – ikimokyklinio ugdymo ir švietimo įstaiga; daugiausiai tokių Širvintų
r. (6), Kauno m. ir Trakų r. (po 5) bei Vilniaus r. (4) savivaldybėse.
Tarp 13 pertvarkomų savivaldybių viešųjų įstaigų 2 yra asmens sveikatos priežiūros įstaigos – Akmenės rajono
psichikos sveikatos centras ir Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centras, kitos pertvarkomos savivaldybių
viešosios įstaigos tai Alytaus m. savivaldybės Verslo inkubatorius, Kauno m. savivaldybės Ryšių istorijos
muziejus, Kauno r. savivaldybės Lyderių ir verslininkų ugdymo agentūra ir Kauno tvirtovės regioninis parkas,
Kėdainių r. savivaldybės Josvainių jaunimo centras, Mažeikių savivaldybės sporto centras, Pagėgių savivaldybės
Naikiškių kultūros centras, Panevėžio m. savivaldybės Aukštaitijos profesinės karjeros centras, Telšių r.
savivaldybės VšĮ „Germanto vila“, Vilniaus m. savivaldybės V. Sirokomlės mokykla ir VšĮ „Vilnius veža“.
Po 2 UAB pertvarko Vilniaus m. („Šilumnešis“ ir „Lazdynų laisvalaikio centras“) ir Visagino („Sedulinos
vaistinė“ ir „Visagino komunalininkas“) savivaldybės ir 1 – Joniškio r. savivaldybė („Joniškio projektas“).
Pertvarkomos savivaldybės įmonės – tai Elektrėnų savivaldybės vaikų-jaunių sporto klubas „Poseidonas“,
Klaipėdos m. savivaldybės maitinimo įmonė „Burės“, Neringos savivaldybės butų ūkis ir Vilniaus r. savivaldybės
įmonė „Prie upelio“.
Daugiausiai viešojo sektoriaus organizacijų 2016 m. buvo pertvarkoma Kauno miesto savivaldybėje (13),
Vilniaus miesto savivaldybėje (7), Širvintų rajono savivaldybėje (6), Trakų rajono savivaldybėje (5), Vilniaus
rajono savivaldybėje (4).
Iš pateiktos apžvalgos matyti, kad savivaldybės 2016 m. gerokai aktyviau nei ankstesniais metais mažino
nebeveikiančių savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijų skaičių. Tarpžinybinės mokestinių duomenų
saugyklos (TDS) duomenimis dar galimai yra nemažai veiklos nevykdančių viešojo sektoriaus organizacijų.
Tarp savivaldybių tokių viešojo sektoriaus organizacijų savininkių išsiskiria Klaipėdos m. savivaldybė, turinti 5,
ir Trakų r. savivaldybės, turinti 4 savivaldybėms nebūdingos veiklos pobūdžio viešojo sektoriaus organizacijas.
Klaipėdos m. savivaldybėje paminėtinos:
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Klaipėdos valstybinė vaistinė „Salvija“ (savivaldybės įmonė),
Valstybinė įmonė-viešbutis „Pamarys“ (savivaldybės įmonė),
Valstybinė prekybos įmonė „Pajūris“ (savivaldybės įmonė),
Klaipėdos miesto valstybinė prekybos įmonė „Foto prekės“ (savivaldybės įmonė),
Valstybinė visuomeninio maitinimo įmonė „Burės“ (savivaldybės įmonė).
Trakų r. savivaldybėje paminėtinos:
„Onuškio agroservisas“ (UAB),
Valstybinė įmonė „Skarda“ (savivaldybės įmonė),
Trakų rajono valstybinė gyvulių sėklinimo įmonė (savivaldybės įmonė),
Valstybinė buitinių paslaugų įmonė (savivaldybės įmonė).
Tarp tokių viešojo sektoriaus organizacijų ir jų savininkių savivaldybių paminėtinos:
Kauno m. savivaldybės „Žalio kalno“ maitinimo įmonė (SĮ) ir Aleksoto teniso centras (viešoji įstaiga),
Kretingos r. savivaldybės „Kretingos turgus“ (UAB),
Ukmergės r. savivaldybės „Siesikų vaistinė“ (UAB),
Visagino savivaldybės „Sedulinos vaistinė“ (UAB),
Alytaus m. savivaldybės viešoji įstaiga Dzūkijos aerodromas (viešoji įstaiga),
Vilniaus r. savivaldybės valdyba (biudžetinė įstaiga).
Įteigtos savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijos
2016 m. įsteigtos 24 savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijos yra socialines paslaugas teikiančios įstaigos
(7) kultūros ir sporto įstaigos (6), savivaldybės visuomenės sveikatos biurai44 (4 savivaldybėse: Anykščių r.,
Šalčininkų r., Trakų r. ir Palangos m.), švietimo įstaigos (2), daugiafunkciniai centrai (2), sporto įstaiga (1), atliekų
tvarkymo įmonė (1) ir priešgaisrinė tarnyba (1).
Metai

Viešojo sektoriaus organizacijų
skaičius

2016 m.

24

iš jų

2015 m.

27

iš jų

2014 m.

25

iš jų

Viešojo sektoriaus organizacijų teisinė
forma
15 biudžetinių įstaigos
7 viešosios įstaigos
1 akcinė bendrovė
1 savivaldybės įmonė
19 biudžetinių įstaigų
8 viešosios įstaigos
13 biudžetinių įstaigų
11 viešųjų įstaigų
1 akcinė bendrovė

Apžvelgus 2016 m. savivaldybių viešojo sektorius organizacijų skaičių, teisines formas, veiklos sritis
savivaldybėms rekomenduotina toliau aktyviai veikti siekiant užbaigti nebeveikiančių savivaldybių viešojo
sektoriaus organizacijų likvidavimo ar bankroto procedūras, imtis veiksmų mažinti neefektyviai veikiančių
viešojo sektorius organizacijų skaičių.
Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojus Vietos savivaldos įstatymo pakeitimams savivaldybės
galės steigti naujus viešųjų paslaugų tiekėjus tik tais atvejais, kai kiti tiekėjai viešųjų paslaugų neteikia arba
negali jų teikti gyventojams ekonomiškai ir kokybiškai, bei į tai, kad esamas teisinis reglamentavimas aiškiai ir
tiksliai nenustato, kokios teisinės formos savivaldybių juridiniai asmenys turi atlikti vienas at kitas funkcijas,
siūlytina atlikti tikslinę savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijų analizę pagal jų teisines formas ir vykdomas
funkcijas bei teikiamas paslaugas ir šios analizės pagrindu spręsti dėl viešojo sektoriaus juridinių asmenų
teisinio reglamentavimo tobulinimo.

44

Savivaldybių visuomenės sveikatos biurai steigiami pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 1228
patvirtintą Valstybinę visuomenės sveikatos priežiūros plėtros savivaldybėse 2007– 2010 metų programą.
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7.2. Savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijose dirbančių darbuotojų skaičius
Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos duomenimis 2016 metais bendras savivaldybių viešojo
sektoriaus įvairių teisinių formų organizacijose darbuotojų skaičius buvo 190 336.
Savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijose 2016 m. dirbę 190 336 darbuotojai pasiskirstę taip:
Savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijos pagal
teisinės formos
Biudžetinės įstaigos
Viešosios įstaigos
Akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės bendrovės
Savivaldybės įmonės
Visų teisinių formų organizacijose

Darbuotojų skaičius
133 776
41 862
13 794
904
190 336

Dalis visų
darbuotojų
70,3 %
22 %
7,2 %
0,5 %
100 %

72 paveikslas. Savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijose dirbančių asmenų skaičius 2016 m.
AB ir UAB
13794; 7,2%

Savivaldybės įmonės
904; 5%

Viešosios įstaigos
41862; 22%
Biudžetinės įstaigos
133776; 70,3%

Atlikus 2016 m. savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijose dirbančių asmenų skaičiaus apžvalgą, lyginant su
2015 m., konstatuotina, kad beveik visų teisinių formų (išskyrus mažai skaitlingas savivaldybės įmones)
savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijose dirbančių asmenų skaičiaus mažėjo.
Dirbantieji savivaldybių viešojo
sektoriaus organizacijose
Biudžetinėse įstaigose
Viešosiose įstaigose
AB ir UAB
Savivaldybės įmonėse
Visų teisinių formų organizacijose

2016 m.
133 776
41 862
13 794
904
190 336

2015 m.
134 933
42 076
13 934
898
191 841

Pokytis
-1 157
-214
-140
6
-1 505

Pokytis proc.
-0,86 %
-0,51 %
-1 %
0,66 %
-0,79 %
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73 paveikslas. Savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijose dirbančių asmenų skaičiaus pokytis
2014 - 2016 metais
904
898
893

SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS
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13934
13749

AB IR UAB

41862
42076
42007
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133776
134933
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Didžioji savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijose dirbančių asmenų dalis (96,7 %) dirba pagal darbo
sutartis; valstybės tarnautojai (3,3 %) dirba tik savivaldybių administracijose, savivaldybių kontrolės ir audito
tarnybose ir savivaldybių tarybų sekretoriatuose, jei tokie steigiami.
2016 m. iš 190 336 savivaldybių viešajame sektoriuje dirbusių asmenų valstybės tarnautojų buvo 6 351, kas
sudaro 3,3 %

74 paveikslas. Savivaldybių visų viešojo sektoriaus darbuotojų ir valstybės tarnautojų santykis 2016 m.
VALSTYBĖS TARNAUTOJAI
6351; 3,3%

DARBUOTOJAI,
DIRBANTYS PAGAL
DARBO SUTARTIS
183985;
96,7%
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Dirbantieji savivaldybių viešojo sektoriaus
organizacijose
Valstybės tarnautojai
Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis
Visi dirbantieji

2016 m.
6 351
183 985
190 336

2015 m.
6 681
185 160
191 841

Pokytis
-330
-1 175
-1 505

Pokytis proc.
-5,2 %
-0,64 %
-0,79 %

75 paveikslas. Savivaldybių viešojo sektoriaus darbuotojų ir valstybės tarnautojų pokytis
2014 - 2016 metais

185527;
96,5 proc.
6728;
3,5 proc.

185160;
96,5 proc.

6681;
3,5 proc.

2014 m.

183985;
96,7 proc.

6351;
3,3 proc.

2015 m.
valstybės tarnautojai

2016 m.
darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartį

Iš apžvalgos pastebėtina, kad per pastaruosius 3 metus savivaldybių viešojo sektoriaus darbuotojų skaičius
nors nežymiai, tačiau nuosekliai mažėja, proporcingai kiek ženklesnis (5,2 %) yra savivaldybių valstybės
tarnautojų skaičiaus mažėjimas 2016 metais.
Iš pateiktos apžvalgos matyti, kad 2016 m. savivaldybių viešojo sektoriaus darbuotojų sumažėjo 1 505, t. y.
0,79 % (2015 metais savivaldybių viešojo sektoriaus darbuotojų skaičiaus mažėjimas sudarė 0,19 %). Valstybės
tarnautojų savivaldybių institucijose sumažėjo 330, t. y. 5,2 %, o kitų savivaldybės viešojo sektoriaus
darbuotojų sumažėjo 1 175, t. y. 0,64 %
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7.3. Savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijų darbuotojų vidutinio darbo užmokestis

2016 m. savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijų vidutinio darbo užmokesčio mediana – 534 Eurai (2015 m.
– 486 Eurai).
Biudžetinių įstaigų vidutinio darbo užmokesčio mediana
Viešųjų įstaigų vidutinio darbo užmokesčio mediana
AB ir UAB vidutinio darbo užmokesčio mediana
Savivaldybės įmonių vidutinio darbo užmokesčio mediana
Savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijų vidutinio darbo užmokesčio mediana

526 Eur
581 Eur
603 Eur
612 Eur
534 Eur

76 paveikslas. Savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijų vidutinio darbo užmokesčio medianos 2016 m.
620
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600
581
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560

540
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500

480
Biudžetinės įstaigos

Viešosios įstaigos

AB ir UAB

Savivaldybės įmonės

Lyginant savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijų vidutinio darbo užmokesčio medianas su ankstesniais
metais matyti, kad 2016 m. šis skaičius didėjo visų teisinių formų organizacijose.
Savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijos
Biudžetinės įstaigos
Viešosios įstaigos
AB ir UAB
Savivaldybės įmonės
Visos savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijos

2016 m.
526
581
603
612
534

2015 m.
476
545
556
537
486

Pokytis Eur
50
36
47
75
48

Pokytis proc.
10,5 %
6,6 %
8,5 %
14 %
9,9 %

Žymesnis (14 %) vidutinio darbo užmokesčio medianos didėjimas stebimas savivaldybės įmonėse, tačiau
savivaldybės įmonių yra labai nedaug, jų dirbantieji sudaro tik 0,5 % visų savivaldybių viešojo sektoriaus
dirbančiųjų, todėl vidutinio darbo užmokesčio medianos ženklesnis pokytis šios teisinės formos organizacijose
neturi žymesnės įtakos bendram pokyčio rodikliui.
Skaitlingiausia savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijų grupė pagal juridinių asmenų skaičių (78 %) ir
dirbančiųjų skaičių (70,3 %) yra biudžetinės įstaigos, kur vidutinio darbo užmokesčio mediana 2016 m. didėjo
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10,5 %, ir šis rodiklis yra labai artimas visų savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijų darbo užmokesčio
medianos didėjimui (9,9 %).

77 paveikslas. Savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijų vidutinio darbo užmokesčio medianos
2016-2014 metais
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2015 m.

Savivaldybės įmonės

2014 m.

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 medianų didžiausių reikšmių dešimtukai:
Didžiausi vidutiniai darbo užmokesčiai savivaldybių biudžetinėse įstaigose:
Savivaldybė
Biudžetinė įstaiga
1. Kauno m.
Kauno kamerinis teatras
2. Kauno m.
Kauno m. savivaldybės administracija
3. Kauno m.
Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita
4. Mažeikių r.
Plinkšių globos namai
5. Vilniaus m.
Vilniaus m. savivaldybės administracija
6. Vilniaus m.
Vilniaus Žvėryno gimnazija
7. Vilniaus m.
Vilniaus Santariškių konsultacinis-mokymo centras
8. Vilniaus m.
Vilniaus mokymo centras
9. Kauno m.
Kauno pedagoginė psichologinė tarnyba
10. Palangos m.
Palangos m. savivaldybės administracija

Vidutinis darbo užmokestis
2 263
1 220
1 177
1 164
1 138
1 075
1 075
1 070
1 045
1 038

Pažymėtina, kad beveik visų savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų vidutinio darbo užmokesčio medianos yra
visų biudžetinių įstaigų sąrašo viršuje, ir todėl iš čia pateikto sąrašo jos eliminuotos. Savivaldybių kontrolės ir
audito tarnybų vidutinio darbo užmokesčio medianos nelygintinos su kitų biudžetinių įstaigų vidutinio darbo
užmokesčio medianomis ir dėl kito savo specifinio požymio – labai mažo šių įstaigų darbuotojų skaičiaus.
Daugumoje savivaldybių kontrolės ir audito tarnybose dirba tik po 1 - 4 darbuotojus ir tik didžiųjų miestų
savivaldybėse jų yra kiek daugiau (Vilniaus m. ir Kauno m. – po 14, Šiaulių m. – 9, Klaipėdos m. ir Panevėžio m.
po – 7 darbuotojus). Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos (TDS) duomenimis savivaldybių kontrolės
ir audito tarnybų darbuotojų atlyginimų vidurkiai svyruoja nuo 2593 Eurų (Kretingos r. sav.) iki daugiau nei
900 Eurų (Kalvarijos, Kupiškio r. ir Kazlų Rūdos sav.). vienintelis gerokai mažesnis – 640 Eurų – savivaldybių
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kontrolės ir audito tarnybos darbuotojų atlyginimų vidurkis yra Radviliškio r. sav. Didesni nei 2000 Eurų
vidutiniai atlyginimai yra 6 savivaldybių kontrolės ir audito tarnybose, nuo 1500 iki 2000 Eurų – 21 savivaldybių
kontrolės ir audito tarnyboje, nuo 1000 iki 1500 Eurų – 24 savivaldybių kontrolės ir audito tarnybose.

Didžiausi vidutiniai darbo užmokesčiai savivaldybių viešosiose įstaigose:
Savivaldybė
Viešoji įstaiga
1. Vilniaus m.
Vilniaus teniso akademija
2. Kauno m.
Ryšių istorijos muziejus
3. Vilniaus m.
Krepšinio rytas
4. Vilniaus m.
Vilniaus japoniškas sodas
5. Vilniaus m.
Geležinkelių logistikos parkas
6. Vilniaus m.
Futbolo klubas „Žalgiris“
7. Vilniaus m.
Visorių informacinių technologijų parkas
8. Vilniaus m.
Atnaujinkime miestą
9. Vilniaus m.
Saulėtekio slėnis
10. Vilniaus m.
Greitosios medicinos pagalbos stotis

Vidutinis darbo užmokestis
1 913
1 747
1 575
1 477
1 375
1 219
1 179
1 162
1 140
1 131

Didžiausi vidutiniai darbo užmokesčiai savivaldybių akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse
bendrovėse:
Savivaldybė
Uždaroji akcinė bendrovė
Vidutinis darbo užmokestis
1. Vilniaus m.
UAB „Vilniaus vystymo kompanija“
1 647
2. Vilniaus m.
UAB „Start Vilnius“
1 477
3. Kauno m.
UAB „Centrinis knygynas“
1 337
4. Klaipėdos m.
UAB „Gatvių apšvietimas“
1 293
5. Vilniaus m.
UAB „Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai“
1 192
6. Marijampolės
UAB „Marijampolės šilumos tinklai“
1 129
7. Biržų r.
UAB „Biržų šilumos tinklai“
1 019
8. Vilniaus m.
UAB „Vilniaus viešasis transportas“
975
9. Vilniaus m.
UAB „Grinda“
923
10. Anykščių r.
UAB „Anykščių vandenys“
884
Didžiausi vidutinio darbo užmokesčiai savivaldybės įmonėse:
Savivaldybė
Savivaldybės įmonė
1. Vilniaus m.
Vilniaus atliekų sistemos administratorius
2. Vilniaus m.
Vilniaus planas
3. Elektrėnų
Elektrėnų vaistinė
4. Neringos
Neringos savivaldybės butų ūkis
5. Vilniaus m.
Vilniaus miesto būstas
6. Vilniaus m.
Susisiekimo paslaugos
7. Kauno m.
Kauno planas
8. Raseinių r.
Raseinių butų ūkis
9. Vilniaus r.
Vilniaus rajono autobusų parkas
10. Šiaulių m.
Šiaulių oro uostas

Vidutinis darbo užmokestis
1 380
1 340
1 292
1 162
970
912
876
717
709
706
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7.4. Savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijų darbo užmokesčio fondas
2016 m. rugsėjo 15 d. Vyriausybė pasitarimo protokolu Nr. 52. 2 pavedė 2016 m. viešojo sektoriaus ataskaitos
projekte pateikti informaciją apie savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijų darbo užmokesčio fondo
pokyčius, kurie ankstesnėse savivaldybių viešojo sektoriaus ataskaitose nebuvo analizuojami.
Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos (TDS) duomenimis* 2016 metais savivaldybių viešojo sektoriaus
organizacijų darbo užmokesčio fondas sudarė 1 396 961 533 Eurus, 2015 metais jis buvo 1 314 001 385 Eurai.
*Pastaba. Siekiant palyginti 2016 ir 2015 metų darbo užmokesčio fondo pokyčius 2016 m. Tarpžinybinės mokestinių
duomenų saugyklos (TDS) duomenys koreguoti atsižvelgiant į savivaldybių pateiktą informaciją apie apskaičiuotą ir
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos deklaruotą iki 2020 m.
gruodžio 31 d. savivaldybių administracijų ir savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų darbuotojams kompensuotiną sumą,
susidariusią dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio mokėjimo.

Didžiausią savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijų darbo užmokesčio fondo dalį sudaro savivaldybių
biudžetinių įstaigų (t. y. skaitlingiausios savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijų grupės (78 %), kurioje dirba
didžiausia dalis (70,3 %) savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijų darbuotojų) darbo užmokesčio fondas.
78 paveikslas. Savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijų darbo užmokesčio fondai 2016 metais
Svivaldybių viešojo sektoriaus organizacijų 2016 m. darbo užmokesčio fondas
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Biudžetinės įstaigos

Viešosios įstaigos

AB ir UAB

Biudžetinių įstaigų darbo užmokesčio fondas
Viešųjų įstaigų darbo užmokesčio fondas
AB ir UAB darbo užmokesčio fondas
Savivaldybės įmonių darbo užmokesčio fondas
Visų savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijų darbo užmokesčio fondas

Savivaldybės įmonės

925 762 453 Eur
341 821 820 Eur
121 035 677 Eur
8 341 583 Eur
1 396 961 533 Eur

Lyginant savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijų darbo užmokesčio fondą su 2015 metais matyti, kad
2016 m. jis maždaug vienodai (5-6 %) didėjo visų beveik teisinių formų organizacijose, išskyrus savivaldybės
įmones, kur šis pokytis buvo kiek ženklesnis (9 %), tačiau šios grupės organizacijų yra labai nedaug (1, 3 %), jose
dirbančių asmenų skaičius taip pat labai neženklus (0,5 %), todėl šis didėjimas neturi reikšmingesnės įtakos visų
savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijų darbo užmokesčio fondo pokyčiui.
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Savivaldybių viešojo sektoriaus
organizacijos
Biudžetinės įstaigos
Viešosios įstaigos
AB ir UAB
Savivaldybės įmonės
Visos savivaldybių viešojo sektoriaus
organizacijos

2016 m.

2015 m.

Pokytis

Pokytis proc.

925 762 453
341 821 820
121 035 677
8 341 583

871 974 399
319 632 120
114 748 861
7 646 005

53 788 054
22 189 700
6 286 816
695 578

6,17 %
6,94 %
5,48 %
9,10 %

1 396 961 533

1 314 001 385

82 960 148

6,31 %

79 paveikslas. Savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijų darbo užmokesčio fondai 2016-2015 metais
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Kaip matyti iš pateiktos apžvalgos, 2016 m. savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijose darbuotojų darbo
užmokestis augo (lyginant su 2015 m.) vidutiniškai 9,9 %, o darbo užmokesčio fondas išaugo 6,3 %.
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7.5. Savivaldybių administracijų darbuotojai
Savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijų įvairovė labai didelė, jų veiklos 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
savivaldybių biudžetinių įstaigų kategorija – savivaldybių administracijos, kurios pagal Vietos savivaldos
įstatymą veikia visose savivaldybėse ir jų veiklos uždaviniai bei funkcijos yra analogiški.
Analizuojant savivaldybių administracijų, kaip savivaldybių viešojo sektoriaus subjektų, veiklą svarbūs 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 konkrečių pareigybių bei 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 valstybės institucijos iš esmės šiuo metu neturi
teisinių galimybių reguliuoti šios srities savivaldybių sprendimų.
Pagal Lietuvos Respublikos gyventojų registro tvarkytojo internetinėje svetainėje paskelbtus 2017 m. sausio 1
d. duomenis 2016 m. Lietuvoje gyveno 3 135 443 gyventojai. Pagal Valstybės tarnybos departamento 2017 m.
sausio 1 d. pateiktus duomenis 2016 m. savivaldybių administracijose buvo 13 943,4 pareigybės.

Gyventojų skaičius
Pareigybių skaičius savivaldybių
administracijose

2015 m.
3 173 658

2016 m.
3 135 443

Pokytis sk.
-38 215

Pokytis proc.
-1,2 %

14 158,22

13 943,4

-214,82

-1,52 %

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

Pareigybių skaičiaus pokytis
2015-2016 m.

42,5
7

-37

-31,85

-25

-19 -17,75-12,37-10,75 -9

-7,75

7

12,25 14

25,25

-6

-47
-67,495 -65

Daugiausiai pareigybių mažėjo Lazdijų r., Skuodo r., Šilutės, Kretingos r., Ignalinos r., Panevėžio m., Elektrėnų,
Pagėgių, Pasvalio r., Pakruojo r., Molėtų r. savivaldybių administracijose.
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Savivaldybių administracijose pareigybių skaičius mažinamas atsisakant nebūdingų funkcijų ir į savivaldybių
administracijų sudėtį įtraukto aptarnaujančio techninio personalo pareigybių, pvz., Ignalinos rajono
savivaldybės administracijoje panaikintos kūriko pareigybės kai kuriose seniūnijose; Panevėžio m. savivaldybės
administracijoje panaikintos 2 vairuotojų, 5 valytojų pareigybės. Kai kuriose savivaldybių administracijose
panaikinti skyriai, tačiau įsteigtos biudžetinės įstaigos, pvz., Šilutės r. savivaldybės administracijoje panaikintas
Civilinės ir priešgaisrinės saugos skyrius, kuriame buvo 1 skyriaus vedėjo, 20 gaisrininkų ir 25 vairuotojųugniagesių gelbėtojų pareigybių ir įsteigta Šilutės r. savivaldybės priešgaisrinė tarnyba. Taip pat savivaldybių
administracijose palaipsniui optimizuojamas bendrosios veiklos srities pareigybių skaičius, pvz., Panevėžio m.
panaikintas Personalo skyrius (4 pareigybės), šias funkcijas pavedant atlikti Vidaus administravimo skyriui.
Labiausiai pareigybių daugėjo Klaipėdos m., Vilniaus r., Joniškio r., Biržų r, Šalčininkų r., Akmenės r. savivaldybių
administracijose.
Savivaldybių grupės
Europos vietos savivaldos chartijos 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad vietos savivalda reiškia, kad vietinės
valdžios organai įstatymų nustatytose ribose turi teisę ir gebėjimą tvarkyti ir valdyti pagrindinę viešųjų reikalų
dalį, už tai prisiimdamos pilną atsakomybę ir vadovaudamosi vietos gyventojų interesais.
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas nustato savivaldybių funkcijas, kurios yra vienodos visoms
savivaldybėms. 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.
Atsižvelgiant į savivaldybių ypatumus ir siekiant kuo objektyviau įvertinti savivaldybės administracijos
darbuotojų ir gyventojų skaičiaus santykį, savivaldybės suskirstytos į keletą grupių:
 I grupė – didžiųjų miestų savivaldybės (jų yra 5), kur gyventojų skaičius viršija 100 000 tūkst. (Vilniaus
m., Kauno m., Klaipėdos m., Šiaulių m., Panevėžio m. savivaldybės);
 II grupė – vidurinios 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 m.,
Visagino, Marijampolės, Kauno r., Elektrėnų, Jonavos r., Mažeikių r., Vilniaus r., Kretingos r., Klaipėdos r.,
Raseinių r., Šalčininkų r., Tauragės r., Utenos r., Plungės r., Vilkaviškio r., Telšių r., Kėdainių r., Kaišiadorių r.,
Prienų r., Trakų r., Ukmergės r., Akmenės r., Šilutės r., Radviliškio r., Šiaulių r. savivaldybės);
- rečiau gyvenamos savivaldybės (jų yra 21), kuriose gyventojų tankumas yra 11–24 gyv./km2 (Šakių r.,
Joniškio r., Šilalės r., Skuodo r., Pasvalio r., Alytaus r., Jurbarko r., Širvintų r., Rokiškio r., Biržų r., Kelmės r.,
Kupiškio r., Panevėžio r., Pakruojo r., Lazdijų r., Švenčionių r., Anykščių r., Molėtų r., Zarasų r., Ignalinos r.,
Varėnos r. 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 m., Birštono,
Neringos savivaldybės.
Savivaldybių administracijų analizė atlikta pagal savivaldybių grupes ir šiuos vertinimo kriterijus:
 vienam savivaldybės administracijos darbuotojui tenkantis aptarnauti savivaldybės
gyventojų skaičius ir jo pokytis;
 patvirtintų ir neužimtų pareigybių skaičius bei neužimtų pareigybių dalis (proc.) savivaldybių
administracijose;
 nevadovaujančių ir vadovaujančių pareigybių santykis savivaldybių administracijose;
 savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių sudėtis ir jos pokyčiai.
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Vienam savivaldybės administracijos darbuotojui tenkantis aptarnauti
savivaldybės gyventojų skaičius ir jo pokytis
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
darbuotojų ir gyventojų skaičiaus santykis, t. y. kiek vienam savivaldybės tarnautojui tenka aptarnauti
gyventojų.
Pagal pateiktus duomenis spręstina, kad vienas sąlyginis savivaldybės administracijos darbuotojas 2016 m.
aptarnavo 225 gyventojus (vienam sąlyginiam savivaldybės administracijos darbuotojui 2015 m. teko
aptarnauti 224 gyventojus).
Vertinant pagal savivaldybių grupes 2016 m. vidutiniškai vienas sąlyginis savivaldybės administracijos
darbuotojas aptarnavo:
 didžiųjų miestų savivaldybių grupėje – 508 gyventojus;
 tankiau gyvenamų savivaldybių grupėje – 186 gyventojus;
 rečiau gyvenamų savivaldybių grupėje – 134 gyventoją;
 mažųjų savivaldybių grupėje – 102 gyventojų;
 kurorto statusą turinčių savivaldybių grupėje – 137 gyventojų.
Vienam savivaldybės administracijos darbuotojui tenkantis aptarnauti savivaldybės gyventojų skaičius ir jo
pokytis 2015-2016 m.:

Eil.
Nr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

45
46

Savivaldybė

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.

Valstybės tarnautojų ir
darbuotojų, dirbančių
pagal darbo sutartis,
patvirtintų pareigybių
skaičius45

2016
165
180
185,75
173,5
58
199,8
110
158,25
230,25
225,25
208
178,25
175,25
87
651,5
361,75

2015
158
176
183,75
170
58
187,55
111
177,25
262,1
221
194
181,5
175,25
87
652,5
358,25

Gyventojų skaičius46

2016
22 929
59 039
29 694
27 892
4 783
28 865
22 861
26 361
17 809
47 454
25 020
30 458
32 291
12 231
318 893
96 634

2015
23 482
60 514
30 079
28 705
4 861
29 604
23 163
26 527
18 250
48 014
25 687
31 195
32 845
12 465
323 431
95 103

Vienam savivaldybės
administracijos
darbuotojui tenkantis
aptarnauti gyventojų
skaičius

2016
139
328
160
161
82
144
208
167
77
211
120
171
184
141
489
267

Vienam
savivaldybės
administracijos
darbuotojui
tenkančio
aptarnauti
gyventojų
skaičiaus
pokytis

2015
149
344
164
169
84
158
209
150
70
217
132
172
188
143
496
265

-10
-16
-4
-8
-2
-14
-1
17
7
-6
-12
-1
-4
-2
-7
2

Valstybės tarnybos departamento duomenys
Gyventojų registro duomenys
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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.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

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.
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.

102,25
159,5
228,5
483,5
324,75
214,9
145,75
178,675
275,5
304,5
143,5
86,5
136,3
185
111
244,5
237
305,75
214,45
152
265,5
174,5
106,75
186,75
170,5
171,25
232,05
254
231
245
304,25
123,5
223,25
279,975
350,25
182,5
237
281,75
194,75
236
891
628,25
222
170,25

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
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
279,975
348,5
182,5
241,5
280,25
194,75
237
890
603
226
164,75

12 915
54 212
31 359
173 522
57 645
42 091
19 639
22 284
62 261
60 252
20 483
4 725
9 982
22 391
17 874
101 179
40 953
28 129
39 128
29 430
40 839
36 473
8 773
33 671
20 503
32 536
35 460
112 971
45 050
26 806
47 422
17 419
27 081
45 243
47 866
35 101
39 325
42 243
24 958
42 547
575 038
102 014
24 278
18 158

13 168
55 323
32 254
176 335
56 489
42 619
20 232
22 861
63 579
61 632
20 939
4 655
10 297
23 012
17 982
103 578
41 339
28 971
39 902
29 953
41 960
37 312
8 987
34 609
20 964
33 209
35 858
114 186
45 298
27 440
48 563
17 633
27 678
46 051
48 958
35 397
40 181
43 214
25 539
43 588
573 127
101 410
24 815
18 636

126
340
137
359
178
196
135
125
226
198
143
55
73
121
161
414
173
92
182
194
154
209
82
180
120
190
153
445
195
109
156
141
121
162
137
192
166
150
128
180
645
162
109
107

132
351
141
400
174
169
144
93
232
203
137
56
67
116
163
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

-6
-11
-4
-41
4
27
-9
32
-6
-5
6
-1
6
5
-2
29
0
1
-6
0
-5
-9
-1
-6
31
-5
-6
-13
-1
-1
18
5
1
-2
-3
-2
0
-4
-3
-4
1
-6
-1
-6
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Savivaldybės administracijos darbuotojų ir gyventojų santykis bei jo pokytis didžiųjų miestų savivaldybių
administracijose
Vilniaus m., Kauno m., Klaipėdos m., Šiaulių m., Panevėžio m. savivaldybės
Lyginant didžiųjų miestų savivaldybių 2015 ir 2016 metų duomenis matyti, kad 2016 m. šių savivaldybių vienam
administracijos darbuotojui teko aptarnauti 8-iais gyventojais mažiau nei 2015 m., tačiau lyginant su šalies
vidurkiu didžiųjų miestų savivaldybių vienam administracijos darbuotojui tenka aptarnauti ženkliai daugiau
gyventojų (grupės vidurkis – 508 gyventojai; šalies vidurkis – 225 gyventojai).
Stebima, kad 2016 m. šioje savivaldybių grupėje bendras gyventojų skaičius sumažėjo 1,53 %, išskyrus Vilniaus m.
savivaldybę, kurioje gyventojų skaičius išaugo 0,33 %
Lyginant 2015 ir 2016 m. duomenis matyti, kad Panevėžio m. savivaldybės administracijoje vienam administracijos
darbuotojui tenkantis aptarnauti gyventojų skaičius padidėjo 30 gyventojų, kai tuo tarpu Klaipėdos m.
savivaldybės administracijoje – sumažėjo 41 gyventoju. Galima teigti, kad tai lėmė ne tik gyventojų skaičiaus
sumažėjimas savivaldybėse, bet ir tai, kad Panevėžio m. savivaldybės administracijoje pareigybių skaičius
sumažėjo, o Klaipėdos m. savivaldybės administracijoje padidėjo.
81 paveikslas. Vienam savivaldybės administracijos darbuotojui tenkančių aptarnauti gyventojų skaičius
didžiųjų miestų savivaldybių administracijose
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82 paveikslas. Vienam savivaldybės administracijos darbuotojui tenkančių aptarnauti gyventojų skaičiaus
pokytis didžiųjų miestų savivaldybių administracijose
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Savivaldybės administracijos darbuotojų ir gyventojų santykis bei jo pokytis vidurinių tankiau gyvenamų
savivaldybių administracijose
Alytaus m., Visagino, Marijampolės, Kauno r., Elektrėnų, Jonavos r., Mažeikių r., Vilniaus r., Kretingos r.,
Klaipėdos r., Raseinių r., Šalčininkų r., Tauragės r., Utenos r., Plungės r., Vilkaviškio r., Telšių r., Kėdainių r.,
Kaišiadorių r., Prienų r., Trakų r., Ukmergės r., Akmenės r., Šilutės r., Radviliškio r., Šiaulių r. savivaldybės
Lyginant 2015 ir 2016 metų duomenis matyti, kad šioje savivaldybių grupėje bendras gyventojų skaičius
sumažėjo 1,22 %, tačiau žymių pokyčių vidurinių tankiau gyvenamų savivaldybių administracijose neįvyko,
išskyrus Elektrėnų, Kretingos r., Šilutės r. savivaldybių administracijas, kuriose 2016 m. vienam darbuotojui
teko aptarnauti 17-a ir daugiau gyventojų nei 2015 m.
Pažymėtina, kad kai kuriose, pvz., Alytaus m., Akmenės r., Kėdainių r. savivaldybių administracijose sumažėjo
vienam darbuotojui tenkantis aptarnauti gyventojų skaičius daugiau nei 10 gyventojų lyginant su 2015 m.
Galima teigti, kad tai lėmė ne tik sumažėjęs gyventojų skaičius savivaldybėje, bet ir padidėjęs savivaldybės
administracijos darbuotojų skaičius, pvz. Akmenės r. savivaldybėje administracijos darbuotojų skaičius
padidėjo 7-iais ir vienas savivaldybės administracijos darbuotojas aptarnavo 139 gyventojus (grupės vidurkis –
186 gyventojai; šalies vidurkis – 225 gyventojai).
Pažymėtina, kad Alytaus m., Kauno r., Kėdainių r. ir Marijampolės savivaldybių administracijų vienam
darbuotojui tenka aptarnauti daugiau gyventojų ne tik pagal grupės vidurkį , bet ir šalies vidurkį.
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83 paveikslas. Vienam savivaldybės administracijos darbuotojui tenkančių aptarnauti gyventojų skaičius
vidurinių tankiau gyvenamų savivaldybių administracijose.
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84 paveikslas. Vienam savivaldybės administracijos darbuotojui tenkančių aptarnauti gyventojų skaičiaus pokytis
vidurinių tankiau gyvenamų savivaldybių administracijose

2016 m.

2015 m.

100

Savivaldybės administracijos darbuotojų ir gyventojų santykis bei jo pokytis vidurinių rečiau gyvenamų
savivaldybių administracijose
Šakių r., Joniškio r., Šilalės r., Skuodo r., Pasvalio r., Alytaus r., Jurbarko r., Širvintų r., Rokiškio r., Biržų r.,
Kelmės r., Kupiškio r., Panevėžio r., Pakruojo r., Lazdijų r., Švenčionių r., Anykščių r., Molėtų r., Zarasų r.,
Ignalinos r., Varėnos r. savivaldybės
Lyginant 2015 ir 2016 metų duomenis matyti, kad šiose savivaldybėse bendras gyventojų skaičius per
2016 m. sumažėjo 2,28 % 12-oje šios grupės savivaldybių administracijose sumažėjo ir vienam savivaldybės
administracijos darbuotojui tenkantis aptarnauti gyventojų skaičius. Pažymėtina, kad Lazdijų r. ir Skuodo r.
savivaldybių administracijose 2016 m. vienam darbuotojui teko aptarnauti 31 ir daugiau gyventojų nei
2015 m.
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Joniškio r. ir Biržų r. savivaldybių administracijose vienam darbuotojui teko
aptarnauti 12 gyventojų mažiau nei 2015 m. Galima teigti, kad tai lėmė atitinkamai 14 ir 12 darbuotojų
padidėjęs šių savivaldybių administracijų darbuotojų skaičius (grupės vidurkis – 134; šalies vidurkis – 225).
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Savivaldybės administracijos darbuotojų ir gyventojų santykis bei jo pokytis mažųjų savivaldybių
administracijose
Kazlų Rūdos, Kalvarijos, Pagėgių, Rietavo savivaldybės
Lyginant 2015 ir 2016 metų duomenis matyti, kad šioje savivaldybių grupėje bendras gyventojų skaičius per
2016 m. sumažėjo 2,26 %, tai sąlygojo ir vienam savivaldybės administracijos darbuotojui tenkančio aptarnauti
gyventojų skaičiaus mažėjimą, išskyrus Pagėgių savivaldybės administraciją, kurioje vienam darbuotojui teko
aptarnauti 6-iais gyventojais daugiau nei 2015 m.
Mažųjų savivaldybių administracijose išsiskiria Kazlų Rūdos ir Kalvarijos savivaldybės, kuriose vienam
administracijos darbuotojui tenka aptarnauti didesnį gyventojų skaičių nei grupės vidurkis (grupės vidurkis – 102;
šalies vidurkis – 225).
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Savivaldybės administracijos darbuotojų ir gyventojų santykis bei jo pokytis kurorto statusą turinčių
savivaldybių administracijose
Druskininkų, Palangos m., Birštono, Neringos savivaldybės
Lyginant 2015 ir 2016 metų duomenis matyti, kad kurorto statusą turinčiose savivaldybėse per 2016 m.
gyventojų sumažėjo 0,82 % Galima teigti, kad tai sąlygojo nežymų vienam savivaldybės administracijos
darbuotojui tenkančio aptarnauti gyventojų skaičiaus sumažėjimą (grupės vidurkis – 137, šalies vidurkis – 225).
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Patvirtintų ir neužimtų pareigybių skaičius bei neužimtų pareigybių dalis (proc.) savivaldybių
administracijose
Analizuojant patvirtintų pareigybių ir neužimtų pareigybių skaičių savivaldybių administracijose, matyti, kad
2016 m. savivaldybių administracijose buvo 13 943,4 pareigybės, iš jų 856,155 pareigybės buvo neužimtos, tai
sudaro 6,1 % visų patvirtintų pareigybių.
Vertinant pagal savivaldybių grupes neužimtų pareigybių vidutinis skaičius ir jo procentinė dalis:

didžiųjų miestų savivaldybių grupėje – 30 neužimtų pareigybių (6 % visų administracijos
pareigybių);

tankiau gyvenamų savivaldybių grupėje – 15 neužimtų pareigybių (6 % visų administracijos
pareigybių);

rečiau gyvenamų savivaldybių grupėje – 13 neužimtų pareigybių (6,5 % visų administracijos
pareigybių);

mažųjų savivaldybių grupėje – 6 neužimtos pareigybės (5,4 % visų administracijos pareigybių);

kurorto statusą turinčių savivaldybių grupėje – 5 neužimtos pareigybės (5,3 % visų
administracijos pareigybių).
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Patvirtintos ir neužimtos pareigybės didžiųjų miestų savivaldybių administracijose
Vilniaus m., Kauno m., Klaipėdos m., Šiaulių m., Panevėžio m. savivaldybės
Analizuojant patvirtintų pareigybių ir laisvų pareigybių skaičių didžiųjų miestų savivaldybių administracijose,
matyti, kad 2016 m. šių savivaldybių administracijose 2524,5 pareigybės, iš kurių 151- a pareigybė buvo laisva,
o tai sudaro 6 % visų įsteigtų pareigybių (grupės vidurkis – 6 %, šalies vidurkis – 6,1 %).
Pažymėtina tai, kad 2016 m. Klaipėdos m. savivaldybės administracijoje net 57-ios pareigybės buvo neužimtos;
Šiaulių m. savivaldybės administracijoje 23 neužimtos pareigybės. Iš to darytina išvada, kad minėtose
savivaldybių administracijose neefektyviai planuojamas savivaldybės administracijos darbuotojų poreikis ir
tokiu būdu neužtikrinamas racionalus savivaldybės lėšų valdymas.
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Patvirtintos ir neužimtos pareigybės vidurinių tankiau gyvenamų savivaldybių administracijose
Alytaus m., Visagino, Marijampolės, Kauno r., Elektrėnų, Jonavos r., Mažeikių r., Vilniaus r., Kretingos r.,
Klaipėdos r., Raseinių r., Šalčininkų r., Tauragės r., Utenos r., Plungės r., Vilkaviškio r., Telšių r., Kėdainių r.,
Kaišiadorių r., Prienų r., Trakų r., Ukmergės r., Akmenės r., Šilutės r., Radviliškio r., Šiaulių r. savivaldybės
Analizuojant duomenis apie patvirtintų pareigybių ir laisvų pareigybių skaičių tankiau gyvenamų savivaldybių
administracijose, matyti, kad šių savivaldybių administracijose buvo 6535,875 pareigybės, iš kurių 395,23
pareigybės buvo laisvos, o tai sudaro 6 % visų įsteigtų pareigybių (grupės vidurkis – 6 %, šalies vidurkis – 6,1 %).
Šioje savivaldybių grupėje išsiskiria Jonavos r., Vilniaus r. ir Kaišiadorių r. savivaldybių administracijos, kuriose
neužimtos pareigybės sudaro 10 % ir daugiau visų savivaldybės administracijos darbuotojų. darbuotojų
skaičius atitinkamai 4,25 ir 25,25 pareigybėmis. Galima teigti, kad nepanaikinus esančių neužimtų pareigybių
ir papildomai steigiant naujas pareigybes, neįvertinamas realus savivaldybės administracijos darbuotojų
poreikis.
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92 paveikslas. Neužimtos pareigybės (proc.) vidurinių tankiau gyvenamų savivaldybių administracijose
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Patvirtintos ir neužimtos pareigybės vidurinių rečiau gyvenamų savivaldybių administracijose
Šakių r., Joniškio r., Šilalės r., Skuodo r., Pasvalio r., Alytaus r., Jurbarko r., Širvintų r., Rokiškio r., Biržų r., Kelmės
r., Kupiškio r., Panevėžio r., Pakruojo r., Lazdijų r., Švenčionių r., Anykščių r., Molėtų r., Zarasų r., Ignalinos r.,
Varėnos r. savivaldybės
Nagrinėjant patvirtintų pareigybių ir laisvų pareigybių skaičių rečiau gyvenamų savivaldybių administracijose,
matyti, kad šių savivaldybių administracijose buvo 4084,975 pareigybės, iš kurių 266,925 pareigybės buvo
laisvos, o tai sudaro 6,5 % visų įsteigtų pareigybių (grupės vidurkis – 6,5 %, šalies vidurkis – 6,1 %).
Akivaizdu, kad šios grupės savivaldybių administracijose yra daugiausia neužimtų pareigybių. Ypač išsiskiria
Širvintų r. savivaldybės administracija, kurioje iš 99,5 patvirtintos pareigybės net 24 yra neužimtos ir tai sudaro
19,4 % visų patvirtintų pareigybių savivaldybės administracijoje.
Pažymėtina ir tai, kad Alytaus r., Kupiškio r., Ignalinos r. savivaldybių administracijose neužimtos pareigybės
sudaro daugiau nei 10 % visų patvirtintų pareigybių savivaldybės administracijoje. Nors Ignalinos r., Kupiškio r.
ir Širvintų r. savivaldybių administracijose patvirtintų pareigybių skaičius sumažėjo atitinkamai 31,85, 5 ir 6
pareigybėmis, o Alytaus r. savivaldybės administracijoje padidėjo 2-omis pareigybėmis, galima daryti išvadą,
kad minėtų savivaldybių administracijose neįvertintas realus darbuotojų poreikis ir nepagrįstai „išpūstos“
savivaldybės administracijos.
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93 paveikslas. Neužimtos pareigybės (proc.) vidurinių rečiau gyvenamų savivaldybių administracijose
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Patvirtintos ir neužimtos pareigybės mažųjų savivaldybių administracijose
Kazlų Rūdos, Kalvarijos, Pagėgių, Rietavo savivaldybės
Vertinant patvirtintų pareigybių ir laisvų pareigybių skaičių mažųjų savivaldybių administracijose, matyti, kad
2016 m. šių savivaldybių administracijose 432,3 pareigybės, iš kurių 23,5 pareigybės buvo laisvos, o tai sudaro
5,4 % visų įsteigtų pareigybių (grupės vidurkis – 5,4 %, šalies vidurkis – 6,1 %).
Šios grupės savivaldybių administracijose darbuotojų skaičius 2016 m. kito neženkliai, išskyrus Pagėgių
savivaldybės administraciją, kurioje darbuotojų skaičius sumažėjo 17,75; neužimtos pareigybės sudaro
sąlyginai nedidelį skaičių visų savivaldybės administracijoje patvirtintų pareigybių. Paminėtina Kazlų Rūdos
savivaldybės administracija, kurioje 2016 m. papildomai buvo įsteigtos 2,75 pareigybės ir kurioje iš 102,25
patvirtintų pareigybių 9 pareigybės neužimtos, o tai sudaro net 8, 8 % visų savivaldybės administracijoje
patvirtintų pareigybių.
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94 paveikslas. Neužimtos pareigybės (proc.) mažųjų savivaldybių administracijose
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Patvirtintos ir neužimtos pareigybės kurorto statusą turinčių savivaldybių administracijose
Druskininkų, Palangos m., Birštono, Neringos savivaldybės
Analizuojant patvirtintų pareigybių ir laisvų pareigybių skaičių mažųjų savivaldybių administracijose, matyti,
kad šių savivaldybių administracijose buvo 365,5 pareigybės, iš kurių 19,5 pareigybės buvo laisvos, o tai sudaro
5,33 % visų įsteigtų pareigybių (grupės vidurkis – 5,3 %, šalies vidurkis – 6,1 %).
Šios grupės savivaldybių administracijose darbuotojų skaičius 2016 m. kito neženkliai. Paminėtina Palangos m.
savivaldybės administracija, kurioje 2016 m. iš 111 patvirtintų pareigybių 10 pareigybių buvo neužimtos, o tai
sudaro net 9 % visų savivaldybės administracijoje patvirtintų pareigybių.
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Nevadovaujančių ir vadovaujančių pareigybių santykis savivaldybių administracijose
Vidaus reikalų ministerija, būdama atsakinga už valstybės politikos viešojo administravimo ir vietos savivaldos
srityse formavimą, ne kartą rekomendavo savivaldybėms tobulinti savivaldybių administracijų struktūras,
atsisakant perteklinių valdymo grandžių, mažinant vadovaujančiųjų pareigybių skaičių, ir siekti, kad vienai
vadovaujančiai pareigybei tektų ne mažiau kaip 5 nevadovaujančios (t. y. santykis tarp savivaldybės
administracijos nevadovaujančiųjų pareigybių ir vadovaujančiųjų pareigybių būtų ne mažesnis kaip 5).
Analizuojant duomenis matyti, kad 2016 m. savivaldybių administracijose buvo 2551,5 vadovaujančių
pareigybių ir 11391,9 nevadovaujančių pareigybių, santykio tarp nevadovaujančiųjų ir vadovaujančiųjų
pareigybių šalies vidurkis – 4,46.
Vertinant pagal savivaldybių grupes nevadovaujančiųjų ir vadovaujančiųjų pareigybių santykis savivaldybių
administracijose:
 didžiųjų miestų savivaldybių grupėje – 4,65 (vadovaujančiosios pareigybės sudaro 17,69 %
savivaldybės administracijos);
 tankiau gyvenamų savivaldybių grupėje – 4,65 (vadovaujančiosios pareigybės sudaro 17,69 %
savivaldybės administracijos);
 rečiau gyvenamų savivaldybių grupėje – 4,46 (vadovaujančiosios pareigybės sudaro 18,3 %
savivaldybės administracijos);
 mažųjų savivaldybių grupėje – 3,8 (vadovaujančiosios pareigybės sudaro 20,82 % savivaldybės
administracijos);
 kurorto statusą turinčių savivaldybių grupėje – 2,29 (vadovaujančiosios pareigybės sudaro 30,37 %
savivaldybės administracijos).
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Nevadovaujančių ir vadovaujančių pareigybių santykis savivaldybių administracijose
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Nevadovaujančių ir vadovaujančių pareigybių santykis didžiųjų miestų savivaldybių administracijose
Vilniaus m., Kauno m., Klaipėdos m., Šiaulių m., Panevėžio m. savivaldybės
Lyginant didžiųjų miestų savivaldybių grupės savivaldybių administracijas, matyti, kad rekomenduojamą ne
mažesnį kaip 5 santykį tarp savivaldybės administracijos nevadovaujančiųjų pareigybių ir vadovaujančiųjų
pareigybių atitinka Panevėžio m. ir Klaipėdos m. savivaldybių administracijos.
Mažesnis kaip 5 santykis tarp savivaldybės administracijos nevadovaujančiųjų pareigybių ir vadovaujančiųjų
pareigybių (tai rodo per didelį vadovaujančių pareigybių skaičių) yra Vilniaus m., Šiaulių m. ir Kauno m.
savivaldybių administracijose (grupės vidurkis – 4,65, šalies vidurkis – 4,46).
96 paveikslas. Nevadovaujančių ir vadovaujančių darbuotojų santykis
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Nevadovaujančių ir vadovaujančių pareigybių santykis vidurinių tankiau gyvenamų savivaldybių
administracijose
Alytaus m., Visagino, Marijampolės, Kauno r., Elektrėnų, Jonavos r., Mažeikių r., Vilniaus r., Kretingos r.,
Klaipėdos r., Raseinių r., Šalčininkų r., Tauragės r., Utenos r., Plungės r., Vilkaviškio r., Telšių r., Kėdainių r.,
Kaišiadorių r., Prienų r., Trakų r., Ukmergės r., Akmenės r., Šilutės r., Radviliškio r., Šiaulių r. savivaldybės
Vertinant tankiau gyvenamų savivaldybių grupės savivaldybių administracijas, matyti, kad rekomenduojamą
ne mažesnį kaip 5 santykį tarp savivaldybės administracijos nevadovaujančiųjų pareigybių ir vadovaujančiųjų
pareigybių atitinka Vilniaus r., Utenos r., Ukmergės r., Tauragės r., Telšių r., Šilutės r., Radviliškio r. savivaldybių
administracijos. Ypač geras rodiklis yra Visagino savivaldybės administracijoje, kurioje iš patvirtintų 222-ų
pareigybių, vadovaujančių darbuotojų yra 19-a.
Ypač mažas santykis tarp savivaldybės administracijos nevadovaujančiųjų pareigybių ir vadovaujančiųjų
pareigybių yra Kauno r., Kėdainių r., Alytaus m., Elektrėnų, Kaišiadorių r., Kretingos r., Mažeikių r., Prienų r.,
Raseinių r. ir Šiaulių r. savivaldybių administracijose (grupės vidurkis – 4,65, šalies vidurkis – 4,46).
Konstatuotina, kad daugumoje tankiau gyvenamų savivaldybių grupės savivaldybių administracijose per didelis
vadovaujančių darbuotojų skaičius nesudaro prielaidų geram savivaldybės administracijos darbo organizavimui
ir efektyviam savivaldybės viešųjų finansų naudojimui.
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97 paveikslas. Nevadovaujančių ir vadovaujančių darbuotojų santykis
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Nevadovaujančių ir vadovaujančių pareigybių santykis vidurinių rečiau gyvenamų savivaldybių
administracijose
Šakių r., Joniškio r., Šilalės r., Skuodo r., Pasvalio r., Alytaus r., Jurbarko r., Širvintų r., Rokiškio r., Biržų r., Kelmės
r., Kupiškio r., Panevėžio r., Pakruojo r., Lazdijų r., Švenčionių r., Anykščių r., Molėtų r., Zarasų r., Ignalinos r.,
Varėnos r. savivaldybės
Analizuojant rečiau gyvenamų savivaldybių grupės savivaldybių administracijas, matyti, kad rekomenduojamą
ne mažesnį kaip 5 santykį tarp savivaldybės administracijos nevadovaujančiųjų pareigybių ir vadovaujančiųjų
pareigybių atitinka Biržų r., Ignalinos r., Joniškio r., Kelmės r., Kupiškio r., Pasvalio r., Skuodo r., Šilalės r., ir
Švenčionių r. savivaldybių administracijos.
Mažesnis kaip 5 santykis tarp savivaldybės administracijos nevadovaujančiųjų pareigybių ir vadovaujančiųjų
pareigybių, t. y. per didelis vadovaujančių darbuotojų skaičius, yra Alytaus r., Anykščių r., Jurbarko r., Lazdijų r.,
Molėtų r., Pakruojo r., Rokiškio r., Širvintų r. ir Zarasų r. savivaldybių administracijose ((grupės vidurkis – 4,46,
šalies vidurkis – 4,46).
Šioje savivaldybių grupėje nevadovaujančių ir vadovaujančių darbuotojų grupės santykio vidurkis sutampa su
šalies vidurkiu. Tačiau daugelyje šios savivaldybių grupės savivaldybių administracijose, kaip ir tankiau
gyvenamų savivaldybių grupės savivaldybių administracijose, yra per didelis vadovaujančių darbuotojų skaičius.
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98 paveikslas. Nevadovaujančių ir vadovaujančių darbuotojų santykis
viduriniu rečiau gyvenamų savivaldybių administracijose
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Nevadovaujančių ir vadovaujančių pareigybių mažųjų savivaldybių administracijose
Kazlų Rūdos, Kalvarijos, Pagėgių, Rietavo savivaldybės
Išanalizavus mažųjų savivaldybių grupės savivaldybių administracijas, matyti, kad nė vienoje savivaldybės
administracijoje santykis tarp savivaldybės administracijos nevadovaujančiųjų pareigybių ir vadovaujančiųjų
pareigybių yra mažesnis nei 5, t. y. per didelis vadovaujančių darbuotojų skaičius. Ypač šis santykis mažas
Kalvarijos ir Kazlų Rūdos savivaldybių administracijose (grupės vidurkis – 3,8, šalies vidurkis – 4,46).
Akivaizdu, kad kuo mažesnis administracinis vienetas, tuo santykis tarp savivaldybės administracijos
nevadovaujančiųjų pareigybių ir vadovaujančiųjų pareigybių yra mažesnis.
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99 paveikslas. Nevadovaujančių ir vadovaujančių darbuotojų santykis mažųjų savivaldybių administracijose
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Nevadovaujančių ir vadovaujančių pareigybių santykis kurorto statusą turinčių savivaldybių
administracijose
Druskininkų, Palangos m., Birštono, Neringos savivaldybės
Analizuojant šios grupės savivaldybių administracijų struktūras, matyti, kad visose
savivaldybių
administracijose santykis tarp savivaldybės administracijos nevadovaujančiųjų pareigybių ir vadovaujančiųjų
pareigybių yra itin mažas, o tai nesudaro prielaidų geram savivaldybės administracijos darbo organizavimui
(grupės vidurkis – 2,29, šalies vidurkis – 4,46).
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Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių sudėtis
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 11 straipsnyje nustatyti reikalavimai visų viešojo
administravimo įstaigų, tame tarpe ir savivaldybių, administracijų padaliniams ir minimalus struktūrinių
padalinių pareigybių skaičius. Pagal šio straipsnio 4–6 dalis departamentą (valdybą) sudaro ne mažiau kaip du
skyriai (biurai, tarnybos). Skyrių (biurą, tarnybą), kuris yra departamento (valdybos) struktūrinė dalis, sudaro
ne mažiau kaip 4 pareigybės. Skyrių (biurą, tarnybą), kuris nėra departamento (valdybos) struktūrinė dalis,
sudaro ne mažiau kaip 2 pareigybės. Poskyris (grupė) sudaromas iš ne mažiau kaip 3 pareigybių.
Vidaus reikalų ministerija 2016 m. rekomendavo Vyriausybės atstovams įvertinti savivaldybių administracijų
struktūrų atitikimą Viešojo administravimo įstatymo 11 straipsnyje nustatytiems reikalavimams
administracijos sudėčiai ir apimčiai ir, nustačius pažeidimus, reikalauti šio įstatymo nuostatų įgyvendinimo
savivaldybės administracijoje. Vyriausybės atstovai atliko savivaldybių administracijų struktūrų atitikimą teisės
aktų reikalavimams ir, nustatę pažeidimus, kreipėsi į savivaldybes dėl Viešojo administravimo įstatymo
nuostatų įgyvendinimo. Apibendrinus duomenis, matyti, kad Vyriausybės atstovų reikalavimus įvykdė
Akmenės r., Molėtų r., Varėnos r., Zarasų r., Skuodo r. savivaldybių administracijos. Tačiau analizuojant
savivaldybių administracijų struktūras paaiškėjo, kad kai kuriose savivaldybėse vis dar nėra laikomasi Viešojo
administravimo įstatymo 11 straipsnio reikalavimų, iš ko darytina išvada, kad savivaldybių administracinė
priežiūra atliekama nepakankamai aktyviai.
Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje įtvirtinta, jog šio
straipsnio 3-7 dalies nuostatos viešojo administravimo įstaigoms taikomos tiek, kiek jų nereglamentuoja
statutai ar kiti įstatymai. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad kai kurie įstatymai įpareigoja savivaldybes įsteigti
konkrečias pareigybes (pvz.: savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus (Jaunimo politikos pagrindų
įstatymo 8 str.), savivaldybės gydytojo (Sveikatos sistemos įstatymo 65 str.) ar savivaldybės administracijos
struktūrinius padalinius (pvz.: vaiko teisių apsaugos instituciją (tarnybą) (Vaiko teisių apsaugos pagrindų
įstatymo 58 str.), civilinės metrikacijos įstaigą (Civilinės būklės aktų registravimo įstatymo 2 str.) ir kt.) valstybės
deleguotoms funkcijoms atlikti. Be to, savivaldybių administracijų darbuotojų skaičių iš dalies reguliuoja ir
valstybės institucijos, tvirtindamos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšų
apskaičiavimo metodikas; šios metodikos netiesiogiai, o kai kurios ir tiesiogiai, nustato savivaldybių darbuotojų,
atliekančių valstybines funkcijas, skaičių.
Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių sudėtis didžiųjų miestų savivaldybių grupėje
Vilniaus m., Kauno m., Klaipėdos m., Šiaulių m., Panevėžio m. savivaldybės
Analizuojant šios grupės savivaldybių administracijų struktūras nustatyta, kad Vilniaus m. savivaldybės
administracijoje buvo net 15 skyrių (biurų, tarnybų), kurie yra departamento struktūrinė dalis, ir juos sudaro
mažiau kaip 4 pareigybės, 2 skyriai (biurai, tarnybos), kurie nėra departamento struktūrinė dalis, ir juos sudaro
mažiau kaip 2 pareigybės, 1 poskyris (grupės), kuriuos sudaro mažiau kaip 3 pareigybės; Klaipėdos m.
savivaldybės administracijoje – 8 skyriai (biurai, tarnybos), kurie yra departamento struktūrinė dalis, ir juos
sudaro mažiau kaip 4 pareigybės, 1 skyrius (biuras, tarnyba), kuris nėra departamento struktūrinė dalis, ir jį
sudaro mažiau kaip 2 pareigybės; Panevėžio m. ir Šiaulių m. savivaldybių administracijose buvo po 1 skyrių
(biurą, tarnybą), kuris nėra departamento struktūrinė dalis, ir jį sudaro mažiau kaip 2 pareigybės.
Pažymėtina, kad šioje savivaldybių grupėje tik Kauno m. savivaldybės administracijos struktūra atitiko Viešojo
administravimo įstatymo 11 straipsnyje nustatytų reikalavimų administracijos sudėčiai ir apimčiai.
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Duomenys apie savivaldybių administracijų struktūras didžiųjų miestų savivaldybių grupėje:

Eil.
Nr.

Savivaldybė

Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai
Departamentai,
kuriuos sudaro
1 skyrius

1.
2.
3.
4.

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

Skyriai (biurai, tarnybos),
kurie yra departamento
(valdybos) struktūrinė
dalis, ir juos sudaro
mažiau kaip 4 pareigybės

8

15

Skyriai (biurai, tarnybos),
kurie nėra departamento
(valdybos) struktūrinė dalis,
ir juos sudaro mažiau kaip 2
pareigybės

Poskyriai
(grupės),
kuriuos
sudaro
mažiau kaip
3 pareigybės

1
1
1
2

1

Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių sudėtis viduriniu tankiau gyvenamų savivaldybių
grupėje
Alytaus m., Visagino, Marijampolės, Kauno r., Elektrėnų, Jonavos r., Mažeikių r., Vilniaus r., Kretingos r.,
Klaipėdos r., Raseinių r., Šalčininkų r., Tauragės r., Utenos r., Plungės r., Vilkaviškio r., Telšių r., Kėdainių r.,
Kaišiadorių r., Prienų r., Trakų r., Ukmergės r., Akmenės r., Šilutės r., Radviliškio r., Šiaulių r. savivaldybės
Analizuojant šios grupės savivaldybių administracijų struktūras nustatyta, kad Ukmergės r. savivaldybės
administracijoje buvo 4, Radviliškio r., Šiaulių r., Tauragės r. savivaldybių administracijose po 1 skyrių biurą,
tarnybą), kuris nėra departamento struktūrinė dalis, ir jį sudaro mažiau kaip 2 pareigybės; Šiaulių r.
savivaldybės administracijoje 1 poskyris (grupės), kuriuos sudaro mažiau kaip 3 pareigybės.
Kitos šios savivaldybių grupės savivaldybių administracijos struktūros atitiko Viešojo administravimo įstatymo
11 straipsnyje nustatytų reikalavimų administracijos sudėčiai ir apimčiai.
Duomenys apie savivaldybių administracijų struktūras vidurinių tankiau gyvenamų savivaldybių grupėje:

Eil.
Nr.

Savivaldybė

1.
2.
3.
4.

Radviliškio r.
Šiaulių r.
Tauragės r.
Ukmergės r.

Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai
Departamentai,
kuriuos sudaro
1 skyrius

Skyriai (biurai, tarnybos),
kurie yra departamento
(valdybos) struktūrinė
dalis, ir juos sudaro
mažiau kaip 4 pareigybės

Skyriai (biurai, tarnybos),
kurie nėra departamento
(valdybos) struktūrinė
dalis, ir juos sudaro
mažiau kaip 2 pareigybės

Poskyriai
(grupės),
kuriuos sudaro
mažiau kaip 3
pareigybės

1
1
1
4

1

Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių sudėtis vidurinių rečiau gyvenamų savivaldybių
grupėje
Šakių r., Joniškio r., Šilalės r., Skuodo r., Pasvalio r., Alytaus r., Jurbarko r., Širvintų r., Rokiškio r., Biržų r., Kelmės
r., Kupiškio r., Panevėžio r., Pakruojo r., Lazdijų r., Švenčionių r., Anykščių r., Molėtų r., Zarasų r., Ignalinos r.,
Varėnos r. savivaldybės
Analizuojant šios grupės savivaldybių administracijų struktūras nustatyta, kad Viešojo administravimo įstatymo
11 straipsnyje nustatytų reikalavimų administracijos sudėčiai ir apimčiai nesilaikoma 3 savivaldybių
administracijose – Pakruojo r. ir Širvintų r. savivaldybių administracijose buvo po 2, o Kupiškio r. savivaldybės
administracijoje 1 skyrius (biuras, tarnyba), kurie nėra departamento struktūrinė dalis, ir juos sudaro mažiau
kaip 2 pareigybės.
Duomenys apie savivaldybių administracijų struktūras vidurinių rečiau gyvenamų savivaldybių grupėje:
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Eil.
Nr.

Savivaldybė

1.
2.
3.

Kupiškio r.
Pakruojo r.
Širvintų r.

Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai
Departamentai,
kuriuos sudaro
1 skyrius

Skyriai (biurai, tarnybos),
kurie yra departamento
(valdybos) struktūrinė
dalis, ir juos sudaro
mažiau kaip 4 pareigybės

Skyriai (biurai, tarnybos),
kurie nėra departamento
(valdybos) struktūrinė
dalis, ir juos sudaro
mažiau kaip 2 pareigybės

Poskyriai
(grupės),
kuriuos sudaro
mažiau kaip 3
pareigybės

1
2
2

Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių sudėtis mažųjų savivaldybių grupėje
Kazlų Rūdos, Kalvarijos, Pagėgių, Rietavo savivaldybės
Analizuojant šios grupės savivaldybių administracijų struktūras nustatyta, kad Viešojo administravimo įstatymo
11 straipsnyje nustatytų reikalavimų administracijos sudėčiai ir apimčiai nesilaikoma 2 savivaldybių
administracijose – Rietavo savivaldybės administracijoje 1, o Pagėgių savivaldybės administracijoje buvo 3
skyriai (biurai, tarnybos), kurie nėra departamento struktūrinė dalis, ir juos sudaro mažiau kaip 2 pareigybės.
Duomenys apie savivaldybių administracijų struktūras mažųjų savivaldybių administracijose:

Eil.
Nr.

Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai

Savivaldybė
Departamentai,
kuriuos sudaro
1 skyrius

1.
2.

Skyriai (biurai, tarnybos),
kurie yra departamento
(valdybos) struktūrinė
dalis, ir juos sudaro
mažiau kaip 4 pareigybės

Pagėgių
Rietavo

Skyriai (biurai, tarnybos),
kurie nėra departamento
(valdybos) struktūrinė
dalis, ir juos sudaro
mažiau kaip 2 pareigybės

Poskyriai
(grupės),
kuriuos sudaro
mažiau kaip 3
pareigybės

3
1

Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių sudėtis kurorto statusą turinčių savivaldybių grupėje
Druskininkų, Palangos m., Birštono, Neringos savivaldybės
Analizuojant šios grupės savivaldybių administracijų struktūras nustatyta, kad Birštono savivaldybės
administracijoje buvo 2, Neringos savivaldybės administracijoje – 1 skyrius (biuras, tarnyba), kurie nėra
departamento struktūrinė dalis, ir jį sudaro mažiau kaip 2 pareigybės.
Duomenys apie savivaldybių administracijų struktūras kurorto statusą turinčių savivaldybių administracijose:

Eil.
Nr.

Savivaldybė

1.
2.

Birštono
Neringos

Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai
Departamentai,
kuriuos sudaro
1 skyrius

Skyriai (biurai, tarnybos),
kurie yra departamento
(valdybos) struktūrinė
dalis, ir juos sudaro
mažiau kaip 4 pareigybės

Skyriai (biurai, tarnybos),
kurie nėra departamento
(valdybos) struktūrinė
dalis, ir juos sudaro
mažiau kaip 2 pareigybės

Poskyriai
(grupės),
kuriuos sudaro
mažiau kaip 3
pareigybės

2
1

Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes Vyriausybės atstovams rekomenduotina aktyviau atlikti savivaldybių
administracinę priežiūrą vertinant savivaldybių administracijų struktūrų atitikimą Viešojo administravimo
įstatymo 11 straipsnyje nustatytiems reikalavimams administracijos sudėčiai ir apimčiai, o nustačius
pažeidimus, reikalauti šio įstatymo nuostatų įgyvendinimo savivaldybės administracijoje.
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8. Lietuvos viešojo sektoriaus įvertinimas kitų šalių kontekste
Šioje ataskaitos dalyje pateikiama trumpa Lietuvos viešojo sektoriaus padėties kitų šalių atžvilgiu apžvalga.
Apžvalgai naudoti Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) bei Europos Sąjungos
statistikos tarnybos (Eurostato) internetinėse svetainėse viešai prieinami duomenys. Atkreiptinas dėmesys į tai,
kad dėl skirtingų rodiklių reikšmių skaičiavimų, duomenų imties bei laikotarpių tiksliau palyginti šiuos duomenis
su ankstesnėse ataskaitos dalyse pateikiamų rodiklių reikšmėmis nėra galimybės.
Pastebėtina tai, kad EBPO pateikiami viešojo sektoriaus dydžio ir jo kitimo nuo 2007 metų tarp skirtingų
valstybių duomenys rodo, kad viešojo sektoriaus dydis (lyginant su visų užimtųjų skaičiumi) – t. y. visų dirbančių
šalies gyventojų procentinė dalis dirbanti viešajame sektoriuje Lietuvoje yra neproporcingai didelė ir nuo
2007 metų keitėsi (mažėjo) labai nežymiai. Iš 31 palyginime pateikiamų valstybių, viešojo sektoriaus dydžiu
mus lenkia tik Skandinavijos šalys (Norvegija, Švedija, Danija ir Suomija), panašus viešajame sektoriuje
dirbančių darbuotojų skaičius nustatytas Estijoje. Už bendrą EBPO vidurkį Lietuvos viešasis sektorius yra
didesnis maždaug 5 %.
101 paveikslas. Viešojo sektoriaus dydis, proc. visų užimtųjų47
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102 paveikslas. Valstybės tarnautojų skaičius centrinėje valdžioje 2014-2016 metais48
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Šaltinis: EBPO
(http://www.oecd-ilibrary.org/governance/government-at-a-glance-2017_gov_glance-2017-en)
48 Šaltinis: Eurostatas
(http://ec.europa.eu/eurostat/web/civil-servants-remuneration/specificindicators/data/database?p_p_id=NavTreeportletprod_WAR_NavTreeportletprod_INSTANCE_2QWOKmvEvQtE&p_p_lifecycle=0&p_
p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1

121

Tuo tarpu vertinant Eurostato pateikiamus centrinėje valdžioje49 dirbančių valstybės tarnautojų skaičius 19oje Europos Sąjungos šalių, pastebėtina, kad Lietuva yra 11-toje vietoje (skaičiuojant nuo didžiausią tarnautojų
skaičių centrinėje valdžioje turinčių valstybių iki mažiausią skaičių turinčių) – t. y. 10-yje Europos Sąjungos
valstybių centrinėje valdžioje dirba daugiau valstybės tarnautojų, o Vokietijoje fiksuotas praktiškai toks pats
valstybės tarnautojų skaičius kaip ir Lietuvoje. Tačiau įvertinus tai, kad Vokietijos gyventojų skaičius (80,6 mln.
gyventojų) yra 28,5 kartus didesnis negu Lietuvoje (2,8 mln. gyventojų), toks mūsų valstybėje fiksuotas
valstybės tarnautojų centrinėje valdžioje skaičius laikytinas neproporcingai dideliu. Palyginimui – Estijoje ir
Latvijoje fiksuota šio rodiklio reikšmė yra net 2-3 kartus mažesnė. Galima to priežastis – Lietuvoje vis dar
neišgrynintas valstybės tarnautojo statusas, t. y. tokį statusą vis dar turi asmenys, kurių darbas tiesiogiai su
viešojo administravimo veikla nėra susijęs (pvz., buhalterinės apskaitos vykdymu, dokumentų, personalo
tvarkymu, viešųjų ryšių palaikymu ir pan. užsiimantys darbuotojai).
Vertinant centrinėje valdžioje dirbančių valstybės tarnautojų skaičių kartu su bendra šalies populiacija – dar
prastesnė padėtis stebima Slovėnijoje ir Maltoje, kuriose šis skaičius yra didesnis, nors gyventojų yra mažiau
negu Lietuvoje (Maltoje iki 0,5 mln. gyventojų, Slovėnijoje kiek daugiau negu 2 mln. gyventojų).
103 paveikslas. Valdžios sektoriaus darbo užmokesčio fondas Lietuvoje ir ES 2015 metais50
Lietuvos ir ES darbo užmokesčio fondas 2015 m., % BVP
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Tačiau, nepaisant už EBPO vidurkį ir daugumos Europos Sąjungos šalių vidurkį didesnio viešojo sektoriaus,
šiame sektoriuje dirbančių darbuotojų darbui apmokėti Lietuvoje yra skiriama 0,5 % mažesnė Bendrojo vidaus
produkto (BVP) dalis negu Eurostato pateikiamas Europos Sąjungos vidurkis. Šis palyginimas rodo, kad nors
dirbančių viešajame sektoriuje Lietuvoje yra palyginti daug, tačiau jų darbas yra prasčiau apmokamas negu
įprasta Europos Sąjungoje. Tą patvirtina ir toliau pateikiami vienos valstybės tarnautojų grupės – vyriausiųjų
specialistų centrinėje valdžioje – atlyginimai, kurie Lietuvoje, remiantis EBPO duomenimis, yra vieni mažiausių
(mažiau uždirba tik Meksikos centrinėje valdžioje dirbantys vyriausieji specialistai). Pagal šį rodiklį Lietuvą vėl
lenkia tiek Latvija, tiek ir Estija, o lyginant su EBPO vidurkiu Lietuvos centrinėje valdžioje dirbantis valstybės
tarnautojas uždirba maždaug dvigubai mažiau.
104 paveikslas. Vyriausiųjų specialistų darbo užmokestis centrinėje valdžioje 2015 metais51
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Valstybės tarnybos departamentas, EBPO teikdamas duomenis šiam rodikliui apskaičiuoti duomenis rinko iš visų Lietuvoje
vykdomosios ir leidžiamosios valdžios srityje veikiančių biudžetinių įstaigų
50 Šaltinis: Eurostatas
(http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=gov_10a_exp&lang=en)
51 Šaltinis: EBPO
(http://www.oecd-ilibrary.org/governance/government-at-a-glance-2017_gov_glance-2017-en)
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Vertinant ir lyginant su kitomis Europos Sąjungos šalimis Eurostato pateikiamus centrinės valdžios valstybės
tarnautojų disponuojamų darbo pajamų indekso (prieš mokesčius ir lengvatas, įvertinus kainų pokyčius trijų
metų laikotarpiu) dydžius, matyti, kad eliminavus infliacijos poveikį, Lietuvos valstybės tarnautojų vidutinės
pajamos keitėsi labai nežymiai. Darbo pajamų indekso po mokesčių ir lengvatų (neto) palyginimas tarp Baltijos
šalių dar kartą iliustruoja Lietuvos atsilikimą tiek nuo Latvijos, tiek ir nuo Estijos, kuriose rodiklio pokytis nors ir
skirtingas, tačiau rodiklio reikšmė buvo pasiekta aukštesnė nei Lietuvos.
105 paveikslas. Centrinės valdžios valstybės tarnautojų disponuojamų darbo pajamų indeksas, prieš
mokesčius ir lengvatas, įvertinus kainų pokyčius 2014-2016 metais52
Centrinės valdžios valstybės tarnautojų disponuojamų darbo pajamų indeksas (praėję metai
=100), prieš mokesčius ir lengvatas, įvertinus kainų pokyčius 2014-2016 m.
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105 paveikslas. Centrinės valdžios valstybės tarnautojų disponuojamų darbo pajamų indeksas, neto po
mokesčių ir lengvatų, įvertinus kainų pokyčius 2007-2016 metais Lietuvoje, Estijoje ir Latvijoje53
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Apibendrinant pateikiamus duomenis, pastebėtina, kad Lietuvos viešojo sektoriaus dydis (jame dirbančių
darbuotojų skaičius) lyginant su šalies populiacija ir visais dirbančiais asmenimis, taip pat lyginant jį su kitų
valstybių viešojo sektoriaus dydžiu, yra neproporcingai didelis. Neproporcingai daug ir centrinėje valdžioje
52

Šaltinis: Eurostatas
(http://ec.europa.eu/eurostat/web/civil-servants-remuneration/specificindicators/data/database?p_p_id=NavTreeportletprod_WAR_NavTreeportletprod_INSTANCE_2QWOKmvEvQtE&p_p_lifecycle=0&p_
p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1)
53 Šaltinis: Eurostatas
(http://ec.europa.eu/eurostat/web/civil-servants-remuneration/specificindicators/data/database?p_p_id=NavTreeportletprod_WAR_NavTreeportletprod_INSTANCE_2QWOKmvEvQtE&p_p_lifecycle=0&p_
p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1)
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dirbančių valstybės tarnautojų. Tačiau jiems išlaikyti skiriama BVP dalis yra mažesnė už Europos Sąjungos
vidurkį, atitinkamai nekonkurencingai maži ir labai nežymiai augantys sektoriuje dirbančių valstybės tarnautojų
(ypač didžiausios valstybės tarnautojų dalies – vyriausiųjų specialistų) atlyginimai. Visa tai akivaizdžiai rodo
struktūrinių, sisteminių ir valstybės tarnybos reglamentavimo pokyčių būtinybę.
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Pastebėjimai ir pasiūlymai
Vertinant Lietuvos viešojo sektoriaus padėtį EBPO ir Europos Sąjungos šalių kontekste konstatuotina, kad:





Lietuvos viešojo sektoriaus dydis (t. y. visų dirbančių šalies gyventojų procentinė dalis dirbanti
viešajame sektoriuje) yra neproporcingai didelis,
neproporcingai didelis ir centrinėje valdžioje dirbančių valstybės tarnautojų skaičius,
viešajame sektoriuje dirbančių darbuotojų darbui apmokėti Lietuvoje yra skiriama 0,5 % mažesnė BVP
dalis negu Eurostato pateikiamas Europos Sąjungos vidurkis,
įvertinus EBPO pateikiamus centrinėje valdžioje dirbančios didžiausios valstybės tarnautojų grupės –
vyriausiųjų specialistų vidutinius atlyginimus, pastebėtina, kad Lietuvos centrinėje valdžioje dirbantys
vyriausieji specialistai kitų šalių kontekste laikytini vieni mažiausiai uždirbančių, jų atlyginimai yra
dvigubai mažesni net už EBPO vidurkį, o eliminavus infliacijos poveikį paskutiniaisiais metais keitėsi
labai nežymiai.

Vertinant pokyčius Lietuvos viešajame sektoriuje ataskaitiniais metais konstatuotina, kad:








viešasis sektorius Lietuvoje sumažėjo 137 viešojo sektoriaus organizacijomis ir 1 479 darbuotojais (iš
jų 92 valstybės tarnautojais), kas, atsižvelgiant į gana ženklų nebaigtų optimizavimo iniciatyvų skaičių
laikytina negalutiniu rezultatu;
ataskaitiniais metais augo tiek viešajame sektoriuje dirbančių darbuotojų vidutinis darbo užmokestis –
valstybės viešajame sektoriuje šis augimas sudarė 51 Eur (7 %), savivaldybių – 49 Eur (10 %), tiek ir
darbuotojams išlaikyti skiriamos darbo užmokesčio sumos. Šį augimą lėmė didelė gausa 2016 metais
priimtų ir įgyvendintų darbo užmokesčio didinimui skirtų sisteminių ir sektorinių sprendimų;
vis dar išlieka ženklus atotrūkis tarp vadovų ir darbuotojų atlyginimų, kai kuriose valstybės valdymo
srityse siekiantis net 5,4 karto;
reikiamas dėmesys toliau turėtų būti skiriamas viešojo sektoriaus dydžio, viešojo sektoriaus
darbuotojų ir centrinėje valdžioje dirbančių valstybės tarnautojų skaičiaus mažinimui – optimizuojant
įstaigas, konsoliduojant ar centralizuojant jų atliekamas funkcijas, gryninant valstybės tarnautojo
statusą, atsisakant valstybei nebūdingų funkcijų vykdymo ir t.t.
didelis dėmesys turėtų būti skiriamas proporcingam viešajame sektoriuje dirbančių darbuotojų darbo
užmokesčio didinimui, siejant darbo užmokestį su atliekamomis funkcijomis, keliamais kompetencijos
reikalavimais ir mažinant atotrūkį tarp viešojo sektoriaus organizacijos vadovų ir darbuotojų darbo
užmokesčio.

Pastebėjimai dėl valstybės viešojo sektoriaus:







įvertinus valstybės viešajame sektoriuje stebėtus pokyčius, 2016 metai laikytini aktyvaus ir nuoseklaus
šio sektoriaus optimizavimo tąsa, kuomet didžiausias dėmesys buvo skiriamas valstybės viešojo
sektoriaus institucinę sąrangą sudarančių subjektų skaičiaus mažinimui;
2016 metais vykdytų viešojo sektoriaus optimizavimo iniciatyvų dėka per metus buvo išregistruotos
47 viešojo sektoriaus organizacijos (dar 4 viešosios įstaigos buvo perduotos savivaldybėms), kas
laikytina gana ženkliu pokyčiu.
Atsižvelgiant į tai, kad dar 18 viešojo sektoriaus organizacijų buvo reorganizuojamos arba
pertvarkomos, 13 pradėtos ar vykdytos likvidavimo, privatizavimo ar bankroto procedūros, taip pat
įvertinus gausą 17-osios Vyriausybės programos įgyvendinimo plane numatytų priemonių ir darbų,
susijusių su institucinės sąrangos optimizavimu (pvz., Vyriausybės programos įgyvendinimo plano
1.3.3, 3.1.1, 3.1.6, 4.1.1 darbai) – tolesnis viešojo sektoriaus organizacijų skaičiaus mažėjimas tikėtinas
ir ateityje;
2016 metais toliau mažėjo vykdomosios valdžios srities („senos apimties“ ataskaitos) viešojo
sektoriaus organizacijose dirbančių darbuotojų skaičius (2 %), o atsižvelgiant į nebaigtus sektorių
optimizuojančių sprendimų įgyvendinimo procesus, panaši rodiklio dinamika tikėtina ir ateityje;
vertinant valstybės viešojo sektoriaus darbuotojų skaičiaus pokytį kartu su šiais metais į ataskaitą
įtrauktais, vykdomosios valdžios sričiai nepriklausančiais subjektais, stebėtas neženklus darbuotojų
skaičiaus augimas 449 darbuotojais (0,27 %), sąlygotas 2016 metų pabaigoje vykusių rinkimų į Lietuvos
Respublikos Seimą ir dėl to Vyriausioje rinkimų komisijoje laikinai sukurtų papildomų darbo vietų 3 276
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asmenims. Eliminavus šį laikiną padidėjimą, valstybės viešojo sektoriaus darbuotojų skaičiaus reikšmės
pokytis ataskaitiniu laikotarpiu atitinka vykdomosios valdžios srities („senos apimties“ ataskaitos)
viešojo sektoriaus organizacijose stebėtą pokytį – t. y. darbuotojų skaičius mažėjo 3052 darbuotojais
(1,87 %) (arba 3475 darbuotojais (1,84 %) su vidaus reikalų sistemos statutiniais valstybės tarnautojais
ir profesinės karo tarnybos kariais);
valstybės tarnautojai sudaro 23 % visų valstybės viešajame sektoriuje dirbančių darbuotojų, o jų
skaičius ataskaitiniais metais mažėjo 2 %, kas atitinka bendrą, visame valstybės viešajame sektoriuje
stebėtą darbuotojų skaičiaus mažėjimo tendenciją;
darbo užmokesčio fondo ir vidutinio darbuotojų darbo užmokesčio medianos augimas buvo sąlygotas
2016 metais priimtų sprendimų padidinti minimalų darbo užmokestį, pakeisti valstybės politikų ir
valstybės pareigūnų, valstybės įmonių, valstybės valdomų bendrovių ir viešųjų įstaigų vadovų darbo
apmokėjimo tvarką, padidinti atlyginimus tam tikruose sektoriuose (krašto apsaugos, viešojo
saugumo, medicinos, kultūros, slaugos) dirbantiems darbuotojams, išmokėti dalines kompensacijas už
ekonominės krizės laikotarpiu viešojo sektoriaus darbuotojams sumažintą darbo užmokestį ir kt.
vidutinio darbuotojų darbo užmokesčio mediana valstybės viešajame sektoriuje ataskaitiniais metais
buvo 7 % (51 Eur) mažesnė nei privačiame sektoriuje ir 8 % (65 Eur) mažesnė nei nustatytas bendras
vidutinis darbo užmokestis šalies ūkyje;
2016 metais vidutinis darbo užmokestis augo tiek privačiame, tiek viešame sektoriuje, tiek ir šalies
ūkyje bendrai, tačiau viešojo sektoriaus darbuotojų vidutinis atlyginimas augo mažiausiai – 49 Eur
(7 %), tuo tarpu privačiame sektoriuje ir šalies ūkyje bendrai ataskaitiniais metais stebėtas toks pats,
66 Eur (9 %) vidutinio darbuotojų darbo užmokesčio augimas;
valstybės viešajame sektoriuje dirbančių darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio medianos augimas
7 % (51 Eur) laikytinas teigiamu pokyčiu, tačiau, atsižvelgiant į valstybės ekonominės raidos scenarijų
(Finansų ministerijos skelbtą 2017 m. kovo 20 d.), šiuo pertvarkų laikotarpiu valstybės viešajam
sektoriui keliamus vis sudėtingesnius uždavinius (lemiančius aukštos kvalifikacijos darbuotojų
viešajame sektoriuje poreikį) bei sąlyginai aukštą ir toliau augantį infliacijos lygį, laikytinas
nepakankamu užtikrinti viešojo sektoriaus konkurencingumą ir efektyvumą;
didelė gausa valstybės viešajame sektoriuje įgyvendinamų sektoriaus optimizavimo sprendimų daro
ženklią įtaką ataskaitoje nagrinėjamiems kiekybiniams rodikliams, tačiau to tapatinti su efektyviu
sektoriaus gerėjimu kokybine prasme yra pernelyg anksti ir būtų nepagrįsta dėl daugybės skaičiuose
neatsispindinčių kokybinių pertvarkų trūkumų.

Pasiūlymai dėl valstybės viešojo sektoriaus:




įgyvendinti/tęsti viešojo sektoriaus optimizavimo iniciatyvas, kuriomis mažinamas valstybės viešojo
sektoriaus organizacijų ir jose dirbančių darbuotojų skaičius:
- atsisakant valstybės biudžetinių įstaigų teritorinių padalinių juridinio asmens statuso ar
jungiant tapačias funkcijas atliekančias, tačiau skirtinguose teritoriniuose vienetuose
veikiančias viešojo sektoriaus organizacijas į vieną juridinio asmens statusą turinčią viešojo
sektoriaus organizaciją su savarankiško juridinio asmens statuso neturinčiais teritoriniais
padaliniais;
- konsoliduojant tam tikras funkcijas (ūkio subjektų priežiūrą, infrastruktūrų reguliavimą,
vartotojų teisių apsaugą, aplinkos apsaugos kontrolę) atliekančias valstybės viešojo sektoriaus
organizacijas;
- 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;
- įgyvendinant siūlymus dėl tolesnio valstybės įmonių veiklos netikslingumo ar teisinės formos
tokioms įmonėms keitimo;
- centralizuojant bendrųjų funkcijų atlikimą;
- išgryninus valstybės tarnautojo statusą ir funkcijas, peržiūrėti ir sumažinti valstybės
tarnautojams priskiriamų viešajame sektoriuje dirbančių darbuotojų skaičių.
imtis veiksmų didinti valstybės viešojo sektoriaus efektyvumą:
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-
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priimant sprendimus gerinti darbo sąlygas ir didinti darbo užmokestį valstybės viešajame
sektoriuje dirbantiems darbuotojams, ypatingą dėmesį skirti III ataskaitos dalyje įvardyto ir
dažnai labai ženklaus atotrūkio tarp viešojo sektoriaus organizacijos vadovų ir darbuotojų
darbo užmokesčio mažinimui;
bendrųjų funkcijų vykdymo vertinimo kriterijų reikšmėms (ypač santykiui tarp vadovui
tenkančių darbuotojų, ar bendrosios ir specialiosios veiklos srities darbuotojų skaičiaus)
suteikti privalomą, o ne rekomendacinį pobūdį, įtvirtinant draudimą viešojo sektoriau
organizacijų (ar bent biudžetinių įstaigų) vadovams, be Vidaus reikalų ir Finansų ministerijų
pritarimo savarankiškai tvirtinti nustatytų kriterijų reikšmių neatitinkančias viešojo sektoriaus
organizacijų struktūras;
svarstyti galimybę nustatyti naujus finansinių išteklių valdymo modelius, skirtus biudžeto
asignavimų taupymui biudžetinėse įstaigose ir paremtus ne tik privalomų įpareigojimų
vykdymu, tačiau siejant tai su nauda pačiai įstaigai (pvz., numatant galimybę asignavimų
vienoje srityje ekonomijos atveju, nustatytą dalį sutaupytų lėšų pačios įstaigos sprendimu
perskirstyti kitoms, labiau lėšų stokojančioms sritims);
užtikrinti, kad iki naujos viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo koncepcijos parengimo
priimami viešojo sektoriaus tobulinimo sprendimai atitiktų Vykdomosios valdžios sistemos
sandaros tobulinimo gairėse numatytas kryptis ir reikalavimus.

Pastebėjimai dėl savivaldybių viešojo sektoriaus:










2016 metais savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijų skaičius kito (mažėjo) 2,66 % ir tas kitimas
kiek ženklesnis nei 2015 metais, kuomet jis buvo mažesnis nei 0,5 % Kartu savivaldybių viešojo
sektoriaus organizacijų skaičius žymiai aktyviau nei 2015 metais optimizuojamas išregistruojant
neveikiančias ir pertvarkant nepakankamai efektyviai veikiančias savivaldybių viešojo sektoriaus
organizacijas:
- 2016 metais buvo išregistruotos 108 neveikiančios savivaldybių
viešojo sektoriaus
organizacijos (2015 m. – 33); daugiausiai neveikiančių viešojo sektoriaus organizacijų
išregistravo Vilniaus miesto savivaldybė (11), Kauno miesto savivaldybė (10), Elektrėnų
savivaldybė (5), Marijampolės, Mažeikių ir Molėtų rajonų savivaldybės (po 4);
- 2016 metais pradėtos pertvarkymo procedūros dėl 71 savivaldybių viešojo sektoriaus
organizacijos; daugiausiai neefektyviai veikiančių viešojo sektoriaus organizacijų 2016 metais
buvo pertvarkoma
- Daugiausiai viešojo sektoriaus organizacijų 2016 m. buvo pertvarkoma Kauno miesto
savivaldybėje (13), Vilniaus miesto savivaldybėje (7), Širvintų rajono savivaldybėje (6), Trakų
rajono savivaldybėje (5), Vilniaus rajono savivaldybėje (4);
- savivaldybėse dar lieka viešojo sektoriaus organizacijų, dėl kurių pertvarkymo reikalinga priimti
sprendimus;
analogiška ar panašia veikla užsiimančių organizacijų teisinė forma skirtingose savivaldybėse yra
nevienoda; tai sąlygoja savivaldybių diskrecija sprendžiant, kokios teisinės formos organizaciją steigti
ir kriterijų, kuriais vadovaudamosi savivaldybės, atsižvelgdamos į vykdomą veiklą, pasirinktų
tinkamiausią įstaigos teisinę formą, teisės aktuose nebuvimas;
savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijose 2016 metais dirbo 0,79 % darbuotojų mažiau negu 2015
metais; didžiausia jų dalis (70,3 %) dirbo savivaldybių biudžetinėse įstaigose, kur jų sumažėjo 0,86 %;
kitų teisinių formų savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijose darbuotojų skaičius keitėsi taip pat
nežymiai, iki 1 %;
2016 metų savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijų vidutinio darbo užmokesčio mediana padidėjo
9,9 %, kas beveik prilygsta valstybės viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio medianos
augimui.
2016 metų savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijų darbo užmokesčio fondas padidėjo 6,3 %, kas
beveik prilygsta valstybės viešojo sektoriaus darbo užmokesčio fondo augimui.
2016 m., mažėjant gyventojų skaičiui Lietuvoje, mažėjo patvirtintų pareigybių skaičius savivaldybių
administracijose; jose buvo 214,82 pareigybės (1,5 %) mažiau nei 2015 m. (gyventojų skaičius mažėjo
1,2 %):
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savivaldybių administracijose pareigybių skaičius iš esmės mažėjo dėl neužimtų (laisvų)
pareigybių panaikinimo;
savivaldybių administracijose taip pat buvo mažinamos pareigybės, atsisakant nebūdingų
funkcijų ir į savivaldybių administracijų sudėtį įtraukto aptarnaujančio techninio personalo;
kai kuriose savivaldybių administracijose panaikinti skyriai, vietoj jų įsteigiant biudžetines
įstaigas;
savivaldybių administracijose palaipsniui optimizuojamas bendrosios veiklos srities pareigybių
skaičius;

2016 m. vienam sąlyginiam savivaldybės administracijos darbuotojui teko aptarnauti 225 gyventojus,
arba 1 gyventoju daugiau nei 2015 m., iš ko darytina išvada, kad savivaldybių administracijos
darbuotojų skaičiaus mažinimo pokyčiai yra nežymūs;
savivaldybių administracijose vis dar esant neužimtų pareigybių (6,1 %) darytina išvada, kad
nepakankamai planuojamas savivaldybės administracijos darbuotojų poreikis ir tokiu būdu
neužtikrinamas racionalus savivaldybės lėšų panaudojimas;
daugumoje savivaldybių administracijų yra patvirtina daug vadovaujančių pareigybių – vienai
vadovaujančiai pareigybei tenka mažiau kaip 5 nevadovaujančios pareigybės. Šių pareigybių santykis
itin mažas mažųjų savivaldybių ir kurorto statusą turinčių savivaldybių grupėse Viešojo administravimo
įstatymo 11 straipsnyje nustatytų reikalavimų administracijos sudėčiai ir apimčiai nesilaikoma
15 savivaldybių – tai nesąlygoja efektyvaus valdymo.

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, nustatyti
optimalią ir efektyvų funkcijų atlikimą užtikrinančią administracijos struktūrą, be pagrindo nedidinant
savivaldybės administracijos darbuotojų skaičiaus:
- siekiant valdymo sąnaudų mažinimo, rekomenduoti savivaldybėms atsisakyti perteklinių valdymo
grandžių, objektyviai įvertinti pareigybių poreikį, nuosekliai mažinant vadovaujančiųjų ir neužimtų
savivaldybės administracijos pareigybių skaičių;
- atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo nuostatas ir siekiant
gerinti savivaldybių veiklos efektyvumą, rekomenduoti savivaldybių centralizuotoms vidaus
audito tarnyboms sistemingai vertinti savivaldybės organizacinę struktūrą ir teikti siūlymus dėl jos
tobulinimo savivaldybės institucijoms;
- rekomenduoti Vyriausybės atstovams nuolat vertinti savivaldybių administracijų struktūrų
atitikimą teisės aktų nustatytiems reikalavimams administracijos sudėčiai ir apimčiai ir, nustačius
pažeidimus, imtis priemonių, kad būtų pašalinti teisės aktų pažeidimai savivaldybės
administracijoje;
 atsižvelgiant į 17-osios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos
Seimo 2016 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. XIII-82 71.10 punkto nuostatas, siūlyti savivaldybėms,
siekiant optimalaus žmogiškųjų ir finansinių išteklių naudojimo, kooperuotis ir ieškoti būdų bendrai
veiklai vykdyti;
 paraginti Vyriausybės atstovus atliekant savivaldybių administracinę priežiūrą vertinti savivaldybių
administracijų struktūrų atitikimą Viešojo administravimo įstatymo 11 straipsnyje nustatytiems
reikalavimams administracijos sudėčiai ir apimčiai, o nustačius pažeidimus, reikalauti šio įstatymo
nuostatų įgyvendinimo savivaldybės administracijoje.
Pastebėjimai dėl viešojo sektoriaus ataskaitos kokybės:


išlieka patikimų ir išsamių 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 pagrindu
formuojami ir iš TDS gaunami rodikliai dėl į juos įskaitomų duomenų apimties ir jų skaičiavimo TDS
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sistemoje ypatumų nėra tikslūs ir neleidžia tinkamai nustatyti pokyčių). Išlieka problemos gaunant
duomenis apie viešojo sektoriaus organizacijų vadovų atlyginimus, jose dirbančių statutinių valstybės
tarnautojų skaičių ir jų darbo užmokestį 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 reikalingų, patikimų ir išsamių duomenų gavimo nustatytais
terminais problema;
ataskaitai rengti naudojamas TDS rodiklis „draudžiama suma“ dėl į jį įskaitomų duomenų apimties nėra
visiškai tinkamas identifikuojant visas viešojo sektoriaus organizacijų išlaidas jose dirbantiems
darbuotojams;
ministerijų ataskaitai rengti teikiamos informacijos apimtis nėra pakankama nustatyti visos tam tikram
ministrui priskirtos valdymo srities bendrai apskaičiuotų rodiklių pokyčių priežasčių.

Pasiūlymai dėl viešojo sektoriaus ataskaitos kokybės:






spręsti ataskaitos duomenų šaltinio patikimumo ir išsamumo problemą, svarstant šias alternatyvas: 1.
koreguoti TDS rodiklį „draudžiama suma“, į jo reikšmę papildomai įtraukiant taip pat ir draudėjo (t. y.
darbdavio – viešojo sektoriaus organizacijos) SODRAI mokamas įmokas už darbuotojus (įmokos tarifas
– 30,98 %) bei ligos kompensacijas už pirmas dvi laikino nedarbingumo dienas (įmokos tarifas 80-100 %
gavėjo vidutinio dienos darbo užmokesčio); 2. Atsisakyti TDS rodiklio „draudžiama suma“ reikšmių
naudojimo ataskaitai rengti, pavesti Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie Susisiekimo
ministerijos TDS sukurti naują rodiklį (atitinkamai papildant Informacinės visuomenės ir plėtros
komiteto, vadovaujantis vidaus reikalų ministro 2015 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. 1V-830 patvirtintu
projektų finansavimo sąlygų aprašu parengtą „Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos plėtra ir
naudojamumo didinimas“ projektą), kurio reikšmė būtų skaičiuojama įskaitant tiek į TDS rodiklio
„draudžiama suma“ reikšmę patenkančius duomenis, tiek draudėjo (t. y. darbdavio – viešojo sektoriaus
organizacijos) SODRAI mokamas įmokas už darbuotojus (įmokos tarifas – 30,98 %), tiek ligos
kompensacijas už pirmas dvi laikino nedarbingumo dienas (įmokos tarifas 80–100 % gavėjo vidutinio
dienos darbo užmokesčio), ataskaitai rengti naudoti naujai suformuotą rodiklį; 3. atsisakyti TDS kaip
duomenų šaltinio ataskaitai naudojimo ir sudaryti Vidaus reikalų ministerijai galimybes reikiamus
duomenis gauti tiesiogiai iš Elektroninės draudėjų aptarnavimo sistemos (EDAS);
paraginti ministerijas užtikrinti patikimų ir išsamių jų ministrų valdymo sritims priskirtų viešojo
sektoriaus organizacijų sąrašų sudarymą ir viešą paskelbimą;
vėlinti tiek duomenų ataskaitai pateikimo Vidaus reikalų ministerijai, tiek ataskaitos pateikimo
Vyriausybei terminus;
atsisakyti kiekvienu atveju privalomai ministerijų atliekamų ataskaitos rodiklių ženkliausių svyravimų
skaitine ir procentine reikšme atskirose ministrų valdymo srityse veikiančiose viešojo sektoriaus
organizacijose analizių (informaciją apie pokyčius organizacijose teikti tik atvejais, kai tokie pokyčiai
reikšmingai įtakojo ir bendrą visos srities tam tikro rodiklio reikšmę), o vietoj to pavesti ministerijoms
pagrįsti nustatytus bendrus srities rodiklių reikšmių pokyčius, nurodant tai sąlygojusias priežastis ar su
tuo susijusius sprendimus.
______________
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