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„LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ RINKŲ TYRIMAS PASLAUGŲ GA-

VĖJO EKONOMINĖS PERSPEKTYVOS POŽIŪRIU“ 
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Tyrimo ataskaitos turinys (ne mažiau A4 formato 70 lapų): 

 

Santrauka (lietuvių ir anglų kalbomis)       =2 l. 

 

1. Tyrimo metodologijos struktūrizuotas pristatymas:    ≥5 l. 

1.1. Viešųjų paslaugų Lietuvos Respublikoje tipologijos, geografinių rinkų ir  

       subjektų nomenklatūros sampratos gairės. 

1.2. Viešųjų paslaugų ekonominės perspektyvos ir konkurencingumo santykio  

       sampratos apibrėžimas. 

1.3. Tyrimų būdo ir imties apibrėžimas. 

 

2. Kiekybinė ir kokybinė Lietuvos Respublikos respondentų apklausa:  ≥20 l. 

2.1. Respondentų struktūros apibrėžimas (ne mažiau kaip po 3 respondentus kiekviename  

       iš 3-jų valstybės sektorių) 

2.2. Apklausos kokybinio ir kiekybinio lausimynų (ne mažiau kaip po 5 klausimus) aprašas 

2.3. Apklausų rezultatai 

2.4. Apklausų išvados 

 

3. Tyrimo duomenys ir analizė:     ≡40 l. 

3.1. Viešųjų paslaugų rodikliai 

3.2. Analizės aiškinamasis raštas 

3.3. Išvados 

 

4. Vertinimo aprašas:      3 l. 

4.1. Vertinimo metodika ir tvarka 

4.2. Vertinami kriterijai 

4.3. Kriterijų taikymo procedūra 

 

5. Bendrosios struktūrizuotos išvados ir rekomendacijos   ≥3 l. 

 

VISO:  ≥ 70 l.  

 

6. Priedai 

 

  



Santrauka (lietuvių ir anglų kalbomis)       =2 l. 

 

  



1. TYRIMO METODOLOGIJOS STRUKTŪRIZUOTAS PRISTATYMAS  

  ≥5 L. 

 

1.1. Viešųjų paslaugų Lietuvos Respublikoje tipologijos, geografinių rinkų ir subjektų nomenk-

latūros sampratos gairės. 

 

Lietuvos Respublikos viešųjų paslaugų sampratos gairių apibrėžimui taikytinos LR Vy-

riausybės 2018 m. gegužės 6 d. nutarimo Nr. 495 dėl „Viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo 

gairių“ nuostatos, pateikiamos LR Vidaus reikalų ministerijos 2017 m. Viešojo sektoriaus ataskaitoje 

(toliau – VRM ataskaita)1.  

VRM ataskaitoje viešųjų paslaugų subjektų nomenklatūra grupuojama pagal valstybės 

ir savivaldybių viešuosius sektorius kaip: 
 

➢ valstybės viešojo sektoriaus organizacijos:  

• valstybės biudžetinės įstaigos: Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, Seimui atskaitingos įs-

taigos, teismai, prokuratūros, ministerijos, Vyriausybės įstaigos ir Vyriausybei atskaitingos įstaigos, 

įstaigos prie ministerijų, kitos ministerijoms, teismams, Vyriausybės įstaigoms ir Vyriausybei atskai-

tingoms įstaigoms, taip pat įstaigoms prie ministerijų pavaldžios biudžetinės įstaigos;  

• viešosios įstaigos, kurių savininkas ar dalininkas yra valstybė;  

• valstybės įmonės, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina valstybės biudžetinės įstaigos;  

• valstybės kontroliuojamos akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės;  

➢ savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijos:  

• savivaldybių biudžetinės įstaigos;  

• viešosios įstaigos, kurių savininkės ir dalininkės yra savivaldybės;  

• savivaldybių įmonės;  

• savivaldybių kontroliuojamos akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės bendrovės.  

 

VRM ataskaitos pasiūlymuose valstybės viešajam sektoriui tobulinti nurodyta:  

 

• Įgyvendinti/tęsti viešojo sektoriaus optimizavimo iniciatyvas, kuriomis mažinamas valstybės viešojo 

sektoriaus organizacijų ir jose dirbančių darbuotojų skaičius.  

• Užtikrinti, kad priimami viešojo sektoriaus įstaigų sistemą įtakojantys sprendimai atitiktų Viešojo 

sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gairėse, patvirtintose Vyriausybės 2018 m. gegužės 16 d. nu-

tarimu Nr. 495, numatytas tobulinimo kryptis.  

 

VRM ataskaitos pasiūlymuose vietos savivaldos viešajam sektoriui tobulinti nurodyta: 

 

• Siekiant užbaigti nebeveikiančių savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijų likvidavimo ar bank-

roto procedūras, imtis veiksmų mažinti neefektyviai veikiančių savivaldybių viešojo sektorius orga-

nizacijų skaičių.  

• Į viešųjų paslaugų teikimą aktyviau įtraukti ir/ar perduoti jų teikimą privataus sektoriaus subjektams, 

nevyriausybinėms organizacijoms, socialinio verslo partneriams ar vietos bendruomenėms.  

                                                           

1  Žr. LR Vidaus reikalų ministerijos „2017 METŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS ATASKAITA“ 



• Atlikti tikslinę savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijų analizę pagal jų teisines formas ir teikia-

mas paslaugas bei šios analizės pagrindu įvertinti savo valdomų juridinių asmenų reikalingumą, atsi-

sakant tokių valdomų juridinių asmenų, kai kokybiškai paslaugas gyventojams teikia privataus sekto-

riaus subjektai.  

• Formuojant ir tvirtinant savivaldybės administracijos struktūrą, be pagrindo nedidinti savivaldybės 

administracijos darbuotojų skaičiaus, objektyviai įvertinti pareigybių poreikį, nuosekliai mažinant va-

dovaujančiųjų ir neužimtų savivaldybės administracijos pareigybių skaičių.  

Viešojo sektoriaus veiklos efektyvumo kėlimo būdai, įtraukiant NVO sektoriaus subjektus, nag-

rinėjami ir akademiniu lygmeniu. Tokio tyrimo pavyzdys, pasitelkiant Ishikawa „Žuvies kaulo“ diag-

ramą, pateikiamas žemiau patalpintu piešiniu2.  

 

 
 

NVO problemos, priežastys ir problemų sprendimo būdai (pagal 2010 m. NVO plėtros koncepciją) 

 

Nežiūrint aukščiau pateikto NVO problematikos akademinio vertinimo daugiapusiš-

kumo, pastebimi sisteminiai teikiamų įžvalgų-pasiūlymų suvaržymai (ribotumas). Čia pažymėtini kai 

kurie iš jų: 

 

a) Viešojo intereso sampratoje konkurencingumo diskurso nebuvimas; 

                                                           

2  Žr. Laima Liukinevičienė, Edita Čalnarė. Bendrojo vertinimo modelio taikymo galimybės viešosios įs-

taigos veiklai efektyvinti: VšĮ „Šiaulių donoras“ atvejis. – Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. 2011, 3 (23). 

46 p. 



b) Individo teisės į „savitarną“, įskaitant jo nuožiūra atitinkamo NVO subjekto pasitelkimą, pa-

keičiant išimtinį valdžios sektoriaus monopolį viešųjų paslaugų (įskaitant viešąjį administra-

vimą) teikime , nematymas; 

c) Indikacija į NVO prigimtinę įvairovę „atstovaujančio“ organo „sukūrimą“, faktiškai sutei-

kiant valdžios sektoriui įgaliojimus atlikti NVO subjektų „selekciją“; 

d) Centrinės ir vietinės valdžios tam tikrų funkcijų perėjimo NVO sektoriui perspektyvą įžvelgia 

išimtinai kaip „perdavimą“, t.y. laikantis dažnai ydingų hierarchinių principų, neįžvelgiant 

sąžiningos konkurencijos galimybių naudos. 

 

1.2. Viešųjų paslaugų ekonominės perspektyvos ir konkurencingumo santykio sampratos apib-

rėžimas. 

 

Radboud universitetas (Olandija) viešojo administravimo profesorius Michielis S. de 

Vriesas, kartu MRU specialistais nagrinėjantis Lietuvos viešojo administravimo aktualijas, nurodo, 

kad <Viešais valdymas planuodamas ateitį labiau atsispiria į praeities faktus ir ilgalaikius planus, 

negu į kintančią situaciją ir ateitį. Taigi, reikia puoselėti gebėjimus matyti visumą, formuoti sisteminį 

požiūrį, objektyvų aplinkos vertinimą, ypatingai skirtingas socialines grupes. Piliečių įtraukimas, ge-

bėjimai atspindėti jų interesus ir susitarti tampa vis labiau aktualūs. Net kartais politiškai silpnai 

atrodančios interesų grupės, kurių neįvertiname tinkamai, gali sukelti „bangas“ visoje visuomenėje. 

Taigi, viešojo administravimo specialistams vis labiau reikia naujų kompetencijų susijusių su piliečių 

įtraukimu, bendrai kuriant viešąsias paslaugas, interesų derinimu, pokyčių valdymu.>3 Prof. M. de 

Vriesas pastebi, kad viešajame valdyme priimami sprendimai visuomenėje niekada nebus vienareikš-

miškai vertinami ir turės skirtingą poveikį skirtingoms asmenų grupėms – vieniems gali būti naudin-

gas, tačiau kitus riboti.4 

Akademiniai šaltiniai, nagrinėjantys pagrindines politikos formavimo, įgyvendinimo ir 

vadybos modernioje valstybėje teorijas, nurodo, kad pagal tradicinį modelį viešasis sektorius tarnavo 

visuomenei per neva efektyviai veikiančią biurokratiją.5 Čia visuomenės (viešąjį) interesą dažnai nau-

doja kaip kriterijų viešojo sektoriaus problemoms spręsti, kai privačiame sektoriuje matomi išimtinai 

privatūs interesai. Tačiau yra pastebėta, kad valstybės tarnautojai neturi specialaus motyvacijos tipo, 

jie veikia siekdami maksimizuoti savo interesus – pajamas, prestižą ir galią.6 Todėl klasikine pripa-

žįstama Weberio formuluotė, kad viešoji administracija, arba biurokratija, įstengia pasiekti ‚aukš-

čiausią racionalumo laipsnį“ yra pagrindžiamai kritikuojama matant, kad tikrovėje racionalus elgesys 

nėra tipinis moderniųjų organizacijų, o ypač viešųjų įstaigų, veiksenos bruožas.7 

Todėl šio Tyrimo ištakomis laikytinas požiūris, kad viešojo sektoriaus ir jo elgseną pag-

rindžiančios viešosios politikos esmė yra ne tik tarnystė visuomenei, bet ir slinktis link pačios visuo-

menės savitarnos. Ši inovacija reikalauja naujo viešųjų paslaugų ekonominės perspektyvos ir kon-

kurencingumo santykio sampratos apibrėžimo. Tokio apibrėžimo aktualumą sąlygoja ta aplinkybė, 

                                                           

3  https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/svietimas/profesorius-michielis-s-de-vriesas-prasideda-nauja-

viesojo-valdymo-era-233-1144854?copied 

 
4  Ibid. 
5  Jan Eric Lane. Viešasis sektorius. Sąvokos, modeliai ir požiūriai. – V.: Margi raštai, 2001; žr. psl. 10. 
6  Ibid, psl. 14 
7  Ibid. 



kad laisvosios rinkos postuluojami konkurencingumo, efektyvumo ir ekonominės perspektyvos apib-

rėžimai mūsų nagrinėjamu atveju nėra išsamūs, o kai kuriais atvejais – net klaidinantys. 

1.3. Tyrimų būdo ir imties apibrėžimas. 

 

1.3.1. Tyrimo būdo apibrėžimas 

NVO sektoriaus įsitraukimo į viešojo sektoriaus paslaugas pagal subsidiarumo principą 

tyrimo būdu yra priimama kaip analitinių priemonių - duomenų, išvadų ir pasiūlymų, gautų per: a) 

LR valdžios, verslo ir trečiojo sektorių respondentų apklausą, ir b) valstybės ir vietos savivaldos 

viešųjų paslaugų atitinkamų duomenų bazių lyginamąją analizę – sintezė. 

LR valdžios, verslo ir trečiojo sektorių respondentų apklausos rezultatai bus pateikiami 

šios ataskaitos atskirame skyriuje žemiau. 

LR valstybės ir vietos savivaldos viešųjų paslaugų atitinkamų duomenų bazių lygina-

majai analizei yra numatomi tokie šaltiniai: 

• Tarpžinybinėje mokestinių duomenų saugykloje (toliau – TDS) sukaupti viešojo sektoriaus orga-

nizacijų 2016–2017 metų duomenys;  

• valstybės įmonės Registrų centras tvarkomas Juridinių asmenų registras (viešai prieinami duome-

nys);  

• Seimo teisės aktų ir jų projektų informacinių duomenų bazių informacija;  

• Statistikos departamento interneto svetainėje pateikiama vieša statistinė informacija;  

• Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje pateikiama vieša statistinė informacija;  

• informacija apie pokyčius valstybės viešojo sektoriaus organizacijose lėmusias priežastis, valsty-

bės viešojo sektoriaus organizacijų vadovų vidutinį darbo užmokestį ir per ataskaitinius metus 

priimtus ar vykdytus Gaires įgyvendinančius sprendimus ministrų valdymo srityse, gauta užpil-

džius ir Vidaus reikalų ministerijai pateikus specialią duomenų, reikalingų ataskaitai parengti, 

formą);  

• informacija apie Seimui atskaitingas įstaigas, Nacionalinę teismų administraciją ir teismus, Ge-

neralinę prokuratūrą ir teritorines prokuratūras, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliariją ir 

šių viešojo sektoriaus organizacijų vadovų vidutinį darbo užmokestį, gauta Vidaus reikalų minis-

terijai atlikus išvardytų viešojo sektoriaus organizacijų apklausą;  

• informacija apie savivaldybių biudžetines įstaigas, savivaldybių įmones ir uždarąsias akcines 

bendroves, kurių 100 proc. akcijų priklauso savivaldybėms, gauta Vidaus reikalų ministerijai o-

ficialiai 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 minis-

terijai atlikus savivaldybių apklausą;  

• kita viešai prieinama informacija (viešojo sektoriaus organizacijų interneto svetainės).  

 

1.3.2. Tyrimo imties apibrėžimas 



NVO sektoriaus įsitraukimo į viešojo sektoriaus paslaugas pagal subsidiarumo principą 

tyrimų imties nustatymui preliminariai yra nagrinėjama:  

1) viešojo sektoriaus iš biudžeto naudojamo darbo užmokesčio apimties struktūra;  

2) viešojo sektoriaus subjektų teikiamų vartotojams apibrėžtų paslaugų reguliuojamos kainodaros 

sandara. 

1.3.3. Išvada 

Tyrimo būdo taikinys – viešųjų paslaugų finansavimo priemonių (paslaugų kainų ir/ar priskirtino 

viešojo biudžeto)  struktūrizacija. 

Tyrimo imties nomenklatūra: viešųjų komunalinių paslaugų (telekomunikacinės paslaugos, elektros 

tiekimas, gamtinių dujų tiekimas, vandens tiekimas, nuotekų šalinimas, šilumos ir karšto vandens 

tiekimas, šiukšlių išvežimas, namų administravimas) kainodara; viešojo administravimo biudžeto de-

talizavimas.  



2. KIEKYBINĖ IR KOKYBINĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS RESPONDENTŲ APKLAUSA 

 

2.1. Respondentų struktūros apibrėžimas  

 

Pagal Tyrimo Techninę specifikaciją8, turint galvoje Nacionalinės vartotojų konfedera-

cijos užsakymu atliktos Studijos apklausos duomenis, kurie lygiagrečiai su šiuo Tyrimu sudaro 

bendro Projekto sudėtines dalis, buvo nustatyta, kad Paslaugos teikėjas turi atlikti kiekybinę ir koky-

binę vertinimo apklausas (ne mažiau kaip po 3 respondentus kiekviename iš 3 sektorių: nacionalinės 

valdžios, verslo ir trečiojo sektoriaus) bei turi parengti ir su Perkančiąja organizacija suderinti kieky-

binio ir kokybinio vertinimo  apklausų jungtinį klausimyną. Ten pat, nustatyta, kad kiekybinės ir 

kokybinės apklausų klausimynai turi būti nedviprasmiški, konkretizuoti pagal vertinimo kriterijus, 

pritaikyti atitinkamai tikslinei grupei, klausimynų apimtis ir turinys turi būti suderintas su Perkančiąja 

organizacija. Paslaugos tiekėjas turi pateikti pasiūlymus dėl klausimynų pateikimo respondentams 

formos, kuri turi būti patogi respondentams ir sudarytų sąlygas gauti kuo išsamesnę informaciją. 

Tokiu būdu Apklausos strategija Techninėje specifikacijoje buvo apibrėžta kaip respon-

dentų kiekybinė ir kokybinė apklausa, atliekama jungtiniu klausimynu (t.y. apklausos atviros duo-

menų bazės prieigos panaudojimo būdas nebuvo numatytas). Atsižvelgiant į Užsakovo imperatyvų 

suderinimo reikalavimą, šioje Tyrimo rengimo darbo dalyje (kaip ir aukščiau paminėtoje Studijoje) 

buvo laikomasi nuostatos parengti atitinkamų pasiūlymų modelius aptarimui ir derinimui su Užsa-

kovo paskirtais ekspertais ir tolimesniame apklausos atlikime vadovautis su Užsakovu suderintu apk-

lausos jungtiniu klausimynu. Respondentų struktūros apibrėžimui su Užsakovu buvo išnagrinėta 

Apklausos vieta viso Projekto kontekste ir iš to išplaukiantys Apklausos uždaviniai. Buvo prieita 

išvados, kad ši Apklausa tėra pradinio respondentų nuomonių tyrimo priemonė. Ji turi būti nukreipta 

ne tik į Tyrimo (kaip ir Studijos atveju) rekomendacijų, kaip numatomo teisėkūros proceso techninių 

užduočių pagrindimo priemonės parengimą, bet ir į Projekte numatytas grupines diskusijas – apva-

liuosius stalus, kaip konsensuso tarp suinteresuotų Projekto rezultatais institucijų pasiekimo priemo-

nės taikymą. Taip pat buvo pažymėta Projekte numatytų dviejų konferencijų Seime, kaip nuomonių 

apsikeitimo priemonės, reikšmė. 

Todėl Tyrimo šios Apklausos uždaviniai su Užsakovu buvo apibrėžti analogiškai Studijos atvejui: 

• Nustatyti potencialiai suinteresuotų intereso grupių požiūrį į Projekto tiksluose apibrėžtą 

problematiką. 

• Identifikuoti potencialius Užsakovo sąjungininkus Projekto tikslų siekime. 

• Pristatyti Užsakovą, kaip NVO sektoriaus suinteresuotą atstovą, ir jo vykdomą Projektą 

sprendimų priėmėjams ir kitiems respondentams. 

Tokiu būdu buvo apsispręsta, kad respondentais bus laikomi juridinio asmens statusą turintys 

atitinkami subjektai. Fiziniai asmenys, atsižvelgiant į Projekto problematiką, šiai Apklausai respon-

dentais nebus priimami. Siekiant įgyvendinti uždavinio - pristatyti Nacionalinę vartotojų konfedera-

ciją ir jos narį, bei Projekto partnerį – Lietuvos nacionalinę vartotojų federaciją,  kaip ESFA finan-

suojamo Projekto vykdytoją – tikslus, buvo nuspręsta Klausimyną respondentams pateikti oficialiai, 
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elektroniniu paštu išsiunčiant Klausimyną su NVK lydraščiu, nurodant Vykdytojo kontaktinius adre-

sus pasiteiravimui, ir pageidaujamų atsakymų terminus. Tuo atveju, jei respondentai nesilaikytų ter-

minų, buvo numatytas Nacionalinės vartotojų konfederacijos raštiškas pakartotinis prašymas respon-

dentams teikti atsakymus.  

Nurodytų Apklausos uždavinių įgyvendinimui, vadovaujantis ES sektoriniu požiūriu, buvo apib-

rėžtos tokios trys respondentų grupės: 

i. Valdžios sektorius (ministerijos, su viešomis paslaugomis susietos centrinės valdžios 

institucijos, Seimo kanceliarija, Prezidentūra, Vyriausybė, Lietuvos savivaldybių asociacija ir 

Projekte numatytos tikslinės savivaldybės, kiti priskirtini juridiniai asmenys). 

ii. Verslo sektorius (ūkio verslo subjektų asociacijos ir profsąjungos, bendradarbiaujančios su 

valdžios sektoriumi). 

iii. Tretysis sektorius (skėtinės ir su valdžios institucijomis bendradarbiaujančios NVO, pagal 

Teisingumo ministerijos duomenų bazę). 

Valdžios sektoriaus respondentų imtį apklausoje sudarė: 

1.  Vartotojų teisių apsaugos tarnyba, el.p. tarnyba@vvtat.lt 
2.  Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, el.p. info@vmvt.lt 
3.  Lietuvos bankas, el.p. info@lb.lt 

4.  Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, el.p. rastine@regula.lt 
5.  Valstybinė energetikos inspekcija, el.p. vei@vei.lt 

6.  Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, el.p. info@nvsc.lt 
7.  Lietuvos advokatūra, el.p. la@advokatura.lt 
8.  Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija, el.p. info@vtpsi.lt 

9.  Lietuvos transporto saugos administracija, el.p. ltsa@ltsa.lrv.lt 

10.  Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, el.p. rrt@rrt.lt 
11.  Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba, el.p. vvkt@vvkt.lt 
12.  Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba, el.p. vaspvt@vaspvt.gov.lt 

13.  Civilinės aviacijos administracija, el.p. caa@caa.lt 
14.  Lietuvos metrologijos inspekcija, el.p. metrinsp@metrinsp.lt 
15.  Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, el.p. ada@ada.lt 

16.  Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, el.p. ntakd@ntakd.lt 
17.  Lošimų priežiūros tarnyba, el.p. info@lpt.lt 

18.  Finansų ministerija, el.p. finmin@finmin.lt 
19.  Vidaus reikalų ministerija, el.p. bendrasisd@vrm.lt 
20.  Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, el.p. post@socmin.lt 

21.  Teisingumo ministerija, el.p. rastine@tm.lt 
22.  Ekonomikos ir inovacijų ministerija, el.p. kanc@eimin.lt 

23.  Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, el.p. smmin@smmin.lt 
24.  Sveikatos apsaugos ministerija, el.p. ministerija@sam.lt 

25.  Žemės ūkio ministerija, el.p. zum@zum.lt 
26.  Aplinkos ministerija, el. p. info@am.lt 
27.  Energetikos ministerija, el.p. info@enmin.lt 
28.  Susisiekimo ministerija, el.p. sumin@sumin.lt 
29.  Kultūros ministerija, el.p. dmm@lrkm.lt 
30.  Prezidento institucija, el.p. ieva.baubinaite@president.lt 

31.  Vyriausybė, el.p. paulius.gradeckas@lrv.lt 
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32.  Seimo Teisės departamentas, el.p. td@lrs.lt 
33.  Lietuvos savivaldybių asociacija, el.p. bendras@lsa.lt 
34.  Kauno miesto savivaldybė, el.p. info@kaunas.lt 
35.  Kauno rajono savivaldybė, el.p. info@krs.lt 
36.  Klaipėdos miesto savivaldybė, el.p. info@klaipeda.lt 

37.  Marijampolės savivaldybė, el.p. administracija@marijampole.lt 
38.  Alytaus miesto savivaldybė, el.p. info@alytus.lt 
39.  Mažeikių rajono savivaldybė, el.p. savivaldybe@mazeikiai.lt 
40.  Šiaulių miesto savivaldybė, el.p. info@siauliai.lt 
41.  Konkurencijos taryba 

42.  Valstybės kontrolė 
 

Verslo sektoriaus respondentų imtį apklausoje sudarė: 

43. Lietuvos pramoninkų konfederacija, el.p. sekretoriatas@lpk.lt 

44. Lietuvos verslo konfederacija, el.p. info@lvk.lt 
45. Lietuvos verslo darbdavių konfederacija, el.p. info@lvdk.eu 
46. LAVA, Lietuvos atsakingo verslo asociacija, el.p. taryba@asociacijalava.lt 
47. Smulkių ir vidutinio verslo įmonių asociacija, el.p. projektai@svvia.lt 

48. Lietuvos darbdavių konfederacija, el.p. info@darbdaviai.org 
49. Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija, el.p. . info@lpsk.lt 

50. Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“, el.p. . info@lps.lt 
51. Respublikinė jungtinė profesinė sąjunga, el.p. . info@tikra.lt 
52. Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“, el.p. . info@sandrauga.lt 

53. Lietuvos darbo federacija, el.p. . info@ldf.lt 
 

Trečiojo sektoriaus respondentų imtį apklausoje sudarė: 

1. Nevyriausybinių organizacijų taryba prie SADM, el.p. post@socmin.lt 

2. Nacionalinė NVO koalicija, el.p. info@nisc.lt 

3. Nacionalinė nevyriausybinių organizacijų taryba, el.p.  lijot@lijot.lt 

4. Lietuvos žmogaus teisių asociacija, el.p. info@lzta.lt  

5. Asociacija „Už sąžiningą bankininkystę“, el.p. info@sazininga-bankininkyste.lt 

6. Draudėjų asociacija, el.p. info@dra.lt 

7. Lietuvos bankų klientų asociacija, el.p. info@lbka.lt 

8. Lietuvos respublikiniai būsto valdymo ir priežiūros rūmai, el.p. info@bustorumai.lt 

9. Lietuvos vartotojų asociacija, el.p. topmas@centras.lt 

10. Lietuvos vartotojų organizacijų aljansas, el.p. info@consumer.lt 

11. Lietuvos vartotojų institutas, el.p. info@vartotojai.lt 

12. Nacionalinė finansinių paslaugų vartotojų asociacija, el.p. info@consumer.lt 

13. Vakarų Lietuvos vartotojų federacija, el.p. vartinfo@takas.lt  

14. Vartotojų ir žmogaus teisių gynimo organizacija, el.p. vartotojai@gmail.com 

15. Vartotojų teisių gynimo centras, el.p. mmereckas@gmail.com 

16. Vartotojų teisių institutas, el.p. vartotojuteises@gmail.com 

17. Žmogaus teisių apsaugos asociacija, el.p. zta.asociacija@gmail.com 
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2.2. Apklausos kokybinio ir kiekybinio klausimynų aprašas 

 

Klausimyno sudaryme buvo vadovaujamasi Projekto „Pasiūlymų dėl LR NVO įsitrau-

kimo į viešąją politiką gerinimo Lietuvos Respublikos centrinės valdžios sprendimų priėmėjams su-

kūrimas“ tikslais ir uždaviniais, bei šiam Tyrimui apibrėžtu tikslu  - parengti metmenis ES subsidia-

rumo normos taikymui Lietuvos Respublikos viešojoje politikoje ir viešųjų paslaugų teikime, siekiant 

tam įgalinanti NVO sektorius subjektus. 

Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, buvo priimta nuostata, kad kiekybinio klausimyno 

šerdimi turi būti pagal esamą NVO sampratą traktuojamų NVO subjektų vertinimo tyrimas dėl tokių 

subjektų įsitraukimo į viešasias paslaugas subsidiarumo, įskaitant konkurencinį aspektą, pagrindais, 

bei tokio reiškinio lūkesčių vartotojo ekonominei perspektyvai. Tokiu būdu, kaip klausimų objekto 

dalykas buvo priimta:  

a) kaip atskiro faktoriaus - esamų LR viešųjų paslaugų, teikiamų centrinės ir vietos valdžios subjektų, 

efektyvumo vertinimas; ir  

b) kaip naujų teisinių instrumentų dėl NVO įtraukimo į viešąsias paslaugas subsidiarumo ir konku-

renciniais pagrindais kūrimo poreikio vertinimas. 

Pirmajam atvejui įgyvendinti buvo nutarta atilikti viešųjų paslaugų Lietuvos Respublikoje bend-

ros situacijos vertinimą. Šiam tikslui pasiekti buvo suformuluoti du klausimai dėl: 

1. Lietuvos Respublikos centrinės valdžios teikiamų viešųjų paslaugų efektyvumo būklės vertinimo. 

2. Lietuvos Respublikos savivaldos teikiamų viešųjų paslaugų efektyvumo būklės vertinimo. 

Antrajam atvejui įgyvendinti buvo nutarta atlikti NVO įsitraukimo į viešasias paslaugas reikšmės 

(aktualumo) vertinimą. Šiam tikslui pasiekti buvo suformuluoti du klausimai dėl: 

1. NVO įsitraukimo į viešųjų paslaugų rinkas pagal subsidiarumo principo nuostatas aktualumo ver-

tinimo. 

2. Lietuvos Respublikos NVO dalyvavimo viešųjų paslaugų rinkose konkurenciniu pagrindu eko-

nominės perspektyvos paslaugų gavėjams nuomonių tyrimo. 

Abiem atvejais apklausų tyrimams buvo nutarta taikyti atsakymų matricos priemonę. Pirmuoju 

atveju matricą išdėstant kaip „Labai gera“ – „Gera“ – „Patenkinama/neutrali“ – „Bloga“ – „Labai 

bloga“. Antruoju atveju matricą išdėstant kaip „Labai svarbu“ – „Svarbu“ – „Neutralus vertinimas“ 

– „Nesvarbu“ – „Visiškai nesvarbu“. 

Dėl kokybinio klausimyno buvo nutarta šerdimi laikyti subsidiarumo nuostatos, plačiau įgalinant 

NVO prieigą viešosiose paslaugose, sampratos tyrimą. Tuo tikslu buvo suformuluoti du klausimai:  

Kokybiniame klausimyne buvo priimtas atvirų klausimų būdas, kuris leidžia neriboti respondento 

su atsakymų apimtimi ir struktūra. Toks klausimo būdas metodiniu požiūriu atitinka daugelio klau-

simų apjungimo sąlygai. Tokie apjungiantys klausimai yra efektingesni nei išskleistų formų keli (pvz. 

penki) klausimai, nes: yra ojektyvesni (neprimeta respondentui klausimų reitingavimo subjekty-

vumo); galima pasiekti daugiau nei, pvz. penkis, atsakymų. 



Ieškant pusiausvyros tarp apklausos informacinio turiningumo ir respondentų laiko sąnaudų pro-

tingumo, buvo prieita prie išvados, kad visas klausimynas su atsakymais turėtų užimti ne daugiau 

kaip vieną teksto puslapį. Jame turėtų būti sutalpinti tiek kiekybinio, tiek kokybinio klausimyno turi-

niai. 

Šios Studijos tikslų įgyvendinimui buvo sukurta Kiekybinio ir kokybinio jungtinio klausimyno 

Forma, pateikiama žemiau. 

 

 

___________________________________________________________________ 

     (Vertinimus teikiančios Institucijos įgaliotas asmuo, Institucijos pavadinimas) 

 

           Sutinkamai su iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 10.1.2-

ESFA-K-917-03-0014 „Pasiūlymų dėl LR NVO įsitraukimo į viešąją politiką gerinimo LR centrinės valdžios 

sprendimų priėmėjams“ 2018 m. lapkričio 5 d. sutarties Nr. 10.1.2-ESFA-K-917-03-0014 tarp Nacionalinės 

vartotojų konfederacijos ir Europos socialinio fondo agentūros uždavinio „LR viešųjų paslaugų rinkų Tyrimas 

paslaugų gavėjo ekonominės perspektyvos požiūriu“ atlikimu, Nacionalinės vartotojų konfederacijos užsa-

kymu teikiamas interesų grupių apklausos klausimynas Jūsų vertinimams pagal pridedamą lentelę: 

 

 

 

Nr. 

 

 

Klausimas 

Atsakymo (vertinimo) rezultatas 

Labai 

gera 

arba 

Labai 

svarbu 

Gera 

 

arba 

 

Svarbu 

Patenkinama, 

Neutralu 

arba 

Neutralus ver-

tinimas 

Bloga 

 

arba 

 

Nesvarbu 

Labai 

bloga 

arba 

Visiškai 

nesvarbu 

1 LR centrinės valdžios teikiamų 

viešųjų paslaugų efektyvumo būklė 

     

2 LR savivaldos teikiamų viešųjų pas-

laugų efektyvumo būklė 

     

3 NVO įtraukimo į viešųjų paslaugų 

rinkas pagal subsidiarumo nuostatas 

aktualumas 

     

4 LR NVO dalyvavimo viešųjų pas-

laugų rinkose konkurenciniu pagrindu 

ekonominė perspektyva paslaugų ga-

vėjams 

     

5 Į kokias viešąsias paslaugas (pagal nomenklatūrą), taikant subsidiarumo nuostatas, tikslingiausia įtraukti 

NVO:  

 

6 Jūsų pasiūlymai dėl subsidiarumo nuostatos, įtraukiant NVO į viešųjų paslaugų teikimą, įgyvendi-

nimo: 

 

Atsakymus – Formą  su pasirinktų laukelių pažymėjimais lentelėje - teikti adresu: vodezao@gmail.com 
Telefonas pasiteiravimui: +370 677 35013 
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2.3. Apklausų rezultatai 

 

2.3.1. Kiekybinė apklausa 

 

Į Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos klausimyno formą, pateiktą su Nacionali-

nės vartotojų konfederacijos lydraščiu, iš 42 valdžios sektoriaus subjektų atsakymus pateikė 26 sub-

jektai. Iš jų 4 valdžios sektoriaus subjektai konkrečių atsakymų nepateikė, todėl žemiau pateikia-

muose atsakymų duomenyse priimti 22-ų valdžios sektoriaus respondentų atsakymų reikšmės.  

Verslo ir trečiojo sektoriaus respondentai į Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos 

klausimyno formą, pateiktą su Nacionalinės vartotojų konfederacijos lydraščiu, atsakymų nepateikė. 

Į papildomus Nacionalinės vartotojų konfederacijos priminimus tiek trečiojo, tiek verslo sektorių ats-

tovai nereagavo. 

 

Klausimas: Lietuvos Respublikos centrinės valdžios teikiamų viešųjų paslaugų efektyvumo 

būklės vertinimas 

 

 
Valdžios sektoriaus respondentų atsakymai 

 

Klausimas: LR savivaldos teikiamų viešųjų paslaugų efektyvumo būklės vertinimas 

 

 
Valdžios sektoriaus respondentų atsakymai 
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Klausimas: NVO įtraukimo į viešųjų paslaugų rinkas pagal subsidiarumo nuostatas aktualu-

mas ? 

 

 
 

Valdžios sektoriaus respondentų atsakymai 

 

 

Klausimas: LR NVO dalyvavimo viešųjų paslaugų rinkose konkurenciniu pagrindu ekonominė 

perspektyva paslaugų gavėjams ? 

 

Valdžios sektoriaus respondentų atsakymai 
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2.3.2. Kokybinė apklausa 

Kaip ir kiekybinės apklausos atveju, į Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos klausimyno 

formą, pateiktą su Nacionalinės vartotojų konfederacijos lydraščiu, iš 42 valdžios sektoriaus subjektų 

atsakymus pateikė 26 subjektai. Iš jų 4 valdžios sektoriaus subjektai konkrečių atsakymų nepateikė, 

todėl žemiau pateikiamuose atsakymų duomenyse priimti 22-ų valdžios sektoriaus respondentų atsa-

kymų reikšmės.  

Verslo ir trečiojo sektoriaus respondentai į Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos klau-

simyno formą, pateiktą su Nacionalinės vartotojų konfederacijos lydraščiu, atsakymų nepateikė. Į 

papildomus Nacionalinės vartotojų konfederacijos priminimus tiek trečiojo, tiek verslo sektorių ats-

tovai nereagavo. Todėl toliau aptariami tik valdžios sektoriaus respondentų atsakymai. 

 

Klausimas: Į kokias viešąsias paslaugas (pagal nomenklatūrą), taikant subsidiarumo nuostatas, 

tikslingiausia įtraukti NVO ? 

Atsakymai: 

• Socialinių, sociokultūrinių paslaugų teikimą. 

• Žvejybos, medžioklės leidimų išdavimas ir priežiūra, visuomenės informavimo ir švietimo 

paslaugos. 

 

• Valstybės, savivaldybės įstaigos neturėtų turėti išimtinių teisių prieš NVO viešuosiuose pir-

kimuose, viešinant/reklamuojant paslaugas biudžeto lėšomis.  

 

• Į „bendro ekonominio intereso paslaugas“, kurios yra susijusios su rinkos paslaugomis ir, a-

pima tokias veiklas: transportą, energetiką ir komunikacijas. 

• socialinės, švietimo, infrastruktūros. 
 

• Savivaldoje:  

 

1. Nekomercinės kultūros, laisvalaikio, sporto, meno renginių organizavimas.  

2. Vietos aplinkos tvarkymas ir aplinkosauga.  

3. Užimtumo didinimas ir mokymų organizavimas.   

4. Įtaka teritorijų planavimui ir infrastruktūros vystymo sprendimams.  

5. Trūkstant pajėgumų, viešosios tvarkos ir civilinės saugos palaikymas.  

6. Socialinė globa ir rūpyba, socialinių paslaugų ir infrastruktūros plėtojimas.  

7. Neformalus švietimas. 

 

• Darbui su vaikais ir jaunimu. NVO galėtų veikti šiose srityse: 

- rūpintis vaikų ir jaunimo teisėmis, užimtumu, sveikatingumu ir turiningu laisvalaikiu; 

- spręsti socialines jaunimo problemas (nedarbas, permokymo klausimai, neįgalus jaunimas, 

lengvatos įvairioms socialinėms jaunimo grupėms, būsto problema, psichoaktyviųjų 

medžiagų vartojimo problema ir pan. ). 



 

• Darbas sveikatos ir socialinės apsaugos srityje. NVO galėtų veikti šiose srityse: 

-teikti socialinę pagalbą ir paramą socialiai pažeidžiamoms asmenų grupėms; 

-vykdyti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos ir kitas sveikatinimo priemones; 

-rūpintis socialiai pažeidžiamų asmenų grupių integravimu į visuomenę; 

-teikti psichologinės bei socialinės reabilitacijos paslaugas asmenims, priklausomiems nuo 

psichoaktyviųjų medžiagų; 

-teikti žalos mažinimo paslaugas asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų. 

• Darbas kultūros srityje. NVO galėtų veikti šiose srityse: 

-saugoti ir plėtoti etninės kultūros paveldą, puoselėti vietos tradicijas; 

-rengti tarpregioninius mainus, pažintinius projektus; 

-tobulinti meninius mėgėjų įgūdžius. 

• NVO vietos bendruomenių veikloje galėtų: 

- skatinti ir puoselėti vietos gyventojų bendruomeniškumą bei savarankiškumą; 

-kurti ir realizuoti projektus vietos bendruomenės gyvenimo kokybei gerinti. 

• socialinės ir jas papildančios paslaugos; 

• neformaliojo švietimo ir sporto paslaugos; 

• laisvalaikio organizavimo ir vasaros stovyklos vaikams; 

• kultūros renginių organizavimas; 

• teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo eksperto funkcijos, urbanisti-

nių/architektūrinių projektų viešinimas. 

• Socialinių paslaugų  ir Švietimo srityse 

• NVO turėtų būti įtraukiamos į tas viešąsias paslaugas, kurių poreikių negali patenkinti vals-

tybės ar savivaldybių institucijos, ir kurios nereikalauja specifinių kompetencijų. Taip pat 

tikslinga būtų įtraukti NVO į naujai pradedamų teikti paslaugų teikimą. 

• Švietimo ir mokymo paslaugos, sveikatos priežiūros ir socialinio darbo paslaugos, administ-

ravimo, gynybos ir socialinės apsaugos paslaugos9. 

• NVO galėtų būti įtraukiamos į ginčų sprendimo (vartotojų ir prekių/paslaugų teikėjų) bei var-

totojų švietimo srityje. 

• Socialines, švietimo (neformalus ugdymas), aplinkotvarka. 

• Socialinių paslaugų teikimas. 

• Iš esmės, visas. 

• NVO įtraukimas į vartotojų švietimą; informavimą; vartojimo ginčų nagrinėjimą. 

                                                           

9  Žr.: https://viesujupirkimu.lt/bvpz-klasifikatorius/ 



• Veislininkystės paslaugos, konsultavimas, kitas švietimas, socialinės paslaugos ir dar daug 

kitų. 

 

Klausimas: Jūsų pasiūlymai dėl subsidiarumo nuostatos, įtraukiant NVO į viešųjų paslaugų 

teikimą, įgyvendinimo ? 

Atsakymai: 

• NVO, viešosios įstaigos gali perimti viešųjų paslaugų teikimą bendruomenėse: lankomoji 

priežiūra, informavimo, konsultavimo paslaugos, karšto maisto teikimas vienišiems gyvento-

jams. 

• Skatinti visuomenę ir piliečius aktyviau įsitraukti į viešosios politikos gerinimą ir LR valdžios 

sprendimų priėmimą. Tačiau tokiu atveju, kadangi NVO Lietuvoje yra labai daug, reikėtų 

įstatyminiu lygmeniu apibrėžti NVO teises, pareigas ir atsakomybę. NVO įsitraukimas yra 

labai svarbus, bet siekiant objektyvumo ir naudos viešajam interesui reikalinga arba didesnė 

NVO atskaitomybė ir interesų deklaravimas arba jų kaip subjektų lobistinės veiklos didesnė 

kontrolė. 

• teisinės bazės sudarymas ir pakankamas lėšų kiekis paslaugoms teikti ir vykdyti. 

 

• Jei NVO nėra susiję su privačiais ūkio subjektais ar sprendimų priėmėjais, atsparūs jų povei-

kiui ir atitinka skaidrumo bei nešališkumo kriterijus, komunikuoja ir atstovauja viešųjų pas-

laugų vartotojus ar jų grupes, jų įtraukimas turėtų būti kuo didesnis. Tačiau šie procesai neturi 

tapti viešojo sektoriaus ir viešųjų paslaugų optimizavimo bei privatizavimo priedanga.  

 

• Kurti ir įgyvendinti veiksmingą ir lanksčią paslaugų pirkimo iš nevyriausybinio sektoriaus 

sistemą savivaldybių lygmeniu; 

• Sudaryti sąlygas, kad socialiniai darbuotojai, dirbantys NVO, ne tik teiktų paslaugas, bet ir 

dalyvautų jas organizuojant bei planuojant, vertinant šių paslaugų poreikį, vykdant paslaugų 

kokybės stebėseną ir vertinimą. 

• Atkreiptinas dėmesys, kad 2014-2020 metų nacionalinės pažangos programoje numatytas 

tikslas „5.3. Gerinti paslaugų kokybę ir didinti jų prieinamumą visuomenei“, uždavinys 

„5.3.1. Gerinti paslaugų kokybę taikant subsidiarumo principą ir kuo aktyviau į tai įtraukiant 

visuomenę.“ Siekiama, jog iki 2020 bent 15% asignavimų valdytojų finansuojamų viešųjų 

paslaugų būtų teikiamos ne pačių asignavimų valdytojų valdomų įstaigų, o paslaugos viešųjų 

pirkimų ar projektų atrankos konkurso būdu būtų teikiamos nepriklausomų subjektų (pvz. 

NVO). 

 

• Reikalinga plėtoti  NVO ir kitų sektorių partnerystę ir jos formas, stiprinti NVO gebėjimus 

identifikuoti ir dirbti su bendruomene bei atstovauti jos poreikius; 

• stiprinti NVO administracinius, finansų valdymo gebėjimus; 

• peržiūrėti ir koreguoti valstybinį teisinį reglamentavimą supaprastinant paslaugų teikimą per 

NVO numatant jų akreditaciją ir paslaugų gavėjui pačiam pasirinkti priimtiną paslaugą (pvz. 

paslaugos teikiamos ne per viešųjų pirkimų būdu parinktą/parinktus paslaugų teikėjus (NVO), 



o paslaugų gavėjui pačiam pasirenkant iš akredituotų NVO(ar kitokiu būdu, patikrinus NVO 

veiklą ir įvertinus jos gebėjimą ir pasirengimą teikti paslaugas, įtraukus į potencialių paslaugų 

teikėjų sąrašą); 

• peržiūrėti ir koreguoti valstybinį teisinį reglamentavimą dėl mokėjimo už socialines paslau-

gas, pvz. suformuojant paslaugų krepšelį pagal paslaugų gavėjo savarankiškumo lygį, atsisa-

kant priskirtų išmokų piniginės išraiškos, jas keičiant paslaugomis, pagalba, priemonėmis. 

Šiai dienai dalis pagalbos reikalingų asmenų atsisako socialinių paslaugų vien dėl mokėjimo 

už jas, nors neretai dėl negalios gauna tikslines kompensacijas (kurios kartais tampa ir to as-

mens artimųjų pragyvenimo šaltiniu). Siūlytina svarstyti galimybę iš papildomų išmokų, kom-

pensacijų, taip pat valstybės ir savivaldybės tikslinių dotacijų formuoti paslaugų/pagalbos pa-

ketą („krepšelį“), su kuriuo asmuo galėtų gauti paslaugas pas pasirinktą paslaugų gavėją. Ma-

nytina, kad tai paskatintų ir platesnį naudojimąsi paslaugomis, ir NVO įsitraukimą į paslaugų 

teikimą. Taip pat siūlytina praplėsti neformalaus vaikų švietimo krepšelio panaudojimo gali-

mybes, pvz. vaikų dienos centrams ir pan. 

 

• Svarstyti galimybę savivaldybėse rengti trumpalaikius (nuo 6 iki 12 mėn.) ir ilgalaikius (nuo 

1 iki 3 ar 5 metų) projektus, kuriais siekiama prisidėti prie aktualių problemų sprendimo. Taip 

pat tikslinga būtų parengti metodiką ir vertinimo kriterijus, kuriais būtų galima įvertinti NVO 

teikiamų viešųjų paslaugų veiksmingumą ir pasiekiamus rezultatus. 
 

• Remiantis 2015 m. Pilietinės visuomenės instituto atliktu tyrimu „Valdžios ir nevyriausybinio 

sektorių bendradarbiavimo viešosios politikos sprendimų priėmimo procese stiprinimas“, į-

gyvendinant projektą „Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimo viešosios poli-

tikos sprendimų priėmimo procese stiprinimas“10, trūkumas NVO ir piliečiams dalyvaujant 

santykyje su valstybinėmis institucijomis, priimant sprendimus, yra ne tiek teisiniame regla-

mentavime, kiek kituose dalykuose (aktyvumo trūkumas, tikėjimasis, kad valstybinės institu-

cijos išspręs). NVO turėtų aktyviai dalyvauti pasiūlymuose dėl viešųjų paslaugų teikimo, 

konkrečiai apie juos išreiškiant poziciją, formuluojant pasiūlymus. 

 

 

• 1. Aiškiai apibrėžti NVO atsakomybę, teises, įsipareigojimus, bendradarbiavimą su centrinės 

ir savivaldos valdžios institucijomis. 2. Atlikti reguliarų vertinimą teikiamų paslaugų koky-

bės. 
 

• Aktyviau taikyti subsidiarumo principą valstybės valdyme, teisės aktuose aiškiai identifikuo-

jant atsakomybės ribas ir sprendimų priėmimo lygius, kuriuo jie yra veiksmingiausi, tai yra 

valstybei nebūdingas funkcijas perduodant įgyvendinti NVO. 

  

                                                           

10  Projekto kodas: VP1-4.1-VRM-08-V-01-015, projektas remtas Europos Socialinio fondo ir Lietuvos 

Respublikos valstybės biudžeto lėšomis pagal Europos Komisijos Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą.( 
http://www.civitas.lt/wp-content/uploads/2015/08/VRM-tyrimo-ataskaita_final.pdf).  

http://www.civitas.lt/wp-content/uploads/2015/08/VRM-tyrimo-ataskaita_final.pdf


2.4. Apklausų išvados 

 

1. Kiekybinės apklausos dėl Lietuvos Respublikos centrinės valdžios teikiamų viešųjų paslaugų e-

fektyvumo būklės vertinimo atsakymai rodo, kad 68 proc. valstybės sektoriaus respondentų nu-

rodomą efektyvumą vertina gerai arba labai gerai. Tik 5 proc. respondentų davė įvertinimą blogai.  

2. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos teikiamų viešųjų paslaugų efektyvumą valdžios sekto-

riaus respondentai vertino mažiau palankiai. Čia gerą vertinimą pateikė 45 proc. respondentų, o 

dauguma - 55 proc. - vertino tik patenkinamai.  

3. Atkreiptinas dėmesys, kad klausime dėl NVO įsitraukimo į viešųjų paslaugų teikimą pagal sub-

sidiarumo principą aktualumo, net 73 proc., t.y. beveik trys ketvirtadaliai valdžios sektoriaus res-

pondentų, vertina kaip svarbų arba labai svarbų. Darytina išvada, kad, kaip pažymėta šių išvadų 

2 punkte, čia respondentų taikinys, visų pirma, buvo vietos savivaldos teikiamos viešosios pas-

laugos. 

4. Dėl NVO įsitraukimo į viešųjų paslaugų teikimą už vartotojų ekonominės perspektyvos palankią 

raidą kaip svarbią ir labai svarbią pasisako 64 proc. valstybės sektoriaus respondentų. Tai gali 

būti vertintina, kaip labai didelis Projekte keliamų klausimų dėl NVO sektoriaus įgalinimo aktu-

alumo pripažinimas. 

5. Kokybinės apklausos pirmojo klausimo dėl NVO įtraukimo į viešųjų paslaugų pagal subsidia-

rumo nuostatas rinkų nomenklatūros aktualumo, valstybės sektoriaus respondentų atsakymai rodo 

didelį spektrą. Pažymėtini atsakymai kaip kad, „iš esmės, visas“, t.y. pažymint visas žinomas 

viešųjų paslaugų rinkas, iki konkrečiai apibrėžtų specializacijų. 

6. Kokybinės apklausos antrojo klausimo dėl pasiūlymų NVO įsitraukimo subsidiarumo principu į 

viešųjų paslaugų teikimą, gauta per 20 vertingų, apibrėžtų ir turinčių konkrečius adresus valdžios 

sektoriaus respondentų pasiūlymų. 

7. Atliktų valdžios sektoriaus respondentų apklausų duomenys rodo didelį respondentų susidomė-

jimą NVO įtraukimo į viešasias paslaugas priemonių kūrimui. Todėl darytina bendra išvada, kad 

Projekto „Pasiūlymų dėl LR NVO įsitraukimo į viešąją politiką gerinimo LR centrinės valdžios 

sprendimų priėmėjams“ vykdytojams tolimesniuose Projekto etapuose būtina pasitelkti visus pa-

sisakiusius respondentus, jų atitinkamų pasiūlymų platesniam paskleidimui ir išdiskutavimui ga-

lutinių Projekto pasiūlymų parengimui. 

 

 

  



3. TYRIMO DUOMENYS IR ANALIZĖ ≡40 l. 

 

NVO įsitraukimo į viešąjį sektorių vartotojų ekonominės perspektyvos požiūriu Tyri-

mas apima dvi struktūrines sritis, iš vienos pusės tarpusavyje glaudžiai susijusias, o iš kitos – turinčias 

aiškią takoskyrą. Tai viešosios politikos ir viešųjų paslaugų sritys. Nėra abejonės, kad jas vienija 

viešojo intereso dalykas, kuriam nukreipiamos tiek viešoji politika, tiek viešųjų paslaugų teikimas. 

Tačiau ekonominiu požiūriu aptariamos sritys turi skirtingas finansinio gyvybingumo užtikrinimo 

priemones. Viešojoje politikoje vyrauja biudžeto (centrinio ir/ar vietinio) priemonė, o viešosiose pas-

laugose šalia biudžeto priemonės funkcionuoja vartotojų mokesčių (už paslaugų kainą ir/ar prieigą) 

priemonė. Todėl toliau tyrimas pristatomas pagal paminėtas sritis skyriumi, o išvados - pateikiamos 

apibendrintai. 

3.1. Viešosios politikos ekonominiai rodikliai 

Šiame tyrime yra taikomos Nacionalinės vartotojų konfederacijos užsakymu atliktoje 

Studijoje „Baltosios knygos dėl paramos visuomeninei veiklai Lietuvos Respublikoje metmenys“, 

parengtos pagal iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo Projekto           Nr. 

10.1.2 – ESFA – k – 917 – 03 - 0014 „Pasiūlymų dėl LR NVO įsitraukimo į viešąją politiką gerinimo 

Lietuvos Respublikos centrinės valdžios sprendimų priėmėjams sukūrimas“, suformuluotos viešosios 

politikos ciklo nuostatos. 

Pagal Europos Tarybos viešosios politikos iššūkių visuomenės sektoriams analizę poli-

tikos dalykas turi nusistovėjusį cikliškumą, kaip parodyta žemiau piešinyje: politikos formulavimas, 

politikos realizavimas ir politikos pamokų išmokimas. 

 

LR Seime 2019 m. gegužės 24 d. vykusios konferencijos pranešime „NVO įgalinimo 

viešojoje politikoje plėtros metmenys“ pateikti Valstybės kontrolės tyrimo duomenys rodo, kad tik 8 

proc. teikiamų teisės aktų projektų (pagal aukščiau pateiktą piešinį apima politikos formulavimo ir 



politikos realizavimo įgyvendinimo sritis) patenka į NVO akiratį. Ten pat, Valstybės kontrolės tyrime 

nustatyta, kad teisės aktų stebėsena (politikos pamokų išmokimo stebėsenos sritis) neapima net 1 

proc. Lietuvos Respublikoje veikiančių teisės aktų dalies. Kadangi viešosios politikos priemonės yra 

finansuojamos iš biudžeto, NVO ekonominė perspektyva galėtų būti nukreipta į biudžeto perskirs-

tymą pagal teisėkūrai skiriamo atitinkamo valdžios sektoriaus darbo užmokesčio ir perkamų paslaugų 

straipsnius. Tuo tikslu pateikiame viešojo sektoriaus atitinkamą analizę. 

LR viešojo sektoriaus ūkinių subjektų, jų darbuotojų ir darbo užmokesčio fondo struk-

tūra11 pateikiama piešiniuose žemiau: 

 

Pieš.   . Viešojo sektoriaus subjektų struktūra 
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Pieš.    . Biudžetinių įstaigų struktūra 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LR viešojo sektoriaus darbo užmokesčio fondo apimtys ir darbuotojų skaičius12 patei-

kiami piešiniuose žemiau: 
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Viešojo sektoriaus organizacijų ir jų darbo užmokesčio fondų (mln. Eurų) struktūros 

pagal atskirų ministerijų reguliavimo sritis pateikiamos žemiau. 

 



 

2017 metų energetikos ministro valdymo srityje veikusios viešojo sektoriaus organizacijos: 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Vidutinio mėnesinio atlyginimo, Eurai per mėnesį, 2017 m. palyginimas: 

 

 



Savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijų struktūra 2017 m. pateikiama piešinyje žemiau: 

 
 

Savivaldybių viešosios įstaigos pagal veiklos sritis 2017 m. pasiskirstė tokiu būdu: 

 
 

 

 



 
 

 
Savivaldybių darbuotojų struktūra 2017 m. 

 

 
 



 
 

 

 

 
 



 
 

 

 

 
 



 
 

 

 

 



 
 



 

 
 

 

 
 



 

 

 

 
 



 

 



 

 
 



 
Bendradarbiavimas tarp įvairių sektorių (viešojo ir privataus, viešojo ir nevyriausybinio). Šiam tipui 

priklauso tokios priemonės kaip „Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimas ir 

partnerystė“ (VP1-4.1-VRM-08-V), „Bendradarbiavimo tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių 

skatinimas“ (VP1-4.1-VRM-07-V) ir „Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystė“ (VP1-4.1-VRM-

06-V): 13 

 

 

                                                           

13  PPMI. Einamojo strateginio vertinimo ataskaitos parengimo ir vertinimo rezultatų pristatymo paslaugos. 

– VRM, 2014, žr. 80 psl. 





 



 
Ten pat:14 
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14  Ibid, psl.90 
15  Ibid, psl.93 
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Ten pat:18 
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3.2. Viešųjų paslaugų ekonominiai rodikliai 

 

Tyrimas apima reguliuojamų viešųjų paslaugų atvejus: a) centralizuotos šilumos ir 

karšto vandens tiekimą; b) geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų šalinimą; c) elektros energijos tie-

kimą. Nurodytos paslaugos yra reguliuojamos vietos valdžios ir/arba centrinės valdžios įsteigto regu-

liatoriaus – Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – VKEKK). VKEKK tinkla-

pyje (2019 m. kovo mėn. informacija) nurodoma, kad VKEKK teisės aktų stebėsenos nevykdo. Ty-

rimo objektu apibrėžiamas reguliuojamų viešųjų paslaugų kainų ir prieigos ekonominiai rodikliai 

tikslu nustatyti reguliuojamų viešųjų paslaugų sritis, kurios subsidiarumo pagrindais (išlaikant kon-

kurencinius principus), galėtų būti perduoti NVO sektoriui, turinčiam įsipareigojimus atstovauti/ginti 

vartotojo ekonominę perspektyvą.  

Pirmas tyrimo žingsnis: NVO sektoriui priskirtinų sričių identifikavimas pagal teisiškai 

galiojančių aktų nuostatas. 

Centralizuotos šilumos kainų skaičiavimo metodika19: 

5.5. Mažmeninis aptarnavimas – veikla, susijusi su sąskaitų, mokėjimo pranešimų apie suvartotą 

šilumą parengimu ir pateikimu vartotojams, šilumos suvartojimo bei mokėjimų apskaita, vartotojų 

informavimu bei kita su mažmeniniu aptarnavimu susijusi veikla. 

5.12. Šilumos kainos pastovioji dedamoji – pastovi šilumos kainos dalis, išreiškiama konkrečiu skai-

čiumi ir taikoma apskaičiuojant galutinę šilumos kainą. 

57. Pastoviųjų sąnaudų, priskirtinų atitinkamai reguliuojamų kainų paslaugai (produktui), apimtis 

vieneriems reguliuojamo periodo metams nustatoma kaip Metodikos 57.1–57.7 punktuose nurodytų 

sąnaudų grupių, priskirtinų tai paslaugai (produktui), metinių apimčių suma, kaip nurodyta Metodikos 

57.8 punkte. Pastoviųjų reguliuojamo periodo sąnaudų nustatymui taikomi Aprašo 41 punkte ir Me-

todikos 571 punkte nustatyti apribojimai. Metodikos 57.3–57.4 punktų atvejais Ūkio subjektui efek-

tyvumo užduotis nustato Reguliuojančioji institucija. Atitinkamos sąnaudų grupės, priskirtinos pas-

laugai (produktui), apimtis nustatoma:  

57.3. einamojo remonto ir aptarnavimo, administracinių, rinkodaros ir kitų reguliuojamų kainų pas-

laugoms (produktams) paskirstomų sąnaudų atveju atsižvelgiant į Metodikos 56.1–56.7 punktus;  

57.4.2. metinis darbo užmokesčio fondas skaičiuojamas atskirai šilumos gamybos, šilumos perda-

vimo, mažmeninio aptarnavimo ir bendrajai veikloms, atitinkamos šilumos tiekimo veiklos darbuo-

tojų skaičių padauginus iš tos veiklos darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio; 

57.7.2. investicijų grąžos norma nustatoma vadovaujantis Investicijų grąžos normos nustatymo me-

todika, patvirtinta Komisijos 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. O3-510 „Dėl Investicijų grąžos 

normos nustatymo metodikos patvirtinimo“;  

57.8. pastoviųjų sąnaudų, priskirtinų atitinkamai reguliuojamų kainų paslaugai (produktui), apimtis 

                                                           

19  Žr. Priedas 



vieneriems bazinio laikotarpio metams nustatoma: 

 

kur: 

FCi – pastoviųjų sąnaudų, priskirtinų reguliuojamų kainų paslaugai (produktui), apimtis, Eur/metams; 

i – reguliuojamų kainų paslauga (produktas); 

CDA, i – nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, priskirtinos paslaugai (produktui), Eur/metams; 

CCR, i – rezervinės galios užtikrinimo paslaugos įsigijimo iš kitų asmenų sąnaudos, priskirtinos pas-

laugai (produktui), Eur/metams; 

CM, i – einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos, priskirtinos paslaugai (produktui), Eur/metams; 

CP, i – personalo sąnaudos, priskirtinos paslaugai (produktui), Eur/metams; 

CT, i – mokesčių sąnaudos, priskirtinos paslaugai (produktui), Eur/metams; 

CFIN, i – finansinės sąnaudos, priskirtinos paslaugai (produktui), Eur/metams; 

CA, i – administracinės sąnaudos, priskirtinos paslaugai (produktui), Eur/metams; 

CS, i – rinkodaros ir pardavimų sąnaudos, priskirtinos paslaugai (produktui), Eur/metams; 

CO, i – kitos pastoviosios sąnaudos, priskirtinos paslaugai (produktui), Eur/metams; 

JRi – investicijų grąža, priskirtina paslaugai (produktui), Eur/metams. 

59. Reguliuojamų kainų paslaugos (produkto) metinis šilumos bazinių kainų (kainos dedamųjų) ga-

liojimo laikotarpio kiekis nustatomas, atsižvelgiant į realizuotiną paslaugos (produkto) kiekį per vie-

nerius bazinio laikotarpio metus, įvertinus: 

59.4. efektą dėl Investicijų plane numatytų priemonių įgyvendinimo pirmaisiais šilumos bazinių 

kainų (kainų dedamųjų) galiojimo metais. 

61.3. šilumos nuostolių sumažinimo (efektyvumo padidinimo) rodiklis nustatomas įvertinus Metodi-

kos 61.2 punkto nuostatą, taip pat atsižvelgus į atitinkamos Ūkio subjektų grupės lyginamuosius ro-

diklius ir Investicijų plane numatytų priemonių efektą pirmaisiais bazinių šilumos kainų (kainų de-

damųjų) galiojimo metais. Šilumos nuostolių mažinimui (efektyvumo padidinimui) gali būti nustatyti 

kitokie reikalavimai. Tokiu atveju Reguliuojančioji institucija turi pateikti tokio sprendimo argumen-

tus. Šilumos nuostolių sumažinimo (efektyvumo padidinimo) rodiklį nustato Reguliuojančioji insti-

tucija; 

CO, HG, PC – kitos kintamosios sąnaudos, šilumos kiekiui QHG, PC pagaminti, Eur 

CO, HT – kitos kintamosios sąnaudos, šilumos kiekiui QHT centralizuoto šilumos tiekimo tinklu per-

duoti, Eur; 



74. Šilumos bazinės kainos pastoviosios sąnaudos perskaičiuojamos atsižvelgiant į: 

74.1. efektyvumo koeficientą, kuris nustatomas kaip pusė Lietuvos statistikos departamento skel-

biamo šilumos kainos (kainos dedamųjų) perskaičiavimo ataskaitinio laikotarpio infliacijos dydžio, 

bet ne didesnis kaip 3 procentai (infliacijos dydžiu laikomas vidutinis metinis vartotojų kainų indekso 

pokytis): 

 

kur: 

IEF, y – efektyvumo koeficientas, vieneto dalimis; 

y – metai po bazinės šilumos kainos (kainos dedamųjų) nustatymo (y = 2,...,5); 

VKIy – vidutinis metinis (metai palyginti su ankstesniais metais) vartotojų kainų indekso pokytis 

metais y, vieneto dalimis, apskaičiuojamas kaip šilumos kainos (kainos dedamųjų) perskaičiavimo 

ataskaitinio laikotarpio paskutinio mėnesio vartotojų kainų indekso ir paskutinio perskaičiavimo metu 

naudoto vartotojų kainų indekso santykis. Perskaičiuojant šilumos kainą (kainos dedamąsias) pirmą 

kartą po šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) nustatymo efektyvumo koeficiento skaičiavi-

muose naudojamas šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) nustatymo mėnesio vartotojų kainų 

indeksas; 

74.4. investicijų grąžos pokytį, išplaukiantį iš Ūkio subjekto įvykdytų investicinių projektų pobūdžio; 

74.8. kitus, nuo Ūkio subjekto valios nepriklausančių veiksnių nulemtus, neišvengiamus sąnaudų po-

kyčius. Kitų sąnaudų pokyčio įtaka perskaičiuojamoms sąnaudoms nustatoma pagal formulę: 

 

kur: 

∆FCX, i, y – sąnaudų pokytis metais y dėl kitų sąnaudų pokyčių, nepriklausančių nuo Ūkio subjekto 

valios, Eur; 

CX, i, y – nuo Ūkio subjekto valios nepriklausančių veiksnių nulemtos pastoviosios sąnaudos, priskirtos 

paslaugai (produktui), Eur; 

74.11. Komisijos atliktų reguliuojamų paslaugų sąnaudų pagrįstumo (būtinumo) patikrinimų, atlie-

kamų vadovaujantis Komisijos patvirtintu Energetikos įmonių reguliuojamos veiklos patikrinimų 

tvarkos aprašu, rezultatus; ir 

75.5. Komisijos atliktų reguliuojamų paslaugų sąnaudų pagrįstumo (būtinumo) patikrinimų, atlie-

kamų vadovaujantis Komisijos patvirtintu Energetikos įmonių reguliuojamos veiklos patikrinimų 

tvarkos aprašu, rezultatus. 



75.4. kitų, nuo Ūkio subjekto valios nepriklausančių veiksnių nulemtus, neišvengiamus kintamųjų 

sąnaudų pokyčius (pagal bazinį arba šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) perskaičiavimo metu 

pagal Metodikos 75.2.1 punktą koreguotą kuro struktūrą); 

753. Jeigu Ūkio subjektas dalyvaudamas šilumos supirkimo aukcione pagal aukciono rezultatus 

gamino ir pardavė šilumą už didesnę arba mažesnę kainą nei nustatyta vidutinė šilumos (produkto) 

gamybos kaina ir dėl to: 

753.1. atitinkamu laikotarpiu gauta investicijų grąža viršijo nustatytą investicijų grąžą, įskai-

čiuotą į šilumos (produkto) gamybos sąnaudų apimtį (leistiną gauti pajamų apimtį), daugiau kaip 1 

proc., investicijų grąžos suma, viršijančia nustatytą investicijų grąžą daugiau kaip 1 proc., mažinama 

šilumos (produkto) gamybos sąnaudų apimtis (leistina gauti pajamų apimtis) ir vidutinė šilumos (pro-

dukto) gamybos kaina (kainos dedamosios) ateinančiam šilumos (produkto) gamybos kainos (kainos 

dedamųjų) galiojimo laikotarpiui. Skaičiuojant vidutinę šilumos (produkto) gamybos kainą, skirtu-

mas paskirstomas baziniam Ūkio subjekto šilumos gamybos šaltiniuose pagamintinam šilumos kie-

kiui QHG, PR, s; 

753.2. atitinkamu laikotarpiu gavo mažiau investicijų grąžos, nei nustatyta investicijų grąža, 

įskaičiuota į šilumos (produkto) gamybos sąnaudų apimtį (leistina gauti pajamų apimtis), dėl konku-

rencijos šilumos gamybos srityje negauta investicijų grąža apskaičiuojama ir konstatuojama, tačiau ji 

niekaip nekeičia šilumos (produkto) gamybos sąnaudų apimties (leistinos gauti pajamų apimties) ir 

vidutinės šilumos (produkto) gamybos kainos (kainos dedamųjų) dydžio; 

753.3. šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) nustatymo ar jos perskaičiavimo metu įverti-

namas šilumos aukciono būdu parduodant šilumą faktiškai gautos investicijų grąžos ir į šilumos (pro-

dukto) gamybos sąnaudų apimtį (leistiną gauti pajamų apimtis) įskaičiuotos investicijų grąžos skirtu-

mas, susidaręs 12 mėn. laikotarpiu nuo paskutinio šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) nusta-

tymo ar jos perskaičiavimo metu įvertinto mėnesio.  

76. Jeigu Ūkio subjekto šilumos vieneto kainoje įskaitytų sąnaudų kurui ir (ar) šilumai iš nepriklau-

somų šilumos gamintojų įsigyti dydis per atitinkamą laikotarpį neatitiko Ūkio subjekto faktiškai pa-

tirtų sąnaudų kurui ir (ar) šilumai iš nepriklausomų šilumos gamintojų įsigyti dydžio, šis skirtumas 

įvertinamas šilumos bazinių kainų (kainų dedamųjų) nustatymo ir jų perskaičiavimo metu:  

76.1. teigiamas skirtumas (kai surinkta daugiau pajamų, išskyrus pajamas pagal Metodikos 58.4.5.21 

punktą, nei patirta sąnaudų kurui ir (ar) šilumai iš nepriklausomų šilumos gamintojų įsigyti) kompen-

suojamas vartotojų naudai, nustatant papildomą šilumos pajamų dedamąją, mažinančią šilumos 

kainą, išdėstant skirtumą 12 mėnesių laikotarpiui (skirtumą paskirstant baziniam realizuotinos šilu-

mos kiekiui); 

76.2. neigiamas skirtumas (kai surinkta mažiau pajamų, nei patirta sąnaudų kurui ir (ar) šilumai iš 

nepriklausomų šilumos gamintojų įsigyti) kompensuojamas Ūkio subjekto naudai, nustatant papil-

domą šilumos sąnaudų dedamąją, didinančią šilumos kainą, išdėstant skirtumą 12 mėnesių laikotar-

piui (skirtumą paskirstant baziniam realizuotinos šilumos kiekiui); 

76.3. jei Ūkio subjekto atitinkamo kuro suvartojimo kaina viršija Komisijos skelbiamos atitinkamos 

kuro rūšies (žaliavos) rinkos kainas šalyje, įvertinus objektyvias kainų skirtumo priežastis, galima 



skaičiavimuose naudoti didesnę kuro kainą, tačiau ji neturi viršyti vidurkio daugiau kaip 10 proc. 

Sprendimą dėl minėtų kuro kainų objektyvumo priima Reguliuojančioji institucija; 

76.10. jei šilumos kainos (kainos dedamųjų) galiojimo laikotarpiu Ūkio subjektas įgyvendina inves-

ticinius projektus, didinančius atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą, nuo naujo šilumos ga-

mybos įrenginio įvedimo į eksploataciją dienos iki šilumos kainos kintamosios dedamosios, perskai-

čiuotos dėl pakitusios kuro struktūros (Metodikos 75.2.1 punktas), taikymo pradžios, minėto įrengi-

nio faktinių sąnaudų kurui dydis skaičiuojamas pagal faktinę kuro struktūrą. Tokiu atveju kartu su 

šilumos kainos (kainos dedamųjų) perskaičiavimo projektu Ūkio subjektas Reguliuojančiai instituci-

jai pateikia atskirą Metodikos 22 priedo lentelę, nurodydamas naujo atsinaujinančius energijos šalti-

nius naudojančio šilumos gamybos įrenginio duomenis apie faktinius kuro kiekius ir kainas; 

771. Kai Metodikos 76 ir (ar) Metodikos 77 punktuose numatyta tvarka apskaičiuotų Ūkio subjekto 

papildomai gautų pajamų grąžinimas išdėstomas per ilgesnį nei vienerių metų laikotarpį, įvertinama 

pinigų kaina. Pinigų kainos nustatymui taikomas Lietuvos banko pinigų finansų įstaigų paskolų euro 

zonos ne finansų bendrovėms likučių palūkanų normos svertinis vidurkis už laikotarpį nuo praėjusių 

ataskaitinių metų liepos mėn. iki einamųjų metų liepos mėn.  

80. Šilumos kaina (kainos dedamosios) nustatoma vienoda visai Šilumos tiekėjo aptarnaujamai teri-

torijai. Šilumos kainos (kainų dedamosios) gali būti diferencijuojamos pagal objektyvius ir nediskri-

minacinius kriterijus, pavyzdžiui, pagal šilumos tiekimo sistemas, vartotojų grupes, šilumos pirkimo–

pardavimo vietą, tiekimo–vartojimo ribą, šilumos vartojimo mastą, šilumnešius ir jų kokybę, tiekimo 

patikimumą, vartojimo sezoniškumą, periodiškumą, apskaitos būdus, ir kitus veiksnius. Šilumos kai-

nas (kainų dedamąsias) diferencijuoja Šilumos tiekėjas, atitinkamos savivaldybės institucijai pritarus. 

Diferencijuodamas šilumos kainas (kainų dedamąsias), Šilumos tiekėjas privalo užtikrinti sąnaudų 

priežastingumo principo įgyvendinimą.  

83.2.1. Šilumos tiekėjas, vadovaudamasis šia Metodika, parengia ir pateikia atitinkamos savivaldybės 

institucijai šilumos perskaičiuotos kainos (kainos dedamųjų) projektą. Perskaičiuotos kainos (kainos 

dedamųjų) projektą Ūkio Šilumos tiekėjas privalo pateikti ne vėliau kaip likus 3 mėnesiams iki eina-

mųjų šilumos kainos (kainos dedamųjų) galiojimo metų pabaigos; 

84.1.1. Reguliuojamas nepriklausomas gamintojas, vadovaudamasis šia Metodika ir atsižvelgdamas 

į įstatuose numatytą tvarką, parengia ir pateikia Komisijai šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) 

projektą. Bazinės kainos (kainos dedamųjų) projektą Reguliuojamas nepriklausomas gamintojas pri-

valo pateikti ne vėliau kaip likus 5 mėnesiams iki einamojo reguliavimo periodo pabaigos; 

85. Šilumos kainų (kainų dedamųjų) nustatymo procedūra nepriklausomam šilumos gamintojui, dėl 

kurio Komisija yra priėmusi sprendimą netaikyti privalomos šilumos kainodaros: 

85.1. nepriklausomas šilumos gamintojas pagamintos ir į centralizuoto šilumos tiekimo tinklą tiekia-

mos šilumos kainas nustato, atsižvelgdamas į įstatuose numatytą tvarką; 

85.2. nepriklausomo šilumos gamintojo pagamintos ir į centralizuoto aprūpinimo šiluma tinklą tie-

kiamos šilumos kainai visais atvejais taikomos Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų 

aprašo nuostatos. 



Karšto vandens kainų nustatymo metodika20 

17.1. karšto vandens tiekėjas ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius iki karšto vandens kainos dedamųjų 

galiojimo pabaigos parengia ir teikia Komisijai bei savivaldybės institucijai karšto vandens kainos 

dedamųjų projektą; 

23. Keičiantis karšto vandens kainai, karšto vandens tiekėjas, atsižvelgdamas į nustatytas karšto van-

dens kainos dedamąsias ir pakitusias šilumos (ar kitos energijos) ir geriamojo vandens kainas, iki 

mėnesio 25 dienos apskaičiuoja ir viešai informuoja vartotojus, savivaldybę ir Komisiją apie karšto 

vandens kainą. Karšto vandens kaina įsigalioja nuo kito mėnesio pirmos dienos. 

33.1.1.  einamojo remonto ir aptarnavimo, administracinių, rinkodaros ir kitos sąnaudos, kurios skai-

čiuojamos atsižvelgiant į Metodikos 28.2–28.7 papunkčius; 

33.1.6. pastoviųjų sąnaudų, priskirtinų karšto vandens ruošimo ir vartotojų mažmeninio aptarnavimo 

veiklai, apimtis nustatoma: 

𝐹𝐶 = 𝐶𝐷𝐴 + 𝐶𝑀 + 𝐶𝑃 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹𝐼𝑁 + 𝐶𝐴 + 𝐶𝑆 + 𝐶𝑂 

čia: 

FC – pastoviųjų sąnaudų, priskirtinų karšto vandens ruošimo ir vartotojų mažmeninio aptarnavimo 

paslaugai, apimtis, tūkst. Eur/metams; 

CDA – nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, priskirtinos paslaugai, tūkst. Eur/metams; 

CM – einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos, priskirtinos paslaugai, tūkst. Eur/metams; 

CP – personalo sąnaudos, priskirtinos paslaugai, tūkst. Eur/metams; 

CT – mokesčių sąnaudos, priskirtinos paslaugai, tūkst. Eur/metams; 

CFIN – finansinės sąnaudos, priskirtinos paslaugai, tūkst. Eur/metams; 

CA – administracinės sąnaudos, priskirtinos paslaugai, tūkst. Eur/metams; 

CS – rinkodaros ir pardavimų sąnaudos, priskirtinos paslaugai, tūkst. Eur/metams; 

CO – kitos paskirstomos sąnaudos, priskirtinos paslaugai, tūkst. Eur/metams. 

36. Investicijų grąža skaičiuojama pagal priklausomybę: 

𝐽𝑅 = 𝐹𝐶 ×
𝑟

100
čia: 

JR – investicijų grąža, priskirta paslaugai, tūkst. Eur/metams; 

FC – pastoviųjų sąnaudų, priskirtinų karšto vandens ruošimo ir vartotojų mažmeninio aptarnavimo 

paslaugai, apimtis, tūkst. Eur/metams; 
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r – investicijų grąžos norma, apskaičiuota vadovaujantis Investicijų grąžos normos nustatymo meto-

dika, patvirtinta Komisijos 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. O3-510 „Dėl Investicijų grąžos nor-

mos nustatymo metodikos patvirtinimo“. 

39. Nustatant kintamosios karšto vandens kainos dedamosios formulę, įvertinamos šilumos ar kitos 

energijos, reikalingos karštam vandeniui ruošti, pirkimo (gamybos) ir geriamojo vandens, reikalingo 

karštam vandeniui ruošti, sąnaudos. Kintamoji karšto vandens kainos dedamoji išreiškiama formule: 

 

𝑇𝑘𝑣.𝑘𝑑 = (
𝑞(𝑘𝑣) × 𝐺𝑔𝑣

𝐺𝑘𝑣
× 𝑇š) + (

𝐺𝑔𝑣

𝐺𝑘𝑣
× 𝑇𝑔𝑣) + (

(𝐴𝑠𝑘 × 12) 1000⁄

𝐺𝑘𝑣
× 𝑇𝑔𝑣.𝑝𝑎𝑟𝑑) 

čia: 

Tkv. kd – kintamoji karšto vandens kainos dedamoji, Eur/m3; 

q(kv) – šilumos kiekis, reikalingas geriamajam vandeniui pašildyti iki higienos normų nustatytos tem-

peratūros, kWh/m3. Šis šilumos kiekis nustatomas pagal Atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų nor-

matyvų būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti nustatymo bei taikymo metodikoje nurodytus arba 

savivaldybės institucijos su Komisija suderintus ir nustatytus vidutinius šilumos energijos normaty-

vus geriamojo vandens kubiniam metrui pašildyti. Kitos energijos sąnaudos, reikalingos geriamojo 

vandens kubiniam metrui pašildyti, nustatomos pagal Atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų norma-

tyvų būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti nustatymo bei taikymo metodikoje nurodytas vidutines 

normines energijos ar kito kuro sąnaudas, reikalingas norminiam šilumos kiekiui pagaminti; 

Ggv – geriamojo vandens, reikalingo karštam vandeniui ruošti, kiekis, tūkst. m3; 

Gkv – planuojamas realizuoti karšto vandens kiekis, tūkst. m3; 

Tš – pirktos (pagamintos) šilumos kaina, Eur/kWh. Kai karšto vandens tiekėjas karštam vandeniui 

ruošti naudoja kitą energiją, pagamintos šilumos kaina apskaičiuojama reikiamam šilumos kiekiui 

pagaminti sunaudotos kitos energijos sąnaudas padalijus iš pagamintos šilumos kiekio; 

Tgv – geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos, taikomos abonentams, Eur/m3; 

Ask – atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų, įrengtų prieš karšto vandens ruošimo į-

renginius, skaičius, vnt.; 

Tgv. pard – geriamojo vandens pardavimo kaina abonentams, Eur/apskaitos prietaisui per mėn. 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų 

kainų nustatymo metodika21 

10.6. Būtinosios sąnaudos – verslo vieneto mažiausios sąnaudos paslaugų bazinių kainų galiojimo 

laikotarpiu, būtinos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo 
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paslaugoms teikti saugiai ir patikimai, ilgalaikiam geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

infrastruktūros eksploatavimui, renovacijai ir plėtrai užtikrinti, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo infrastruktūrai iš asmenų išpirkti, sudaryti abonentams ir vartotojams priimtinoms sąly-

goms naudotis geriamuoju vandeniu ir gauti tinkamos kokybės nuotekų tvarkymo paslaugas, taip pat 

aplinkos taršai mažinti ir vandens ištekliams racionaliai naudoti; 

10.14. Investicijų grąžos norma – grąžos norma, užtikrinanti naudojamo kapitalo kainos padengimą; 

42.3. lyginamosios analizės atitinkamų rodiklių vertes (išskyrus paviršinių nuotekų tvarkymo 

paslaugų). Lyginamosios analizės rodiklius skaičiuoja Komisija, vadovaudamasi Komisijos 

patvirtintu Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų lyginamosios analizės aprašu 

(toliau – Lyginamosios analizės aprašas). 

45. Pastoviųjų sąnaudų, priskirtinų atitinkamai reguliuojamų kainų paslaugai, apimtis vieneriems 

reguliuojamo periodo metams nustatoma kaip Aprašo 20.2 papunktyje nurodytų sąnaudų grupių, 

priskirtinų tai paslaugai ir Komisijoje suderintų Veiklos ir plėtros plano investicijų pirmaisiais 

geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų 

galiojimo metais sąnaudų metinių apimčių suma, kaip nurodyta Metodikos 46 punkte. Pastoviųjų 

reguliuojamo periodo sąnaudų nustatymui taikomi Aprašo 27 punkte nustatyti apribojimai. 

Metodikos 42.3 papunkčio atveju Ūkio subjektui efektyvumo užduotis nustato Komisija. 

45.8.4. Ūkio subjekto investicijų grąžos maksimali vertė (pelno norma) nustatoma tokia, kad nevir-

šytų 10 proc., apskaičiuojamų nuo verslo vieneto ir paslaugos bazinėje kainoje įtrauktų būtinųjų 

sąnaudų, atskaičius pelno mokestį.  

46. Ūkio subjekto sąnaudų, priskirtinų atitinkamai reguliuojamai paslaugai, apimtis viene-

riems bazinio laikotarpio metams nustatoma: 

 

čia: 

NCi – būtinųjų sąnaudų, priskirtinų reguliuojamai paslaugai, apimtis, Lt/metams (Eur/metams); 

i – reguliuojama paslauga; 

CGVp,i – geriamojo vandens įsigijimo sąnaudos, priskirtinos paslaugai, Lt/metams (Eur/metams); 

CNTp,i – nuotekų tvarkymo paslaugų įsigijimo sąnaudos, priskirtinos paslaugai, Lt/metams (Eur/me-

tams); 

CN(A),i – nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, priskirtinos paslaugai, Lt/metams (Eur/metams); 

CR,i – einamojo remonto ir eksploatacinių medžiagų sąnaudos, priskirtinos paslaugai, Lt/metams 

(Eur/metams); 

CA,i – aptarnavimo (paslaugų ir darbų pagal sutartis) sąnaudos, priskirtinos paslaugai, Lt/metams 

(Eur/metams); 
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CTch,i – technologinių medžiagų sąnaudos, priskirtinos paslaugai, Lt/metams (Eur/metams); 

CE,i – elektros energijos sąnaudos, priskirtinos paslaugai, Lt/metams (Eur/metams); 

CK,i – kuro sąnaudos, priskirtinos paslaugai, Lt/metams (Eur/metams); 

CŠ,i – šilumos energijos sąnaudos, priskirtinos paslaugai, Lt/metams (Eur/metams); 

CP,i – personalo sąnaudos, priskirtinos paslaugai, Lt/metams (Eur/metams); 

CT,i – mokesčių sąnaudos, priskirtinos paslaugai, Lt/metams (Eur/metams); 

CFIN,i – finansinės sąnaudos, priskirtinos paslaugai, Lt/metams (Eur/metams); 

CTN,i – turto nuomos sąnaudos, priskirtinos paslaugai, Lt/metams (Eur/metams); 

CO,i – kitos paskirstomos sąnaudos, priskirtinos paslaugai, Lt/metams (Eur/metams); 

JRi – investicijų grąža, priskirtina paslaugai, Lt/metams (Eur/metams). 

47.5. faktinę ataskaitinio laikotarpio nuotekų tinkluose infiltracijos apimtį, tačiau ne didesnę nei 20 

proc., o esant mišriai kanalizacijai – ne didesnę nei 35 proc. Komisija, atsižvelgusi į veiklos planą, 

turi teisę Ūkio subjektams nustatyti užduotis nuostoliams vandens tinkluose ir infiltracijai nuotekų 

tinkluose mažinti; 

57. Bazinės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų 

kainos antrais ir vėlesniais galiojimo metais perskaičiuojamos atsižvelgiant į: 

57.1. efektyvumo koeficientą, kuris nustatomas kaip pusė Lietuvos statistikos departamento skel-

biamo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainos 

perskaičiavimo ataskaitinio laikotarpio infliacijos dydžio, bet ne didesnis kaip 3 procentai (infliacijos 

dydžiu laikomas vidutinis metinis vartotojų kainų indekso pokytis). 

57.12. kitus, nuo Ūkio subjekto valios nepriklausančių veiksnių nulemtus bei neišvengiamus sąnaudų 

pokyčius. Kitų sąnaudų pokyčio įtaka perskaičiuojamai kainai nustatoma pagal formulę: 

 

čia: 

∆KX, i, y – kainos pokytis metais y dėl kitų sąnaudų pokyčių, nepriklausančių nuo Ūkio subjekto valios, 

Eur/m3; 

CX,i,y – nuo Ūkio subjekto valios nepriklausančių veiksnių nulemtos paslaugų kainų perskaičiavimo 

ataskaitinio laikotarpio sąnaudos, priskirtos paslaugai, Eur; 

59. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainos 

gali būti diferencijuojamos pagal objektyvius, skaidrius ir nediskriminacinius kriterijus, atsižvelgiant 



į patiriamas sąnaudas, pirkimo ir pardavimo vietą, tiekimo ir vartojimo ribą, vartojimo sezoniškumą, 

išleidžiamų teršalų kiekį, pobūdį ir koncentraciją. Diferencijuojant geriamojo vandens tiekimo ir nuo-

tekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainas, turi būti užtikrintas sąnaudų priežas-

tingumo ir sąnaudų susigrąžinimo principų įgyvendinimas. 

62.1. geriamojo vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai, paviršinių nuotekų tvarkytojai vadovauda-

miesi Metodika, parengia ir ne vėliau kaip likus 5 mėn. iki einamojo reguliavimo periodo pabaigos 

teikia Komisijai derinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvar-

kymo paslaugų bazinių kainų projektus. 

62.1.2.2. nuosavybės ir panaudojimo teise valdomas turtas; 

62.1.5.1. techniniai Veiklos ir plėtros plane numatytų vykdyti investicinių projektų duomenys; 

62.1.10. ataskaitinių metų pelno (nuostolių) ataskaita (Metodikos 15 priedas);  

62.1.18. ataskaitinio laikotarpio ir paslaugų palaikymo savikainos tiesioginės geriamojo vandens tie-

kimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų sąnaudos (Metodikos 20 priedas); 

62.1.19. ataskaitinio laikotarpio ir paslaugų palaikymo savikainos netiesioginės sąnaudos (Metodikos 

21 priedas); 

62.1.22. ataskaitinio laikotarpio ir paslaugų palaikymo savikainos bendrosios (administracinės) 

sąnaudos (Metodikos 23 priedas); 

62.1.34. ataskaitinių metų kitos veiklos rezultatas (Metodikos 34 priedas);  

62.1.35. ataskaitinių metų finansinės veiklos rezultatas (Metodikos 35 priedas);  

 

Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainos nustatymo 

metodika22 

1. Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainos nustatymo 

metodika (toliau – Metodika) reglamentuoja viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros ener-

getikos sektoriuje (toliau – VIAP) lėšų poreikio ir kainos nustatymo metodinius reikalavimus.  

4. Komisija, nustatydama VIAP kainą, įvertina lėšų poreikį ir kainas VIAP, nurodytų Elektros 

energetikos įstatymo 74 straipsnio 2 dalyje ir Įstatymo 20 straipsnio 1 dalyje, 21 straipsnio 1 dalyje. 

5.1. VIAP lėšų administravimo sąnaudų prognozę ateinantiems kalendoriniams metams; 

8.1. VIAP lėšų, reikalingų elektros energijos gamintojams už elektros energijos gamybą, naudo-

jant atsinaujinančius energijos išteklius, poreikį... reguliuojamos veiklos investicijų programą, kurioje 

numatomos investicijos į atsinaujinančius energijos išteklius naudojančios elektrinės statybą. 
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8.3. skirstomųjų tinklų operatoriaus ir (ar) Energetikos ministerijos, Vyriausybės nustatyta tvarka 

paskirtos įmonės patirtos sąnaudos, vykdant centralizuotą elektros energijos, pagamintos naudojant at-

sinaujinančius energijos išteklius ir superkamos iš elektros energijos gamintojų, kuriems kituose įstaty-

muose ir teisės aktuose nustatyta tvarka taikomas fiksuotas tarifas, prekybą; 

12.8. Komisijos nustatytos investicijų grąžos ir ateinančiais kalendoriniais metais laukiamos inves-

ticijų grąžos skirtumą elektros energijos gamybos, remtinai elektros energijos gamybai nepriskiria-

mais gamybos įrenginiais, veikloje, taip pat įvertinusi šioje veikloje gautos faktinės investicijų grąžos 

ir lauktos investicijų grąžos neatitikimą už praėjusius kalendorinius metus. Šis punktas taikomas tais 

atvejais, kai elektros energijos gamintojas, motyvuotu Komisijos sprendimu, pripažintas asmeniu, 

turinčiu didelę įtaką elektros energijos rinkoje; 

16.1. lėšų poreikį, nustatytą Vyriausybės nutarimu patvirtintame Nacionaliniame energetikos stra-

tegijos įgyvendinimo plane reikalingą elektros energetikos gamybos pajėgumų, strategiškai svarbių 

elektros energetikos sistemos darbo saugumui ir patikimumui ar valstybės energetinei nepriklauso-

mybei užtikrinti, ateinantiems kalendoriniams metams, VIAP apraše ir VIAP administravimo apraše 

nustatyta tvarka; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Išvados  

 

Prieigos rodiklis 



 

Kainos rodiklis 

 

  



4. TYRIMO VERTINIMO APRAŠAS      
 

Pagal šio Tyrimo rengimo Techninę specifikaciją23 Paslaugos teikėjas turi parengti re-

komendacinį Tyrimo ataskaitos taikymo stebėsenos (monitoringo) vertinimo aprašą, kuris turi apimti: 

vertinimo metodiką ir tvarką, vertinamus kriterijus, kiekvienam kriterijui įvertinti naudotinus meto-

dus ir priemones, jų taikymo procedūras ir kitą aktualią informaciją. Taip pat Paslaugos teikėjas turi 

parengti struktūrizuotas taikymo, tobulinimo rekomendacijas su pagrindimu, koks rezultatas/pokytis 

jas pritaikius bus pasiektas. 

4.1. VERTINIMO METODIKA IR TVARKA 

Tyrimo rezultatų taikymo stebėsenos vertinimo metodikos ir tvarkos tikslas yra apibrėžti priemo-

nes ir jų taikymo tvarką Tyrimo sukurtų rezultatų panaudojimui pagal Projekto „Pasiūlymų dėl LR 

NVO įsitraukimo į viešąją politiką gerinimo Lietuvos Respublikos centrinės valdžios sprendimų pri-

ėmėjams sukūrimas“ tikslus ir uždavinius Projekto vykdymo procese. 

❖ Tyrimo rezultatai, kaip stebėsenos objektas, apibrėžiami pagal Tyrimo rengimo Techninėje 

specifikacijoje suformuluotas sąvokas:  

• Tyrimo ataskaita, visų pirma, bus skiriama Projekto vykdytojams kaip parankinis dokumentas, 

rengiant atitinkamų teisinių priemonių sukūrimo LR teisinėje sistemoje techninę užduotį. 

• Tyrimo ataskaitoje išnagrinėtų pavyzdžių pagrindu sukuriamos prielaidos atitinkamų pasiūlymų 

Lietuvos Respulkios sąlygomis sukūrimui.  

• Tam Tyrime turi būti pateiktos konkrečios išvados dėl NVO įsitraukimo į viešąją politiką 

finansavimo priemonių.  

• Rekomendacijos Projekto tikslų įgyvendinimui naudojant subsidiarumo principą. 

 

❖ Tyrimo stebėsenos metodologija grindžiama tokiais principais: 

• tikslingumu – renkami duomenys ir informacija, kurie yra reikalingi ir tinkami Projekto procesui; 

• nešališkumu – stebėsena vykdoma be išankstinio nusistatymo, laikantis profesinio 

nepriklausomumo ir bendrųjų profesinės etikos nuostatų; 

• patikimumu – stebėsena vykdoma laikantis Projekto vykdymą apibrėžiančių dokumentų, priimtų 

atitinkamų susitarimų, skelbiama tikrovę atitinkanti informacija. 

• sistemingumu –  stebėsenos procesas vyksta planingai, laikantis tęstinumo. 

 

❖ Stebėsenos rūšis apibrėžiama kaip nuolatinė stebėsena pagal Projekto vykdymo tvarkaraštį. 

Stebėsenoje vadovaujamasi Stebėsenos vertinimo kriterijais, kurie taikomi pagal šio Aprašo 

skirsnyje „Kriterijų taikymo procedūra ir rekomendacijos“ nuostatas. 

 

❖ Aprašo vykdymą atlieka Projekto vadovas, atlikdamas Tyrimo vertinimą Pagal Projekto vykdymo 

tvarkaraštį ir užpildydamas Aprašo skirsnyje „Kriterijų taikymo procedūra ir rekomendacijos“ 

pateikiamą Tyrimo vertinimo stebėsenos Protokolą.  
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❖ Stebėsenos medžiaga kaupiama bylos segtuvuose Projekto vadovo nustatyta tvarka. 

❖ Aprašo vykdymą kontroliuoja Projekto Užsakovo vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Užsakovo 

vadovas nustato Tyrimo rezultatų įgyvendinimo stebėsenos aptarimus su Projekte dalyvaujančiais 

asmenimis. 

❖ Aprašo pakeitimus ir/ar papildymus pagal Projekto dalyvių ir/ar suinteresuotų asmenų pasiūlymus  

tvirtina Užsakovo vadovas. 

 

2.2.VERTINIMO KRITERIJAI 

Vertinime naudojami du kriterijai: kiekybinis ir kokybinis. 

Kiekybinio vertinimo kriterijus atspindi Tyrimo rezultatų panaudojimo Projekto vykdyme dažnį 

ir imtį. Dažnis atspindi Tyrimo rezultatų citavimų skaičių Projekto vykdyme. Imtis atspindi citavimo 

skaičiaus aprėptį pagal Projekto sudedamąsias dalis (atmetus Tyrimo dalį):  

a) Teisės aktų paketo Nr. 1 sukūrime; 

b) Teisės aktų paketo Nr. 2 sukūrime; 

c) Konferencijų darbe; 

d) Apvaliųjų stalų-diskusijų darbe. 

Kokybinio vertinimo kriterijus atspindi Tyrimo rezultatų panaudojimo Projekto vykdyme pritai-

komumą. Taikomi keturi kokybinio  vertinimo lygiai: 

a) 1 – Reikia tobulinti; 

b) 2 – Patenkinamas; 

c) 3 – Geras; 

d) 4 – Labai geras, paskatinantis tolimesnes inovacijas. 

 

2.3. KRITERIJŲ TAIKYMO PROCEDŪRA IR REKOMENDACIJOS 

Tyrimo vertinimo kriterijų taikymo procedūrą sudaro Protokolo (pridedamas žemiau) užpildymas 

pagal Projekto veiklų struktūrą ir Projekto planinį tvarkaraštį:  

• Teisės aktų paketas Nr. 1; 

• Teisės aktų paketas Nr. 2; 

• Apvaliųjų stalų debatai; 

• Konferencijų darbas; 

• Metinė Tyrimo rezultatų panaudojimo apžvalga. 

Rekomendacijos: 

• Nustačius kokybinio vertinimo kriterijaus lygio „Reikia tobulinti“ atvejį nagrinėti atitinkamo 

Tyrimo rezultato koregavimą (ištaisymą, papildymą, pakeitimą). 

• Nustačius kokybinio vertinimo kriterijaus lygio „Labai geras, paskatinantis tolimesnes 

inovacijas“ atvejį nagrinėti kaip Tyrimo rezultatų plėtros galimybes. 



Tyrimo vertinimo Protokolas Nr. 

TVIRTINU:    

 A.V.   

________________________________  

(Parašas, Vardas, Pavardė)  

________________________________  

(Pareigos)              

Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija 

 

20..... m. ____________mėn. ___ d. 

 

Data: 

 

Vieta: Stebėtojas:________________________________ 

Parašas: 

Projekto veikla (pažymėti reikalingą) 

Teisės aktai 1 Teisės aktai 2 Apvalūs stalai Konferenci-

jos 

Metinė apžvalga 

Eil. Nr. Tyrimo rezultatas 

Rodiklis 

Kriterijus 

Kiekybinis Kokybinis 

1 NVO įsitraukimas į viešosios politikos ciklą   

2 NVO įsitraukimas į viešasias paslaugas subsidiarumo 

pagrindais 

  

3 NVO įsitraukimas į viešasias paslaugas konkurenci-

niais pagrindais 

  

4 NVO įsitraukimas į administracines paslaugas konku-

renciniais pagrindais 

  

5 Kita:   

6 Stebėtojo išvada: 

7 Stebėtojo rekomendacijos: 

Susipažinimo žyma: 

 

 

 

 

 

 



 

5. BENDROSIOS STRUKTŪRIZUOTOS IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS  

 

5.1. Dėl NVO įsitraukimo į viešąją politiką 

 

1. Valstybės kontrolės atliktuose Lietuvos Respublikos viešosios politikos faktinės būklės audituose 

nurodomas žemas valdžios sektoriaus veiklos efektyvumas. Atkreipiamas dėmesys į labai žemą 

piliečių ir nevyriausybinio sektoriaus įsitraukimą į viešosios politikos procesą. 

 

2. Lietuvos Respublikos centrinės ir vietos valdžių viešosios politikos ciklo, apimančio politikos 

formulavimo, politikos realizavimo ir politikos pamokų išmokimo grįžtamojo ryšio grandinę, 

praktikoje iš dalies naudojami tik: a) politikos realizavimo elemento – įgyvendinimas – viešojo 

aptarimo priemonė; b) politikos pamokų išmokimo elementas – stebėsena – valdžios sektoriuje 

labai fragmentuota, o NVO sektorius įtraukiamas tik ad hoc principu, pagal pačios valdžios apib-

rėžiamą selekciją. 

 

3. Valdžia faktiškai su NVO nesikonsultuoja politikos formulavimo stadijoje, t.y. iškeliant viešosios 

politikos naujinių nuostatas ir formuluojant jų aprašus. Pažymėtina, kad šioje srityje yra menkas 

pačios valdžios subjektų sektorinis bendradarbiavimas. 

 

4. Politikos realizavimo elementas – paskleidimas – praktiškai valdžios sektoriaus nėra taikomas. 

Todėl NVO įsitraukimui į šią sritį Lietuvoje šiuo metu net nėra objektyvių prielaidų. 

 

5. Politikos pamokų išmokimo elementas – stebėsena – kaip identifikuota Valstybės kontrolės audi-

tuose, yra labai paviršutiniškas, dažnai atliekamas formaliai, be aiškaus turinio. 

 

6. Politikos pamokų išmokimo elementas – įvertinimas – neturi sisteminių nuostatų, dažnai suvo-

kiamas kaip stebėsenos atitikmuo. Lietuvoje neveikia nepriklausomos ekspertizės institutas, todėl 

visuomenėje išplito ir įsivyrauja nepasitikėjimo valdžia, dažnai sugretinamos su privataus sekto-

riaus interesų advokatavimu, požiūris. 

 

7. Centrinės ir vietos valdžio sektoriaus institucijose nustatyti darbuotojų etatiniai sąrašai nėra pilnai 

panaudojami, t.y. egzistuoja nuolatinis „valdžios vakuumas“ su atitinkamai jam priskirtinais biu-

žetiniais ištekliais. 

 

8. Aukščiau išdėstytų Lietuvos Respublikos viešosios politikos trūkumų šalinimui per NVO įsitrau-

kimo priemonę siūloma: 

 

8.1. Centrinės ir vietos valdžios biudžetuose detalizuoti viešosios politikos ciklui skirtino darbo 

užmokesčio ir perkamų paslaugų finansinius išteklius. 

8.2. Valdžios institucijų nuostatuose detalizuoti viešosios politikos procedūras, apibrėžiant san-

tykius su NVO sektoriaus atitinkamais (akredituotais) subjektais visose viešosios politikos 

ciklo grandyse. 

8.3. Nustatyti konkurencinių valdžios paslaugų viešosios politikos cikle sąvokos teisinę formą. 



8.4. Nustatyti NVO sektoriaus atitinkamų (akredituotų) subjektų prieigos prie valdžios įgyven-

dinamos viešosios politikos ciklo finansinių išteklių, priskirtinų konkurencinių viešosios 

politikos ciklo dalims, priemonių teisines formas. 

 

5.2. Dėl NVO įsitraukimo į viešųjų paslaugų teikimą 

 

9. Centrinės ir vietos valdžios institucijų apklausos šiame tyrime duomenys rodo, kad Lietuvos Res-

publikos centrinės valdžios teikiamų viešųjų paslaugų efektyvumo būklę 63 proc. respondentų 

vertina kaip gerą, o 27 proc. – kaip patenkinamą. Tas pat dėl vietos valdžios teikiamų viešųjų 

paslaugų efektyvumo būklės 55 proc. respondentų požiūriu yra patenkinama, o 45 proc. – kaip 

gera. 

 

10. Nežiūrint aukščiau nurodytų respondentų pozityvumo dėl viešųjų paslaugų efektyvumo, NVO 

įsitraukimo į viešųjų paslaugų rinkas pagal subsidiarumo principą aktualumą 73 proc. respon-

dentų laiko labai svarbiu arba svarbiu. Tas pat dėl konkurencinio NVO dalyvavimo viešųjų pas-

laugų rinkose aktualumo paslaugų gavėjų ekonominei perspektyvai 64 proc. redspondentų pripa-

žino kaip labai svarbų arba svarbų. 

 

11. Lietuvos Respublikos valdžios sektoriaus tyrimai viešosios politikos srityje identifikuoja sistemi-

nių tobulinimų poreikį, atsisakant valdžios ir privataus sektoriaus veiklų viešosiose paslaugose 

dubliavimo. Čia nurodoma nevyriausybinio sektoriaus, kaip trečiojo nepriklausomo agento, įtrau-

kimo būtinybė. 2014-2020 metų nacionalinės pažangos programoje numatyta iki 2020 m. bent 15 

proc. asignavimų valdytojų finansuojamų viešųjų paslaugų būtų teikiamos ne pačių asignavimų 

valdytojų valdomų įstaigų, o NVO subjektų viešųjų pirkimų ar projektų atrankos konkurso būdu. 

 

12. Lietuvos Respublikos vyriausybė 2018 m. gegužės 16 d. nutarimu Nr. 495 Dėl Viešojo sektoriaus 

įstaigų sistemos tobulinimo gairių išdėstė viešųjų paslaugų tobulinimo nuostatas. Nežiūrint dek-

laruojamos NVO, kaip viešųjų paslaugų agento, subsidiarumo principo sampratos svarbos, toks 

požiūris nėra detalizuojamas.  

 

13. Centrinės ir vietos valdžios institucijų apklausos šiame tyrime respondentai išskyrė tokią viešųjų 

paslaugų nomenklatūrą, priskirtiną NVO veikloms: 

 

13.1. Atsižvelgiant į paslaugų gavėjų ekonominę perspektyvą: bendrojo ekonominio intereso 

paslaugos (transportas, energetika, komunikacijos, komunalinės paslaugos, infrastruktūra, ap-

linkotvarka, teritorijų planavimo/urbanistikos/architektūros sprendimų ekspertizė). 

13.2. Kitos: socialinės paslaugos; švietimas; informavimas (įskaitant reklamą); paslaugų ko-

kybės ekspertizė; konsultavimas; vartotojų ginčų sprendimas; kultūros sektorius; jaunimo rei-

kalai; sporto sektorius; civilinė sauga; valstybės gynybai skirtos paslaugos. 

 

14. Centrinės ir vietos valdžios institucijų apklausos šiame tyrime respondentai pasiūlė tokias princi-

pines NVO įsitraukimo į viešasias paslaugas priemones: 

 



14.1. NVO subjektų atitinkamą akreditaciją arba jai prilygintiną priemonę. 

14.2. Finansinių „krepšelių“ sudarymą konkrečioms paslaugoms, atveriamoms konkurenci-

niu pagrindu akredituotiems NVO subjektams. 

14.3. Reklamos pajamų priskyrimą NVO. 

 

15. Lietuvos Respublikos viešųjų paslaugų teikimui įtraukiant NVO siūloma: 

 

15.1. Bendrojo ekonominio intereso paslaugų, visų pirma reguliuojamų valdžios sekto-

riaus, kainodaroje nustatyti teisines priemones, leidžiančias sukurti tokių paslaugų kainų 

konkurencines dedamąsias, kuriomis laisvu pasirinkimu galėtų naudotis akredituoti NVO 

subjektai pagal konkrečiai jų suteiktas atitinkamas viešasias paslaugas.  

15.2. Apibrėžtose viešųjų paslaugų rinkose panaikinti valdžios institucijų monopolį, atve-

riant rinkas akredituotiems NVO subjektams teikti viešasias paslaugas konkurenciniais 

pagrindais. Tokiose rinkose nustatyti konkrečių paslaugų finansinių išteklių „krepšelius“ 

prieinamus atitinkamiems NVO subjektams.  

15.3. Modifikuoti reklamos paslaugų sektorių, sudarant sąlygas konkuruoti akredituotiems 

NVO subjektams. 

  



 

6. Priedai 

 

 

 

2019 VB asignavimu struktura.pdf
 

2019 SB asignavimu struktura.pdf
 

2018-12-11 XIII-1710.pdf
 

SADM 2018 metu veiklos ataskaita.pdf
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