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Galimybių studijos pagrindimas

Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos įgyvendina projektą „Regionų tvarios plėtros planavimo ir
įgyvendinimo efektyvumo didinimas“, kuris finansuojamas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 priemonės „Nacionalinių
reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ lėšomis. Galimybių studija rengiama įgyvendinant vieną iš
Projekto veiklų – siekiant atlikti savivaldybių teikiamų viešųjų paslaugų gyventojams analizę ir parengti pasiūlymus dėl nurodytų
viešųjų paslaugų teikimo kiekviename regione.

Galimybių studijos tikslas – parengti teikiamų viešųjų paslaugų gyventojams organizavimo savivaldybėse analizę bei pateikti
pasiūlymus regionams dėl viešųjų paslaugų organizavimo kelioms regiono savivaldybėms ar visam regionui.

Atliekant paslaugų organizavimo analizę vertinami šie aspektai:

Paslaugų organizavimas

Teisėkūra

Finansavimas

Hierarchijos formavimas

Koordinavimas

Paslaugų teikimas

Nepatenka į šio projekto ribas
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Poreikis įvertinti galimą savivaldybėse teikiamų viešųjų paslaugų gyventojams organizavimo centralizavimą

Vietos savivaldos įstatymo 5 str. 4 d.
„Savivaldybė gali perduoti įgyvendinti administracinių ir viešųjų paslaugų funkcijas kitai savivaldybei abipusiu
savivaldybių tarybų sutarimu sutarčių pagrindu. Savivaldybė taip pat gali savivaldybės tarybos sprendimu
perduoti regiono plėtros tarybai konkrečius viešųjų paslaugų teikimo administravimo įgaliojimus, kurių
įgyvendinimo tvarka detalizuojama savivaldybės ir regiono plėtros tarybos sutartyje“.

Lietuvos regioninės politikos BALTOJI KNYGA (2017 m. gruodžio 15 d.)

„Atitinkamai Lietuvai reikalingi tik stiprūs ir atsakingi už savo plėtrą regionai, kuriems galėtų būti perduotos
didesnės plėtros planavimo ir valdymo galios – investicijų politikos įgyvendinimas, dalies viešųjų paslaugų
valdymas ir didesnis savarankiškumas naudojant finansinius išteklius“.

„Regioninė politika gali prisidėti ir prie geresnio valstybės valdymo ir paslaugų teikimo, spręsdama naujai
steigiamų ar reorganizuojamų valstybės įstaigų ir įmonių plėtros regionuose, paslaugų konsolidavimo
tarpsavivaldybiniu ar tarpsektoriniu principu, viešųjų paslaugų reformų erdvinio modeliavimo, efektyvumo
vertinimo ir kitus uždavinius, padedančius mažinti viešųjų paslaugų teikimo kaštus ir gerinti paslaugų kokybę“.

Regioninės plėtros įstatymo 12 str. 1 d. 3 p.
„Regiono plėtros tarybos veiklos tikslai:
<...> skatinti savivaldybių bendradarbiavimą, siekiant padidinti funkcinių zonų vystymo ir viešųjų paslaugų
teikimo organizavimo efektyvumą <...>“.

Stipresnių, daugiau funkcijų 
turinčių regionų poreikis

Siekiama skatinti 
savivaldybių 

bendradarbiavimą

Savivaldybių 
bendradarbiavimo ir funkcijų 

perdavimo prielaidos
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Analizei savivaldybės atrinktos atsižvelgiant į savivaldybių tipus ir į naujų (ne biudžetinių įstaigų) kultūros
įstaigų, skaičių, tenkantį 1000-iui gyventojų savivaldybėse

Analizei pasirinkta po dvi savivaldybes iš kiekvienos savivaldybių
grupės, kuriose stebimas rodiklis atspindi kraštutines situacijas:

• dvi didžiųjų miestų savivaldybės;

• dvi kitų apskričių centrų savivaldybės;

• dvi miestų žiedinės savivaldybės;

• dvi likusios savivaldybės.

Savivaldybių atrankai taikytas rodiklis: Naujų (ne biudžetinių
įstaigų) kultūros įstaigų, skaičius, tenkantis 1000-iui gyventojų
savivaldybėse (vienetais) 2018 metais.

Atrinktos savivaldybės:

Didžiųjų miestų Kitų apskričių centrų Miestų žiedinės Likusios

Vilniaus m.

Alytaus m.

Marijampolės

Telšių r. 

Neringos

Šiaulių r.

Širvintų r.

Kėdainių r. 
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Kultūros ir turizmo rinkodaros ir koordinavimo paslaugas organizuoja savivaldybė, jas vykdo savivaldybei
pavaldūs subjektai ar konkursus laimėję nepavaldūs teikėjai

ORGANIZAVIMO MODELIS SAVIVALDYBIŲ VALDOMŲ ĮSTAIGŲ KONTEKSTE

Paslaugų teikėjas

Organizatorius

Savivaldybės

Savivaldybei pavaldus ar privatus subjektas

Savivaldybė

60 savivaldybių

Organizavimo modelis

PASLAUGOS TEIKIMO IR VALDYMO ORGANIZACINĖS STRUKTŪROS SCHEMA SAVIVALDYBIŲ VALDOMŲ ĮSTAIGŲ KONTEKSTE

Savivaldybės

Teisėkūra

Paslaugų organizavimas 

Paslaugų teikimas 

Kultūros ministerija / Ekonomikos ir 
inovacijų ministerija

Paslaugos teikėjas
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Skaičiuojant santykines trukmes ir išlaidas pastebima, kad 1 tūkst. gyventojų pigiausiai ir greičiausiai
kultūros paslaugų organizavimas vykdomas Vilniaus m. savivaldybėje, o brangiausiai ir lėčiausiai – Neringos
savivaldybėje

Kultūra Turizmas

Savivaldybė
Kultūros paslaugų organizavimas Kultūros paslaugų organizavimo santykinės išlaidos

Trukmė, val. Išlaidos, Eur Val. / 1 tūkst. gyventojų Eur / 1 tūkst. gyventojų

Vilniaus m. 3 980 47 948,48 7 86,84

Alytaus m. 1 973 25 077,12 39 497,36
Marijampolė 1 794 15 630,65 33 288,97

Telšių r. 1 458 16 027,79 37 401,82

Neringa 1 517 23 860,92 440 6 916,21
Šiaulių r. 389 4 207,06 9 101,37

Širvintų r. 350 3 630,43 23 236,51

Kėdainių r. 1 896 23 881,51 41 520,63

Laiko ir išlaidų palyginimas leidžia tik preliminariai palyginti savivaldybes tarpusavyje, kadangi savivaldybėse skiriasi analizuojami
paslaugų proceso organizavimo aspektai. Pagrindiniai skirtumai:
• į paslaugų organizavimo procesą įtraukiamas skirtingas darbuotojų skaičius, tai lemia proceso atlikimo trukmės ir išlaidų skirtumus;
• procesuose dalyvauja skirtingo lygio darbuotojai (pvz., administracijos direktorius, skyriaus vedėjas, vyriausiasis specialistas ir kt.),

tai lemia proceso atlikimo išlaidų skirtumus;
• savivaldybėse skiriasi darbo užmokestis, tai lemia išlaidų skirtumus;
• savivaldybės organizuoja ne tik turiniu skirtingas kultūros paslaugas, bet skiriasi ir jų kiekis, tai lemia proceso atlikimo trukmės ir

išlaidų skirtumus.

Atsiribojant nuo šių skirtumų ir siekiant preliminariai palyginti savivaldybių kultūros paslaugų organizavimo procesų trukmes ir išlaidas,
nustatyta, kad daugiausiai laiko ir kaštų organizavimas kainuoja Vilniaus m. savivaldybėje – 3 980 val. ir 47 948,48 Eur. Mažiausiai laiko
ir kaštų atžvilgiu paslaugų organizavimas vyksta Širvintų r. savivaldybėje – 350 val. ir 3 630,43 Eur. Skaičiuojant santykines trukmes ir
išlaidas pastebima, kad 1 tūkst. gyventojų pigiausiai ir greičiausiai kultūros paslaugų organizavimas vykdomas Vilniaus m.
savivaldybėje, o brangiausiai ir lėčiausiai – Neringos savivaldybėje.
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Skaičiuojant santykines trukmes ir išlaidas pastebima, kad 1 tūkst. gyventojų greičiausiai turizmo paslaugos
organizuojamos Marijampolės, pigiausiai – Alytaus m. savivaldybėse, o brangiausiai ir lėčiausiai – Neringos
savivaldybėje

Savivaldybė
Turizmo paslaugų organizavimas Turizmo paslaugų organizavimo santykinės išlaidos

Trukmė, val. Išlaidos, Eur Val. / 1 tūkst. gyventojų Eur / 1 tūkst. gyventojų

Vilniaus m. 858 12 993,20 2 23,53

Alytaus m. 62 609,43 1 12,09
Marijampolė 61 657,91 1 12,16

Telšių r. 239 2 280,06 6 57,16

Neringa 298 4 236,69 86 1 228,03
Šiaulių r. 691 8 336,58 17 200,88

Širvintų r. 121 1 388,67 8 90,47

Kėdainių r.* 40 501,67 1 10,94

* Kėdainių r. savivaldybės turizmo paslaugų organizavimo informacija įtraukiama į palyginimą, tačiau ji gali skirtis nuo faktinės informacijos, kadangi savivaldybė nepateikė dalies
analizei svarbių duomenų patikslinimų.

Atsiribojant nuo anksčiau nurodytų organizavimo skirtumų ir siekiant preliminariai palyginti savivaldybių turizmo rinkodaros ir
koordinavimo paslaugų organizavimo procesų trukmes ir išlaidas, nustatyta, kad daugiausiai laiko ir kaštų organizavimas kainuoja
Vilniaus m. savivaldybėje – 858 val. ir 12 993,20 Eur. Mažiausiai laiko atžvilgiu paslaugų organizavimas vyksta Marijampolės
savivaldybėje – 61 val., kaštų atžvilgiu Alytaus m. savivaldybėje – 609,43.
Skaičiuojant santykines trukmes ir išlaidas pastebima, kad 1 tūkst. gyventojų greičiausiai turizmo paslaugos organizuojamos
Marijampolės, pigiausiai – Alytaus m. savivaldybėse, o brangiausiai ir lėčiausiai – Neringos savivaldybėje. Atkreiptinas dėmesys į tai,
kad nors Neringos savivaldybė pasižymi mažiausiu gyventojų skaičiumi tarp analizuojamų savivaldybių, tačiau organizuojant kultūros ir
turizmo paslaugų pasiūlą yra orientuojamasi ir į itin didelius sezoninius laikinų savivaldybės gyventojų skaičiaus svyravimus, iškeliančius
šių paslaugų paklausą.

Kultūra Turizmas
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Savivaldybės aktyviai dalyvauja kultūros ir turizmo rinkodaros ir koordinavimo paslaugų organizavimo 
procesuose, tvirtina pavaldžių kultūros bei turizmo įstaigų veiklos planus bei skiria lėšas jų įgyvendinimui 
finansavimą

1.
Dauguma kultūros ir turizmo paslaugų teikėjų naudojasi savivaldybėms priklausančiais pastatais ir patalpomis, naudodamos jas
panaudos pagrindu, o dalis jų patalpas su savivaldybės pagalba nuomojasi iš privačių ar verslo subjektų

2.
Savivaldybės naudojasi skirtingomis IT galimybėmis ir jas išnaudoja kiekviena individualiai, todėl jų palaikymas ir administravimas
reikalauja atskirų žmogiškųjų ir laiko resursų

3. 
Kultūros ir turizmo paslaugų organizavimo, finansavimo bei priežiūros procesuose dalyvauja nemažai skirtingų specialistų, nėra
vienos vyraujančios praktikos, kaip ir kokias pareigas užimantiems specialistams turėtų būtų paskirstytos atsakomybės

4. 
Savivaldybės kultūros ir turizmo paslaugų rinkodaros požiūriu atlieka ribotą vaidmenį, kadangi savo oficialiame puslapyje viešina tik
savo teritorijoje vykstančias kultūrines ir turizmo veiklas, tad gyvenantys kitose savivaldybėse ir norintys pasinaudoti šiomis
paslaugomis informaciją turi rinkti iš skirtingų šaltinių

5. 
Kultūros ir turizmo paslaugos savivaldybėse organizuojamos individualiai (išskyrus atskiras pavienes iniciatyvas ar projektus,
reikalaujančius tam tikro tarpsavivaldybinio bendradarbiavimo), nebendradarbiaujant su kitomis savivaldybėmis ar institucijomis

6. Kultūros ir turizmo paslaugų prieinamumas yra užtikrinamas kiekvienoje iš analizuotų savivaldybių

7. 
Nuo savivaldybės dydžio priklauso ir savivaldybės turimų kultūros ir turizmo paslaugų pasiūla: didesnėse savivaldybėse dėl
didesnės paslaugų pasiūlos užtikrinamas didesnis kultūros ir turizmo paslaugų prieinamumas

8. 
Kultūros ir turizmo paslaugų organizavimo kokybės užtikrinimui poveikį daro tai, kiek paslaugas organizuojantys specialistai yra
susipažinę su vietinės bendruomenės poreikiais bei tai, ar sugeba į juos atliepti

9. 
Kultūros paslaugas (ypač renginius) savivaldybėse organizuojant atskirai, regiono mastu gali susidaryti šių renginių dubliavimo
sąlygas (vienu metu gretutinėse savivaldybėse organizuojami renginiai), kas turi potencialo sumažinti jų dalyvių skaičių

Vertinama, kad šiuo metu kultūros ir turizmo paslaugos yra organizuojamos sąlyginai kokybiškai, paslaugų organizavimas savivaldybių lygmeniu
leidžia užtikrinti paslaugų prieinamumą ir pasiekiamumą, atliepti vietos bendruomenių poreikius bei užtikrinti konstruktyvų bendradarbiavimą
su paslaugų teikėjais. Kita vertus, įvertinus paslaugų organizavimą buvo nustatytas potencialas glaudesniam bendradarbiavimui tarp
savivaldybių, užtikrinant kultūros ir turizmo paslaugų įvairovę, derinant šių paslaugų organizavimą didesnėje teritorijoje

Kultūra Turizmas
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Kultūros paslaugų (bibliotekų, kultūros centrų, muziejų ir profesionaliojo scenos meno įstaigų) 
organizavimo alternatyvų apribojimai 

• Analizuojamos kultūros paslaugos priskiriamos būtino (bibliotekos, kultūros centrai) arba dažno (muziejai) poreikio
paslaugoms, kurios atitinkamai turi būti pasiekiamos per 30 min. ir 45 min. automobiliu. Vidutinio poreikio paslaugoms
priskiriamas profesionaliojo meno įstaigų paslaugos, turi būti pasiekiamos per 60 minučių automobiliu.*

• LR muziejų įstatymo 4 str. 5 d. nurodyta, kad: „Savivaldybių muziejai kaupia, saugo, tiria, konservuoja ir eksponuoja tam
tikros savivaldybės teritorijos kultūros istoriją atspindinčius muziejinių vertybių rinkinius“. Atsižvelgiant į savivaldybių
muziejų tikslą bei į tai, kad muziejų tinklas yra nusistovėjęs ir savivaldybės retai steigia naujus muziejus, alternatyvose
vertinamos galimybės kelioms regiono savivaldybėms ar visam regionui steigti muziejinių vertybių saugyklą, bet ne
muziejų.

• Remiantis Lietuvos Respublikos profesionaliojo scenos meno įstatymo 6 str. 1 d., profesionaliojo scenos meno įstaigų
sistemą sudaro: nacionaliniai teatrai; valstybiniai teatrai ir nacionalinė koncertinė įstaiga; valstybiniai teatrai ir valstybinės
koncertinės įstaigos; savivaldybių teatrai ir savivaldybių koncertinės įstaigos; kiti juridiniai asmenys, Lietuvos Respublikoje
pripažinti profesionaliojo scenos meno įstaigomis. Remiantis Valstybės kontrolės valstybinio audito ataskaita „Ar
užtikrinama efektyvi teatrų ir koncertinių įstaigų veikla“, profesionaliosiomis scenos meno įstaigomis pripažinta 10
savivaldybių teatrų ir 6 savivaldybių koncertinės įstaigos. Atliekamų paslaugų tikslas – pateikti siūlymus dėl viešųjų paslaugų
organizavimo kelioms regiono savivaldybėms ar visam regionui, tačiau atsižvelgiant į mažą savivaldybėms pavaldžių
profesionaliojo scenos meno įstaigų tinklą, šių paslaugų trūkumą savivaldybėse, nerekomenduojama keisti esamą tinklą,
paslaugų organizavimą perduodant kelioms regiono savivaldybėms ar visam regionui. Taip pat atsižvelgiant į LRV
patvirtintą 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programą, kurioje
numatyta siekti aukštos meninės vertės turinio prieinamumo didinimo, ataskaitoje nevertinamos galimybės savivaldybių
profesionaliojo scenos meno paslaugas organizuoti kelioms regiono savivaldybėms ar visam regionui.

• Bibliotekų teikiamos paslaugos Lietuvoje prieinamos beveik 100 proc.*, todėl vertinama, kad bibliotekų tinklas šalyje yra
optimalus. Atsižvelgiant į tai, rekomenduojama nekeisti esamo bibliotekų tinklo. Alternatyvose vertinamas gretimų
savivaldybių bendradarbiavimas teikiant gyventojams mobilias bibliotekų paslaugas (bibliobusai) ir bibliotekų apjungimas
žiedinėse savivaldybėse.

• Kultūros centrų teikiamos paslaugos Lietuvoje prieinamos beveik 100 proc.*, todėl vertinama, kad kultūros centrų tinklas
šalyje yra optimalus ir rekomenduojama jo nekeisti.

*remiantis Erdvinės kultūros paslaugų tinklo analize

Kultūra Turizmas
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I alternatyva | Savivaldybių bendradarbiavimo pagrindu (1 / 2)

Šia alternatyva būtų sukuriamos
galimybės žiedinėms ar teritoriškai
gretimoms savivaldybėms
bendradarbiauti, planuojant ir
organizuojant viešąsias kultūros
paslaugas. Savivaldybės išlaikytų
turimas funkcijas, pareigas ir
atsakomybes, tačiau kultūros paslaugas
organizuotų bendradarbiaudamos su
gretimomis savivaldybėmis.

Privalumai Trūkumai

Galimybė efektyviau naudoti infrastruktūrą

Alternatyvos įgyvendinimo procesas ir poveikis 
būtų priklausomas nuo savivaldybių iniciatyvos –
egzistuoja rizika, kad savivaldybės nekoordinuos 
paslaugų organizavimo

Galimybė efektyviau panaudoti IT infrastruktūrą
Didėja administracinė našta ir gali išaugti 
organizavimo kaštai (dėl atsiradusių naujų 
bendradarbiavimo veiklų)

Brangios infrastruktūros sukūrimas naudojant ją 

kelių savivaldybių naudai optimizuotų pirminio 

įrengimo ir išlaikymo kaštus

Gali mažėti pasiekiamumas (jeigu vietoje dviejų 
gretimose savivaldybėse esančių kultūros centrų 
būtų steigiamas vienas bendras)

Galimybė efektyviau panaudoti bibliobusų

paslaugas

Keičiant tinklą gali pablogėti paslaugų 
prieinamumas ir pasiekiamumas

Gali didėti prieinamumas ir pasiekiamumas, jeigu 

teikiant bibliobuso paslaugas būtų pasirenkamas 

atstumo prioritetas, o apsiribojama savivaldybės 

ribomis

Ilgesnis organizavimo procesas dėl 
komunikacijos ir bendradarbiavimo poreikio 
išaugimo

Galimybė sumažinti organizavimo kaštus 

(pasidalijant steigimo ir išlaikymo kaštus)

Geresnė informacijos sklaida ir rinkodara

Didesnis kultūros paslaugų prieinamumas ir 

įvairovė

Didesnės tinklaveikos galimybės tarp savivaldybių

Santykinai greitas ir lengvas alternatyvos 

įgyvendinimas – mažas poveikis įstatyminei bazei

Kultūra Turizmas
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I alternatyva | Savivaldybių bendradarbiavimo pagrindu (2 / 2)

Bibliotekos

Bibliotekų teikiamos paslaugos Lietuvoje prieinamos beveik 100 proc., todėl vertinama, kad bibliotekų tinklas šalyje yra optimalus. Atsižvelgiant į tai,
rekomenduojama nekeisti esamo bibliotekų tinklo, tačiau bendradarbiauti teikiant gretimų savivaldybių gyventojams mobilias bibliotekų paslaugas
(bibliobusai) ir apjungiant bibliotekas žiedinėse savivaldybėse arba žiedinių savivaldybių bibliotekas, kurios yra vienoje iš žiedinių savivaldybių
teritorijoje (pvz., Alytaus r. savivaldybės ir Alytaus m. savivaldybės viešosios bibliotekos yra Alytaus m. savivaldybės teritorijoje ir ganėtinai arti viena
kitos.
Mobiliosios bibliotekos teikiamos paslaugos pagerina bibliotekos paslaugų prieinamumą atokių vietovių gyventojams. Vertinant aplinkybę, kad
bibliobusas aptarnauja savivaldybės atokias gyvenvietes ir susidaro aplinkybės, kad gretimos savivaldybės teritorijoje esanti gyvenvietė pasiekiamumo
atžvilgiu yra arti ir ekonomiškai naudinga naudotis kitos savivaldybės bibliobuso paslaugomis. Savivaldybės bendradarbiavimo pagrindu gali susitarti
dėl bibliobuso aptarnavimo maršruto išplėtimo į gretimą savivaldybę.
Savivaldybės nusprendusios bendradarbiauti turėtų sudaryti bendradarbiavimo sutartį, kurios pagrindu numatytų kokias ir kokiu periodiškumu
gretimos savivaldybės gyvenvietes bibliobusas aptarnauja, aptarti aptarnavimo įkainius.

Muziejai
Įvertinus savivaldybių muziejų metines veiklos ataskaitas galima identifikuoti bendrą problemą – muziejams trūksta saugyklų patalpų, patalpos
perpildytos, neužtikrinamos tinkamos sąlygos. Atkreipiamas dėmesys, kad muziejaus eksponatai turi būti saugomi Lietuvos Respublikos muziejų
įstatyme ir Muziejuose esančių̨ rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcijoje nurodytais reikalavimus atitinkančiomis sąlygomis. O taip pat
Muziejų įstatyme nustatyta, kad muziejus galima perkelti iš užimamų patalpų tik į geresnes, muziejaus funkcijoms atlikti tinkamas, patalpas, išskyrus
žinybinius ir kitus muziejus.
Atsižvelgiant į savivaldybių muziejų tikslą bei į tai, kad muziejų tinklas yra nusistovėjęs ir savivaldybės retai steigia naujus muziejus, alternatyvoje
vertinama galimybė kelioms regiono savivaldybėms steigti muziejinių vertybių saugyklą. Savivaldybės muziejų steigia savivaldybės taryba, todėl
alternatyvoje numatoma, kad bendrą kelių savivaldybių muziejinių vertybių saugyklą galėtų steigti bendradarbiaujančios savivaldybės.

Kultūros centrai
Kultūros centrų teikiamos paslaugos Lietuvoje prieinamos beveik 100 proc., todėl vertinama, kad kultūros centrų tinklas šalyje yra optimalus ir
rekomenduojama jo nekeisti.
Savivaldybių bendradarbiavimo alternatyvoje siūloma bendradarbiauti gretimoms ar žiedinėms savivaldybėms steigiant vieną bendrą kultūros centrą.
Bendro kultūros centro nauda teikiamų paslaugų didesnis gavėjų skaičius, tai gali daryti įtaką geresnei paslaugų kokybei, platesnis paslaugų spektras;
mažesni paslaugų infrastruktūros išlaikymo kaštai; sociokultūrinių paslaugų sprendimai priimami bendradarbiaujančių vietos savivaldybių lygmeniu ir
gali padėti siekti kultūros sinergijos su kitais sektoriais, taip pat geriau panaudoti privačių ir NVO (bendruomenių, draugijų) bei bendradarbiaujančių
savivaldybių menininkų potencialą. Bendrai steigiamas kultūros centras turėtų viešosios įstaigos juridinį statusą, bendradarbiaujančios savivaldybės
turėtų įgijusios dalininkės teises. Savivaldybės turi teisę steigti viešąją įstaigą savivaldybės tarybos sprendimu.

Kultūra Turizmas
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II alternatyva | Regiono savivaldybių pagrindu (1 / 2)

Šia alternatyva kultūros paslaugų organizavimo funkcijos iš
savivaldybių būtų perleidžiamos Regiono tarybos įsteigtai
įstaigai (pvz., VšĮ), taip regiono mastu suvienodinant
kultūros paslaugų organizavimą ir perkeliant savivaldybių
kultūros organizavimo funkciją regiono mastu veikiančiam
organui. Šiuo atveju ji iš savivaldybių perimtų kultūros
paslaugų veiklos planavimą, dalį finansavimo veiklų (vykdytų
lėšų perskirstymą), veiklos priežiūros procedūras,
komunikacijos veiklas. Įsteigta įstaiga turėtų užtikrinti, kad
paslaugos būtų planuojamos bei organizuojamos
atsižvelgiant į regiono poreikius. Ji nuspręstų, kaip būtų
perorganizuojama ir vykdoma administracinė kultūros
paslaugų organizavimo veikla, taip pat vertintų jas
sudarančių savivaldybių gyventojų poreikius ir nustatytų
bendrus regiono tikslus, vykdytų savivaldybėms pavaldžių
kultūros paslaugų teikėjų veiklos priežiūrą, dalyvautų
sudarant jų metinius veiklos planus.

Tikėtina, kad regiono mastu esant vienai įstaigai, kuri atsakinga už regiono savivaldybių kultūros įstaigų veiklos organizavimą būtų
išpildomas Lietuvos kultūros politikos strategijoje numatytas pirmo Strategijos tikslo antras uždavinys „Didinti kultūros ir meno
įstaigų veiklos kokybę ir efektyvumą, optimaliai paskirstant paslaugas jų tinkle“. Atsirastų geresnė komunikacija, nes kitoms
suinteresuotoms šalimis sumažėtų komunikacijos subjektų ir reikėtų bendrauti su regiono kultūros įstaigų veiklą koordinuojančia
įstaiga. Ši įstaiga galėtų rinkti patikimus ir aktualius duomenis apie potencialius vietos paslaugų teikėjus, vartotojus, infrastruktūros
būklę, todėl būtų galima tikslingai suplanuoti bendrus projektus, kurių metu būtų pasiekiama socialinė-ekonominė vertė regiono
gyventojams. Regiono mastu įsteigtos kultūros įstaigos pagalba būtų įgyvendintas aukščiau minėtas uždavinys, sukuriant
bendradarbiavimo tarp valstybės ir regiono savivaldybių modelis, užtikrinantis tolygų kultūros prieinamumą visoje Lietuvoje,
efektyvų įstaigų tinklą, resursų konsolidavimą, regioninių kompetencijų centrų įtvirtinimą, NVO ir privataus sektoriaus
dalyvavimą, paskatų sistemą ir kultūros srities dalyvių sinergiją.

Kultūra Turizmas
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II alternatyva | Regiono savivaldybių pagrindu (2 / 2)

Privalumai Trūkumai

Regiono mastu vieningesnė ir platesnė su kultūros paslaugomis 

susijusios informacijos sklaida

Didėjanti skirtis tarp paslaugų organizatoriaus ir paslaugų gavėjo, 
mažesnis vietos gyventojų poreikių išpildymas

Galimybė efektyviau panaudoti infrastruktūrą Tikimybė, kad centralizuojant išnyktų unikalumas, išskirtinumas

Galimybė efektyviau panaudoti IT infrastruktūrą
Gali išaugti organizavimo kaštai (dėl papildomų bendradarbiavimo 
veiklų)

Efektyviau sprendžiamos regionų ir jas sudarančių savivaldybių 

problemos kultūros paslaugų srityje

Centralizuojant įstaigas gali sumažėti pasiekiamumas ir 
prieinamumas

Didesnis kultūros paslaugų prieinamumas
Sudėtingas alternatyvos įgyvendinimas, reikalaujantis teisinės bazės 
pokyčių išplečiant Regionų plėtros tarybų funkcijas ir darbuotojų 
skaičių bei savivaldybių pritarimo dėl funkcijų perleidimo joms

Galimybė strategiškai planuoti ir organizuoti kultūros paslaugas 

(regionuose)

Komplikuotas lėšų skirstymo procesas – numatoma tikimybė 
perteklinėms ar dubliuojamoms veikloms

Galimybė sumažinti organizavimo kaštus (sumažėtų skiriami 

žmogiškieji ištekliai savivaldybėse)

Regiono mastu vienoda kultūros paslaugų organizavimo stebėsenos 

sistema

Gerėtų paslaugų kokybė  ir įvairovė

Kultūra Turizmas
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Geriausiai vertinamas alternatyvus paslaugų organizavimas savivaldybių bendradarbiavimo 
pagrindu 

Kriterijai
0 alternatyva I alternatyva

II alternatyva

Esama situacija
Savivaldybių bendradarbiavimo 

pagrindu
Centralizuotai regioniniu lygmeniu

Valdytojas / organizatorius
Savivaldybė Savivaldybė

Regiono plėtros tarybos įsteigta VšĮ

Organizatorių sk. 60 60 10

Darnios infrastruktūros požiūris

Efektyvus infrastruktūros
panaudojimas

1 2 2

Informacinių technologijų galimybių
išnaudojimas

1 1 2

Personalo vadybos požiūris

Organizatorių skaičius – – –

Administracinio personalo
kompetencija

1 1 2

Rinkodaros požiūris

Vieninga komunikacija ir jos sklaida 1 2 3

Rizika diskriminuoti savivaldybes 3 2 2

Komunikacinis turinys 3 2 2

Tinklaveikos ir partnerysčių skatinimo požiūris

Savivaldybių bendradarbiavimo
galimybės

2 3 2

Finansinis (sąnaudų-naudos ir sąnaudų efektyvumo) požiūris

Paslaugų organizavimo išlaidos – – –

Finansavimo modelio efektyvumas 3 2 1

Paslaugos pasiekiamumo (judumo) ir prieinamumo požiūris

Paslaugos prieinamumo pokytis 3 3 2

Paslaugų kokybės požiūris

Paslaugų poreikio išpildymas 3 3 2

Suma 21 21 20

Kultūra Turizmas
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Savivaldybių bendradarbiavimo alternatyvos įgyvendinimas (1 / 2)

Teisės aktų pokyčiai:

Teisės aktas Savivaldybių bendradarbiavimo alternatyva

Savivaldybių nevyriausybinių 
organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių 
asmenų finansavimo iš savivaldybės 
biudžeto lėšų tvarkos aprašai ir 
nuostatai

• papildyti nuostata, susijusia su būtinybe planuoti ir derinti kultūros projektų finansavimą keliose
savivaldybėse, komunikuojant dėl projektų pasiūlos poreikio, dėl projektų atitikimo gyventojų poreikiams ir
kitais susijusiais klausimais.

• papildyti nuostata dėl būtinybės savivaldybėje platinti informaciją, susijusią su gretimų savivaldybių
kultūrinėmis aktualijomis, renginiais ar veiklomis.

Savivaldybių viešųjų bibliotekų 
nuostatai (aktualu tik 
bendradarbiaujančioms savivaldybėms)

• patikslinti nuostatą numatant, kad planuojant mobilių bibliotekų steigimą, bibliotekos teisė ir pareiga
atsižvelgti į bendradarbiaujančių savivaldybių poreikius, tankumą ir kitus aspektus bei suderinti šiuos planus
su bendradarbiaujančių savivaldybių tarybomis.

Organizacinių struktūrų pokyčiai

Esama situacija Savivaldybių bendradarbiavimo alternatyva

Finansų ministerija Pakeitimų nenumatoma

Savivaldybė Pakeitimų nenumatoma

Paslaugų teikėjas Pakeitimų nenumatoma

Laiko ir finansinių sąnaudos:

Esama situacija I alternatyva

Laiko sąnaudos, val. Finansinės sąnaudos, Eur Laiko sąnaudos, val. Finansinės sąnaudos, Eur

1 670 20 033 1 738 20 832,31

Kultūra Turizmas
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Savivaldybių bendradarbiavimo alternatyvos įgyvendinimas (2 / 2)

Pajamos

Analizuojant esamą savivaldybėse vykstantį kultūros paslaugų organizavimo procesą, užfiksuotos pajamos į savivaldybių biudžetą
taikant vietines rinkliavas už leidimo organizuoti renginį suteikimą (tose savivaldybėse, kur ši rinkliava yra taikoma). Pokytis
grindžiamas tuo, kad derinant kultūrines veiklas būtų išvengiamas arba sumažinama rizika, susijusi su kultūrinių veiklų dubliavimu –
tai užtikrintų kultūrinių veiklų organizatorių prieinamumą. Pavyzdžiui, jeigu keliose savivaldybėse vienu metu vyksta kultūrinės
veiklos, tokiu atveju konkretus paslaugų organizatorius dažniausiai paslaugas gali teikti vienoje savivaldybėje – rinkliavos, jeigu
tokios taikomos, būtų taip pat surenkamos tik toje savivaldybėje. Suderinus kultūrinių veiklų teikimą, jos galėtų būti teikiamos
skirtingomis dienomis, taip paslaugų organizatoriui sudarant galimybę dalyvauti visų savivaldybių kultūrinėse veiklose, kas lemtų
rinkliavų surinkimą visose savivaldybėse. Platesnė komunikacijos apie kultūrines veiklas sklaida taip pat galėtų prisidėti prie
surenkamų pajamų didėjimo

Sukuriama socialinė-ekonominė nauda:

Savivaldybė Vilniaus m. Marijampolės Neringos Širvintų r. Alytaus m. Telšių r. Šiaulių r. Kėdainių r. 

Esama situacija 32,9 5,6 1,3 2,0 0,4 0,7 0,08 1,1
Savivaldybių
bendradarbiavimo
pagrindu

38,4 6,6 1,6 2,4 0,5 0,8 0,09 1,3

Socialinė-ekonominė nauda, atsirandanti dėl lankytojų pasiryžimo sumokėti už lankymąsi kultūros objekte, mln. Eur

Esama Situacija I alternatyva Pokytis

Surenkamos pajamos Surenkamos pajamos Eur Proc.

71 152 75 254 4 102 5,7

Analizuojant sukuriamą socialinę-ekonominę naudą, vertinama, savivaldybių bendradarbiavimo alternatyvos atveju socialinės-
ekonominės naudos reikšmė būtų didesnė dėl platesnio teikiamo paslaugų spektro. Savivaldybių bendradarbiavimo atveju, kuomet
būtų galimybė teikti inovatyvesnes, patrauklesnes kultūrines veiklas bei plačiau skleisti informaciją apie jas, tikėtina, kad
savivaldybėse išaugtų lankytojų skaičius, kuris lemtų socialinės – ekonominės naudos augimą 17 proc.

Kultūra Turizmas
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I alternatyva | Savivaldybių bendradarbiavimo pagrindu 

Alternatyva būtų skirta žiedinėms savivaldybėms,
tarp kurių pastebimos didžiausios bendradarbiavimo
galimybės.
Siūloma bendradarbiavimo forma – specialiai
turizmo paslaugoms organizuoti ir derinti sudarytos
darbo grupės, kuriose savivaldybės paskirtų
atstovauti turizmo organizavimo funkcijas vykdančius
specialistus iš savo savivaldybės. Savivaldybės
bendradarbiaudamos suburtose darbo grupėse,
atsižvelgiant į savivaldybių strateginius planus,
derindamos turizmo paslaugų teikėjų veiklą,
turistinių objektų pasiūlą, siektų kuo geresnio
savivaldybių rezultato organizuojant turizmo
paslaugas.

Privalumai Trūkumai

Aiškesnė, lengviau surandama ir 

susisteminta pagal bendradarbiaujančių 

savivaldybių turizmo maršrutą informacija

Alternatyvos įgyvendinimo procesas ir 
poveikis būtų priklausomas nuo 
savivaldybių iniciatyvos – egzistuoja rizika, 
kad savivaldybės nekoordinuos paslaugų 
organizavimo

Didesnės tinklaveikos galimybės tarp 

savivaldybių, privataus verslo

Didėja administracinė našta (dėl 
atsiradusių naujų bendradarbiavimo 
veiklų)

Galimybė efektyviau planuoti turizmo 

maršrutus bei susijusias paslaugas

Teminis bendradarbiavimas aktualus ne 
tik šalia esančioms savivaldybėms (pvz., 
piligrimų kelias), alternatyva siūloma tik 
žiedinėms ir gretimoms savivaldybėms

Mažėja savivaldybių tarpusavio 

konkurencija

Ilgesnis organizavimo procesas dėl 
komunikacijos ir bendradarbiavimo 
poreikio išaugimo

Galimybė sumažinti organizavimo kaštus 

(veiklos pasiskirsto tarp 

bendradarbiaujančių savivaldybių)

Efektyviau sprendžiamos 

bendradarbiaujančių savivaldybių 

problemos turizmo paslaugų srityje

Gerėja paslaugų kokybė ir įvairovė

Santykinai greitas ir lengvas alternatyvos 

įgyvendinimas – mažas poveikis įstatyminei 

bazei, mažiausia tikimybė savivaldybių 

priešinimuisi siūlomai pertvarkai

Kultūra Turizmas
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II alternatyva | Regiono savivaldybių pagrindu

Turizmo paslaugų organizavimas šioje alternatyvoje
galėtų būtų perleidžiamas Regionų plėtros taryboms,
išplečiant šių institucijų funkcijas, skiriant biudžetą ir
joms steigiant bendrą regiono turizmo informacijos
centrą. Turizmo paslaugų organizavimo funkcijos iš
savivaldybių būtų perleidžiamos Regiono tarybos įsteigtai
RTIC (regiono turizmo informacijos centras).
Bendras regiono turizmo informacijos centras vertintų
turizmo galimybes regiono mastu ir nustatytų bendrus
regiono tikslus bei rinkodaros priemones. RTIC iš
savivaldybių perimtų turizmo paslaugų veiklos
planavimą, dalį finansavimo veiklų (vykdytų lėšų
perskirstymą), veiklos priežiūros procedūras,
komunikacijos veiklas.

Privalumai Trūkumai

Platesnė su turizmo paslaugomis susijusios informacijos sklaida 

(bendru kanalu)
Didėtų konkurencija tarp regionų

Mažėja savivaldybių tarpusavio konkurencija
Didėja administracinė našta (dėl atsiradusių naujų bendradarbiavimo 
veiklų)

Vienoda turizmo paslaugų organizavimo stebėsenos sistema
Komplikuotas lėšų skirstymo procesas – numatoma tikimybė 
perteklinėms ar dubliuojamoms veiklomsGalimybė strategiškai planuoti ir organizuoti turizmo paslaugas 

regiono mastu

Kultūra Turizmas
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Geriausiai vertinamas alternatyvus paslaugų organizavimas savivaldybių bendradarbiavimo 
pagrindu 

Kriterijai 0 alternatyva I alternatyva II alternatyva

Esama situacija Savivaldybių bendradarbiavimo
pagrindu

Centralizuotai regioniniu
lygmeniu

Valdytojas / organizatorius Savivaldybė Savivaldybė Regiono plėtros tarybos
įsteigta VšĮ

Organizatorių sk. 60 54+ 10

Darnios infrastruktūros požiūris

Efektyvus infrastruktūros panaudojimas 1 3 2

Informacinių technologijų galimybių
išnaudojimas

1 2 2

Personalo vadybos požiūris
Organizatorių skaičius – – –

Administracinio personalo kompetencija 1 2 2
Rinkodaros požiūris

Vieninga komunikacija ir jos sklaida 1 2 3

Rizika diskriminuoti savivaldybes 3 2 2

Komunikacinis turinys 3 3 2

Tinklaveikos ir partnerysčių skatinimo požiūris

Savivaldybių bendradarbiavimo galimybės 2 3 2

Finansinis (sąnaudų-naudos ir sąnaudų efektyvumo) požiūris

Paslaugų organizavimo išlaidos – – –

Paslaugos pasiekiamumo (judumo) ir prieinamumo požiūris
Paslaugos prieinamumo pokytis 1 3 3

Paslaugų kokybės požiūris
Paslaugų įvairovės pokytis 1 3 3
Suma 14 23 21

Kultūra Turizmas
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Savivaldybių bendradarbiavimo alternatyvos įgyvendinimas (1 / 2)

Teisės aktų pokyčiai:

Teisės aktas Savivaldybių bendradarbiavimo alternatyva

- • sudaryti savivaldybių bendradarbiavimo vykdant turizmo plėtrą sutartį, nustatant įsipareigojimus
bendradarbiauti konkrečiose turizmo rinkodaros ir koordinavimo srityse;

• sudaryti savivaldybių bendradarbiavimo turizmo srityje tvarkos aprašą, detalizuojant savivaldybių
darbuotojų atsakomybes ir įsipareigojimus;

• sudaryti darbo grupės sudėties ir veiklos nuostatus.

Organizacinių struktūrų pokyčiai

Esama situacija Savivaldybių bendradarbiavimo alternatyva

Finansų ministerija Pakeitimų nenumatoma

Savivaldybės Pakeitimų nenumatoma

Kultūros paslaugų teikėjas Pakeitimų nenumatoma

Laiko ir finansinių sąnaudos:

Esama situacija I alternatyva

Laiko sąnaudos, val. Finansinės sąnaudos, Eur Laiko sąnaudos, val. Finansinės sąnaudos, Eur

296 3 875,53 320 4 188,87

Pajamos

Analizuojant esamą savivaldybėse vykstantį turizmo rinkodaros ir koordinavimo paslaugų organizavimo procesą, neužfiksuota jokių
pajamų nei savivaldybių, nei valstybės biudžetams. Pritaikius alternatyvą, pajamų pokyčio nenumatoma.

Kultūra Turizmas
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Savivaldybių bendradarbiavimo alternatyvos įgyvendinimas (2 / 2)

Sukuriama socialinė-ekonominė nauda:

Savivaldybė Vilniaus m. Marijampolės Neringos Širvintų r. Alytaus m. Telšių r. Šiaulių r. Kėdainių r. 

Esama situacija 179,1 2,9 11,2 0,4 1,5 0,6 0,8 0,9
Savivaldybių
bendradarbiavimo
pagrindu

259,2 4,3 16,2 0,5 2,2 0,9 1,2 1,3

Socialinė – ekonominė nauda, atsirandanti dėl turistų patiriamų išlaidų, mln. Eur

Analizuojant sukuriamą socialinę-ekonominę naudą, vertinama, savivaldybių bendradarbiavimo alternatyvos atveju socialinės-
ekonominės naudos reikšmė būtų didesnė dėl platesnio teikiamo paslaugų spektro. Savivaldybių bendradarbiavimo atveju, kuomet
būtų galimybė teikti inovatyvesnes, patrauklesnes kultūrines veiklas bei plačiau skleisti informaciją apie jas, tikėtina, kad
savivaldybėse išaugtų lankytojų skaičius, kuris lemtų socialinės – ekonominės naudos augimą 17 proc.

Kultūra Turizmas
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Rekomendacijos dėl kultūros ir turizmo rinkodaros ir koordinavimo paslaugų organizavimo

Rekomendacija Paaiškinimas

Planuojamų paslaugų 
poreikio derinimas

Organizuojant kultūros paslaugas atlikti paslaugų poreikio derinimą, aptariant jų paklausą su kultūros įstaigų ir
visuomenės atstovais. Ši praktika sudarytų sąlygas tikslingiau planuotis kultūros sričiai skiriamą finansavimą bei paslaugų,
kurios domintų bendruomenę, pasiūlą.

Jungtiniuose 
savivaldybių 

skyriuose taikyti 
ilgalaikį planavimą

Nustatyta, kad paslaugas organizuojant jungtiniams skyriams, jų veikla neapsiriboja tik kultūros ar turizmo sritimis.
Susidarius situacijai, kai kitai sričiai reikia skirti daugiau dėmesio, kita kuruojama veikla tuo metu yra laikinai sustabdoma
arba jai skiriama per mažai dėmesio nei yra poreikis. Sprendžiant šią probleminę sritį, svarbu jungtiniuose skyriuose
taikyti ilgalaikį planavimą ir tolygiai laike paskirstyti aktyviausius laikotarpius bei suplanuoti resursus veiklų vykdymui.

Paslaugų 
organizavimo ir 
teikimo kokybės 

vertinimas

Analizuojant viešai prieinamus duomenis bei remiantis savivaldybių pateikta informacija, daroma išvada, kad šiuo metu
savivaldybėse nėra atliekami išsamūs ir nuoseklūs paslaugų organizavimo ir kokybės vertinimo tyrimai ar analizės.
Nustatyta, kad kultūros ir turizmo teikiamų paslaugų kokybės vertinimus savivaldybės dažniausiai atlieka strateginio
planavimo dokumentų rengimo metu – siekiama išsiaiškinti gyventojų nuomonę bei poreikius ir planavimo
dokumentuose į juos atsižvelgti. Tam, kad ateityje būtų galima įvertinti šiuos aspektus, rekomenduojama savivaldybėse
pasitelkiant pavaldžius subjektus arba tiesiogiai vykdant savivaldybės veiklas atlikti paslaugų organizavimo ir teikimo
kokybės vertinimo veiklas, pavyzdžiui, vykdant pasitenkinimo apklausas, anketas ir pan. Šiais kriterijais remiantis būtų
galima įvertinti paslaugų organizavimą kokybės požiūriu.
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