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Viešosios paslaugos

■ Savivaldybės pareiga užtikrinti visuomenei būtinų paslaugų 

prieinamumą, nepertraukiamumą, kokybę ir geriausią kainą. 

■ Koks viešosios paslaugos teikimo būdas yra geriausias? ...

■ Kas yra kokybiška viešoji paslauga? ...

■ Kaip mes įsivaizduojame šį sektorių ateityje?



Bendras kontekstas

■ Išplėstas sąrašas taikyti vidaus sandorius (neprivalo kreiptis į 

Konkurencijos tarnybą)

■ Savivaldybės turi pasirinkimą – vidaus sandoris ar viešasis pirkimas 

(rinkos konkurencija)

■ Labai skirtingos paslaugų kainos ir kokybė  

■ Skirtingi įmonių dydžiai ir aptarnavimo apimtys (teritorija, gyventojų 

skaičiai)

■ Mažai bendradarbiavimo tarp savivaldybių teikiant paslaugas



Tarptautinis kontekstas

■ EBPO Valstybės valdomų įmonių valdymo gairės – efektyvumas ir 

skaidrumas

■ Savivaldybių paslaugų re-municipalizacijos tendencijos  Europoje 

(Vokietija, DB, Prancūzija, Suomija), priežastys: 

– Privatus sektorius nesugeba užtikrinti mažesnės kainos

– Aukšti sandorių vykdymo ir stebėsenos kaštai

– Galimybę gauti pelną ir taip papildyti savo biudžetą. 

– Kapitalo investicijų poreikis



Rizikos

Nepotizmo ir korupcijos rizika:

■ Vidutiniškai 19 procentų SVĮ dirbančiųjų yra giminaičiai, jie užima apie 

4000 darbo vietų (STT tyrimas, 2019).  Atskirose įmonėse giminaičių 

dalis gali siekti ir iki 50 proc. darbuotojų.

■ SVĮ trūksta skaidrumo, vadovai susiję su partijomis („Transparency

International“, 2020).

SVĮ protegavimas, nevienodos konkurencijos sąlygos  

Trūksta informacijos įvertinti SVĮ veiklos efektyvumą



Iššūkiai

Skaidrumo ir viešumo reikalavimai
■ Dauguma SVĮ nevykdo net ir privalomų skaidrumo reikalavimų
■ Didžioji dalis skaidrumo reikalavimų SVĮ tik rekomendaciniai 
■ Trūksta viešumo, atvirų duomenų
■ Informacija apie SVĮ veiklą sunku suprasti gyventojams 

Veiklos efektyvumas ir paslaugos kokybė/kaina
■ SVĮ veiklos kontrolė dažnai nepakankama (ypatingai jeigu 

neužtikrinamas valdybos skaidrumas ir profesionalumas)

■ Silpnos vadybinės kompetencijos, ypatingai mažose savivaldybėse



Apibendrinant

■ Nėra vieno geriausio viešosios paslaugos teikimo būdo

■ Būtina pasitikrinti rinkoje 

■ Būtina užtikrinti maksimalų informacijos viešumą ir suprantamumą 

gyventojams

■ Nuolatinis kompetencijų stiprinimas ir metodinė pagalba yra labai 

svarbu

■ Motyvacija savivaldybes bendradarbiauti ir kartu teikti viešąsias 

paslaugas. 



Siūlymai, atviri klausimai

■ Skaidrumo reikalavimai – privalomi, kaip ir VVĮ

■ Viešai skelbiami paslaugų kainų ir efektyvumo parametrų 
palyginimai (ne tik su LT, bet ir kaimynėmis)

■ Metodinė ir veiklos pagalba SVĮ  - VKC analogas, kuris rūpintųsi 
SVĮ 

■ Daugiau dėmesio paslaugos kokybei, SVĮ inventorizacija

■ Vieši duomenys:  paslaugų kainos, vidaus sandorių sutartys,  
įmonių vadovų atlyginimai 

■ Motyvacija suvienyti savivaldybių  pajėgas teikiant/ perkant 
viešąsias paslaugas, per paramą infrastruktūros atnaujinimui 
(Prancūzija)
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