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Galimybių studijos pagrindimas

Paslaugų teikimas

Nepatenka į šio projekto 
ribas

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 – atlikti savivaldybių teikiamų viešųjų paslaugų gyventojams analizę bei vertinimą ir
parengti pasiūlymus dėl nurodytų viešųjų paslaugų organizavimo efektyvinimo.

Atliekant paslaugų organizavimo analizę vertinami šie aspektai:

Paslaugų organizavimas

Hierarchijos 
formavimas

Teisėkūra

Koordinavimas

Finansavimas



Antrinės ambulatorinės ir 
antrinės stacionarios sveikatos 
priežiūros paslaugų 
organizavimas

Galimybių studija „Savivaldybių teikiamų viešųjų 
paslaugų gyventojams analizė“

Pristatymas Regionų plėtros taryboms



Atlikus savivaldybėse atliekamų su antrinių sveikatos priežiūros paslaugų organizavimu susijusių veiklų analizę,
nustatyta, kad paslaugos yra organizuojamos su minimaliu savivaldybių įsitraukimu į organizavimo procesą

3 Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas Lietuvoje yra aukštas, kadangi tik 1,5 proc. gyventojų 2017 m. nurodė, kad susiduria su kliūtimis 
bandydami pasinaudoti sveikatos priežiūros paslaugomis dėl laukimo laiko, kainų ar atstumo. 

4 ASPĮ veikia savivaldybėms priklausančiose pastatuose ir patalpose. Dažnai infrastruktūra išnaudojama kelių, dažnai skirtingų lygių, ASPĮ, kurios 
todėl turi atskiras administracijas ir atskirai veda apskaitas.

1 Savivaldybių personalas mažai įsitraukia į organizacinius procesus – kai kurios savivaldybės arba visai neatlieka tam tikrų organizacinių funkcijų, 
arba jas atlieka itin retai, pvz., kartą per keletą metų.

2 Antrinės paslaugos yra organizuojamos nebendradarbiaujant su kitomis savivaldybės ar institucijomis. Bendradarbiavimas nevyksta dėl 
apskritai itin riboto savivaldybių įsitraukimo į paslaugų organizavimą bei skirtingų organizacinių modelių tarp skirtingų savivaldybių.

5 Paslaugų teikėjams skiriamos lėšos ne visada panaudojamos efektyviai, pvz. neefektyviai yra naudojami turimi brangūs medicinos prietaisai –
59 proc. visų brangių prietaisų buvo naudojami mažu intensyvumu, 24 proc. – vidutiniu intensyvumu

Papildomų paslaugų poreikio vertinimas

Finansavimo įrangai įsigyti skyrimas

Finansavimo specialistų pritraukimui skyrimas

Esminės veiklų grupės, kurios yra atliekamos savivaldybių administracijų specialistų:

1

2

3

Įstaigos strateginio plano tvirtinimas

Metinių įstaigos veiklos ataskaitų, finansinių ataskaitų rinkinių ir 
kitų ataskaitų tvirtinimas
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ANTRINĖS STACIONARIOS 
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ 
ORGANIZAVIMAS



Antrinės stacionarinės sveikatos priežiūros paslaugos yra organizuojamos 3 skirtingais organizavimo modeliais, iš kurių
I modelis yra vyraujantis

Savivaldybių administracijosLR sveikatos apsaugos ministerija

Vyriausybė Savivaldybių tarybos

Teisėkūra ir planavimas Įstaigų valdymas ir paslaugų organizavimas

ASPP teikėjai Akreditavimo tarnyba Teritorinės ligonių kasos

Įstaigų akreditavimas ir priežiūra Planavimas, apmokėjimas ir priežiūra

PASLAUGOS VALDYMO ORGANIZACINĖS STRUKTŪROS SCHEMA

Paslaugų 
organizatorius 

ir teikėjas

Steigėjas

Savivaldybės

I modelis

Savivaldybei pavaldi ASPĮ

Savivaldybė

Trakų r. sav. 
Tauragės r. sav.

Marijampolės sav.
Šalčininkų r. sav. 

II modelis

SAM pavaldi ASPĮ

SAM

Šiaulių m. sav.
Panevėžio m. sav.

III modelis

–

–

Neringos sav.
Birštono sav.

III modelis pasižymi tuo, kad paslaugos
savivaldybėje nėra organizuojamos ar
teikiamos, todėl gyventojai dėl ASSP
paslaugų keliauja į kitas savivaldybes

Detaliau studijoje buvo analizuoti šio
modelio savivaldybių procesai

II modelis pasižymi tuo, kad paslaugos
savivaldybėje yra organizuojamos
SAM, todėl savivaldybė papildomų
veiklų neatlieka

ORGANIZAVIMO MODELIAI



Valdytojas/ 
organizatorius

Organizatorių 
skaičius

Požymiai

Vertinimo balų 
suma

Geriausiai vertinamas alternatyvus paslaugų organizavimas konsoliduotai regioniniu lygmeniu ir centralizuotai
nacionaliniu lygmeniu

Savivaldybė

50+ organizatorių

• Atsisakoma dalies likusių 
savivaldybės funkcijų

• Savivaldybė išlaikytų tik 
kontrolės ir priežiūros funkcijas

• Pakeitimai galiotų tik 
savivaldybių ASPĮ

9

Savivaldybė

40+ organizatorių

• Turi būti sukuriamos finansinės 
paskatos savivaldybėms 
bendradarbiauti organizuojant 
paslaugas

• Savivaldybės bendradarbiautų 
darbo grupėse

• Aktualiausia  miestų ir 
žiedinėms bei kitoms artimoms 
savivaldybėms

14

Regiono plėtros taryba ar jai 
pavaldi institucija

10 organizatorių

• Paslaugų organizavimas ir 
savivaldybių funkcijos 
perleidžiamos Regionų plėtros 
taryboms

• Tarybos atsižvelgtų į savivaldybių 
poreikius ir paslaugas 
organizuotų regionų pagrindu

• Pirminių paslaugų organizavimas 
išliktų savivaldybių 
kompetencijoje, o tretinių – SAM

23

Sveikatos apsaugos 
ministerija

1 organizatorius

• Paslaugų organizavimas ir 
savivaldybių funkcijos 
perleidžiamos Sveikatos 
apsaugos ministerijai

• Suvienodinamas savivaldybių ir 
SAM ASPĮ valdymas

• Paslaugos organizuojamos ir 
tinklas koordinuojamas 
nacionaliniu mastu

24

Decentralizuotai ASPĮ pagrindu
Savivaldybių 

bendradarbiavimo pagrindu
Konsoliduotai organizuojant 

regioniniu lygmeniu
Centralizuotai nacionaliniu 

lygmeniu



Vertinama, kad mišrus regioninis paslaugų organizavimas būtų tinkamiausias sprendimas tobulinant ASSP paslaugų
organizavimo modelį, tačiau jo nepasirinkus, rekomenduojama rinktis paslaugų organizavimo modelį, kai koordinavimas
vyktų tarp regiono savivaldybių

Savivaldybių funkcijų pilnas perdavimas 
regionų plėtros taryboms

Paslaugų organizavimo koordinavimas 
tarp regiono savivaldybių

Mišrus regioninis paslaugų organizavimas

10 Regiono plėtros 
tarybų

Savivaldybės

Savivaldybės

Savivaldybės

Perleidžiamos paslaugų 
organizavimo funkcijos

Modelio įgyvendinimo etapai:

Vertinama, kad pilnas savivaldybių, kaip paslaugų 
organizatorių, funkcijų perdavimas Regionų plėtros 
taryboms pasižymi reikšmingomis rizikomis ir reikalauja 
ženklių teisinio reglamentavimo pakeitimų, todėl šio 
modelio rinktis nerekomenduojama

Naujas juridinis asmuo

ASPĮ ASPĮ
Paslaugų teikimas

Tampama stacionarių sveikatos priežiūros įstaigų 
bendrasteigėjuPaslaugų 

organizavimas

Akreditavimo tarnyba

Teritorinės ligonių kasos

ASPĮ veiklos akreditavimas ir 
priežiūra

Paslaugų kiekio kontrolė ir 
finansavimas

Perleidžiamos antrinių stacionarių sveikatos priežiūros paslaugų 
organizavimo funkcijos bei išliekama įstaigų bendrasteigėju

Savivaldybė Savivaldybė

Regiono 
plėtros 
taryba

Finansavimas 
naujo juridinio 

asmens išlaikymui

Naujo juridinio asmens steigimas

Tapimas bendrasteigėju ir dalies funkcijų perleidimas

Finansavimas

Regiono paslaugų plano rengimas

Lūkesčių paslaugų teikėjams suformavimas

ASPĮ strateginio rengimas

Paslaugų organizavimas

Priežiūra ir kontrolė

• Savivaldybės kartu įsteigtų naują juridinį 
asmenį, kurio funkcija – ASSP paslaugų 
koordinavimas regione

• Viešosios įstaigos valdymo organai yra 
viešosios įstaigos visuotinis susirinkimas ir 
administracija. Viešosios įstaigos visuotinio 
susirinkimo nutarimu būtų sudaromas ir 
kolegialus valdymo organas – valdyba. 
Kiekviena steigėju esanti savivaldybė 
deleguotų po 1 valdybos narį

• Įstaigos veikla būtų finansuojama iš 
savivaldybių biudžetų, tačiau papildomas 
finansavimas konkrečioms ASPĮ ir toliau būtų 
teikiamas iš steigėjo (atitinkamos 
savivaldybės)

Galimos naujai įsteigto koordinatoriaus 
funkcijos:

Regiono paslaugų plano rengimas

Lūkesčių paslaugų teikėjams
suformavimas

Priežiūra ir kontrolė

1

2

3

1
2
3
4
5
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7
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ANTRINĖS AMBULATORINĖS 
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ 
ORGANIZAVIMAS



Antrinės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos nagrinėtose savivaldybėse yra organizuojamos savivaldybėms
pavaldžių ASPĮ, išskyrus Neringos savivaldybę, kurioje paslaugos nėra organizuojamos

I modelis II modelis

Paslaugų 
organizatorius 

ir teikėjas
Savivaldybei pavaldi ASPĮ –

Steigėjas Savivaldybė –

Savivaldybės

Alytaus m. sav.
Šiaulių m. sav.

Kretingos r. sav. 
Utenos r. sav. 

Tauragės r. sav. 
Zarasų r. sav. 

Mažeikių r. sav. 
Neringos sav.

II modelis pasižymi tuo, kad paslaugos
savivaldybėje nėra organizuojamos ar
teikiamos, todėl gyventojai dėl AASP paslaugų
keliauja į kitas savivaldybes

Detaliau studijoje buvo analizuoti tik šio
modelio savivaldybių procesai

Savivaldybių administracijosLR sveikatos apsaugos ministerija

Vyriausybė Savivaldybių tarybos

Teisėkūra ir planavimas Įstaigų valdymas ir paslaugų organizavimas

ASPP teikėjai Akreditavimo tarnyba Teritorinės ligonių kasos

Įstaigų akreditavimas ir priežiūra Planavimas, apmokėjimas ir priežiūra

PASLAUGOS VALDYMO ORGANIZACINĖS STRUKTŪROS SCHEMA

ORGANIZAVIMO MODELIAI



Valdytojas/ 
organizatorius

Organizatorių 
skaičius

Požymiai

Vertinimo balų 
suma

Geriausiai vertinamas alternatyvus paslaugų organizavimas optimizuojant tinklo valdymą savivaldybės lygmenyje ir
konsoliduotai regioniniu lygmeniu

Savivaldybė

40+ organizatorių

• Turi būti sukuriamos finansinės 
paskatos savivaldybėms 
bendradarbiauti organizuojant 
paslaugas

• Savivaldybės bendradarbiautų 
darbo grupėse

• Aktualiausia  miestų ir 
žiedinėms bei kitoms artimoms 
savivaldybėms

19

Sveikatos centras

50+ organizatorių

• Apjungiamos savivaldybės 
valdomos AASP paslaugas 
teikiančios ASPĮ į vieną juridinį 
asmenį – savivaldybės sveikatos 
centrą

• Su kitomis savivaldybėje 
veikiančiomis ir AASP paslaugas 
teikiančiomis privačiomis ASPĮ 
būtų sudaromos 
bendradarbiavimo sutartys

26

Regiono plėtros taryba ar jai 
pavaldi institucija

10 organizatorių

• Paslaugų organizavimas ir 
savivaldybių funkcijos 
perleidžiamos Regionų plėtros 
taryboms

• Tarybos atsižvelgtų į savivaldybių 
poreikius ir paslaugas 
organizuotų regionų pagrindu

• Pirminių paslaugų organizavimas 
išliktų savivaldybių 
kompetencijoje, o tretinių – SAM

29

Sveikatos apsaugos 
ministerija

1 organizatorius

• Paslaugų organizavimas ir 
savivaldybių funkcijos 
perleidžiamos Sveikatos 
apsaugos ministerijai

• Suvienodinamas savivaldybių ir 
SAM ASPĮ valdymas

• Paslaugos organizuojamos ir 
tinklas koordinuojamas 
nacionaliniu mastu

25

Savivaldybių 
bendradarbiavimo pagrindu

Tinklo valdymo optimizavimas 
savivaldybės lygmenyje

Konsoliduotai organizuojant 
regioniniu lygmeniu

Centralizuotai nacionaliniu 
lygmeniu



Vertinama, kad būtų prasminga į savivaldybės sveikatos centrą sujungti ne tik antrines ASP paslaugas teikiančias ASPĮ,
bet kartu prijungti ir pirmines ASP paslaugas teikiančias ASPĮ. Tokiu atveju būtų pasiektas didžiausias galimas ASPĮ
veiklos organizavimo ir kartu paslaugų teikimo efektyvumas savivaldybės lygmeniu.

Savivaldybė

Sveikatos centras

Savivaldybės ASPĮ

Savivaldybės ASPĮ

Sveikatos centro filialas

Sveikatos centro filialas

Sveikatos centras

Privačios ASPĮ

Bendradarbiavimas organizuojant 
AASP paslaugas

Apjungiamos savivaldybei pavaldžios AASP paslaugas teikiančios ASPĮ

AASP paslaugų teikimas, viešųjų pirkimų organizavimas, paslaugų 
planavimas

AASP paslaugų organizavimas, lūkesčių teikimas, kontrolė ir priežiūra

Savivaldybė

Kitų savivaldybių Sveikatos 
centrai

Akreditavimo tarnybaTeritorinės ligonių kasos

Paslaugų kiekio kontrolė ir 
finansavimas

ASPĮ veiklos akreditavimas ir 
priežiūra

Paslaugų teikėjų konsolidavimas ir efektyvesnis paslaugų
planavimas, geriau numatantis paslaugų teikimo vietas ir
apimtis, leis efektyviau organizuoti AASP paslaugas
savivaldybėje, didins paslaugų prieinamumą bei užtikrins
veiklos efektyvumą. Vertinama, kad viešųjų pirkimų
apjungimas į vieną instituciją (sveikatos centrui) leis
efektyviau, pigiau ir kokybiškiau vykdyti viešuosius
pirkimus, leis užtikrinti, kad įranga būtų efektyviau
įsigyjama ir išnaudojama, padidins sektoriaus skaidrumą.

Modelis būtų įgyvendinamas 6 etapais:

Regiono paslaugų plano ASPĮ apjungimas 
reorganizavimo būdu 

Lūkesčių Sveikatos centrui suformavimas 

Sveikatos centro strateginio plano rengimas 

1

2

3

Finansavimas

Priežiūra ir kontrolė 

Paslaugų teikimas 

4

5

6



VYRAUJANČIŲ ANTRINĖS 
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ 
ORGANIZAVIMO PROCESŲ 
TOBULINIMAS



Vertinama, kad jei būtų priimtas sprendimas sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo srityje neįgyvendinti didelių
pokyčių, siūloma vyraujantį procesą optimizuoti bent minimaliais pakeitimais

Studijoje identifikuota, kad kai kurios savivaldybėms 
pavaldžios ASPĮ neturi pasirengusios strateginių veiklos 
planų, o tos, kurios turi, nurodė, kad strateginis planavimas 
dažnai yra atliekamas kaip formali veikla, kuria retai yra 
vėliau vadovaujamasi. Tai vertinama kaip blogoji praktika, 
kuri neatitinka gerosios valdysenos principų.

• Prieš rengiant ASPĮ strateginį planą, savivaldybė 
raštiškai lūkesčių rašto (deklaracijos) forma turi 
suformuluoti savo lūkesčius dėl įstaigos veiklos ASPĮ. 
Strateginį planą ASPĮ pradeda rengti gavusi lūkesčių 
deklaraciją iš savivaldybės

• ASPĮ, parengusi įstaigos strateginį planą, pristatyto jį 
savivaldybės tarybai, kuri, atsižvelgusi į tai, kaip bus 
įgyvendinami savivaldybės lūkesčiai, pritartų arba 
nepritartų planui

• Savivaldybė turi užtikrinti, kad ASPĮ turėtų parengtą 
strateginį planą, kuriuo ir vadovautųsi savo veikloje

Paslaugų planavimas ir organizavimas Strateginis planavimas

1
Nustatyta, kad dalyje savivaldybių paslaugų teikėjai planuodami naujas paslaugas dėl jų poreikio 
papildomai konsultuojasi su savivaldybės administracija. Įvertinus procesą, formuluojamos tokios 
rekomendacijos:

• Vertinama, kad vietoje dabar vykstančio ad hoc derinimo, savivaldybės lūkesčiai dėl esamų ir 
planuojamų paslaugų bei paslaugų kokybės turėtų būti išreiškiami per lūkesčių raštus ASPĮ

• Siūloma atsisakyti papildomo paslaugų poreikio derinimo su savivaldybės administracija, kurios 
lūkesčiai jau turi būti užfiksuoti lūkesčių rašte, ir poreikį vertinti tik paslaugų teikėjo įstaigos 
viduje

Vyraujančiame procese trūkstamų specialistų poreikį įsivertinęs paslaugų teikėjas kreipiasi į 
savivaldybę su prašymu dėl pagalbos juos pritraukiant, prašymas yra svarstomas specialioje darbo 
grupėje, kuri priima sprendimą dėl skiriamo arba neskiriamo finansavimo ir kitos pagalbos. 

• Savivaldybei siūloma parengti trūkstamų specialistų pritraukimo į savivaldybės ASPĮ tvarkos 
aprašą. Apraše paslaugų teikėjui numatyti ir skirti išankstinį finansavimą, kuriuo paslaugų 
teikėjas galėtų disponuoti prisitraukiant specialistus, ir kartu nustatyti, kaip būtų už lėšas 
atsiskaitoma savivaldybei

• Taip pat siūloma apsvarstyti galimybę gydytojų-specialistų skatinimo priemones rengti ne 
kiekvienai savivaldybei atskirai, o kelioms savivaldybėms bendradarbiaujant. Todėl 
savivaldybės galėtų ne tik sutaupyti finansiškai, tačiau ir užtikrintų kompetentingų gydytojų 
paslaugų teikimą keliose savivaldybėse

2

3



Neformaliojo vaikų švietimo bei 
kultūros ir turizmo rinkodaros 
ir koordinavimo paslaugų 
organizavimas

Galimybių studija „Savivaldybių teikiamų viešųjų 
paslaugų gyventojams analizė“

Pristatymas Regionų plėtros taryboms



NVŠ, kultūros ir turizmo rinkodaros ir koordinavimo paslaugos savivaldybėse organizuojamos vienodai: savivaldybė sudaro
sąlygas teikti paslaugą, vykdo finansavimą ir priežiūrą, o paslaugas teikia jai pavaldūs ar privatūs subjektai

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija / Kultūros 
ministerija / Ekonomikos ir inovacijų ministerija

Savivaldybė

Teisėkūra Paslaugų organizavimas

Pavaldus paslaugų teikėjas

Paslaugų teikimas

Privatus paslaugų teikėjas

PASLAUGOS VALDYMO ORGANIZACINĖS STRUKTŪROS SCHEMA

Paslaugų  teikėjas

Organizatorius

Savivaldybės

Organizavimo modelis

Savivaldybei pavaldus ar privatus subjektas

Savivaldybė

60 savivaldybių

ORGANIZAVIMO MODELIS



Savivaldybės aktyviai dalyvauja NVŠ bei kultūros ir turizmo rinkodaros ir koordinavimo paslaugų organizavimo procese, taip
užtikrindamos tinkamą vietos gyventojų poreikių atitikimą

3
4

1
Dauguma savivaldybėms pavaldžių paslaugų teikėjų veiklą vykdo savivaldybėms priklausančiuose pastatuose ir patalpose, naudodamos jas patikėjimo teise arba 
panaudos pagrindu, o dalis su savivaldybės pagalba patalpas nuomojasi iš privačių verslo subjektų. Savivaldybei nepavaldūs paslaugų teikėjai paslaugas teikia savo 
iniciatyva ir lėšomis gautose patalpose.

2

5

Brangios infrastruktūros išnaudojimas (pvz., baseinai, laboratorijos) galėtų būti efektyvesnis, įgyvendinant glaudesnį bendradarbiavimą tarp savivaldybių

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

Paslaugų organizavimo trukmė yra susijusi su savivaldybėse esančiais atitinkamų paslaugų organizavimo krūviais, kuriuos lemia paslaugų teikėjų, paslaugų gavėjų kiekis 
bei pačių paslaugų pasiūla. 

Dėl decentralizuoto organizavimo pastebimos aplinkybės didesnei paslaugų organizatorių kompetencijai susidaryti, įsitraukiant į paslaugos organizavimą, gebant įsigilinti 
į paslaugos proceso eigą, paslaugą organizuojantys specialistai nuo pat paslaugos organizavimo pradžios iki pabaigos dalyvauja visuose proceso etapuose, yra gerai 
susipažinę su savivaldybės specifika, savivaldybėje veikiančiais paslaugų teikėjais. Tai daro poveikį paslaugų organizavimo kokybės užtikrinimui.

Savivaldybių interneto svetainėse viešinama tik su konkrečios savivaldybės teritorijoje vykstančiomis paslaugomis susijusi informacija

Paslaugos savivaldybėse organizuojamos individualiai (išskyrus atskiras pavienes iniciatyvas ar projektus, reikalaujančius tam tikro tarpsavivaldybinio 
bendradarbiavimo), nebendradarbiaujant su kitomis savivaldybėmis ar institucijomis

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

Nuo savivaldybės dydžio priklauso ir savivaldybėje vykdomų paslaugų pasiūla: didesnėse savivaldybėse dėl didesnės paslaugų pasiūlos užtikrinama didesnė paslaugų 
įvairovė

Tam tikrais atvejai paslaugas savivaldybėse organizuojant atskirai, regiono mastu gali susidaryti jų dubliavimo sąlygos (vienu metu gretutinėse savivaldybėse 
organizuojamos panašios veiklos), kas potencialiai gali sumažinti šių veiklų efektyvumą (pvz., mažai paslaugos gavėjų, neefektyviai panaudojama infrastruktūra).
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NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO 
PASLAUGŲ ORGANIZAVIMAS



Valdytojas/ 
organizatorius

Organizatorių 
skaičius

Požymiai

Bendradarbiavimo 
formos

Vertinimo balų
suma

Geriausiai vertinamas alternatyvus paslaugų organizavimas savivaldybių bendradarbiavimo pagrindu

Regiono plėtros tarybos įstigta VšĮ

10 organizatorių

• Regiono mastu suvienodinamas NVŠ paslaugų organizavimas 
• NVŠ organizavimo funkcija perkeliama regiono mastu veikiančiam 

organui (VšĮ)
• Sprendimai dėl administracinių klausimų, savivaldybių gyventojų 

poreikių išpildymo, bendrų regiono NVŠ finansavimo prioritetų, 
NVŠ veiklų priežiūros tvarkų atliekami VšĮ

1. Bendradarbiavimas centralizuotai skirstant NVŠ programų 
finansavimo lėšas

2. Bendradarbiavimas steigiant naują (-as) NVŠ / FŠPU įstaigą (-as)
3. Bendradarbiavimas bendrai naudojant esamą regiono NVŠ 

infrastruktūrą

(I) Savivaldybių bendradarbiavimo pagrindu (II) Regiono savivaldybių bendradarbiavimo pagrindu

16 12

Savivaldybė

54 organizatoriai

• Savivaldybėse išlaikomos turimos funkcijos, pareigos ir 
atsakomybės

• NVŠ paslaugos savivaldybėse organizuojamos bendradarbiaujant 
su gretimomis savivaldybėmis

• Ypač aktualu žiedinėms savivaldybėms

1. Bendradarbiavimas vertinant NVŠ poreikį ir vykdant programų 
vertinimą

2. Bendradarbiavimas steigiant naują (-as) NVŠ / FŠPU įstaigą (-as)
3. Bendradarbiavimas bendrai naudojant esamą NVŠ infrastruktūrą



Bendradarbiavimas
Savivaldybė Savivaldybė

NVŠ poreikio vertinimas ir programų 
vertinimas

Naujos NVŠ / FŠPU įstaigos steigimas Esamos infrastruktūros naudojimas

• Identiška NVŠ krepšelių finansavimo tvarka ir prioritetai
• Derinamas NVŠ krepšelių skirstymas (tolygumas ir 

atitikimas paklausai)
• Vienoda NVŠ vertinimo tvarka
• NVŠ teikėjai paraiškas finansavimui teikia tik 1 kartą
• Koordinuotas NVŠ teikėjų konsultavimas
• Koordinuotas NVŠ programų vertinimas
• Koordinuota informacija apie NVŠ veiklas ir finansavimą
• Koordinuotos stebėsenos procedūros

• Savivaldybės atitinkamai dalinasi infrastruktūros, 
personalo išlaikymo kaštus

• Užtikrinamas įstaigos užimtumas
• Bendra įstaiga užtikrina geresnį paslaugų prieinamumą 

gretimų savivaldybių paslaugų gavėjams
• Bendra įstaiga turi viešosios įstaigos juridinį statusą
• Bendradarbiaujančios savivaldybės turi įstaigos 

dalininkės teises
• Steigimas galimas savivaldybės tarybos sprendimu
• Įstaiga teikia NVŠ paslaugas

• Esamos infrastruktūros efektyvus panaudojimas ir 
išlaikymo kaštų pasidalinimas

• Atliekama pavaldžių NVŠ / FŠPU įstaigų kaštų analizė
• Nustatoma pilna NVŠ paslaugos kaina, įtraukus 

infrastruktūros išlaikymo kaštus
• Savivaldybės, kuriai priklauso turtas, taryba, nustato ir 

patvirtina pavaldžių NVŠ / FŠPU įstaigų NVŠ užsiėmimų 
įkainius NVŠ paslaugų gavėjams

• Sudaroma sutartis dėl  skirtumo tarp pilnos kainos ir 
patvirtinto įkainio už NVŠ paslaugą kompensavimo

I alternatyvoje išskirtos 3 galimos bendradarbiavimo formos, tačiau organizavimo proceso eiga išliktų nepakitusi

Pokyčiai būtų susiję su proceso trukmės mažinimu, paslaugos kokybės, prieinamumo didėjimu, geresne informacijos sklaida, administracinės naštos
mažinimu. Galimybė bendradarbiauti vertinant NVŠ programas savivaldybėms leistų optimizuoti skiriamą darbo laiką ir žmogiškuosius išteklius, arba
viešiesiems pirkimams dėl NVŠ programų vertinimo skirtas lėšas.



Vertinama, kad jei būtų priimtas sprendimas NVŠ paslaugų organizavimo srityje netaikyti siūlomos alternatyvos,
rekomenduojama vyraujantį procesą optimizuoti bent minimaliais pakeitimais

Siekiant savivaldybėse lėšas skirti kuo tikslingiau bei
užtikrinti kuo geresni visuomenės NVŠ paslaugų poreikio
išpildymą, rekomenduojama savivaldybėse pradėti vykdyti
NVŠ paslaugų poreikio vertinimą. Turint omenyje šio
proceso sudėtingumą, rekomenduojamą tokias vertinimo
procedūras vykdyti kas 2–3 metus arba stambinti poreikio
vertinimą ir jį vykdyti ne atskirose savivaldybėse, o regiono
mastu.

Sistemos „Emokykla“ modernizavimas

NVŠ paslaugų poreikio vertinimo vykdymas

1
Pagrindinė priemonė, galinti užtikrinti sklandesnį tiek sutarčių pasirašymo / surinkimo procesą, tiek palengvinti NVŠ krepšelio mobilumą, yra sutarčių pasirašymo
skaitmenizavimas. Anot savivaldybių atstovų, perkeliant sutarčių pasirašymą į virtualią erdvę, būtų įmanoma pritaikyti skaitmeninius sprendimus, leisiančius užfiksuoti
netikslumus sutarties pasirašymo metu.

Tokiu būdu būtų galima 85 proc. sutrumpinti sutarčių pasirašymui skiriamą laiką bei eliminuoti sutarčių talpinimo į sistemą veiklą, kadangi sutartys būtų sudaromos virtualiai.

Vertinama, kad modernių sprendimų įdiegimas leistų procese sutaupyti vidutiniškai 11,8 proc. viso proceso laiko resursų ir 12,2 proc. viso proceso finansinių išlaidų,
patiriamų organizuojant paslaugas, finansuojamas per NVŠ krepšelį.

Vertinama, kad pritaikant itin griežtai reglamentuotą atsiskaitymo už NVŠ paslaugas tvarką, galėtų
būti eliminuotas organizavimo proceso etapas „nepanaudotų lėšų grąžinimas“.

Rekomenduojama, savivaldybėms su NVŠ teikėjais sudarant sutartis, jose pateikti aiškius mokinių
registravimo sistemoje ir atsiskaitymo už NVŠ paslaugas reikalavimus, o atsiskaitant už lėšas,
vertinti tik faktinį pateikiamą mokinių lankymo įrodymą už praėjusį laikotarpį ir jau suteiktas
paslaugas be galimybių nukelti atsiskaitymo laikotarpius ir numatant force majeure situacijų
sprendimus (pvz., ilgalaikis NVŠ teikėjo nedarbingumas dėl sveikatos priežasčių).

Vertinama, kad minėti sprendimai leistų procese sutaupyti vidutiniškai 0,6 proc. viso proceso
laiko resursų ir 1,7 proc. viso proceso finansinių išlaidų, patiriamų vykdant paslaugų,
finansuojamų per NVŠ krepšelį, finansavimą.
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Atsiskaitymo už NVŠ paslaugas tvarkos griežtinimas



KULTŪROS PASLAUGŲ 
ORGANIZAVIMAS



Savivaldybė

60 organizatorių

• Savivaldybėse išlaikomos turimos funkcijos, pareigos ir atsakomybės
• Kultūros paslaugos savivaldybėse organizuojamos 

bendradarbiaujant su gretimomis savivaldybėmis
• Ypač aktualu žiedinėms savivaldybėms

Valdytojas/ 
organizatorius

Organizatorių 
skaičius

Požymiai

Vertinimo balų
suma

Geriausiai vertinamas alternatyvus paslaugų organizavimas savivaldybių bendradarbiavimo pagrindu

(I) Savivaldybių bendradarbiavimo pagrindu (II) Regiono savivaldybių bendradarbiavimo pagrindu

21 20

Regiono plėtros tarybos įstigta VšĮ

10 organizatorių

• Regiono mastu suvienodinamas kultūros paslaugų organizavimas 
• Paslaugų organizavimo funkcija perkeliama regiono mastu 

veikiančiai įstaigai
• Įstaiga perimtų kultūros paslaugų veiklos planavimą, dalį 

finansavimo veiklų, veiklos priežiūros procedūras, komunikacijos 
veiklas

• 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. 

• Atsižvelgiant į mažą savivaldybėms pavaldžių profesionaliojo scenos meno įstaigų tinklą, šių paslaugų trūkumą savivaldybėse, nerekomenduojama keisti esamą tinklą, taip pat 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, rekomenduojama jo nekeisti. 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. 

Paslaugų organizavimo alternatyvų apribojimai



Bendradarbiavimas
Savivaldybė Savivaldybė

Bibliotekos Muziejai Kultūros centrai

• Bendradarbiavimas teikiant gretimų savivaldybių 
gyventojams mobilias bibliotekų paslaugas (bibliobusus)

• Apjungiamos žiedinių savivaldybių bibliotekos, kurios yra 
vienoje iš žiedinių savivaldybių teritorijoje ir yra atstumo 
atžvilgiu greta

• Jei gretimos savivaldybės teritorijoje esanti gyvenvietė 
pasiekiamumo atžvilgiu arti, ekonomiškai naudinga 
naudotis kitos savivaldybės bibliobuso paslaugomis

• Sudaroma bendradarbiavimo sutartis, numatomos 
aptarnaujamos gretimų savivaldybių gyvenvietės, 
aptarnavimo įkainiai

• Muziejams trūksta saugyklų patalpų, patalpos 
perpildytos, neužtikrinamos tinkamos sąlygos

• Kelioms regiono savivaldybės steigia muziejinių vertybių 
saugyklą

• Saugykla gauna viešosios įstaigos juridinį statusą
• Bendradarbiaujančios savivaldybės įgyja dalininkės 

teises
• Viešoji įstaiga teikia muziejinių vertybių saugojimo 

paslaugas

• Bendradarbiavimas gretimoms ar žiedinėms 
savivaldybėms steigiant vieną bendrą kultūros centrą

• Nauda: teikiamų paslaugų didesnis gavėjų skaičius, tai 
galimai geresnė paslaugų kokybė, platesnis paslaugų 
spektras, mažesni paslaugų infrastruktūros išlaikymo 
kaštai; potencialas siekti kultūros sinergijos su kitais 
sektoriais geriau panaudoti privačių ir NVO 
(bendruomenių, draugijų) bei bendradarbiaujančių 
savivaldybių menininkų potencialą

• Kultūros centras turi viešosios įstaigos juridinį statusą
• Bendradarbiaujančios savivaldybės įgyja dalininkės 

teises

I alternatyvoje sukuriamos galimybės žiedinėms ar gretimoms savivaldybėms bendradarbiauti planuojant ir organizuojant kultūros paslaugas:
išlaikomos turimos funkcijos, pareigos ir atsakomybės, tačiau paslaugos organizuojamos bendradarbiaudamos su gretimomis savivaldybėmis



TURIZMO RINKODAROS IR 
KOORDINAVIMO PASLAUGŲ 
ORGANIZAVIMAS



Savivaldybė

54+ organizatoriai

• Specialiai turizmo paslaugoms organizuoti ir derinti sudarytos darbo 
grupės, kuriose savivaldybes atstovautų turizmo organizavimo 
funkcijas vykdantys specialistai

• 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

Valdytojas/ 
organizatorius

Organizatorių 
skaičius

Požymiai

Vertinimo balų
suma

Geriausiai vertinamas alternatyvus paslaugų organizavimas savivaldybių bendradarbiavimo pagrindu

Regiono plėtros tarybos įstigta VšĮ

10 organizatorių

• Paslaugų organizavimo funkcijos iš savivaldybių būtų perleidžiamos 
Regiono tarybos įsteigtam RTIC (regiono turizmo informacijos 
centras)

• Bendras regiono turizmo informacijos centras vertintų turizmo 
galimybes regiono mastu ir nustatytų bendrus regiono tikslus bei 
rinkodaros priemones

(I) Savivaldybių bendradarbiavimo pagrindu (II) Regiono savivaldybių bendradarbiavimo pagrindu

23 21



Bendradarbiavimas
Savivaldybė Savivaldybė

Darbo grupė

• Atsižvelgiama į savivaldybių  strateginius planus
• Derinama turizmo paslaugų teikėjų veikla, turistinių objektų pasiūla

• Siekiama kuo geresnio savivaldybių rezultato organizuojant turizmo paslauga

I alternatyvoje savivaldybės, bendradarbiaudamos suburtose darbo grupėse, siektų kuo geresnio savivaldybių
rezultato organizuojant turizmo paslaugas.

Skiria atstovauti turizmo 
organizavimo funkcijas 
vykdančius specialistus

Skiria atstovauti turizmo 
organizavimo funkcijas 
vykdančius specialistus

Patariamasis balsas

Savivaldybių norą bendradarbiauti didintų galimybės didesnėje teritorijoje skatinti turizmo veiklas, pritraukti lankytojus ir klientus į daugiau nei vieną
savivaldybę, skatinti platesnio masto jungtines veiklas. Bendradarbiavimo alternatyvos atveju privatus verslas būtų daugiau motyvuotas
bendradarbiauti, jei turizmo rinkodara, turizmo projektai būtų planuojami ir organizuojami kelių savivaldybių mastu. Šis bendradarbiavimas iš dalies
galėtų sumažinti problemas: regioninį netolygumą, nepakankamą informacijos sklaidą, sudėtingą turizmo galimybių informacijos paiešką, vieningos
informacijos nebuvimą ir lėšų trūkumą reklaminėms kampanijoms



Vertinama, kad jei būtų priimtas sprendimas kultūros ir turizmo rinkodaros ir koordinavimo paslaugų organizavimo srityje
neįgyvendinti didelių pokyčių, siūloma vyraujantį procesą optimizuoti bent minimaliais pakeitimais

Planuojamų paslaugų poreikio derinimas

1
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.

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

2

Jungtiniuose savivaldybių skyriuose taikyti ilgalaikį planavimą

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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