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Įvadas

Lietuvos laisvosios rinkos institutas pristato jau trečiąjį leidinį – „Lietuvos savivaldybių indeksas 2013“ (LSI 2013), 
kurio tikslas įvertinti Lietuvos savivaldybių veiklą. Indeksas sudarytas remiantis įvairiais savivaldybės veiklą apibūdinančiais 
rodikliais dešimtyje sričių: komunalinis ūkis, transportas, švietimas, sveikata, socialinė rūpyba, investicijos, mokesčiai, 
turto valdymas, administracija, biudžetas. Kiekviena sritis sudaryta iš rodiklių, kuriems savivaldybė gali daryti tiesioginę 
įtaką savo sprendimais. Pastarųjų reikšmės įvertinamos balais nuo 0 iki 100, taip išrikiuojant savivaldybes nuo geriausios 
iki blogiausios. 

LSI 2013 – vertybinis indeksas, padedantis matuoti žmonių ekonominę laisvę, kuri yra pagrindinė gerovės 
prielaida. Indekse geriau vertinamos savivaldybės, kurios užtikrina žmogaus laisvę rinktis, skatina privačią iniciatyvą, 
kuria palankias verslo sąlygas, taupo išteklius, garantuoja savo veiklos skaidrumą. Manome, kad savivaldybė savo 
sprendimais gali sukurti palankias gyvenimo ir investavimo sąlygas net ir tuomet, kai neturi išskirtinių sąlygų ar išteklių. 

Remiantis indekso vertybėmis ideali savivaldybė:

• Taupo mokesčių mokėtojų pinigus, gyvena pagal savo pajamas, skaidriai naudoja biudžeto lėšas.
• Savo veikla neriboja vartotojų pasirinkimo, skatina konkurenciją tarp paslaugas teikiančių įmonių ar įstaigų.
• Mažina mokesčių naštą, užtikrina palankias sąlygas verslui.
• Efektyviai valdo turimą turtą ir privatizuoja tą turtą, kuris nėra būtinas pagrindinėms funkcijoms vykdyti.
• Atsisako nebūtinų, nepirminių savo funkcijų.
• Savo funkcijoms vykdyti pasitelkia efektyviau veikiantį privatų sektorių.
• Mažina administracinę ir biurokratinę naštą.

Kiekvienas leidinio numeris susilaukia vis didesnio susidomėjimo. Gauname tiek pagyrimų, tiek pastabų ar 
pasiūlymų. Siekdami vis geresnio rezultato stengėmės atsižvelgti į išsakytas nuomones ir visapusiškai pagerinti šį 
leidinį. LSI 2013 išsiskiria atnaujinta metodologija ir dizainu. Dalies rodiklių buvo atsisakyta, įvesti nauji – geriau 
savivaldybės veiklos rezultatus atspindintys indikatoriai. Tokie pokyčiai leidžia objektyviau įvertinti savivaldybes, tačiau 
atima galimybę tiesiogiai lyginti savivaldybių užimamas vietas su ankstesniais metais. Taip pat, pateikiame daugiau 
pirminių duomenų apie kiekvieną savivaldybę.

Dėkojame visiems siuntusiems pastabas bei teikusiems duomenis Lietuvos savivaldybių indeksui.

Laurynas Rekašius
Lietuvos savivaldybių indekso tyrimo vadovas

Lietuvos laisvosios rinkos institutas
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Lietuvos savivaldybių indekso žemėlapis
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Žemiau esančiuose grafikuose pateikiamos geriausiai pagal rodiklių grupes ir sritis įvertintos
miestų ir rajonų savivaldybės bei vertinimo balai. Iš 7-ių miestų savivaldybių yra sudarytas geriausiai

įvertintųjų trejetukas, iš 53-ijų rajonų savivaldybių – penketukas.
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Komunalinis ūkis 
Komunalinio ūkio padėtis didele dalimi  
priklauso nuo savivaldybės priimamų 
sprendimų. Šilumos ūkis, vandens 
tiekimas, atliekų tvarkymas, daugiabučių 
administravimo paslaugos yra sritys, su 
kuriomis tiesiogiai susiduria ir kurios yra 
aktualios kiekvienam savivaldybės 
gyventojui. Siekiant, kad šios paslaugos 
gyventojams būtų teikiamos geriau, 
pigiau ir efektyviau, labai svarbu leisti 
įmonėms konkuruoti tarpusavyje, atverti 
kelią laisviems susitarimams tarp 
gyventojų ir paslaugas teikiančių įmonių 
bei užtikrinti žmonių galimybę rinktis. 

• Šilumos tiekimo paslaugas organizuoti viešojo 
ir privataus sektorių partnerystės pagrindu, 
visiškai arba iš dalies privatizuoti šilumos 
tiekimą. 

• Specialiame šilumos ūkio plane numatyti arba 
didinti „konkurencinę zoną“. 

• Siekti, kad savivaldybei priklausančios 
komunalinių paslaugų įmonės dirbtų 
nenuostolingai, didinti jų veiklos efektyvumą 
pritraukiant privatų kapitalą. 

• Leisti atliekų surinkimo paslaugas teikti 
privačioms įmonėms. 

•

•

 Atsiskaitymą už atliekų surinkimo paslaugas 
organizuoti ne rinkliavų, o sutarčių tarp 
paslaugos gavėjo ir tiekėjo pagrindu. 

             Leisti daugiabučių administravimo 
paslaugas teikti privačioms įmonėms. 

Transportas 
Transporto paslaugų tiekime labai svarbu 
užtikrinti konkurenciją siekiant mažiausių 
kainų ir geriausios kokybės santykio 
gyventojams. Savivaldybė turėtų visiems 
rinkos dalyviams sudaryti vienodas 
sąlygas teikti susisiekimo paslaugas miesto 
gyventojams, skatinti konkurenciją. 

• Viešojo transporto paslaugų teikimą perleisti 
privačiam sektoriui arba organizuoti viešojo ir 
privataus sektorių darbą partnerystės 
pagrindu. 

• Paslaugų teikėjui parinkti skelbti atvirus 
viešuosius konkursus,  sukuriant būtinybę 
įmonėms konkuruoti tarpusavyje dėl šių 
paslaugų teikimo. 

• Neįvesti arba atsisakyti privačių įmonių 
teikiamų keleivių vežimo paslaugų kainų 
reguliavimo. 

 
Švietimas 

Švietimo kokybė savivaldybėse labai 
priklauso nuo to, ar švietimo įstaigoms yra 
sukurta paskata ją gerinti. Savivaldybė turėtų 
nesudaryti administracinių kliūčių 
moksleiviams laisvai pasirinkti jų nuomone 
geriausią mokymo įstaigą, be to – savivaldybė 
neturėtų dirbtinai finansiškai palaikyti tokių 
įstaigų, kurios negali išsilaikyti, nes jų 
nepasirenka pakankamas mokinių skaičius. 

• Savivaldybės iniciatyva netaikyti administracinių 
apribojimų, trukdančių mokiniams ir jų tėvams laisvai 
pasirinkti mokyklą (pvz., nustatant maksimalų klasių 
skaičių mokykloje ir pan.). 
• Finansiškai neremti tokių mokymo įstaigų, 

kurių nepasirenka pakankamas mokinių skaičius. 
• Nuolat vykdyti mokyklų tinklo optimizavimą 

atsižvelgiant į demografinius pokyčius. 

Sveikata 
Kaip ir kituose sektoriuose, sveikatos 
priežiūros paslaugų kokybės kilimas susijęs su 
konkurencijos bei pasirinkimo vartotojui 

• Sudaryti vienodas konkurencijos sąlygas veikti 
viešoms ir privačioms įstaigoms bei įmonėms, 
teikiančioms sveikatos priežiūros paslaugas. 
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didinimu. Savivaldybės, kiek tai jų galioje, 
turėtų užtikrinti vienodas konkurencijos 
sąlygas privačioms ir viešoms sveikatos 
priežiūros įstaigoms. 

 

• Savivaldybė neturėtų nemokamai ar 
lengvatinėmis sąlygomis suteikti valstybinėms gydymo 
įstaigoms patalpų ar kitaip subsidijuoti jų veiklą. 

Socialinė rūpyba 
Siekiant tikslingos ir taupios socialinės 
rūpybos savivaldybėse svarbu užtikrinti, kad 
socialinę paramą (išmokų ar socialinių 
paslaugų pavidalu) savivaldybėse gautų tik tie 
asmenys, kuriems jos tikrai reikia.  Be to,  
socialinės rūpybos funkcija savivaldybėse turi 
būti vykdoma taupant mokesčių mokėtojų 
pinigus ir biudžeto lėšas. Trečia, socialinė 
parama neturi mažinti paskatų žmonėms 
patiems rūpintis savo gerove. 

• Piniginės paramos nepasiturintiems 
gyventojams skyrimo funkciją vykdyti kaip savarankišką 
savivaldybės funkciją ir taip mažinti piktnaudžiavimo 
socialine parama galimybę. 
• Mažinti piktnaudžiavimą socialine parama, 
didinti jos efektyvumą įvedant aiškius kriterijus (pvz., 
stebėti faktinį žmonių pragyvenimo lygį, neteikti 
socialinės paramos asmenims, kurie į viešuosius darbus 
atvyksta neblaivūs). 
• Daugiau dėmesio socialinės paramos srityse 
skirti ne socialinėms išmokoms, o socialinėms 
paslaugoms teikti. 
• Socialinių paslaugų teikime bendradarbiauti su 
nevyriausybinėmis organizacijomis. 
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Investicijos ir plėtra 
Investicijų pritraukimas savivaldybėje yra 
vienas pagrindinių būdų siekiant geresnės 
gyvenimo kokybės, didesnio darbo 
užmokesčio ir našumo, žemesnio nedarbo 
lygio.  Siekiant pritraukti investicijas, 
savivaldybės turi užtikrinti palankias 
investavimo savivaldybėje sąlygas, nekurti 
administracinių, biurokratinių barjerų 
norintiems investuoti. 

• Užtikrinti, kad savivaldybės teritorijoje būtų 
investuotojams paruoštų žemės sklypų su patvirtintais 
detaliaisiais planais ir prie sklypo privesta būtina 
infrastruktūra. 
• Kur įmanoma, viešojo sektoriaus projektus 
vykdyti naudojantis viešojo ir privataus sektorių 
partneryste. 
• Spartinti ir supaprastinti detaliojo plano 
tvirtinimo bei statybą leidžiančių dokumentų išdavimo 
procedūras. 

Mokesčiai 
Savivaldybių nustatomi mokesčiai nėra tik 
būdas surinkti pajamas į biudžetą. Mokesčių 
dydis  daro poveikį žmonių elgesiui ir 
sprendimams. Siekiant palankesnių sąlygų 
investavimui, skatinant verslumą, savivaldybė 
turi sukurti palankią mokesčių sistemą ir 
mažinti mokesčių tarifus. 

• Mažinti nekilnojamo turto mokesčio tarifus. 
• Mažinti žemės mokesčio tarifus.  
• Mažinti fiksuoto pajamų mokesčio už verslo 
liudijimus dydį. 
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 Biudžetas 

• Mažinti savivaldybės skolą. 
• Mažinti savivaldybės kreditorinį įsiskolinimą. 
• Kuo didesnę dalį viešųjų pirkimų vykdyti 
naudojantis atvirai skelbiamais konkursais, nekeliant 
specifinių reikalavimų, kad juose  galėtų dalyvauti kuo 
daugiau dalyvių. 

Gyvenimas pagal pajamas viešajam sektoriui yra labai 
svarbus. Didėjanti savivaldybių biudžetų skola bei 
kreditoriniai įsiskolinimai rodo, jog savivaldybė gyvena 
ne pagal išgales, nukelia svarbius sprendimus ir 
finansinių problemų sprendimą į ateitį. Svarbu ir tai, jog 
savivaldybių biudžetų lėšos būtų leidžiamos skaidriai, t.y. 
viešuosiuose pirkimuose galėtų dalyvauti visi norintieji, 
o ne iš anksto pagal siaurus kriterijus pasirinkti dalyviai.
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Turto valdymas 
Neefektyvus savivaldybėms priklausančio 
turto valdymas yra našta mokesčių 
mokėtojams. Savivaldybės turi siekti taupaus 
turto valdymo,  privatizuoti tą turtą, kuris 
nėra būtinas pagrindinėms savivaldybės 
funkcijoms vykdyti. 

• Mažinti savivaldybei priklausančių įmonių ir 
viešųjų įstaigų skaičių. 
• Mažinti savivaldybei priklausančių pastatų ir 

patalpų (ypač nenaudojamų) plotą. 
• Atsisakyti savivaldybei priklausančių pirčių, 

laidojimo namų,  daugiabučių administravimo paslaugas 
teikiančių įmonių, kirpyklų, knygynų. 

Administracija 
Aiškumas, kur kreiptis, savalaikis ir greitas 
aptarnavimas, pakankamas informacijos 
kiekis yra svarbūs kiekvienam gyventojui, 
turinčiam tiesiogiai susidurti su savivaldybės 
veikla. Savivaldybių administracijos veiklos 
efektyvumo, mokesčių mokėtojų pinigų 
taupymo prasme svarbus ir savivaldybių 
personalo valdymas. 

• Diegti ne tik teoriškai, bet ir faktiškai veikiantį 
„vieno langelio“ principą. 
• Mažinti savivaldybės administracijos ir seniūnijų 

darbuotojų skaičių. 
• Tobulinti oficialias savivaldybių interneto 

svetaines taip, kad jos būtų patogios ir informatyvios 
savivaldybės gyventojams. 
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Komunalinio ūkio padėtis didele dalimi  priklauso nuo 
savivaldybės priimamų sprendimų. Šilumos ūkis, vandens tiek-
imas, atliekų tvarkymas, daugiabučių administravimo paslaugos 
yra sritys, su kuriomis tiesiogiai susiduria ir kurios yra aktualios 
kiekvienam savivaldybės gyventojui. Siekiant, kad šios paslaugos 
gyventojams būtų teikiamos geriau, pigiau ir efektyviau, labai 
svarbu leisti įmonėms konkuruoti tarpusavyje, atverti kelią lais-
viems susitarimams tarp gyventojų ir paslaugas teikiančių įmonių 
bei užtikrinti žmonių galimybę rinktis.

Šilumos ūkis. Savivaldybių buvo prašoma nurodyti, 
kokia yra centralizuota šilumos tiekimo organizavimo forma 
jų teritorijoje. 24 savivaldybės atsakė, kad šią paslaugą teikia 
savivaldybei priklausanti įmonė. 23 savivaldybės nurodė, 
kad paslaugą teikia mišraus kapitalo įmonė – privataus ir 
savivaldybės kapitalo. 11-oje savivaldybių šilumos tiekimą 
vykdo privataus kapitalo įmonės. 2-ose savivaldybėse šią 
paslaugą teikia savivaldybei priklausanti įmonė viešojo ir 
privataus sektoriaus partnerystės pagrindu. 2012 metais 14 
centralizuotą šilumos tiekimą vykdžiusių bendrovių savo veiklą 
vykdė nuostolingai, 38 – veikė pelningai.

57 savivaldybės nurodė turinčios specialųjį šilumos ūkio 
planą. 52 iš jų specialiajame šilumos ūkio plane yra numačiusios 
„konkurencinę zoną“, t.y. teritoriją, kurioje vartotojas 
gali pasirinkti, kokiu kuru (gamtinėmis dujomis, elektros 
energija, kietuoju kuru, centralizuotu šildymu) šildyti būstą. 
5 savivaldybės teigė, kad šilumos ūkio plane „konkurencinės 
zonos“ nėra numačiusios. 

Centralizuotas vandens tiekimas. Lietuvoje 2 
savivaldybės neturi joms priklausančios centralizuotą vandens 
tiekimo paslaugą teikiančios įmonės. Iš teigiamai atsakiusių 58-
ių  savivaldybių, 34 įmonės 2012 m. patyrė nuostolį, 24 – 
veikė pelningai.

Atliekų surinkimas. Atliekų surinkimo paslaugas 
savivaldybėse teikia 110 įmonių. Iš jų 35 (32 proc.) priklauso 
savivaldybėms, iš kurių 17 atliekų surinkimo paslaugas teikė 
nuostolingai.  67 (61 proc.) įmonės yra privačios, 8 (7 
proc.) – mišraus kapitalo. 28-ios savivaldybės nurodė, kad 
atsiskaitymo už atliekų surinkimo paslaugas organizavimo 
forma yra savivaldybės numatyta rinkliava. 20-yje savivaldybių 
atsiskaitymo forma yra vykdoma sutarčių tarp paslaugos gavėjo 
ir teikėjo pagrindu. 10-yje savivaldybių veikia abi sistemos, 

kai savivaldybė leidžia laisvai susitarti paslaugos teikėjui ir 
gyventojams, tačiau tada, kai šio susitarimo nėra, numato 
rinkliavą.

Daugiabučių administravimas. Daugiabučių 
administravimo paslaugas teikiančių įmonių skaičius 
savivaldybėse siekia 132. Iš jų, 72 (55 proc.) įmonės yra 
privataus kapitalo, 52 (39 proc.) priklauso savivaldybėms, o 9 
(6 proc.) yra mišraus kapitalo įmonės.

• Šilumos tiekimo paslaugas organizuoti viešojo ir privataus 
sektorių partnerystės pagrindu, visiškai arba iš dalies privat-
izuoti šilumos tiekimą.
• Specialiame šilumos ūkio plane numatyti arba didinti 
„konkurencinę zoną“.
• Siekti, kad savivaldybei priklausančios komunalinių paslaugų 
įmonės dirbtų nenuostolingai, didinti jų veiklos efektyvumą 
pritraukiant privatų kapitalą.
• Leisti atliekų surinkimo paslaugas teikti privačioms 
įmonėms.
• Atsiskaitymą už atliekų surinkimo paslaugas organizuoti ne 
rinkliavų, o sutarčių tarp paslaugos gavėjo ir tiekėjo pagrindu.
• Leisti daugiabučių administravimo paslaugas teikti privači-
oms įmonėms.

Pasiūlymai savivaldybėms

4.1. Savivaldybė gyventojui
4.1.1. Komunalinis ūkis
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4.1.2. Transportas

Transporto paslaugos. 59-ios Lietuvos savivaldybės teikia 
viešojo transporto paslaugas. Iš jų 44-iose yra skelbiami viešieji 
konkursai transporto paslaugoms teikti. 15-oje savivaldybių 
paslaugą teikia savivaldybės įmonė, 19-oje savivaldybių 
paslaugų teikimas yra organizuojamas privataus vežėjo, o 
26-iose savivaldybėse vyksta viešojo ir privataus sektoriaus 
partnerystė.
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• Viešojo transporto paslaugų teikimą perleisti privačiam sek-
toriui arba organizuoti viešojo ir privataus sektorių darbą part-
nerystės pagrindu.
• Paslaugų teikėjui parinkti skelbti atvirus viešuosius konkur-
sus,  sukuriant būtinybę įmonėms konkuruoti tarpusavyje dėl 
šių paslaugų teikimo.
• Neįvesti arba atsisakyti privačių įmonių teikiamų keleivių 
vežimo paslaugų kainų reguliavimo.

Pasiūlymai savivaldybėms

4.1.3. Švietimas

Švietimo kokybė savivaldybėse labai priklauso nuo to, 
ar švietimo įstaigoms yra sukurta paskata ją gerinti. Savivaldy-
bė turėtų nesudaryti administracinių kliūčių moksleiviams laisvai 
pasirinkti jų nuomone geriausią mokymo įstaigą, be to – saviv-
aldybė neturėtų dirbtinai finansiškai palaikyti tokių įstaigų, kurios 
negali išsilaikyti, nes jų nepasirenka pakankamas mokinių skaičius.

Valstybiniai egzaminai. Valstybiniuose lietuvių kalbos, 
užsienio kalbos, matematikos ir istorijos egzaminuose 
didesnius nei 75 proc. įvertinimus gavusių mokinių didžiausia 
dalis nuo visų laikiusiųjų 2012 m. yra Pakruojo r. savivaldybėje 
– vidurkis siekia 31 procentą. Mažiausia mokinių dalis, 
valstybinius egzaminus išlaikiusių didesniu nei 75 proc. balu, 

• Savivaldybės iniciatyva netaikyti administracinių apribojimų, 
trukdančių mokiniams ir jų tėvams laisvai pasirinkti mokyklą 
(pvz., nustatant maksimalų klasių skaičių mokykloje ir pan.).
• Finansiškai neremti tokių mokymo įstaigų, kurių nepasirenka 
pakankamas mokinių skaičius.
• Nuolat vykdyti mokyklų tinklo optimizavimą atsižvelgiant į 
demografinius pokyčius.

Pasiūlymai savivaldybėms

4.1.4. Sveikata

Kaip ir kituose sektoriuose, sveikatos priežiūros paslaugų 
kokybės kilimas susijęs su konkurencijos bei pasirinkimo varto-
tojui didinimu. Savivaldybės, kiek tai jų galioje, turėtų užtikrinti 
vienodas konkurencijos sąlygas privačioms ir viešoms sveikatos 
priežiūros įstaigoms. 

Gydytojai. Savivaldybių pateiktais duomenimis buvo 
apskaičiuotas bendras sveikatos priežiūros įstaigose dirbusių 
gydytojų (išskyrus odontologiją)  skaičius bei privačiose 
sveikatos priežiūros įstaigose dirbusių gydytojų dalis 2012 m. 
gruodžio 31 d.
Savivaldybių duomenimis šalyje iš viso dirbo 10016 gydytojų 
iš kurių 23 proc. dirbo privačiai. Daugiausia gydytojų, 
dirbančių privačiai, yra Plungės r. savivaldybėje – 61 proc. 

užfiksuota Neringos savivaldybėje – 0 proc. Vidutiniškai visose 
savivaldybėse didesnį nei 75 proc. įvertinimą gavusių mokinių  
dalis siekia 15 proc.

Mokyklų tinklo optimizavimas. 2012 metais mokinių 
skaičiaus bendrojo lavinimo įstaigose ir ploto jose mažiausias 
santykis buvo Vilniaus mieste ir siekė 3,79 kv.m. moksleiviui. 
Didžiausias patalpų plotas atiteko Neringos savivaldybės 
moksleiviams – 27,26 kv.m. Vidutiniškai visoje Lietuvoje 
vienam mokiniui atiteko 14,91 kv.m.
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Siekiant tikslingos ir taupios socialinės rūpybos savivaldy-
bėse svarbu užtikrinti, kad socialinę paramą (išmokų ar socialinių 
paslaugų pavidalu) savivaldybėse gautų tik tie asmenys, kuriems 
jos tikrai reikia.  Be to,  socialinės rūpybos funkcija savivaldy-
bėse turi būti vykdoma taupant mokesčių mokėtojų pinigus ir 
biudžeto lėšas. Trečia, socialinė parama neturi mažinti paskatų 
žmonėms patiems rūpintis savo gerove.

• Sudaryti vienodas konkurencijos sąlygas veikti viešoms ir 
privačioms įstaigoms bei įmonėms, teikiančioms sveikatos 
priežiūros paslaugas.
• Savivaldybė neturėtų nemokamai ar lengvatinėmis sąly-
gomis suteikti valstybinėms gydymo įstaigoms patalpų ar kitaip 
subsidijuoti jų veiklą.

• Piniginės paramos nepasiturintiems gyventojams skyrimo 
funkciją vykdyti kaip savarankišką savivaldybės funkciją ir taip 
mažinti piktnaudžiavimo socialine parama galimybę.
• Mažinti piktnaudžiavimą socialine parama, didinti jos efek-
tyvumą įvedant aiškius kriterijus (pvz., stebėti faktinį žmonių 
pragyvenimo lygį, neteikti socialinės paramos asmenims, kurie 
į viešuosius darbus atvyksta neblaivūs).
• Daugiau dėmesio socialinės paramos srityse skirti ne social-
inėms išmokoms, o socialinėms paslaugoms teikti.
•Socialinių paslaugų teikime bendradarbiauti su nevyriausyb-
inėmis organizacijomis.

Pasiūlymai savivaldybėms
Pasiūlymai savivaldybėms

4.1.5. Socialinė rūpyba

Socialinės pašalpos. Socialinės pašalpos gavėjų skaičius 
savivaldybėse svyruoja nuo 1,6 proc. iki 15,1 proc. Daugiausiai 
socialinės pašalpos gavėjų yra Anykščių r., Kalvarijos, Kelmės r., 
Lazdijų r. ir Zarasų r. savivaldybėse. Išmokos skiriamos 14-15 
proc. savivaldybės gyventojų. Mažiausia socialinės pašalpos 
gavėjų dalis yra Kauno m., Klaipėdos m., Neringos, Palangos 
ir Vilniaus m. savivaldybėse – 2-4 proc. Vidutiniškai visose 
savivaldybėse socialines pašalpas gaunančių gyventojų dalis 
siekia apie 9,5 proc.

55-iose savivaldybėse piniginės paramos nepasiturintiems 
gyventojams skyrimo funkcija nėra vykdoma kaip savarankiška 
savivaldybės funkcija. Tik 5-iose savivaldybėse (Akmenės r., 
Panevėžio r., Radviliškio r., Raseinių r., Šilalės r.) ši funkcija yra 
atliekama savarankiškai ir savivaldybės pačios nustato socialinių 
pašalpų skyrimo kriterijus.

Kompensacijos. Daugiausiai gyventojų (20,3 proc.), 
gaunančių būsto šildymo kompensaciją – Akmenės r. 
savivaldybėje. Mažiausia būsto šildymo kompensaciją 
gaunančių gyventojų dalis yra Alytaus r. savivaldybėje – 
0,8 proc. Vidutiniškai visose savivaldybėse būsto šildymo 
kompensaciją gaunančių gyventojų dalis siekia 7,5 proc.

Nedarbas. 2012 m. pabaigoje didžiausias bedarbių 
procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų skaičiaus buvo 
Ignalinos savivaldybėje – 20,2 proc., mažiausias – Neringos 
savivaldybėje (6,5 proc.). Vidutinis nedarbo lygis, apie 13 
proc., fiksuotas 8 savivaldybėse.

Nevyriausybinės organizacijos. Siekiant efektyvumo ir 
aukštos paslaugų kokybės konkurencijos užtikrinimas svarbus 
ir socialinių paslaugų teikimo srityje. Šiam tikslui pasiekti 
svarbu, kad savivaldybės nesudarytų kliūčių šioje veikloje 
dalyvauti nevyriausybinėms organizacijoms. 2012 m. gruodžio 
31 d. savivaldybėse veikė 347 dienos centrai, 193 globos 
namai, 69 laikino gyvenimo įstaigos. Iš jų 43 proc. priklausė 
nevyriausybinėms organizacijoms. Rietavo r. ir Neringos 
savivaldybėse veikė tik nevyriausybinės organizacijos. 10-yje 
savivaldybių socialinių paslaugų teikimu rūpinosi tik savivaldybės 
įmonės.

Privačiose sveikatos priežiūros įstaigose dirbančiųjų gydytojų 
nėra Birštono, Elektrėnų, Kaišiadorių r., Kupiškio r., Molėtų 
r., Neringos, Pakruojo r., Panevėžio r., Radviliškio r., Šiaulių 
r., Skuodo r., Trakų r., Zarasų r., savivaldybėse. Vidutinė 
privačiose sveikatos priežiūros įstaigose dirbančių gydytojų 
dalis  siekia 17,1 proc. 

Šeimos gydytojai. Savivaldybių teigimu, savivaldybėse 
paslaugas teikia 1780 šeimos gydytojų, iš kurių 576 (32,4 
proc.) veikia privačiai. 

Didžiausia privačiose pirminę sveikatos priežiūrą 
teikiančiose įstaigose dirbančių šeimos gydytojų dalis su bendru 
šeimos gydytojų skaičiumi buvo Plungės r. savivaldybėje (100 
proc.). Šeimos gydytojų, dirbančių privačiai, nėra Anykščių 
r., Birštono, Elektrėnų r., Kupiškio r., Molėtų r., Neringos, 
Pakruojo r., Panevėžio r., Radviliškio r., Skuodo r., Šiaulių r., 
Visagino bei Zarasų r. savivaldybėse. Vidutinė šeimos gydytojų, 
dirbančių privačiose įstaigose, dalis lyginant su bendru šeimos 
gydytojų skaičiumi yra 27,4 proc.

Daugiausiai  žmonių, prisirašiusių privačiuose pirminės 
sveikatos priežiūros centruose, yra Plungės r. – 100 proc. 
Vidutiniškai 24,8 proc. savivaldybių gyventojų lankosi pas 
privačiai dirbančius šeimos gydytojus.
Vidutinis dienų skaičius laukiant vizito pas šeimos gydytoją 
savivaldybėse ženkliai skiriasi. Dienų skaičius svyruoja nuo 
0 dienų iki 13 dienų. Vidutinis vizito pas šeimos gydytoją 
neskubiais, neūmiais atvejais dienų skaičius visose savivaldybėse 
yra 3 dienos.

2012 m. gruodžio 31 d. šalyje veikė 166-ios 
savivaldybėms priklausančios ambulatorinės pirminės sveikatos 
priežiūros įstaigos, iš kurių 24,7 proc. dirbo nuostolingai. 46-
iose savivaldybėse pirminės sveikatos priežiūros įstaigoms 
buvo skirti papildomi savivaldybės asignavimai. Antrinio bei 
tretinio lygio sveikatos priežiūros centrai buvo nuostolingesni 
– 64,4 proc.
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Nekilnojamojo turto mokestis. Nekilnojamojo turto 
mokesčio tarifas savivaldybėse svyruoja nuo 0,3 iki 1 proc. 
Vidutinis tarifo dydis – 0,7 proc.

Žemės mokestis. Valstybinės žemės mokestis tyrime yra 
skirstomas į penkias grupes. Pirmoji apima žemės ūkio, miškų, 
vandens ūkio, mėgėjiškų sodų ir konservacinės paskirties 
žemes. Antroji grupė – gyvenamąsias teritorijas. Trečioji 
kategorija sudaryta iš komercinei, pramoninei, rekreacinei 
ir iškasenų teritorijoms priskiriamai žemei. Taip pat, išskirta 
grupė apleistai žemei. Likusios teritorijos priskirtos paskutinei 
kategorijai. Žemės mokesčio tarifai savivaldybėse svyruoja 
nuo 0,1 proc. iki 4 proc. Didžiausi tarifai taikomi komercinės 
paskirties ir apleistai žemei. 

Verslo liudijimų kaina. Savivaldybėse taikomas fiksuotas 

Investicijų pritraukimas savivaldybėje yra vienas pagrind-
inių būdų siekiant geresnės gyvenimo kokybės, didesnio darbo 
užmokesčio ir našumo, žemesnio nedarbo lygio.  Siekiant pri-
traukti investicijas, savivaldybės turi užtikrinti palankias investavi-
mo savivaldybėje sąlygas, nekurti administracinių, biurokratinių 
barjerų norintiems investuoti.

Žemės sklypai investuotojams. 45 savivaldybės teigė, 
kad jų teritorijoje yra paruoštų žemės sklypų investuotojams 
su patvirtintais detaliaisiais planais bei būtina infrastruktūra, o 
15 savivaldybių nurodė, kad paruoštų žemės sklypų neturi.

Viešojo ir privataus sektorių partnerystė. Lietuvoje 
yra sudarytos 59 viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės 
sutartys. Daugiausia jų yra Vilniaus m. ir Kalvarijų savivaldybėse, 
atitinkamai po 7 ir 6. 36-ios savivaldybės neturi nė vienos 
viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės sutarties.

Ūkio subjektai. Savivaldybėse veikiančių ūkio subjektų 
skaičius, tenkantis 1000-iui savivaldybės gyventojų, svyruoja 
nuo 12,1 iki 66,2. Mažiausiai veikiančių ūkio subjektų, 1000-
ui gyventojų, tenka Kalvarijų savivaldybėje, daugiausiai – 
Neringoje. Vidutiniškai šalyje 1000-iui gyventojų tenka apie 
21-ą (21,4) veikiantį ūkio subjektą.

Materialinės investicijos. Materialinės investicijos, 
tenkančios vienam savivaldybės gyventojui, 2011 m. svyravo 
nuo 1 tūkst. Lt (Molėtų r.) iki 16 tūkst. Lt (Elektrėnų savivaldybė). 
Savivaldybėse materialinių investicijų kiekis, tenkantis vienam 
gyventojui, vidutiniškai siekė 4,1 tūkst. Lt.
Didžiausio materialinių investicijų kiekio augimo per 7 metus, 
tenkančio vienam gyventojui, pasiekė Elektrėnų savivaldybė – 
13,6 tūkst. Lt. Materialinių investicijų kiekio mažėjimas fiksuotas 
7-iose savivaldybėse. Didžiausias, 7,8 tūkst. Lt mažėjimas 
nustatytas Neringos savivaldybėje. Vidutiniškai materialinių 
investicijų kiekis savivaldybėse didėjo 1,4 tūkst. Lt.

Tiesioginės užsienio investicijos. Tiesioginių užsienio 
investicijų kiekis, tenkantis vienam gyventojui, 2011 m. Lietuvos 
savivaldybėse svyravo nuo 0 tūkst. Lt (Šilalės r.) iki 64,6 tūkst. 
Lt (Mažeikių r.). Vidutinis tiesioginių užsienio investicijų kiekis, 
tenkantis vienam gyventojui savivaldybėje, siekė 4,4 tūkst. Lt.

• Užtikrinti, kad savivaldybės teritorijoje būtų investuotojams 
paruoštų žemės sklypų su patvirtintais detaliaisiais planais ir 
prie sklypo privesta būtina infrastruktūra.
• Kur įmanoma, viešojo sektoriaus projektus vykdyti naudo-
jantis viešojo ir privataus sektorių partneryste.
• Spartinti ir supaprastinti detaliojo plano tvirtinimo bei statybą 
leidžiančių dokumentų išdavimo procedūras.

Pasiūlymai savivaldybėms
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4.2.2. Mokesčiai

Savivaldybių nustatomi mokesčiai nėra tik būdas surinkti 
pajamas į biudžetą. Mokesčių dydis  daro poveikį žmonių elge-
siui ir sprendimams. Siekiant palankesnių sąlygų investavimui, 
skatinant verslumą, savivaldybė turi sukurti palankią mokesčių 
sistemą ir mažinti mokesčių tarifus.

4.2 Savivaldybė investuotojui
4.2.1. Investicijos ir plėtra

Tiesioginių užsienio investicijų kiekio, tenkančio vienam 
gyventojui, didžiausias augimas per 7 metus yra fiksuotas 
Mažeikių r. savivaldybėje ir siekė 46,7 tūkst. Lt, mažiausias – 
Molėtų r. savivaldybėje ( -1,1 tūkst. Lt). Vidutinis tiesioginių 
užsienio investicijų kiekis savivaldybėse augo 2,9 tūkst. Lt.
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Biudžeto pajamos. Savivaldybių biudžeto pajamos, 
tenkančios vienam gyventojui, 2012 m. savivaldybėse kito nuo 
1,8 tūkst. Lt Kauno r. savivaldybėje iki 8,9 tūkst. Lt Neringos 
savivaldybėje. Lietuvos savivaldybių biudžeto pajamos, 
tenkančios vienam gyventojui, vidutiniškai siekė 2,6 tūkst. Lt. 

Skola. 2012 m. pabaigoje mažiausias skolas procentais 
nuo pajamų turėjo Visagino (2,2 proc.), Vilniaus r. (8,8 
proc.) ir Neringos (13,5 proc.) savivaldybės. Didžiausia skola 
procentais nuo pajamų  buvo Vilniaus m. savivaldybėje, kuri 
siekė 117,5 proc. Per tris metus (nuo 2009 m. iki 2011 m.) 
skola sumažėjo tik Panevėžio r. savivaldybėje. Didžiausias 
skolos augimas fiksuotas Vilniaus mieste – 58,5 procentiniais 
punktais. 

4.3. Savivaldybės valdymas
4.3.1 Biudžetas

Gyvenimas pagal pajamas viešajam sektoriui yra labai svar-
bus. Didėjanti savivaldybių biudžetų skola bei kreditoriniai įsis-
kolinimai rodo, jog savivaldybė gyvena ne pagal išgales, nukelia 
svarbius sprendimus ir finansinių problemų sprendimą į ateitį. 
Svarbu ir tai, jog savivaldybių biudžetų lėšos būtų leidžiamos 
skaidriai, t.y. viešuosiuose pirkimuose galėtų dalyvauti visi norin-
tieji, o ne iš anksto pagal siaurus kriterijus pasirinkti dalyviai.

• Mažinti nekilnojamo turto mokesčio tarifus.
• Mažinti žemės mokesčio tarifus. 
• Mažinti fiksuoto pajamų mokesčio už verslo liudijimus dydį.

Pasiūlymai savivaldybėms

• Mažinti savivaldybės skolą.
• Mažinti savivaldybės kreditorinį įsiskolinimą.
• Kuo didesnę dalį viešųjų pirkimų vykdyti naudojantis atvirai 
skelbiamais konkursais, nekeliant specifinių reikalavimų, kad 
juose  galėtų dalyvauti kuo daugiau dalyvių.

Pasiūlymai savivaldybėms
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pajamų mokesčio dydis už verslo liudijimą 2013 m. smarkiai 
skiriasi, taip pat skiriasi ir fiksuotas pajamų mokesčio dydis 
taikomas skirtingoms veikloms. Mokesčio dydis savivaldybėse 
svyruoja nuo 0 iki 3500 Lt. Vidutiniškai didžiausi fiksuotų pajamų 
mokesčio tarifai už verslo liudijimą yra taikomi: specialiesiems 
statybos darbams – 1158 Lt, statybos baigimo apdailos ir 
valymo darbams – 1077 Lt, variklinių transporto priemonių 
techninei priežiūrai ir remontui – 1044 Lt. Vidutiniškai 
mažiausi fiksuotų pajamų mokesčio tarifai už verslo liudijimą 
yra taikomi: batų valymui – 453 Lt, laiptinių valymui – 471 Lt, 
langų valymui – 474 Lt.

Kreditorinis įsiskolinimas. 2012 m. pabaigoje 18 
savivaldybių neturėjo kreditorinio įsiskolinimo. Didžiausias 
kreditorinis įsiskolinimas fiksuojamas Vilniaus m. savivaldybėje, 
kuris siekė 27,3 proc. savivaldybės biudžeto pajamų. 
Viešieji pirkimai. 2012 m. savivaldybės vykdė 2459 viešuosius 
pirkimus (išskyrus mažos vertės pirkimus), iš kurių 95 proc. 
sudarė atviri viešieji konkursai (atviras konkursas – pirkimo 
būdas, kai kiekvienas suinteresuotas tiekėjas gali pateikti 
pasiūlymą). Mažiausiai atvirųjų konkursų buvo vykdyta Pagėgių 
(58,3 proc. nuo visų viešųjų pirkimų), Kretingos r. (77,8 proc.), 
Šiaulių m. (78,6 proc.) savivaldybėse. 

4.3.2 Turto valdymas

Neefektyvus savivaldybėms priklausančio turto valdymas 
yra našta mokesčių mokėtojams. Savivaldybės turi siekti taupaus 
turto valdymo,  privatizuoti tą turtą, kuris nėra būtinas pagrind-
inėms savivaldybės funkcijoms vykdyti.

Savivaldybių įmonės. Daugiausia įmonių, kuriose 
savivaldybė turi kapitalo (AB, UAB, Savivaldybės įmonės), 
2012 m. buvo Vilniaus m. savivaldybėje – 22. Toliau rikiuojasi 
Kauno m. (15) ir Klaipėdos m. (14) savivaldybės. Savivaldybių 
duomenimis, Lietuvos savivaldybėms priklauso 142 paslaugas 
teikiančios įmonės. Iš jų – 62 pirtys, 8 laidojimo namai, 56 
įmonės teikia daugiabučių administravimo paslaugas ir 16 
knygynų. Daugiausia šias paslaugas teikiančių įmonių yra 
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Organizacinė struktūra. Savivaldybių administracijose, 
taryboje bei kontrolės ir audito tarnybose iš viso dirba 6656 
darbuotojai. Neringos savivaldybėje darbuotojų skaičius, ten-
kantis tūkstančiui gyventojų 2012 m., buvo didžiausias ir siekė 
14,7. Mažiausias santykis fiksuotas Vilniaus m. savivaldybėje, 
kurioje 1000-iui gyventojų tenka 1,2 darbuotojo. Vidutinis 
darbuotojų skaičius, tenkantis 1000-iui gyventojų – 3,2.

„Vieno langelio“ principas. 44 savivaldybės nurodė, 
kad 2013 m. savivaldybėje yra įdiegtas ir veikia „vieno langelio“ 
principas. Likusios 16 savivaldybių atsakė, kad „vieno langelio“ 
principo jų teritorijoje įdiegta nėra.

Ginčai teismuose. Didžiausias skaičius teismuose 
pradėtų ginčų tarp savivaldybės ir jos gyventojų ar įmonių, 
tenkantis tūkstančiui gyventojų 2012 m., buvo Palangos sa-
vivaldybėje (4,8 ginčai). Kauno m. savivaldybė 2012 m. gavo 
daugiausiai skundų dėl savivaldybės veiklos, tenkančių tūk-
stančiui gyventojų – 0,5 skundo. 

Interneto svetainė. Elektrėnų, Jonavos r., Joniškio r., 
Klaipėdos r., Marijampolės, Šilutės r., Švenčionių r., Visagino 
savivaldybių oficialių interneto svetainių atitikimo Bendrųjų 
reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų inter-
neto svetainėms apraše išdėstytoms nuostatoms procentas 
yra didžiausias (98,3 proc.). Prasčiausiai šias nuostatas atitinka 
Rokiškio r. savivaldybė, surinkusi 41,4 proc.

• Mažinti savivaldybei priklausančių įmonių ir viešųjų įstaigų 
skaičių.
• Mažinti savivaldybei priklausančių pastatų ir patalpų (ypač 
nenaudojamų) plotą.
•Atsisakyti savivaldybei priklausančių pirčių, laidojimo namų,  
daugiabučių administravimo paslaugas teikiančių įmonių, kirpy-
klų, knygynų.

Pasiūlymai savivaldybėms

• Diegti ne tik teoriškai, bet ir faktiškai veikiantį „vieno lange-
lio“ principą.
• Mažinti savivaldybės administracijos ir seniūnijų darbuotojų 
skaičių.
• Tobulinti oficialias savivaldybių interneto svetaines taip, kad 
jos būtų patogios ir informatyvios savivaldybės gyventojams.

Pasiūlymai savivaldybėms

4.3.3. Administracija
Aiškumas, kur kreiptis, savalaikis ir greitas aptarnavimas, 

pakankamas informacijos kiekis yra svarbūs kiekvienam gyvento-
jui, turinčiam tiesiogiai susidurti su savivaldybės veikla. Savivaldy-
bių administracijos veiklos efektyvumo, mokesčių mokėtojų pin-
igų taupymo prasme svarbus ir savivaldybių personalo valdymas.
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Panevėžio r. ir Telšių r. savivaldybėse, t. y. po 11 įmonių. 
Pastatų plotas. Didžiausias nuosavybės teise 

priklausančių pastatų plotas, tenkantis vienam gyventojui 2012 
m. gruodžio 31 d., yra Druskininkų savivaldybėje (9,6  kv. m.), 
mažiausias – Marijampolės savivaldybėje (0,2 kv. m.).

Didžiausias nuosavybės teise priklausančių, tačiau 
nenaudojamų pastatų plotas, tenkantis vienam gyventojui 
2012 m. gruodžio 31 d., taip pat fiksuotas Druskininkų 
savivaldybėje (2,36 kv. m.). Kėdainių r., Plungės r., ir Šilalės r. 
savivaldybės neturi nenaudojamo pastatų ploto. 

Pastatų privatizavimas. 2011 m. ir 2012 m. 14 
savivaldybių neprivatizavo jokių pastatų ar patalpų. Didžiausia 
dalis privatizuoto pastatų ir patalpų ploto, lyginant su visu 
nuosavybės teise priklausančiu pastatų plotu, buvo Ignalinos 
savivaldybėje – 21,7 proc.

Biudžetinės ir viešosios įstaigos. Daugiausia biudžetinių 
ir viešųjų įstaigų (išskyrus įstaigas, skirtas teikti ikimokyklinio 
ugdymo, švietimo, socialines – t. y. globos įstaigos, dienos 
centrai, socialiniai būstai, kultūros namai – ir sveikatos 
priežiūros paslaugas) 2012 m. gruodžio 31 d. buvo įsteigusi 
Vilniaus m. savivaldybė – 48. Biudžetinių ir viešųjų įstaigų 
neturi Kalvarijos, Klaipėdos r. Pagėgių, Širvintų r. savivaldybės.

Automobiliai. Pagal savivaldybių pateiktus duomenis, 
pastarosioms priklauso 1732 automobiliai. Daugiausiai 
savivaldybės turimų ar nuomojamų automobilių vienam 
savivaldybės administracijos darbuotojui 2012 m. gruodžio 31 
d. atiteko Šakių r. savivaldybėje – 1,1. 



Akmenės r.

Akmenės rajono savivaldybė, surinkusi 
50,5 balo iš 100, Lietuvos savivaldybių 
indekse užėmė 23 vietą iš 53 rajonų 
savivaldybių. Tai aukščiausias savivaldybės 
pasiektas įvertinimas balais, kurį nulėmė 
geresni įvertinimai biudžeto, investicijų bei 
švietimo srityse.

Biudžeto srityje savivaldybė gavo 
aukštesnius įvertinimus dėl sumažintos skolos 
proc. nuo pajamų (7 procentiniais punktais). 
Pagerėjo situacija ir atvirų viešųjų pirkimų 
srityje. Apie 97 proc. vykdytų pirkimų buvo 
atviri visiems rinkos dalyviams. Investicijų 
srityje fiksuotas ženklus, daugiau nei 4000 
Lt materialinių investicijų vienam gyventojui 
augimas. Kiek mažiau, 2000 Lt, didėjo ir 
tiesioginių užsienio investicijų kiekis, tenkantis 
vienam gyventojui. Aukštesnis įvertinimas 
švietimo srityje buvo nulemtas naujų rodiklių 
atsiradimo: savivaldybės papildomai (be 
mokinio krepšelio) skiriamų lėšų dalis vienam 
mokiniui ir vidutinio tenkančio ploto vienam 
mokiniui kitimas per praėjusius dešimt 
metų. Abu rodikliai įvertinti aukštesniais nei 
vidutiniai balais.

Lyginant su praėjusiaisiais metais Akmenės 
r. savivaldybė prasčiau įvertinta komunalinio 
ūkio, sveikatos bei administracijos srityse. 
Žemesnį balą komunalinio ūkio srityje 
nulėmė nuostolingos vandens tiekimo bei 
atliekų surinkimo paslaugas teikiančių įmonių 
veiklos. Sveikatos srityje ženkliai pablogėjo 
bendras ir privačiai dirbančių gydytojų 
skaičiaus santykis. Administracijos įvertinimą 
pablogino išaugęs skundų ir ginčų skaičius.20
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Alytaus m.

Alytaus miesto savivaldybė, surinkusi 48,8 
balo iš 100, Lietuvos savivaldybių indekse 
užėmė 7 vietą iš 7 miestų savivaldybių. 
Nors savivaldybės pasiektas įvertinimas 
balais aukštesnis nei praėjusiais metais, prasti 
įvertinimai švietimo, sveikatos bei investicijų 
srityse neleido užimti aukštesnės pozicijos.

Žemesnis įvertinimas švietimo srityje 
buvo nulemtas prastesnių moksleivių laikytų 
egzaminų rezultatų. Metodologijos pokyčiai 
taip pat turėjo įtakos, nes naujai įvestuose 
rodikliuose (savivaldybės papildomai (be 
mokinio krepšelio) skiriamų lėšų dalis vienam 
mokiniui ir vidutinio tenkančio ploto vienam 
mokiniui kitimas per praėjusius dešimt metų) 
įvertinimai buvo žemiau vidurkio. Sumažėjęs 
privačiame sektoriuje dirbančių gydytojų 
skaičius bei išaugęs vidutinis dienų skaičius 
laukiant vizito pas gydytoją, lėmė prastesnį 
įvertinimą šioje srityje. Taip pat, Alytaus 
miestas yra tarp mažiausiai vienam gyventojui 
pritraukiančių materialinių ir tiesioginių 
užsienio investicijų, lyginant su kitų miestų 
savivaldybėmis. Žemesnį įvertinimą lėmė ir 
mažiausias veikiančių ūkio subjektų skaičius, 
tenkantis vienam gyventojui.

Daugelyje sričių Alytaus miestas gavo 
šiek tiek geresnius įvertinimus. Didžiausi 
pagerėjimai užfiksuoti savivaldybės valdyme. 
Turto valdymo srityje sumažėjo viešųjų ir 
biudžetinių įstaigų skaičius, automobilių 
parkas. Išaugus atvirų viešųjų pirkimų daliai, 
pagerėjo ir biudžeto srities įvertinimas. 
Administracijos srityje sumažėjus ginčų ir 
skundų skaičiui, taip pat fiksuotas pagerėjimas. 21
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Alytaus r.

Alytaus rajono savivaldybė, surinkusi 
42,4 balo iš 100, Lietuvos savivaldybių 
indekse užėmė 45 vietą iš 53 rajonų 
savivaldybių. Nors savivaldybės pasiektas 
įvertinimas balais aukštesnis nei praėjusiais 
metais, prasti įvertinimai investicijų, 
sveikatos bei socialinės rūpybos srityse 
neleido pakilti į aukštesnę poziciją.

Tik 15 Lietuvos savivaldybių neturi 
bendrojo miesto plano. Alytaus r. yra 
viena iš tokių savivaldybių. Tai buvo viena iš 
pagrindinių priežasčių, nulėmusių prastesnį 
investicijų srities įvertinimą. Panaši situacija 
susiklostė ir sveikatos sektoriuje. Dalis 
naujų rodiklių gavo žemesnį nei vidutinį 
įvertinimą. Taip pat fiksuotas privačiame 
sektoriuje dirbančių gydytojų skaičiaus 
mažėjimas. Nedarbo lygio augimas nuo 
16,5 proc. iki 19,1 proc. lėmė prastesnį 
įvertinimą socialinės rūpybos srityje. 

Turto valdymo srityje Alytaus r. gavo 
puikius įvertinimus dėl žemo nenaudojamų 
patalpų ir gyventojų santykio. Maksimalus 
įvertinimas buvo suteiktas už nenaudojamų 
ir privatizuotų patalpų santykį. Privatizacija 
teigiamai paveikė ir kitus rodiklius. Geresni 
mokinių egzaminų rezultatai bei aukštesni 
nei vidutiniai įvertinimai tarp naujų švietimo 
srities rodiklių lėmė pagerėjusį įvertinimą. 
Pasikeitusi metodologija teigiamai paveikė 
transporto srities įvertinimą – surinktas 
maksimalus balų skaičius.

22
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Anykščių r.

Anykščių rajono savivaldybė, surinkusi 
42,7 balo iš 100, Lietuvos savivaldybių 
indekse užėmė 43 vietą iš 53 rajonų 
savivaldybių. Tai aukščiausias savivaldybės 
pasiektas įvertinimas balais, kurį nulėmė 
geresni įvertinimai komunalinio ūkio, 
investicijų bei administracijos srityse.

Pasikeitus centralizuoto šilumos teikimo 
organizavimo formai iš savivaldybės įmonės 
į mišraus kapitalo, pagerėjo įvertinimas 
komunalinio ūkio srityje. Padvigubėjusios 
tiesioginės užsienio investicijos ir 1000 Lt 
vienam gyventojui išaugusios materialinės 
investicijos, kartu su užmegzta viešojo 
ir privataus sektoriaus partneryste lėmė 
geresnius investicijų srities įvertinimus. 
Sumažėjęs skundų skaičius teigiamai 
paveikė administracijos srities įvertinimą. 

Anykščių rajonui pakilti dar aukščiau 
sutrukdė prasti įvertinimai socialinės 
rūpybos, mokesčių bei švietimo srityse. 
Išliekantis aukštas nedarbo lygis (18 proc.) 
ir augantis socialinės pašalpos gavėjų 
santykis su gyventojų skaičiumi neleidžia 
gauti gero įvertinimo socialinės rūpybos 
srityje. Nuo šiol vertinamas žemės 
mokestis lėmė prastesnį bendrą įvertinimą 
mokesčių srityje. Prastas mokyklų tinklo 
optimizavimas mažėjant mokinių skaičiui 
buvo priežastis žemesniam įvertinimui 
švietimo srityje. Tam įtakos turėjo ir 
prastesni valstybinių egzaminų rezultatai.
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Birštono

Birštono savivaldybė, surinkusi 44,7 
balo iš 100, Lietuvos savivaldybių indekse 
užėmė 37 vietą iš 53 rajonų savivaldybių. 
Tai prasčiausias savivaldybės iki šiol indekse 
pasiektas įvertinimas balais, kurį nulėmė 
daug prastesni įvertinimai komunalinio 
ūkio, švietimo, socialinės rūpybos bei turto 
valdymo srityse. 

Nuostolingai dirbančios šilumos 
tiekimo bei vandens tiekimo bendrovės 
lėmė prastesnius įvertinimus komunalinio 
ūkio srityje. Švietimo srityje dalis naujų 
rodiklių teigiamai paveikė savivaldybės 
įvertinimą, tačiau prasti egzaminų rezultatai 
neleido gauti geresnio nei pernai įvertinimo. 
Augantis socialinių pašalpų ir būsto šildymo 
kompensacijų gavėjų skaičius neigiamai 
paveikė socialinės rūpybos sritį. Išaugęs 
nenaudojamų pastatų plotas bei mažesnis 
privatizuotų pastatų plotas neigiamai 
atsiliepė turto valdymo srities įvertinimui.

Prastesnius įvertinimus dalinai 
kompensavo geresni rezultatai 
administracijos, investicijų bei transporto 
srityse. Birštonas viena iš nedaugelio 
savivaldybių, kur viešo transporto 
paslaugos užtikrinamos tik privataus 
vežėjo. Investicijų srityje fiksuotas daugiau 
kaip 3 tūkst. Lt materialinių investicijų 
augimas vienam gyventojui. Mažesnis 
teismuose pradėtų ginčių skaičius pagerino 
administracijos srities įvertinimą.
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Biržų r.

Biržų rajono savivaldybė, surinkusi 41,2 
balo iš 100, Lietuvos savivaldybių indekse 
užėmė 48 vietą iš 53 rajonų savivaldybių. 
Tai prasčiausias savivaldybės iki šiol indekse 
pasiektas įvertinimas balais, kurį nulėmė 
prastesni įvertinimai investicijų, turto 
valdymo bei administracijos srityse.

Žemesnis balas investicijų srityje didžiąja 
dalimi skirtas dėl bendrojo miesto plano 
neturėjimo. Šis naujas rodiklis neigiamai 
įvertinimus paveikė tik 15 savivaldybių, 
tarp kurių yra ir Biržų r. Nuo 4 iki 7 išaugęs 
savivaldybės valdomų įmonių skaičius 
kartu su padidėjusių nenaudojamų pastatų 
plotu buvo pagrindinės blogesnio turto 
valdymo srities įvertinimo priežastys. Biržų 
r. savivaldybėje fiksuotas didžiausias gautų 
skundų skaičius visoje Lietuvoje nulėmė 
daug prastesnį administracijos srities 
įvertinimą.

Dauguma kitų sričių taip pat įvertintos 
prasčiau, išimtimi galima laikyti tik biudžeto 
ir komunalinio ūkio rodiklius. Pasikeitus 
atsiskaitymo už atliekų surinkimo paslaugas 
organizavimo formai, t.y. iš savivaldybės 
numatytos rinkliavos į sutarčių tarp paslaugos 
gavėjo ir teikėjo, buvo gautas aukštesnis 
komunalinio ūkio srities įvertinimas. Biržų 
r. savivaldybė pradėjo vykdyti ir daugiau 
atvirų viešųjų konkursų. Pastarieji sudarė 
net apie 90 proc. visų viešųjų pirkimų 
(išskyrus mažos vertės pirkimus). Taip 
pat, sustabdytas skolos augimas teigiamai 
atsiliepė biudžeto srities įvertinimui. 25
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Druskininkų

Druskininkų savivaldybė, surinkusi 62,2 
balo iš 100, Lietuvos savivaldybių indekse 
užėmė 3 vietą iš 53 rajonų savivaldybių. Tai 
geriausias savivaldybės pasiektas įvertinimas 
balais, kurį nulėmė geresni įvertinimai 
investicijų, biudžeto bei socialinės rūpybos 
srityse.

Druskininkai išsiskiria būdami vieni iš 
daugiausiai vykdančių viešo ir  privataus 
sektoriaus partnerysčių – 2012 m. jų buvo 5 
(2011 m. – 1). Taip pat, augo ir  materialinių 
bei tiesioginių užsienio investicijų kiekis 
vienam gyventojui. Visa tai lėmė daug geresnį 
investicijų srities įvertinimą. Sugebėjimas 
mažinti biudžeto skolą, kai daugelyje 
savivaldybių ji auga, buvo pagrindinis faktorius, 
dėl kurio savivaldybė biudžeto srityje gavo 
aukštesnį įvertinimą. Mažėjantis socialinės 
pašalpos bei būsto šildymo kompensacijų 
gavėjų skaičius nulėmė geresnį socialinės 
rūpybos įvertinimą savivaldybėje. 

Siekti dar geresnio įvertinimo Druskininkų 
savivaldybei sutrukdė prastesni įvertinimai 
švietimo, sveikatos bei turto valdymo srityse. 
Vidutiniški įvertinimai švietimo srityje tarp naujų 
rodiklių (savivaldybės skiriamos papildomos 
lėšos vienam mokiniui bei mokyklų tinklo 
optimizavimas) lėmė prastesnius įvertinimus. 
Taip pat, metodologiniai pokyčiai buvo 
pagrindinė priežastis ir prastesnio sveikatos 
srities įvertinimo. Padidėjęs biudžetinių ir 
viešųjų įstaigų skaičius kartu su nenaudojamų 
pastatų plotu bei sumažėjusi privatizacija buvo 
tarp pagrindinių veiksnių, lėmusių prastesnį 
turto valdymo srities įvertinimą.26
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Elektrėnų

Elektrėnų savivaldybė, surinkusi 44,3 
balo iš 100, Lietuvos savivaldybių indekse 
užėmė 39 vietą iš 53 rajonų savivaldybių. 
Geresnį savivaldybės įvertinimą balais 
nulėmė pagerėjimas investicijų, biudžeto 
bei administracijos srityse.

Elektrėnų savivaldybė sudarė vieną 
viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės 
sutartį, parengė žemės sklypus su 
infrastruktūra, tinkamus pritraukti naujiems 
investuotojams, taip pat pritraukė daugiau 
tiesioginių užsienio investicijų vienam 
gyventojui. Visa tai teigiamai paveikė 
investicijų srities įvertinimą. Biudžeto 
srityje pagrindinis rodiklis, lėmęs aukštesnį 
įvertinimą – išaugusi atvirų viešųjų pirkimų 
dalis (apie 94 proc.). Administracijos 
srityje išlaikyti stabilūs rodikliai, pablogėjus 
situacijai kitose savivaldybėse, lėmė geresnį 
įvertinimą Elektrėnų savivaldybei.

Pagrindinės priežastys, atsvėrusios 
pagerėjimą bendrame įvertinime, buvo 
nulemtos pablogėjimo komunalinio ūkio 
bei socialinės rūpybos srityse. Elektrėnų 
savivaldybei priklausančios šilumos, vandens 
tiekimo bei atliekų surinkimo bendrovės 
dirbo nuostolingai. Šie rodikliai signalizuoja 
apie prastą komunalinio ūkio situaciją, 
tai atsispindi ir balų skaičiuje šioje srityje. 
Augantis nedarbo lygis bei metodologiniai 
pokyčiai (dėl nevyriausybinių organizacijų 
įsitraukimo) lėmė žemesnį socialinės 
rūpybos srities įvertinimą. 27
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Ignalinos r.

Ignalinos rajono savivaldybė, surinkusi 
46,4 balo iš 100, Lietuvos savivaldybių 
indekse užėmė 31 vietą iš 53 rajonų 
savivaldybių. Geresnį savivaldybės 
įvertinimą nulėmė aukštesni balai investicijų, 
turto valdymo bei administracijos srityse.

Investicijų srities geresniam įvertinimui 
didelę įtaką turėjo keturios naujai 
įgyvendintos viešojo ir privataus verslo 
partnerystės. Taip pat, beveik padvigubėjęs 
materialinių investicijų kiekis vienam 
gyventojui. Mažėjantis savivaldybės 
valdomų įmonių bei viešųjų ir biudžetinių 
įstaigų skaičius, kartu su ženkliai sumažėjusiu 
nenaudojamų pastatų plotu ir kelis kartus 
išaugusiu privatizuotų pastatų plotu sudarė 
sąlygas gauti geresnį įvertinimą turto 
valdymo srityje. Mažesnis gautų skundų 
skaičius pagerino administracijos srities 
įvertinimą. 

Ignalinos r. prastesnius įvertinimus 
gavo tik mokesčių bei socialinės rūpybos 
srityse, tačiau žemas gautų balų skaičius 
švietimo srityje sukliudė šiai savivaldybei 
pakilti į aukštesnę vietą indekse. Pasikeitusi 
metodologija bei du kartus už šalies 
vidurkį aukštesnė vidutinė verslo liudijimo 
kaina atsiliepia prastam mokesčių srities 
įvertinimui. Augantis nedarbas, socialinių 
pašalpų bei būsto šildymo kompensacijų 
gavėjų skaičius pablogino socialinės 
rūpybos srities įvertinimą. 
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Jonavos r.

Jonavos rajono savivaldybė, surinkusi 
52,7 balo iš 100, Lietuvos savivaldybių 
indekse užėmė 16 vietą iš 53 rajonų 
savivaldybių. Geresnį savivaldybės 
įvertinimą nulėmė aukštesni balai biudžeto, 
turto valdymo bei komunalinio ūkio srityse.

Jonavos r. biudžeto srityje išsiskiria, tuo 
kad visi viešieji pirkimai (išskyrus mažos 
vertės) yra vykdomi atvirų pirkimų būdu. 
Ženkliai sumažėjus nenaudojamų pastatų 
plotui ir padvigubėjus privatizuotų pastatų 
plotui gautas aukštesnis įvertinimas turto 
valdymo srityje. Nenuostolingai dirbančios 
atliekų surinkimo bei šilumos tiekimo 
bendrovės pagerino komunalinio ūkio 
srities įvertinimą. 

Siekdama kilti į viršų Lietuvos 
savivaldybių indekse Jonavos r. savivaldybė 
turi gerinti įvertinimus mokesčių, socialinės 
rūpybos bei sveikatos srityse. Jonavos r. 
yra tarp taikančių mažiausius tarifus verslo 
liudijimams, tačiau aukšti nekilnojamojo 
turto bei žemės mokesčiai neleidžia 
gauti geresnio įvertinimo šioje srityje. 
Metodologiniai pokyčiai bei augantis 
socialinių pašalpų gavėjų skaičius lėmė 
dar žemesnį įvertinimą socialinės rūpybos 
srityje. Nuostolingai dirbančios gydymo 
įstaigos – viena pagrindinių priežasčių, 
nulėmusių prastesnį įvertinimą.
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Joniškio r.

Joniškio rajono savivaldybė, surinkusi 
39,3 balo iš 100, Lietuvos savivaldybių 
indekse užėmė 51 vietą iš 53 rajonų 
savivaldybių. Geresnį savivaldybės 
įvertinimą nulėmė aukštesni balai investicijų 
bei biudžeto srityse. 

Augantis, vienam gyventojui tenkantis 
ūkio subjektų skaičius bei du kartus 
didesnės materialinės investicijos vienam 
gyventojui buvo pagrindinės priežastys, 
lėmusios aukštesnį įvertinimą investicijų 
srityje. Gebėjimas sustabdyti skolos 
augimą proc. nuo pajamų laikotarpiu, kai 
daugumoje savivaldybių ji auga, leido gauti 
aukštesnį įvertinimą biudžeto srityje. Taip 
pat, išaugusi atvirų viešųjų pirkimų dalis 
visuose viešuosiuose pirkimuose buvo tarp 
svarbių veiksnių, pagerinusių savivaldybės 
įvertinimą.

Pablogėję turto valdymo bei socialinės 
rūpybos įvertinimai kartu su nuolat žemu 
komunalinio ūkio, švietimo bei mokesčių 
sričių balų skaičiumi, neleidžia pakilti 
Joniškio rajonui į aukštesnes pozicijas. 
Savivaldybės valdomų įmonių skaičius 
išaugo nuo 5 iki 11, biudžetinių ir viešųjų 
įstaigų skaičius šoktelėjo nuo 0 iki 11. 
Taip pat padidėjo nenaudojamų pastatų 
plotas. Visa tai atsispindi ir prastesniame 
turto valdymo rodiklyje. Augantis nedarbas 
bei naudojamų rodiklių pokyčiai nulėmė 
prastesnį socialinės rūpybos srities 
įvertinimą.30
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Jurbarko r.

Jurbarko rajono savivaldybė, surinkusi 
43,5 balo iš 100, Lietuvos savivaldybių 
indekse užėmė 41 vietą iš 53 rajonų 
savivaldybių. Prastesnį savivaldybės 
įvertinimą nulėmė žemesni balai sveikatos, 
socialinės rūpybos bei mokesčių srityse. 

Sveikatos srityje, įvykus 
metodologiniams pokyčiams, atsirado 
naujų rodiklių. Vienas iš jų vertina, ar 
gydymo įstaigos dirba nenuostolingai. 
Būtent tai ir lėmė prastesnį Jurbarko r. 
įvertinimą šioje srityje. Ženklus socialinės 
pašalpos gavėjų skaičiaus augimas kartu 
su nedarbo lygio kilimu nuo 14 proc. iki 
17 proc. buvo pagrindinės priežastys 
nulėmusios prastesnį socialinės rūpybos 
srities įvertinimą. Vienas iš naujų rodiklių 
– žemės mokestis, padarė didžiausią 
neigiamą poveikį žemam mokesčių srities 
įvertinimui.

Jurbarko r. situacija gerėjo biudžeto 
bei investicijų srityse. Išaugusi atvirų 
viešųjų pirkimų dalis visuose viešuosiuose 
pirkimuose (išskyrus mažos vertės) leido 
gauti geresnį įvertinimą biudžeto srityje. 
Augantis veikiančių ūkio subjektų skaičius 
vienam gyventojui bei didesnis tiesioginių 
užsienio investicijų pritraukimas vienam 
gyventojui nulėmė pagerėjimą investicijų ir 
plėtros srityje. Siekdama geresnės pozicijos 
savivaldybių reitinge Jurbarko r. savivaldybė 
turėtų stengtis įgyvendinti pasiūlymus, 
skirtus komunalinio ūkio sričiai. 31
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Kaišiadorių r.

Kaišiadorių rajono savivaldybė, 
surinkusi 52,8 balo iš 100, Lietuvos 
savivaldybių indekse užėmė 15 vietą iš 53 
rajonų savivaldybių. Prastesnį savivaldybės 
įvertinimą nulėmė žemesni balai švietimo, 
sveikatos bei komunalinio ūkio srityse.

Pailgėjęs vizito laukimo pas gydytoją 
laikas, sumažėjęs privačių gydytojų 
skaičius bei dalis nuostolingai dirbančių 
gydymo įstaigų nulėmė, kad Kaišiadorių 
r. savivaldybė gavo žemesnį įvertinimą 
sveikatos srityje. Švietimo srityje lemiantys 
faktoriai buvo pasikeitusi metodologija. 
Naujai įvesti rodikliai gavo žemesnius 
už vidutinį įvertinimus, taip pat mokiniai 
prasčiau laikė ir egzaminus. Visa tai atsispindi 
ir prastesniame švietimo srities įvertinime. 
Pasikeitus centralizuoto šilumos tiekimo 
organizavimo formai ir atsiradus mišraus 
kapitalo (savivaldybės ir privataus) įmonei, 
buvo gautas aukštesnis balas komunalinio 
ūkio srityje. 

Bendras pagerėjimas fiksuotas biudžeto, 
administracijos ir investicijų srityse. Išaugusi 
atvirų viešųjų pirkimų dalis (100 proc.) 
bendrame vykdytų viešųjų pirkimų skaičiuje 
prisidėjo prie geresnio bendro biudžeto 
srities įvertinimo. Daugiau kaip 2 tūkst. Lt 
išaugusios materialinės investicijos vienam 
gyventojui pagerino investicijų srities bendrą 
balą. Mažėjantis skundų ir ginčų skaičius 
atsispindėjo pagerėjusiame administracijos 
srities įvertinime.
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Kalvarijos

Kalvarijų savivaldybė, surinkusi 56,5 balo 
iš 100, Lietuvos savivaldybių indekse užėmė 
9 vietą iš 53 rajonų savivaldybių. Tai geriausias 
iki šiol savivaldybės įvertinimas Lietuvos 
savivaldybių indekse. Rezultatą nulėmė 
aukštesni balai komunalinio ūkio, investicijų 
bei biudžeto srityse.

Aukštesnis balas komunalinio ūkio srityje 
gautas dėl pasikeitusios centralizuoto šilumos 
tiekimo organizavimo formos. Šią paslaugą 
pradėjo teikti privataus kapitalo įmonė. Atliekų 
surinkimo paslaugas pradėjo teikti mišraus 
kapitalo įmonė, o daugiabučių administravimas 
iš savivaldybės įmonės buvo perleistas privačiai. 
Investicijų srityje pagerėjimas fiksuotas dėl 
atsiradusių investuotojams paruoštų žemės 
sklypų. Taip pat, sudarytos penkios naujos 
viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės. 
Įvertinimą teigiamai paveikė ir padvigubėjusios 
materialinės investicijos vienam gyventojui. 
Biudžeto srityje fiksuotas skolos proc. nuo 
pajamų mažėjimas bei išaugusi atvirų viešųjų 
pirkimų dalis. 

Užimti aukštesnę poziciją savivaldybių 
reitinge Kalvarijų savivaldybei sutrukdė 
prastesni įvertinimai švietimo, sveikatos 
bei socialinės rūpybos srityse. Švietimo 
srities įvertinimas gavo prastesnį įvertinimą 
dėl prasčiau išlaikytų valstybinių egzaminų. 
Pailgėjus laukimo pas gydytoją vizito laikui 
bei dėl dalies nuostolingai dirbančių gydymo 
įstaigų (keitėsi metodologija), sveikatos 
sektoriaus bendras balas buvo žemesnis nei 
prieš metus. Nuo 14 proc. iki 17 proc. išaugęs 
nedarbo lygis lėmė pablogėjimą socialinės 
rūpybos srityje. 33
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Kauno m.

Kauno miesto savivaldybė, surinkusi 
56,9 balo iš 100, Lietuvos savivaldybių 
indekse užėmė 4 vietą iš 7 miestų 
savivaldybių. Tai blogiausias iki šiol 
savivaldybės įvertinimas Lietuvos 
savivaldybių indekse. Rezultatą nulėmė 
žemesni balai švietimo, sveikatos bei 
investicijų srityse.

Prasčiau moksleivių laikyti valstybiniai 
egzaminai bei vidutiniai įvertinimai 
kituose švietimo srities rodikliuose lėmė 
prastesnį galutinį balą. Gausūs savivaldybės 
asignavimai savivaldybei priklausantiems 
pirminės sveikatos priežiūros centrams 
bei mažėjantis privačių gydytojų skaičius 
nulėmė prastesnį sveikatos srities 
įvertinimą. Naujo rodiklio įtraukimas – ar 
savivaldybė turi bendrąjį miesto planą, 
buvo pagrindinė priežastis, nulėmusi 
žemesnį balą investicijų srityje Kauno 
miesto savivaldybei. 

Didžiausias veiklos gerėjimas 
fiksuotas socialinės rūpybos, biudžeto 
bei administracijos srityse. Ženklus būsto 
šildymo kompensacijų gavėjų skaičiaus 
mažėjimas leido pagerinti bendrą socialinės 
rūpybos srities įvertinimą. Skolos proc. 
nuo pajamų mažėjimas bei auganti atvirų 
viešųjų pirkimų dalis teigiamai paveikė 
biudžeto srities įvertinimą. Kelis kartus 
mažesnis gautų ginčų ir skundų skaičius 
leido pagerinti savivaldybės administracijos 
srities bendrą įvertinimą.34
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Kauno r.

Kauno rajono savivaldybė, surinkusi 
68,4 balo iš 100, Lietuvos savivaldybių 
indekse užėmė 1 vietą iš 53 rajonų 
savivaldybių. Tai geriausias iki šiol 
savivaldybės įvertinimas Lietuvos 
savivaldybių indekse. Rezultatą nulėmė 
aukštesni balai investicijų, turto valdymo 
bei administracijos srityse.

Pagrindiniai rodikliai, teigiamai paveikę 
geresnį investicijų srities įvertinimą buvo 
didesnis tiesioginių užsienio investicijų 
kiekis bei veikiančių ūkio subjektų skaičius, 
tenkantis vienam gyventojui. Mažesnis 
nenaudojamų pastatų plotas buvo 
pagrindinis veiksnys, lėmęs pagerėjimą 
turto valdymo srityje. Geresnis nei vidutinis 
savivaldybės darbuotojų ir gyventojų 
skaičiaus santykis nulėmė aukštesnį 
administracijos srities įvertinimą. 

Nors Kauno r. ir užima pirmą vietą 
Lietuvos savivaldybių reitinge, neišvengta 
ir prastesnių įvertinimų švietimo, socialinės 
rūpybos bei biudžeto srityse. Pasikeitusi 
švietimo srities vertinimo metodologija bei 
prastesni abiturientų egzaminų rezultatai 
buvo esminiai veiksniai, nulėmę žemesnį 
balą švietimo srityje. Augantis socialinių 
pašalpų gavėjų skaičius kartu su būsto 
šildymo kompensacijų gavėjų skaičiumi 
neigiamai paveikė socialinės rūpybos 
įvertinimą. Sparčiai auganti savivaldybės 
skola proc. nuo pajamų lėmė prastesnį 
biudžeto srities įvertinimą. 35
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Kazlų Rūdos

Kazlų Rūdos savivaldybė, surinkusi 58,0 
balus iš 100, Lietuvos savivaldybių indekse 
užėmė 8 vietą iš 53 rajonų savivaldybių. Tai 
geriausias iki šiol savivaldybės įvertinimas 
Lietuvos savivaldybių indekse. Rezultatą 
nulėmė aukštesni balai investicijų, turto 
valdymo bei biudžeto srityse.

Savivaldybė parengė investicinių sklypų 
su infrastruktūra, skirtų pritraukti naujiems 
investuotojams, taip pat pritraukė kelis kartus 
daugiau tiesioginių užsienio investicijų. Visa tai 
teigiamai paveikė investicijų srities bendrą balą. 
Išaugęs privatizuotų patalpų plotas nulėmė 
aukštesnį turto valdymo srities įvertinimą. 
Teigiami pokyčiai atvirų viešųjų pirkimų 
kiekyje lyginant su bendru, vykdytų viešųjų 
pirkimų skaičiumi (išskyrus mažos vertės) 
leido savivaldybei gauti maksimalų šio rodiklio 
įvertinimą – 100. Tai nulėmė pagerėjimą ir 
bendrame biudžeto srities įvertinime.

Siekdama geresnių rezultatų Kazlų Rūdos 
savivaldybė turėtų daugiau dėmesio skirti 
komunalinio ūkio, sveikatos bei socialinės 
rūpybos sritims. Bendras įvertinimas 
komunalinio ūkio srityje sumažėjo dėl 
metodologinių pokyčių (atskirta transporto 
sritis), taip pat Kazlų Rūdos savivaldybė 
galėtų atsižvelgti į komunalinio ūkio srities 
pasiūlymus. Sveikatos srities įvertinimas 
neigiamai buvo paveiktas mažėjančio gydytojų 
skaičiaus privačiame sektoriuje bei nuostolingai 
dirbančių gydymo įstaigų. Augantis socialinių 
pašalpų bei būsto šildymo kompensacijų 
gavėjų skaičius nulėmė žemesnį socialinės 
rūpybos įvertinimą.36
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Kėdainių r.

Kėdainių rajono savivaldybė, surinkusi 
61,5 balo iš 100, Lietuvos savivaldybių 
indekse užėmė 5 vietą iš 53 rajonų 
savivaldybių. Prastesnį šios savivaldybės 
įvertinimą Lietuvos savivaldybių indekse 
nulėmė žemesni balai investicijų, mokesčių 
bei socialinės rūpybos srityse.

Materialinių investicijų sumažėjimas 1 
tūkst. Lt vienam gyventojui bei du kartus 
žemesnės tiesioginės užsienio investicijos 
vienam gyventojui nulėmė prastesnį 
investicijų srities įvertinimą. Atnaujinta 
metodologija nuo šiol vertina ir žemės 
mokestį, kurio tarifų dydžiai Kėdainių r. 
savivaldybėje nepatenka tarp žemiausių. 
Tai neigiamai paveikė mokesčių srities 
įvertinimą. Ženkliai išaugęs būsto šildymo 
kompensacijų gavėjų skaičius bei didėjantis 
socialinės pašalpos gavėjų skaičius 
neigiamai paveikė socialinės rūpybos srities 
įvertinimą. 

Dalis prastesnių įvertinimų buvo 
kompensuota pagerėjimu sveikatos bei 
turto valdymo srityse. Du kartus (nuo 
4 dienų iki 2) sutrumpėjęs vizito pas 
gydytoją laukimo laikas bei nenuostolingai 
dirbančios gydymo įstaigos leido gauti 
aukštesnius įvertinimus sveikatos srityje. 
Didesnis privatizuotų pastatų plotas lėmė 
aukštesnį balą turto valdymo srityje.

37
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Kelmės r.

Kelmės rajono savivaldybė, surinkusi 
40,4 balo iš 100, Lietuvos savivaldybių 
indekse užėmė 50 vietą iš 53 rajonų 
savivaldybių. Tai geriausias iki šiol savivaldybės 
įvertinimas Lietuvos savivaldybių indekse. 
Rezultatą nulėmė aukštesni balai investicijų, 
administracijos bei biudžeto srityse.

Savivaldybė parengė investicinių sklypų 
su infrastruktūra, skirtų pritraukti naujiems 
investuotojams, taip pat materialinių 
investicijų kiekis, tenkantis vienam 
gyventojui, išaugo beveik tris kartus. Šie 
pokyčiai lėmė geresnį investicijų srities 
įvertinimą. Geresnis oficialios interneto 
svetainės atitikimas keliamiems oficialiems 
reikalavimams bei mažesnis teismuose 
pradėtų ginčų skaičius teigiamai paveikė 
administracijos srities įvertinimą. Išaugusi 
atvirų viešųjų pirkimų dalis (iki 94 proc.) 
visuose viešuosiuose pirkimuose (išskyrus 
mažos vertės) lėmė aukštesnį balą biudžeto 
srityje.

Kelmės r. savivaldybei pakilti reitinge 
aukščiau sutrukdė prastesni įvertinimai 
sveikatos bei socialinės rūpybos srityse. 
Išaugęs dienų skaičius laukiant vizito pas 
gydytoją bei dalis nuostolingai dirbančių 
gydymo įstaigų buvo tarp pagrindinių 
priežasčių, nulėmusių prastesnį įvertinimą 
sveikatos srityje. Augantis socialinės pašalpos 
gavėjų skaičius ir trimis procentiniais 
punktais (iki 18 proc.) išaugęs nedarbo lygis 
neigiamai paveikė socialinės rūpybos galutinį 
įvertinimą.38
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Klaipėdos m.

Klaipėdos miesto savivaldybė, surinkusi 
67,3 balo iš 100, Lietuvos savivaldybių 
indekse užėmė 1 vietą iš 7 miestų savivaldybių. 
Nors tai ir prastesnis savivaldybės įvertinimas 
lyginant su praėjusiais metais, tačiau prastesni 
įvertinimai komunalinio ūkio, socialinės 
rūpybos bei mokesčių srityse nesutrukdė 
išsaugoti lyderio pozicijas Lietuvos 
savivaldybių indekse.

Žemesnis balas komunalinio ūkio 
srityje skirtas dėl „konkurencinės zonos“ 
panaikinimo specialiajame šilumos ūkio plane, 
taip apribojant laisvą vartotojų pasirinkimą, 
kokiu kuru šildyti būstą. Socialinės rūpybos 
srityje pakitus metodologijai ir įvedus naujus 
rodiklius pasikeitė ir vertinimo svoriai, 
nulėmę žemesnį Klaipėdos miesto įvertinimą 
šioje srityje. Naujai įvestas žemės mokesčio 
rodiklis neigiamai veikė savivaldybės 
įvertinimą šioje srityje.

Teigiami pokyčiai biudžeto, 
administracijos bei sveikatos srityse 
padėjo Klaipėdos miestui išsilaikyti pirmoje 
pozicijoje. 2012 metais padaugėjo atvirų 
viešųjų pirkimų kiekis tarp visų vykdytų 
viešųjų pirkimų (išskyrus mažos vertės). Tai 
ir nulėmė aukštesnį savivaldybės įvertinimą 
biudžeto srityje. Ženkliai sumažėjęs ginčų bei 
skundų skaičius teigiamai atsiliepė įvertinimui 
administracijos srityje. Sparčiai augantis 
privačiai dirbančių gydytojų skaičius buvo tarp 
pagrindinių priežasčių, nulėmusių aukštesnį 
įvertinimą sveikatos srityje.
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Klaipėdos r.

Klaipėdos rajono savivaldybė, surinkusi 
60,5 balo iš 100, Lietuvos savivaldybių 
indekse užėmė 6 vietą iš 53 rajonų 
savivaldybių. Žemesniu balų skaičiumi 
savivaldybė įvertinta dėl prastesnių rezultatų 
švietimo, sveikatos bei investicijų srityse.

Pakitusi švietimo srities vertinimo 
metodologija bei prastesni moksleivių 
rezultatai laikant valstybinius egzaminus 
lėmė žemesnį balą švietimo srityje. Dėl 
atnaujintų vertinimo rodiklių sveikatos 
sektoriuje kito ir pastarųjų vertinimo 
koeficientai. Gauti prastesni įvertinimai dėl 
dalies nuostolingai dirbančių gydymo įstaigų 
nulėmė žemesnį balą, skirtą sveikatos sričiai. 
Klaipėdos r. savivaldybėje baigėsi sudarytų 
viešojo ir privataus sektorių partnerystės 
sutarčių galiojimas, o tai neigiamai paveikė 
investicijų srities vertinimą. Gauti geresnį 
įvertinimą sutrukdė ir tai, kad Klaipėdos r. 
patenka tarp 15 savivaldybių, neturinčių 
bendrojo miesto plano. 

Bendrą įvertinimą gelbėjo geresni 
įvertinimai turto valdymo ir administracijos 
srityse. Turto valdymo srityje gautas 
aukštesnis įvertinimas dėl keturis kartus 
didesnio privatizuotų patalpų ploto. 
Mažesnis gautų skundų ir pradėtų 
ginčų skaičius lėmė geresnį įvertinimą 
administracijos srityje. Teigiamą įtaką 
įvertinimui turėjo ir žemesnis už vidurkį 
savivaldybėje dirbančių darbuotojų skaičiaus 
santykis su gyventojais.
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Kretingos r.

Kretingos rajono savivaldybė, 
surinkusi 51,2 balo iš 100, Lietuvos 
savivaldybių indekse užėmė 20 vietą iš 
53 rajonų savivaldybių. Tai blogiausias 
iki šiol savivaldybės įvertinimas Lietuvos 
savivaldybių indekse. Rezultatą nulėmė 
žemesni balai švietimo, biudžeto, turto 
valdymo bei investicijų srityse.

Metodologiniai švietimo srities 
pokyčiai bei prasčiau moksleivių laikyti 
valstybiniai egzaminai nulėmė žemesnį 
balą, skirtą švietimo sričiai. Sparčiai auganti 
savivaldybės skola proc. nuo pajamų 
bei žemas atvirų viešųjų pirkimų skaičius 
bendruose viešuosiuose pirkimuose 
(išskyrus mažos vertės) lėmė prastesnį 
biudžeto srities įvertinimą. Ženkliai 
sumažėjęs privatizuotų pastatų plotas 
bei išaugęs nenaudojamų pastatų plotas 
neigiamai paveikė turto valdymo srities 
įvertinimą. Prie to prisidėjo ir 55 proc. 
išaugęs automobilių parkas. Kelis kartus 
mažesnės materialinės investicijos bei 
tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios 
vienam asmeniui, neigiamai paveikė 
investicijų srities įvertinimą.

Savivaldybės nuosmukį sumažino 
geresni rezultatai administracijos bei 
sveikatos srityse. Įdiegta vieno langelio 
sistema kilstelėjo administracijos srities 
įvertinimą, o nenuostolingai dirbančios 
gydymo įstaigos pagerino sveikatos srities 
įvertinimą. 41

0 20 40 60 80 100

2011 m.*

2012 m.*

2013 m.

*Keitėsi indekso metodologija

Savivaldybės įvertinimas balais

20/53

57,2 31,5 72,5

0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 100

47,9

75,0

62,5

42,5

58,2

54,4

87,4

75,8

58,9

4,10

Komunalinis ūkis

Transportas
Švietimas

Biudžetas

Turto valdymas

Administracija
Sveikata

Socialinė rūpyba

Investicijos ir plėtra

Mokesčiai

Rajono savivaldybių vidurkis
Savivaldybės įvertinimas

48,6 67,945,7

100 100 100
S-Gyventojui S-Investuotojui S-Valdymas

Socialinės pašalpos gavėjų 
skaičius tenkantis 1000-iui 

gyventojų (2012 m.)

Vienam mokiniui tenkantis 
plotas (m2) bendrojo lavinimo 

mokykloje (2012 m.)

Pacientų dalis prisirašiusių 
privačiuose PSPC (2012 m.) 

(%)

Bedarbių procentas nuo 
darbingo amžiaus gyventojų 

(2012 m.) (%)

Veikiančių ūkio subjektų skaičius 
tenkantis 1000-iui gyventojų 

(2013 m. pradžioje)

Materialinės investicijos tenk-
ančios vienam savivaldybės 

gyventojui (2011 m.)

Tiesioginės užsienio investicijos 
tenkančios vienam gyventojui 

(2011 m.)

Vidutinis fiksuoto pajamų 
mokesčio už verslo liudijimus 

dydis (2013 m.)

Savivaldybės administracijos, 
tarybos narių, kontrolės ir 

audito tarnybos darbuotojų 
skaičius tenkantis 1000-iui 

gyventojų (2012 m.)

Savivaldybės skola proc. nuo 
pajamų (2012 m.) (%)

Savivaldybei nuosavybės teise 
priklausančių nenaudojamų 

pastatų ir patalpų plotas 
tenkantis vienam gyventojui 

(2012 m.)

Įmonių, kuriose savivaldybė turi 
kapitalo skaičius (2012 m.)

95

72 21
21

3

2

43

51
4104

2048

15

10

25

35

4448

909

185

8

5

6

598

221

13
10



Kupiškio r.

Kupiškio rajono savivaldybė, surinkusi 
42,0 balus iš 100, Lietuvos savivaldybių 
indekse užėmė 47 vietą iš 53 rajonų 
savivaldybių. Tai geriausias iki šiol savivaldybės 
įvertinimas Lietuvos savivaldybių indekse. 
Rezultatą nulėmė aukštesni balai investicijų, 
administracijos bei biudžeto srityse.

Geresnį įvertinimą investicijų srityje 
nulėmė investuotojams tinkamų žemės 
sklypų su reikalinga infrastruktūra 
paruošimas. Prie to prisidėjo ir augančios 
tiesioginės užsienio bei materialinės 
investicijos, tenkančios vienam gyventojui. 
Visi viešieji pirkimai (išskyrus mažos vertės) 
Kupiškio r. buvo atliekami atvirų viešųjų 
pirkimų pagrindu. Tai – pagrindinė priežastis, 
leidusi gauti aukštesnį įvertinimą biudžeto 
srityje. Mažesnis gautų skundų skaičius bei 
žemesnis už vidurkį tūkstančiui gyventojų 
tenkantis savivaldybės darbuotojų skaičius 
lėmė aukštesnį įvertinimą administracijos 
srityje. 

Pakilti aukščiau Lietuvos savivaldybių 
indekse Kupiškio r. sutrukdė prastesni 
įvertinimai komunalinio ūkio, socialinės 
rūpybos bei sveikatos srityse. Nelikus 
privataus šilumos tiekėjo, gautas mažesnis 
balų skaičius komunalinio ūkio srityje. 
Augantis nedarbo lygis nulėmė prastesnį 
socialinės rūpybos srities įvertinimą. 
Sveikatos srityje, išaugus dienų skaičiui 
laukiant vizito pas gydytoją bei daliai gydymo 
įstaigų dirbant nuostolingai, skirtas mažesnis 
įvertinimas.42
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Lazdijų r.

Lazdijų rajono savivaldybė, surinkusi 
53,0 balus iš 100, Lietuvos savivaldybių 
indekse užėmė 14 vietą iš 53 rajonų 
savivaldybių. Žemesniu balų skaičiumi 
savivaldybė įvertinta dėl prastesnių 
rezultatų komunalinio ūkio, sveikatos bei 
turto valdymo srityse.

Savivaldybei perėmus centralizuoto 
šilumos tiekimo organizavimą, gautas 
mažesnis balų skaičius komunalinio ūkio 
srityje. Augantis dienų skaičius laukiant 
vizito pas gydytoją bei dalis nuostolingai 
dirbančių sveikatos priežiūros įstaigų 
lėmė prastesnį sveikatos srities įvertinimą. 
Išaugęs biudžetinių bei viešųjų įstaigų 
skaičius kartu su savivaldybės valdomų 
įmonių skaičiumi neigiamai paveikė turto 
valdymo srities įvertinimą.

Bendrą įvertinimą nuo dar didesnio 
nuosmukio gelbėjo geresni administracijos, 
biudžeto bei investicijų srities įvertinimai. 
Mažesnis gautų skundų bei pradėtų ginčų 
skaičius lyginant su praėjusiais metais leido 
gauti aukštesnį įvertinimą administracijos 
srityje. Iki 93 proc. išaugusi atvirų 
pirkimų dalis viešuosiuose pirkimuose 
lėmė aukštesnį balą biudžeto srityje. 
Augantis veikiančių ūkio subjektų skaičius 
bei materialinių investicijų kiekis vienam 
gyventojui teigiamai paveikė investicijų 
srities įvertinimą.
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Marijampolės

Marijampolės savivaldybė, surinkusi 56,0 
balus iš 100, Lietuvos savivaldybių indekse 
užėmė 11 vietą iš 53 rajonų savivaldybių. 
Geresnį savivaldybės įvertinimą nulėmė 
aukštesni balai investicijų, biudžeto bei turto 
valdymo srityse.

Geresnį įvertinimą investicijų srityje 
nulėmė investuotojams tinkamų žemės 
sklypų su reikalinga infrastruktūra paruošimas. 
Prie to prisidėjo ir materialinių bei tiesioginių 
užsienio investicijų vienam gyventojui 
augimas. Iki 97 proc. išaugusi atvirų viešųjų 
pirkimų dalis visuose viešuosiuose pirkimuose 
(išskyrus mažos vertės) teigiamai paveikė 
biudžeto srities įvertinimą. Nuo 18 iki 4 
sumažintas savivaldybės valdomų biudžetinių 
ir viešųjų įstaigų skaičius bei optimizuotas 
automobilių parkas lėmė geresnį įvertinimą 
savivaldybės turto valdymo srityje.

Pakilti į dar aukštesnę poziciją Lietuvos 
savivaldybių indekse Marijampolės 
savivaldybei sutrukdė prastesni įvertinimai 
komunalinio ūkio, švietimo bei sveikatos 
srityse. Pakitus šilumos tiekimo organizavimo 
formai, paslaugą pradėjo teikti privataus 
kapitalo įmonė. Būtent tai ir lėmė geresnį 
įvertinimą komunalinio ūkio srityje. Pakitus 
metodologijai švietimo srityje, Marijampolės 
savivaldybė gavo geresnius nei vidutinius 
įvertinimus naujų rodiklių kategorijose. Tai 
ir nulėmė aukštesnį balą švietimo srityje. 
Sutrumpėjęs vizito laukimo laikas pas 
gydytoją bei augantis privačiai dirbančių 
gydytojų skaičius teigiamai paveikė sveikatos 
srities įvertinimą.44
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Mažeikių r.

Mažeikių rajono savivaldybė, 
surinkusi 61,7 balo iš 100, Lietuvos 
savivaldybių indekse užėmė 4 vietą iš 
53 rajonų savivaldybių. Tai geriausias iki 
šiol savivaldybės įvertinimas Lietuvos 
savivaldybių indekse. Rezultatą nulėmė 
aukštesni balai investicijų, komunalinio ūkio 
bei socialinės rūpybos srityse.

Investicijų srityje Mažeikių r. išsiskiria 
vienu didžiausiu tiesioginių užsienio 
investicijų kiekiu vienam gyventojui. 
Taip pat, ženkliai išaugusios materialinės 
investicijos bei ūkio subjektų skaičius vienam 
gyventojui leido gauti aukštesnį įvertinimą 
investicijų srityje. Pakitusi šilumos tiekimo 
organizavimo forma į mišraus kapitalo 
įmonę teigiamai paveikė komunalinio ūkio 
srities įvertinimą. Mažėjantis socialinės 
paramos bei būsto šildymo kompensacijos 
gavėjų skaičius lėmė geresnį socialinės 
rūpybos srities įvertinimą.

Pakilti į dar aukštesnę poziciją Lietuvos 
savivaldybių indekse Mažeikių r. sutrukdė 
prastesni įvertinimai švietimo, mokesčių 
bei biudžeto srityse. Prastesni moksleivių 
egzaminų rezultatai bei metodologiniai 
pokyčiai nulėmė žemesnį galutinį 
įvertinimą švietimo srityje. Mokesčių srityje 
pakitus vertinimo rodikliams, Mažeikių r. 
savivaldybė gavo žemesnį įvertinimą dėl 
aukštesnių nei vidutiniai žemės mokesčio 
tarifų. Sparčiai auganti skola proc. nuo 
pajamų neigiamai paveikė biudžeto srities 
įvertinimą. 45
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Molėtų r.

Molėtų rajono savivaldybė, surinkusi 
45,0 balus iš 100, Lietuvos savivaldybių 
indekse užėmė 36 vietą iš 53 rajonų 
savivaldybių. Žemesniu balu savivaldybė 
įvertinta dėl prastesnių rezultatų socialinės 
rūpybos, turto valdymo bei švietimo 
srityse. 

Augantis nedarbo lygis bei socialinės 
pašalpos gavėjų skaičius neigiamai atsiliepė 
socialinės rūpybos srities įvertinimui. 
Savivaldybės valdomų įmonių skaičiaus 
kitimas nuo 5 iki 8 bei biudžetinių ir viešųjų 
įstaigų pagausėjimas nuo 1 iki 6 buvo tarp 
pagrindinių priežasčių, lėmusių prastesnį 
turto valdymo srities įvertinimą. Tam įtakos 
turėjo ir ženklus nenaudojamų pastatų 
ploto augimas. Prasčiau išlaikyti valstybiniai 
egzaminai neigiamai paveikė švietimo 
srities įvertinimą.

Dalis žemesnių įvertinimų buvo 
kompensuoti pagerėjimu biudžeto, 
administracijos bei sveikatos srityse. 
Išaugusi atvirų viešųjų pirkimų dalis iki 87 
proc. visuose viešuosiuose pirkimuose 
(išskyrus mažos vertės) buvo pagrindinė 
priežastis, lėmusi geresnį biudžeto srities 
įvertinimą. Sumažėjęs pradėtų ginčų bei 
gautų skundų skaičius teigiamai paveikė 
administracijos srities įvertinimą. Sveikatos 
srityje pagerėjimas fiksuotas dėl mažesnio 
dienų skaičiaus laukiant vizito pas gydytoją.
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Neringos

Neringos savivaldybė, surinkusi 44,4 
balo iš 100, Lietuvos savivaldybių indekse 
užėmė 38 vietą iš 53 rajonų savivaldybių. Tai 
blogiausias iki šiol savivaldybės įvertinimas 
Lietuvos savivaldybių indekse. Rezultatą 
nulėmė žemesni balai švietimo, investicijų 
bei turto valdymo srityse.

Naujų rodiklių įtraukimas neigiamai 
atsiliepė Neringos savivaldybės įvertinimui 
švietimo srityje dėl nevykstančio mokyklų 
tinklo optimizavimo bei gausių papildomų 
(be mokinio krepšelio) savivaldybės 
asignavimų mokykloms. Prastesni valstybinių 
egzaminų rezultatai taip pat turėjo įtakos 
žemesniam švietimo srities įvertinimui. 
Mažesnis veikiančių ūkio subjektų skaičius, 
tenkantis vienam gyventojui, bei viešojo 
ir privataus verslo partnerysčių skaičiaus 
mažėjimas neigiamai paveikė investicijų 
srities įvertinimą. Turto valdymo srityje 
išaugęs savivaldybei priklausančių patalpų 
ir gyventojų skaičiaus santykis neigiamai 
paveikė šios srities bendrą įvertinimą.

Sritys, kuriose Neringos savivaldybė 
buvo įvertinta geriau – tai administracija 
bei komunalinis ūkis. Geresnis įvertinimas 
administracijos srityje buvo nulemtas 
mažesnio pradėtų ginčų skaičiaus. 
Vandens tiekimo bendrovei pradėjus dirbti 
nenuostolingai bei savivaldybei atsisakius 
atliekų surinkimo paslaugas teikiančios 
įmonės, gautas geresnis įvertinimas 
komunalinio ūkio srityje. 47
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Pagėgių

Pagėgių savivaldybė, surinkusi 50,9 
balo iš 100, Lietuvos savivaldybių indekse 
užėmė 22 vietą iš 53 rajonų savivaldybių. 
Tai geriausias iki šiol savivaldybės 
įvertinimas Lietuvos savivaldybių indekse. 
Rezultatą nulėmė aukštesni balai investicijų, 
administracijos bei švietimo srityse.

 Parengti investuotojams tinkami 
sklypai su reikalinga infrastruktūra teigiamai 
prisidėjo prie investicijų srities įvertinimo. 
Du kartus didesnis materialinių investicijų 
kiekis vienam gyventojui taip pat turėjo 
teigiamos įtakos. Nepaisant aukšto 
savivaldybės darbuotojų ir gyventojų 
skaičiaus santykio, aukštesnis balas 
administracijos srityje buvo nulemtas 
mažesnio gautų skundų skaičiaus. Švietimo 
srityje Pagėgių savivaldybė išsiskyrė 
geriausiai optimizuotų mokyklų tinklu. 

 Prastesnių įvertinimų sulaukta 
socialinės rūpybos bei komunalinio ūkio 
srityse. Nuostolį patyrusi vandens tiekimo 
bendrovė bei nuostolingai veikianti šilumos 
tiekimo įmonė lėmė prastesnį įvertinimą 
komunalinio ūkio srityje. Augantis nedarbo 
lygis bei būsto šildymo kompensacijų gavėjų 
skaičius lėmė žemesnį bendrą įvertinimą 
socialinės rūpybos srityje. Siekiant geresnio 
bendro įvertinimo Pagėgių savivaldybei 
svarbu ir toliau gerinti rezultatus švietimo 
ir biudžeto srityse.
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Pakruojo r.

Pakruojo rajono savivaldybė, 
surinkusi 45,1 balo iš 100, Lietuvos 
savivaldybių indekse užėmė 35 vietą iš 
53 rajonų savivaldybių. Tai geriausias iki 
šiol savivaldybės įvertinimas Lietuvos 
savivaldybių indekse. Rezultatą nulėmė 
aukštesni įvertinimai sveikatos, biudžeto 
bei turto valdymo srityse.

Pakruojo r. savivaldybė gavo geresnį 
įvertinimą sveikatos srityje, nes tai viena 
iš nedaugelio savivaldybių, kuri neturi 
nuostolingai dirbančių gydymo įstaigų. 
Pagrindinis pokytis biudžeto srityje, lėmęs 
aukštesnį įvertinimą – išaugusi atvirų viešųjų 
pirkimų dalis (iki 100 proc.) bendrame 
viešųjų pirkimų skaičiuje (išskyrus mažos 
vertės). Išaugusios pajamos iš privatizuoto 
turto bei mažėjantis savivaldybės valdomų 
įmonių kartu su biudžetinių bei viešųjų įstaigų 
skaičiumi teigiamai paveikė savivaldybės 
turto valdymo srities įvertinimą.

Pakilti savivaldybių reitinge į dar 
aukštesnę poziciją sutrukdė prastesni 
įvertinimai komunalinio ūkio, socialinės 
rūpybos bei investicijų srityse. Nuostolingai 
veikiančios vandens tiekimo bei atliekų 
surinkimo bendrovės lėmė prastesnį 
komunalinio ūkio srities įvertinimą. Nuo 
10,2 proc. iki 12,6 išaugęs nedarbo lygis 
buvo pagrindinė priežastis skiriant žemesnį 
balą Pakruojo r. savivaldybei. Prastesniam 
investicijų srities įvertinimui didžiausią 
neigiamą įtaką turėjo neparuoštas bendrasis 
miesto planas. 49
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Palangos

Palangos miesto savivaldybė, surinkusi 
51,3 balo iš 100, Lietuvos savivaldybių 
indekse užėmė 6 vietą iš 7 miestų 
savivaldybių. Tai geriausias iki šiol savivaldybės 
įvertinimas balais Lietuvos savivaldybių 
indekse. Rezultatą nulėmė geresni įvertinimai 
biudžeto, sveikatos bei investicijų srityse.

Išaugusi atvirų viešųjų pirkimų dalis iki 
97 proc. visuose viešuosiuose pirkimuose 
(išskyrus mažos vertės) teigiamai paveikė 
bendrą biudžeto srities įvertinimą. Augantis 
privačiai dirbančių gydytojų skaičius bei 
nenuostolingai dirbančios gydymo įstaigos 
teigiamai paveikė sveikatos srities vertinimą 
Palangos miesto savivaldybėje. Didėjantis 
veikiančių ūkio subjektų skaičius bei tiesioginių 
užsienio investicijų kiekis vienam gyventojui 
lėmė aukštesnį bendrą įvertinimą investicijų 
srityje. 

Pakilti į aukštesnę poziciją savivaldybių 
reitinge Palangos miesto savivaldybei 
sutrukdė prastesni įvertinimai komunalinio 
ūkio, socialinės rūpybos bei administracijos 
srityse. Nuostolingai dirbusi vandens tiekimo 
bendrovė ir savivaldybės naujai įsteigta 
daugiabučių administravimo paslaugas teikianti 
įmonė lėmė prastesnį komunalinio ūkio 
srities įvertinimą. Pakitusi socialinės rūpybos 
metodologija, kurioje dabar vertinamas 
nevyriausybinių organizacijų vaidmuo teikiant 
socialines paslaugas, neigiamai paveikė šios 
srities vertinimą. Ženkliai išaugęs gautų 
skundų bei pradėtų ginčų skaičius buvo 
tarp pagrindinių priežasčių, lėmusių prastą 
savivaldybės įvertinimą administracijos srityje.50
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Panevėžio m.

Panevėžio miesto savivaldybė, 
surinkusi 59,7 balo iš 100, Lietuvos 
savivaldybių indekse užėmė 3 vietą iš 
7 miestų savivaldybių. Žemesniu balu 
savivaldybė įvertinta dėl prastesnių rezultatų 
komunalinio ūkio, mokesčių bei turto 
valdymo srityse.

Mažesnis atliekų surinkimo paslaugas 
teikiančių bendrovių skaičius lėmė 
prastesnį komunalinio ūkio srities 
įvertinimą Panevėžio miesto savivaldybėje. 
Metodologiniai pokyčiai mokesčių srityje ir 
naujai atsiradęs žemės mokesčio vertinimas 
neigiamai paveikė šios srities galutinį 
įvertinimą. Išaugęs savivaldybės valdomų 
įmonių skaičius lėmė žemesnį turto 
valdymo srities įvertinimą. Prie to prisidėjo 
ir išaugęs nenaudojamų pastatų plotas bei 
mažesnis privatizuotų pastatų kiekis. 

Geresni įvertinimai administracijos, 
socialinės rūpybos bei švietimo srityse 
padėjo Panevėžio m. išsaugoti trečią vietą 
reitinge. Vienas žemiausių savivaldybės 
darbuotojų ir gyventojų skaičiaus santykis 
lėmė geresnį įvertinimą administracijos 
srityje. Mažesnis pradėtų ginčų skaičius taip 
pat turėjo teigiamos įtakos gerinant šį rodiklį. 
Geresnis įvertinimas socialinės rūpybos 
srityje buvo nulemtas mažėjančio socialinių 
pašalpų bei būsto šildymo kompensacijų 
gavėjų skaičiaus. Nauji švietimo srities 
rodikliai, atsiradę pasikeitus metodologijai, 
lėmė aukštesnį įvertinimą Panevėžio miesto 
savivaldybei. 51
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Panevėžio r.

Panevėžio rajono savivaldybė, 
surinkusi 55,5 balo iš 100, Lietuvos 
savivaldybių indekse užėmė 7 vietą iš 
53 rajonų savivaldybių. Tai geriausias iki 
šiol savivaldybės įvertinimas Lietuvos 
savivaldybių indekse. Rezultatą nulėmė 
aukštesni įvertinimai sveikatos, biudžeto bei 
investicijų srityse. 

 Pasikeitus sveikatos sektoriaus vertinimo 
metodologijai, teigiamai vertinama , 
jei savivaldybėje gydymo įstaigos dirba 
nenuostolingai. Būtent tai ir lėmė aukštesnį 
gautų balų skaičių Panevėžio r. savivaldybei 
sveikatos srityje. Biudžeto srityje Panevėžio r. 
išsiskiria 100 proc. viešųjų pirkimų vykdymu 
atvirų viešųjų pirkimų būdu. Savivaldybės 
skolos proc. nuo pajamų sumažinimas 
taip pat reikšmingai prisidėjo prie geresnio 
įvertinimo šioje srityje. Augančių tiesioginių 
užsienio bei materialinių investicijų dalis 
kartu su veikiančių ūkio subjektų skaičiumi 
vienam gyventojui teigiamai paveikė 
investicijų srities įvertinimą.

Dar labiau pakilti savivaldybių 
reitinge sutrukdė prastesni įvertinimai 
komunalinio ūkio bei turto valdymo 
srityse. Nuostolingos šilumos bei vandens 
tiekimo bendrovių veiklos lėmė prastesnį 
komunalinio ūkio srities įvertinimą. Augantis 
savivaldybės valdomų įmonių bei paslaugas 
teikiančių įmonių skaičius neigiamai 
atsiliepė savivaldybės turto valdymo srities 
įvertinimui.
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Pasvalio r.

Pasvalio rajono savivaldybė, 
surinkusi 45,5 balo iš 100, Lietuvos 
savivaldybių indekse užėmė 33 vietą iš 
53 rajonų savivaldybių. Tai blogiausias 
iki šiol savivaldybės įvertinimas Lietuvos 
savivaldybių indekse. Rezultatą nulėmė 
žemesni balai švietimo, biudžeto, turto 
valdymo bei socialinės rūpybos srityse.

Pasikeitus metodologijai švietimo srityje 
imta vertinti mokyklų tinklo optimizavimą. 
Būtent prastas mokyklų tinklo optimizavimas 
nuolat mažėjant mokinių skaičiui ir lėmė 
prastesnį šios savivaldybės įvertinimą 
švietimo srityje. Sparčiai auganti savivaldybės 
skola proc. nuo pajamų turėjo neigiamą 
poveikį biudžeto srities įvertinimui. Nuo 
14,5 proc. iki 16,2 proc. pakilęs nedarbo 
lygis buvo esminis faktorius, formuojantis 
mažesnį socialinės rūpybos srities balą. 
Tam poveikį padarė ir didesnis socialinės 
pašalpos gavėjų skaičius.

Komunalinis ūkis kartu ir investicijos yra 
sritys, kuriose matyti ženklus pagerėjimas, 
neleidęs nukristi dar žemiau Pasvalio 
r. savivaldybei šiame reitinge. Pakitusi 
atsiskaitymo už atliekų surinkimo paslaugas 
organizavimo forma (iš savivaldybės 
numatytos rinkliavos į sutarčių tarp 
paslaugos gavėjo ir teikėjo) lėmė geresnį 
komunalinio ūkio srities įvertinimą. Išaugęs 
materialinių investicijų kiekis vienam  
gyventojui bei sudaryta viešojo ir privataus 
verslo partnerystės sutartis teigiamai 
paveikė investicijų srities įvertinimą. 53
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Plungės r.

Plungės rajono savivaldybė, surinkusi 
62,6 balo iš 100, Lietuvos savivaldybių 
indekse užėmė 2 vietą iš 53 rajonų 
savivaldybių. Nepaisant užimtos pozicijos 
bendras savivaldybės įvertinimas žemesnis 
dėl prastesnių rezultatų komunalinio ūkio 
bei mokesčių srityse. 

Pakitus centralizuoto šilumos tiekimo 
organizavimo formai ir paslaugą pradėjus 
teikti savivaldybei priklausančiai įmonei, 
komunalinio ūkio srities įvertinimas 
sumažėjo. Mažesnis balų skaičius skirtas ir 
dėl pasikeitusios metodologijos, kuri atskyrė 
transporto sritį. Neigiamą poveikį turėjo 
ir nuostolingai dirbanti atliekų surinkimo 
paslaugas teikianti bendrovė. Mokesčių 
srityje didžiausią neigiamą poveikį turėjo 
naujas, t. y. žemės mokesčio, rodiklis – dėl 
aukštesnių tarifų nei šalies vidurkis.

Didžiausias pagerėjimas fiksuotas 
biudžeto ir turto valdymo srityse. Biudžeto 
srityje Plungės r. didžiausią teigiamą poveikį 
padarė biudžeto skolos proc. nuo pajamų 
sumažinimas 17 procentinių punktų. 
Sumažintas nenaudojamų pastatų plotas 
iki 0 kv. m. lėmė geresnį turto valdymo 
srities įvertinimą. Teigiamą poveikį turėjo 
ir savivaldybei priklausančių biudžetinių bei 
viešųjų įstaigų skaičiaus mažėjimas.
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Prienų r.

Prienų rajono savivaldybė, surinkusi 42,4 
balus iš 100, Lietuvos savivaldybių indekse 
užėmė 44 vietą iš 53 rajonų savivaldybių. 
Geresnį savivaldybės įvertinimą nulėmė 
aukštesni balai švietimo, biudžeto bei 
administracijos srityse.

Pasikeitus metodologijai švietimo 
srityje, naujai įtraukti rodikliai gavo vidutinius 
įvertinimus, tačiau geresni mokinių 
valstybinių egzaminų rezultatai leido pasiekti 
geresnį įvertinimą šioje srityje. Aukštesnis 
įvertinimas biudžeto srityje pasiektas dėl 
padidėjusios atvirų viešųjų konkursų dalies 
visuose viešuosiuose pirkimuose (išskyrus 
mažos vertės), pastarieji sudarė 100 proc. 
Mažesnis pradėtų ginčų skaičius bei žemiau 
vidurkio esantis savivaldybės darbuotojų 
skaičius vienam gyventojui, teigiamai paveikė 
administracijos srities įvertinimą. 

Siekdama dar labiau pagerinti savo 
pozicijas Prienų r. savivaldybė turėtų atsižvelgti 
į neigiamus pokyčius turto valdymo, sveikatos 
bei socialinės rūpybos srityse. Mažėjantis 
privačiai dirbančių gydytojų skaičius bei dalis 
nepelningai dirbančių gydymo įstaigų lėmė 
prastesnius sveikatos srities įvertinimus. 
Augantis nenaudojamų pastatų plotas bei 
ženklus savivaldybei priklausiančių biudžetinių 
ir viešųjų įstaigų skaičius taip pat prisidėjo prie 
neigiamo turto valdymo srities įvertinimo. 
Socialinės rūpybos srityje žemesnis įvertinimas 
nulemtas pakitusios metodologijos. Naujasis, 
prastesnį nei vidutinis įvertinimą gavęs rodiklis 
– socialinių paslaugų teikimas įtraukiant 
nevyriausybines organizacijas. 55
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Radviliškio r.

Radviliškio rajono savivaldybė, 
surinkusi 38,9 balo iš 100, Lietuvos 
savivaldybių indekse užėmė 52 vietą iš 
53 rajonų savivaldybių. Tai blogiausias 
iki šiol savivaldybės įvertinimas Lietuvos 
savivaldybių indekse. Rezultatą nulėmė 
žemesni balai turto valdymo, investicijų bei 
švietimo srityse. 

Ženkliai išaugęs nenaudojamų pastatų 
plotas bei sumažėjęs privatizuojamų 
pastatų plotas neigiamai paveikė turto 
valdymo srities įvertinimą. Prie to prisidėjo 
ir išaugęs savivaldybei priklausančių viešųjų 
ir biudžetinių įstaigų skaičius. Radviliškio r. 
savivaldybė patenka tarp 15 savivaldybių, 
neturinčių bendrojo miesto plano. Tai viena 
iš pagrindinių priežasčių, lėmusi prastesnį 
įvertinimą investicijų srityje. Mažesnės 
materialinės investicijos vienam gyventojui 
taip pat neigiamai paveikė šią sritį. Atnaujinta 
metodologija švietimo srityje vertina 
mokyklų tinklo optimizavimą atsižvelgiant 
į nuolat mažėjantį mokinių skaičių. Prastas 
šio rodiklio įvertinimas neigiamai paveikė 
bendrą švietimo srities įvertinimą.

Radviliškio r. savivaldybė geresnius 
įvertinimus gavo tik biudžeto ir administracijos 
srityse. Sumažėjusi savivaldybės skola bei 
išaugusi atvirų viešųjų pirkimų dalis buvo 
pagrindiniai veiksniai, lėmę geresnį įvertinimą 
biudžeto srityje. Įdiegta vieno langelio 
sistema bei pagerėjęs interneto svetainės 
atitikimas bendriesiems reikalavimams 
teigiamai paveikė administracijos srities 
įvertinimą. 56
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Raseinių r.

Raseinių rajono savivaldybė, surinkusi 
49,1 balo iš 100, Lietuvos savivaldybių 
indekse užėmė 26 vietą iš 53 rajonų 
savivaldybių. Žemesniu balu savivaldybė 
įvertinta dėl prastesnių rezultatų socialinės 
rūpybos, sveikatos bei švietimo srityse.

Prastesni rezultatai švietimo srityje 
labiausiai buvo paveikti blogesnių mokinių 
valstybinių egzaminų rezultatų. Atnaujinta 
sveikatos srities metodologija vertina ar 
gydymo įstaigos nedirba nuostolingai. 
Radviliškio r. atveju būtent šie rodikliai 
ir lėmė prastesnį šios srities įvertinimą, 
nes didžioji dalis gydymo įstaigų dirbo 
nuostolingai. Socialinės rūpybos srityje, 
pakitus metodologijai, vertinamas 
nevyriausybinių organizacijų indėlis teikiant 
socialines paslaugas. Būtent prastas šio 
rodiklio įvertinimas neigiamai paveikė 
socialinės rūpybos srities vertinimą.

Ryškiausias Raseinių r. pagerėjimas 
fiksuotas investicijų bei biudžeto srityse. 
Augantis veikiančių ūkio subjektų skaičius 
bei materialinių investicijų kiekis vienam 
gyventojui teigiamai paveikė investicijų 
srities įvertinimą. Biudžeto srityje fiksuotas 
atvirų viešųjų pirkimų dalies augimas iki 
93 proc. lėmė geresnį biudžeto srities 
įvertinimą. 
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Rietavo

Rietavo savivaldybė, surinkusi 48,6 
balus iš 100, Lietuvos savivaldybių indekse 
užėmė 27 vietą iš 53 rajonų savivaldybių. 
Geresnį savivaldybės įvertinimą nulėmė 
aukštesni balai investicijų, administracijos 
bei socialinės rūpybos srityse.

Investicijų srityje Rietavo savivaldybei 
teigiamą poveikį turėjo išaugęs materialinių 
investicijų kiekis vienam gyventojui. 
Užmegzta viešojo ir privataus verslo 
partnerystė taip pat prisidėjo prie geresnio 
šios srities įvertinimo. Įdiegta vieno langelio 
sistema buvo pagrindinis kriterijus, nulėmęs 
aukštesnį įvertinimą administracijos srityje. 
Mažėjantis būsto šildymo kompensacijų 
gavėjų skaičius bei aktyvus nevyriausybinių 
organizacijų dalyvavimas socialinių 
paslaugų teikime lėmė aukštesnį šios srities 
įvertinimą.

Komunalinio ūkio, mokesčių bei 
biudžeto srityse patirti nuosmukiai neleido 
Rietavo savivaldybei pakilti į aukštesnę 
poziciją savivaldybių reitinge. Nuostolingai 
dirbančios savivaldybės šilumos, vandens 
bei atliekų surinkimo paslaugas teikiančios 
bendrovės lėmė prastesnį komunalinio 
ūkio įvertinimą. Mokesčių srityje žemesnį 
balą labiausiai nulėmė naujas, t. y. žemės 
mokesčio, rodiklis –  dėl aukštesnių už 
šalies vidurkį tarifų. Savivaldybės skolos 
proc. nuo pajamų augimas lėmė prastesnį 
biudžeto srities įvertinimą.
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Rokiškio r.

Rokiškio rajono savivaldybė, surinkusi 
51,9 balus iš 100, Lietuvos savivaldybių 
indekse užėmė 19 vietą iš 53 rajonų 
savivaldybių. Geresnį savivaldybės 
įvertinimą nulėmė aukštesni balai 
investicijų, administracijos bei biudžeto 
srityse.

Drastiškai išaugusi (nuo 0 proc. iki 
100 proc.) atvirų viešųjų pirkimų dalis 
bendruose viešuosiuose pirkimuose 
(išskyrus mažos vertės) teigiamai paveikė 
bendrą biudžeto srities įvertinimą. 
Žemesnis už šalies vidurkį gyventojų ir 
savivaldybės darbuotojų santykis lėmė 
geresnį administracijos srities įvertinimą. 
Išaugusios materialinės investicijos bei 
veikiančių ūkio subjektų skaičius vienam 
gyventojui suformavo aukštesnį investicijų 
srities įvertinimą.

Pakilti į aukštesnę poziciją Rokiškio r. 
savivaldybei sutrukdė prastesni įvertinimai 
švietimo, mokesčių bei turto valdymo 
srityse. Švietimo srityje žemesnį įvertinimą 
nulėmė prastesni mokinių valstybinių 
egzaminų rezultatai. Naujai įvestas žemės 
mokesčio vertinimas neigiamai paveikė 
mokesčių srities įvertinimą dėl Rokiškio 
r. savivaldybėje taikomų tarifų, aukštesnių 
už šalies vidurkį. Augantis savivaldybės 
valdomų įmonių skaičius bei nenaudojamų 
pastatų plotas lėmė prastesnį turto 
valdymo srities įvertinimą.

59

0 20 40 60 80 100

2011 m.*

2012 m.*

2013 m.

*Keitėsi indekso metodologija

Savivaldybės įvertinimas balais

19/53

51,6 62,4 52,4

0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 100

81,4

75,0

27,5

28,5

45,7

65,3

41,7

50,3

74,9

49,9

Komunalinis ūkis

Transportas
Švietimas

Biudžetas

Turto valdymas

Administracija
Sveikata

Socialinė rūpyba

Investicijos ir plėtra

Mokesčiai

Rajono savivaldybių vidurkis
Savivaldybės įvertinimas

48,6 67,945,7

100 100 100
S-Gyventojui S-Investuotojui S-Valdymas

Socialinės pašalpos gavėjų 
skaičius tenkantis 1000-iui 

gyventojų (2012 m.)

Vienam mokiniui tenkantis 
plotas (m2) bendrojo lavinimo 

mokykloje (2012 m.)

Pacientų dalis prisirašiusių 
privačiuose PSPC (2012 m.) 

(%)

Bedarbių procentas nuo 
darbingo amžiaus gyventojų 

(2012 m.) (%)

Veikiančių ūkio subjektų skaičius 
tenkantis 1000-iui gyventojų 

(2013 m. pradžioje)

Materialinės investicijos tenk-
ančios vienam savivaldybės 

gyventojui (2011 m.)

Tiesioginės užsienio investicijos 
tenkančios vienam gyventojui 

(2011 m.)

Vidutinis fiksuoto pajamų 
mokesčio už verslo liudijimus 

dydis (2013 m.)

Savivaldybės administracijos, 
tarybos narių, kontrolės ir 

audito tarnybos darbuotojų 
skaičius tenkantis 1000-iui 

gyventojų (2012 m.)

Savivaldybės skola proc. nuo 
pajamų (2012 m.) (%)

Savivaldybei nuosavybės teise 
priklausančių nenaudojamų 

pastatų ir patalpų plotas 
tenkantis vienam gyventojui 

(2012 m.)

Įmonių, kuriose savivaldybė turi 
kapitalo skaičius (2012 m.)

95

109

21
17

3

2

43

71

4104

2703

15

18

25

15

4448

37

185

266

5

6

598

241

13
13



Šakių r. 

Šakių rajono savivaldybė, surinkusi 37,4 
balo iš 100, Lietuvos savivaldybių indekse 
užėmė 53 vietą iš 53 rajonų savivaldybių. 
Indekse užimta paskutinė vieta, nepaisant 
geresnių savivaldybės įvertinimų investicijų, 
administracijos bei biudžeto srityse.

Savivaldybė parengė investuotojams 
pritaikytus žemės sklypus su reikalinga 
infrastruktūra užtikrindama geresnę 
investicinę aplinką. Tiesioginių užsienio 
investicijų augimas vienam gyventojui taip 
pat teigiamai prisidėjo prie investicijų srities 
įvertinimo. Administracijos srityje teigiamą 
poveikį bendram įvertinimui lėmė vieno 
langelio sistemos įdiegimas bei žemesnis 
už šalies vidurkį gyventojų ir savivaldybės 
darbuotojų santykis. Kelis kartus išaugusi 
atvirų viešųjų pirkimų dalis visuose 
viešuosiuose konkursuose (išskyrus mažos 
vertės) lėmė pagerėjusį biudžeto srities 
įvertinimą.

Pakilti iš paskutinės indekso pozicijos 
Šakių r. savivaldybei sutrukdė prastesni 
įvertinimai švietimo bei sveikatos srityse. 
Atnaujinta švietimo srities metodologija 
vertina papildomas (be mokinio krepšelio) 
savivaldybės skiriamas lėšas. Būtent 
prastas įvertinimas šioje srityje ir prasčiau 
išlaikyti egzaminai nulėmė žemą galutinį 
įvertinimą švietimo srityje. Mažėjantis 
privačiai dirbančių gydytojų skaičius bei dalis 
nuostolingai dirbančių gydymo įstaigų lėmė 
prastesnius vertinimus sveikatos srityje. 
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Šalčininkų r.

Šalčininkų rajono savivaldybė, surinkusi 
42,1 balo iš 100, Lietuvos savivaldybių indekse 
užėmė 46 vietą iš 53 rajonų savivaldybių. Tai 
geriausias iki šiol savivaldybės įvertinimas 
Lietuvos savivaldybių indekse. Rezultatą 
nulėmė aukštesni įvertinimai administracijos, 
biudžeto bei investicijų srityse.

Administracijos srityje Šalčininkų r. 
savivaldybė išsiskiria vienu žemiausių 
gyventojų ir savivaldybės darbuotojų 
skaičiaus santykiu. Tai užtikrino aukštesnį 
įvertinimą administracijos srityje. Biudžeto 
srityje bendrą įvertinimą teigiamai nulėmė 
išaugusi atvirų viešųjų pirkimų dalis visuose 
viešuosiuose pirkimuose (išskyrus mažos 
vertės). Investicijų srityje teigiamą poveikį 
turėjo augančios tiesioginės užsienio 
investicijos bei veikiančių ūkio subjektų 
skaičius.

Pakilti aukščiau savivaldybių reitinge 
sutrukdė prastesni įvertinimai švietimo, 
socialinės rūpybos bei komunalinio 
ūkio srityse. Švietimo srityje, įvykus 
metodologiniams pokyčiams, pradėtas 
vertinti mokyklinių tinklų optimizavimas. Šis 
rodiklis buvo pagrindinė priežastis žemesniam 
įvertinimui šioje srityje. Iš naujų socialinės 
rūpybos srities rodiklių  prastai įvertintas 
nevyriausybinių organizacijų įsitraukimas 
teikiant socialines paslaugas. Žemas gautų 
balų skaičius lėmė neigiamą poveikį bendram 
socialinės rūpybos įvertinimui. Specialiojo 
šilumos plano bei „konkurencinės zonos“ 
šilumos ūkio plano nebuvimas nulėmė 
prastesnį komunalinio ūkio įvertinimą. 61
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Šiaulių m.

Šiaulių miesto savivaldybė, surinkusi 
52,9 balus iš 100, Lietuvos savivaldybių 
indekse užėmė 5 vietą iš 7 miestų 
savivaldybių. Žemesniu balu savivaldybė 
įvertinta dėl prastesnių rezultatų švietimo, 
sveikatos bei turto valdymo srityse.

Švietimo srityje atnaujinus metodologiją 
įtraukti rodikliai, vertinantys papildomas 
(be mokinio krepšelio) savivaldybės 
skiriamas lėšas mokykloms bei mokyklų 
tinklų optimizavimas, atsižvelgiant į nuolat 
mažėjantį moksleivių skaičių. Abu šie rodikliai 
gavo žemesnius už vidutinius įvertinimus. 
Neigiamai švietimo srities įvertinimą 
paveikė ir prastesni moksleivių egzaminų 
rezultatai. Didesnis dienų skaičius laukiant 
vizito pas gydytoją bei dalis nuostolingai 
dirbančių sveikatos priežiūros įstaigų lėmė 
prastesnį sveikatos srities įvertinimą. Turto 
valdymo srityje didžiausią neigiamą poveikį 
turėjo išaugęs nenaudojamų pastatų plotas 
bei mažesnis privatizuojamų patalpų plotas.

Išsaugoti savivaldybių indekse 
užimamą poziciją padėjo geresni rezultatai 
komunalinio ūkio bei administracijos srityse. 
Pasikeitusi šilumos tiekimo organizavimo 
forma teigiamai paveikė komunalinio 
ūkio srities įvertinimą. Paslaugos teikimą 
nuo šiol užtikrina mišraus kapitalo įmonė. 
Ženkliai mažesnis pradėtų ginčų skaičius bei 
vienas žemiausių gyventojų ir savivaldybėje 
dirbančių asmenų skaičiaus santykis lėmė 
teigiamus pokyčius administracijos srityje.
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Šiaulių r.

Šiaulių rajono savivaldybė, surinkusi 52,0 
balus iš 100, Lietuvos savivaldybių indekse 
užėmė 18 vietą iš 53 rajonų savivaldybių. 
Tai geriausias iki šiol savivaldybės įvertinimas 
Lietuvos savivaldybių indekse. Rezultatą 
nulėmė aukštesni įvertinimai administracijos, 
komunalinio ūkio bei investicijų srityse.

Gautas mažesnis skundų skaičius 
bei žemiau šalies vidurkio esantis 
savivaldybėje dirbančių darbuotojų 
skaičiaus santykis su rajono gyventojų 
skaičiumi teigiamai paveikė administracijos 
srities įvertinimą. „Konkurencinės zonos“ 
numatymas specialiajame šilumos ūkio 
plane, privačių, atliekų surinkimo bei 
daugiabučių administravimo paslaugas 
teikiančių įmonių atsiradimas lėmė geresnį 
savivaldybės įvertinimą komunalinio ūkio 
srityje. Prie to prisidėjo ir nenuostolingai 
dirbančios šilumos, vandens bei atliekų 
surinkimo paslaugas teikiančios įmonės. 
Investuotojams tinkamų sklypų su reikiama 
infrastruktūra parengimas teigiamai paveikė 
investicijų srities įvertinimą. Augančios 
materialinės investicijos vienam asmeniui 
taip pat vaidina svarbų vaidmenų formuojant 
galutinį įvertinimą.

Mokesčių srityje naujai įvestas žemės 
mokesčio rodiklis neigiamai atsiliepė 
bendram srities įvertinimui dėl galiojančių 
aukštesnių savivaldybėje tarifų nei šalies 
vidurkis. Prastesni moksleivių egzaminų 
rezultatai atsispindi ir prastesniame švietimo 
srities įvertinime. 63
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Šilalės r.

Šilalės rajono savivaldybė, surinkusi 45,3 
balus iš 100, Lietuvos savivaldybių indekse 
užėmė 34 vietą iš 53 rajonų savivaldybių. 
Geresnį savivaldybės įvertinimą nulėmė 
aukštesni balai komunalinio ūkio, turto 
valdymo bei administracijos srityse.

„Konkurencinės zonos“ numatymas 
specialiajame šilumos ūkio plane 
teigiamai paveikė bendrą komunalinio 
ūkio įvertinimą. Šilalės r. turto valdymo 
srityje išsiskiria neturėjimas nenaudojamų 
pastatų, nepaisant šito – privatizuojamų 
pastatų plotas auga ir teigiamai veikia turto 
valdymo srities įvertinimą. Administracijos 
srities geresniam įvertinimui teigiamą 
poveikį turėjo mažesnis pradėtų ginčų bei 
pateiktų skundų skaičius.

Prasčiau Šilalės r. įvertintos tik švietimo 
ir sveikatos sritys. Atnaujinus metodologiją 
švietimo srityje, nauji rodikliai vertina 
papildomas (be mokinio krepšelio) 
savivaldybės skiriamas lėšas bei mokyklų 
tinklo optimizavimą atsižvelgiant į nuolat 
mažėjantį moksleivių skaičių. Abu rodikliai 
gavo žemesnius už vidutinį įvertinimus. 
Tai neigiamai paveikė švietimo srities 
įvertinimą. Prie to prisidėjo ir prastesni 
egzaminų rezultatai. Sveikatos srityje 
prastesnius įvertinimus lėmė dalis 
nuostolingai dirbančių gydymo įstaigų.
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Šilutės r.

Šilutės rajono savivaldybė, surinkusi 
44,1 balo iš 100, Lietuvos savivaldybių 
indekse užėmė 40 vietą iš 53 rajonų 
savivaldybių. Žemesniu balu savivaldybė 
įvertinta dėl prastesnių rezultatų švietimo, 
mokesčių bei turto valdymo srityse.

Atnaujinus metodologiją švietimo 
srityje nauji rodikliai vertina papildomas (be 
mokinio krepšelio) savivaldybės skiriamas 
lėšas bei mokyklų tinklo optimizavimą 
atsižvelgiant į nuolat mažėjantį moksleivių 
skaičių. Abu rodikliai gavo žemesnius už 
vidutinius įvertinimus. Tai neigiamai paveikė 
švietimo srities įvertinimą. Prie to prisidėjo 
ir prastesni egzaminų rezultatai. Mokesčių 
srityje naujai įvestas žemės mokesčio 
rodiklis neigiamai atsiliepė bendram srities 
įvertinimui – dėl savivaldybėje galiojančių 
aukštesnių nei šalies vidurkis tarifų. Turto 
valdymo srityje žemesnį įvertinimą lėmė 
išaugęs nenaudojamų pastatų plotas bei 
sumažėjęs privatizuojamų pastatų plotas. 

Ryškiausias pagerėjimas Šilutės r. 
fiksuotas investicijų bei biudžeto srityse. 
Paruošti investuotojams tinkami žemės 
sklypai su reikalinga infrastruktūra lėmė 
teigiamą investicijų srities įvertinimą. Prie 
to prisidėjo ir augančios materialiosios 
investicijos vienam gyventojui. Biudžeto 
srityje pagerėjimas fiksuotas dėl išaugusio 
atvirų viešųjų pirkimų skaičiaus visuose 
viešuosiuose pirkimuose (išskyrus mažos 
vertės). 65
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Širvintų r.

Širvintų rajono savivaldybė, 
surinkusi 49,3 balo iš 100, Lietuvos 
savivaldybių indekse užėmė 24 vietą iš 
53 rajonų savivaldybių. Tai blogiausias 
iki šiol savivaldybės įvertinimas Lietuvos 
savivaldybių indekse. Rezultatą nulėmė 
žemesni balai komunalinio ūkio, investicijų 
bei švietimo srityse.

Aplinkybė, kad atliekų surinkimo 
paslaugas pradėjo teikti savivaldybės įmonė, 
neigiamai paveikė komunalinio ūkio srities 
įvertinimą. Prie to prisidėjo ir nuostolinga 
šilumos bei vandens tiekimo bendrovių 
veikla. Širvintų r. savivaldybė patenka 
tarp 15 savivaldybių, neturinčių bendrojo 
miesto plano. Tai viena pagrindinių 
priežasčių prastesnio investicijų srities 
įvertinimo. Mažėjančios materialiosios 
investicijos vienam gyventojui taip pat 
prisidėjo formuojant prastesnį srities 
įvertinimą. Prastesni egzaminų rezultatai 
ir prastas mokyklų tinklo optimizavimas 
mažėjant mokiniui skaičiui lėmė prastesnį 
įvertinimą švietimo srityje.

Dalis rodiklių gavo geresnius 
įvertinimus ir neleido Širvintų r. savivaldybei 
dar labiau pabloginti pozicijų reitinge. 
Didėjanti atvirų viešųjų pirkimų dalis 
visuose viešuosiuose pirkimuose (išskyrus 
mažos vertės) teigiamai paveikė biudžeto 
srities įvertinimą. Nuo 5 iki 0 sumažėjęs 
biudžetinių ir viešųjų įstaigų skaičius lėmė 
geresnį įvertinimą turto valdymo srityje.66
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Skuodo r.

Skuodo rajono savivaldybė, surinkusi 
48,0 balus iš 100, Lietuvos savivaldybių 
indekse užėmė 29 vietą iš 53 rajonų 
savivaldybių. Žemesniu balu savivaldybė 
įvertinta dėl prastesnių rezultatų 
komunalinio ūkio, mokesčių bei turto 
valdymo srityse.

Nuostolingai veikianti vandens tiekimo 
bendrovė yra tarp pagrindinių priežasčių, 
nulėmusių prastesnį bendrą  įvertinimą 
komunalinio ūkio srityje. Naujai įvestas 
vertinimo rodiklis – žemės mokestis, 
neigiamai paveikė bendrą mokesčių srities 
įvertinimą, nes Skuodo r. savivaldybėje 
galioja tarifai, aukštesni už šalies vidurkį. 
Ženklūs pokyčiai nenaudojamų bei 
privatizuojamų pastatų plote yra tarp 
pagrindinių veiksnių, lėmusių prastesnį 
turto valdymo srities įvertinimą.

Geresnių įvertinimų sveikatos, 
investicijų bei biudžeto srityse dėka Skuodo 
r. savivaldybė išlaikė turimas pozicijas 
bendrame reitinge. Pagerėjimą sveikatos 
srityje nulėmė rodikliai, vertinantys ar 
gydymo įstaigos savivaldybėse dirba 
nenuostolingai. Sparčiai augančios 
materialinės bei tiesioginės užsienio 
investicijos vienam gyventojui teigiamai 
atsispindėjo investicijų srityje. Auganti atvirų 
viešųjų pirkimų dalis lėmė aukštesnius 
įvertinimus biudžeto srityje.
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Švenčionių r.

Švenčionių rajono savivaldybė, surinkusi 
45,9 balo iš 100, Lietuvos savivaldybių indekse 
užėmė 32 vietą iš 53 rajonų savivaldybių. 
Tai geriausias iki šiol savivaldybės įvertinimas 
Lietuvos savivaldybių indekse. Rezultatą 
nulėmė aukštesni įvertinimai administracijos, 
komunalinio ūkio bei investicijų srityse.

Mažėjantis skundų skaičius bei žemesnis 
už šalies vidurkį savivaldybėje dirbančių 
darbuotojų ir gyventojų skaičiaus santykis 
teigiamai veikia administracijos srities 
įvertinimą. Nenuostolingai dirbančios 
savivaldybės šilumos, vandens bei atliekų 
surinkimo bendrovės lėmė geresnį 
komunalinio ūkio srities įvertinimą. 
Savivaldybė parengė investuotojams 
pritaikytus žemės sklypus su reikalinga 
infrastruktūra užtikrindama geresnę 
investicinę aplinką. Sudaryta viešojo ir 
privataus sektoriaus partnerystės sutartis kartu 
su augančiomis materialinėmis investicijomis 
bei tiesioginėmis užsienio investicijomis lėmė 
geresnį investicijų srities įvertinimą. 

Švenčionių r. savivaldybei pakilti į 
aukštesnę poziciją sutrukdė prastesni 
mokesčių, socialinės rūpybos bei sveikatos 
srities įvertinimai. Metodologiniai pokyčiai 
mokesčių srityje ir naujai atsiradęs žemės 
mokesčio vertinimas neigiamai atsiliepė šios 
srities galutiniam rezultatui.  Augantis būsto 
šildymo kompensacijų gavėjų skaičius lėmė 
prastesnį socialinės rūpybos srities įvertinimą. 
Dalis nuostolingai dirbančių gydymo įstaigų 
nulėmė prastesnį sveikatos sektoriaus 
įvertinimą. 68
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Tauragės r.

Tauragės rajono savivaldybė, surinkusi 
51,2 balo iš 100, Lietuvos savivaldybių 
indekse užėmė 21 vietą iš 53 rajonų 
savivaldybių. Žemesniu balu savivaldybė 
įvertinta dėl prastesnių rezultatų 
komunalinio ūkio, socialinės rūpybos bei 
turto valdymo srityse.

Mišraus kapitalo atliekų surinkimo 
paslaugas teikianti įmonė tapo savivaldybės 
įmone, taip pat atsiskaitymo už atliekų 
surinkimo paslaugas organizavimo forma 
pasikeitė į savivaldybės numatytą rinkliavą 
– tai lėmė žemesnį komunalinio ūkio 
srities įvertinimą. Augantis nedarbo lygis 
bei socialinės pašalpos gavėjų skaičius lėmė 
prastesnius socialinės rūpybos įvertinimus. 
Augantis privatizuotų patalpų skaičius lėmė 
gerus turto valdymo srities įvertinimus. 

Geresni įvertinimai investicijų bei 
sveikatos srityse atsvėrė dalį blogesnių 
įvertinimų. Sparčiai augantis veikiančių 
ūkio subjektų skaičius tūkstančiui 
gyventojų lėmė aukštesnį investicijų srities 
įvertinimą. Prie to prisidėjo ir augantis 
materialinių investicijų bei tiesioginių 
užsienio investicijų kiekis. Didėjantis 
privačiai dirbančių gydytojų skaičius lėmė 
geresnius įvertinimus sveikatos srityje. Prie 
to prisidėjo ir nenuostolingai dirbančios 
gydymo įstaigos.
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Telšių r.

Telšių rajono savivaldybė, surinkusi 52,0 
balus iš 100, Lietuvos savivaldybių indekse 
užėmė 17 vietą iš 53 rajonų savivaldybių. 
Tai geriausias iki šiol savivaldybės įvertinimas 
Lietuvos savivaldybių indekse. Rezultatą 
nulėmė aukštesni įvertinimai administracijos, 
komunalinio ūkio bei investicijų srityse.

Telšių r. komunalinio ūkio srities 
pagerėjimas didžiąja dalimi priklauso nuo 
išsamesnių duomenų pateikimo apie 
centralizuoto šilumos tiekimo organizavimo 
formą, specialųjį šilumos ūkio planą bei 
„konkurencinę zoną“. Visi šie kriterijai lėmė 
geresnį įvertinimą komunalinio ūkio srityje. 
Augančios materialinės investicijos vienam 
asmeniui kartu su veikiančių ūkio subjektų 
skaičiumi lėmė geresnius įvertinimus 
investicijų srityje. Teigiamą įtaką įvertinimui 
turėjo ir žemesnis už vidurkį savivaldybėje 
dirbančių darbuotojų skaičiaus santykis su 
gyventojais bei mažėjantis ginčų bei skundų 
kiekis. 

Siekti geresnio įvertinimo Telšių r. 
savivaldybei sutrukdė prastesni įvertinimai 
socialinės rūpybos, mokesčių bei švietimo 
srityse. Metodologiniai pokyčiai mokesčių 
srityje ir naujai atsiradęs žemės mokesčio 
vertinimas neigiamai paveikė šios srities 
galutinį įvertinimą. Švietimo srityje prastesni 
įvertinimai didžiąja dalimi nulemti egzaminų 
rezultatų. Socialinės rūpybos srityje 
prastesni įvertinimai nulemti augančio 
nedarbo lygio.
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Trakų r.

Trakų rajono savivaldybė, surinkusi 56,0 
balus iš 100, Lietuvos savivaldybių indekse 
užėmė 10 vietą iš 53 rajonų savivaldybių. 
Žemesniu balu savivaldybė įvertinta dėl 
prastesnių rezultatų komunalinio ūkio, 
socialinės rūpybos bei sveikatos srityse.

Pakitusi socialinės rūpybos 
metodologija, kurioje dabar vertinamas 
nevyriausybinių organizacijų vaidmuo 
teikiant socialines paslaugas, neigiamai 
paveikė šios srities vertinimą. Nuostolingai 
dirbanti savivaldybės vandens tiekimo 
įmonė lėmė prastesnį įvertinimą 
komunalinio ūkio srityje. Mažėjantis 
privačiai dirbančių gydytojų skaičius bei 
dalis nuostolingai dirbančių gydymo įstaigų 
nulėmė žemesnį bendrą balų skaičių 
sveikatos srityje.

Geresni įvertinimai investicijų bei 
mokesčių srityse didžiąja dalimi priklauso 
nuo visų savivaldybių surinktų balų 
skaičiaus. Augantis veikiančių ūkio subjektų 
skaičius vienam gyventojui bei materialinių 
investicijų kiekis teigiamai paveikė 
investicijų srities bendrąjį įvertinimą. 
Ženkliai sumažėjęs fiksuotų pajamų 
mokesčio už verslo liudijimus dydis lėmė 
geresnį mokesčių srities įvertinimą.
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Ukmergės r.

Ukmergės rajono savivaldybė, 
surinkusi 40,8 balo iš 100, Lietuvos 
savivaldybių indekse užėmė 49 vietą iš 
53 rajonų savivaldybių. Tai blogiausias 
iki šiol savivaldybės įvertinimas Lietuvos 
savivaldybių indekse. Rezultatą nulėmė 
žemesni balai komunalinio ūkio, turto 
valdymo bei mokesčių srityse. 

Metodologiniai pokyčiai mokesčių 
srityje ir naujai atsiradęs žemės mokesčio 
vertinimas neigiamai paveikė šios srities 
galutinį įvertinimą. Kelis kartus išaugęs 
nenaudojamų pastatų plotas bei žemas 
žemės privatizacijos lygmuo neleidžia skirti 
geresnių turto valdymo srities įvertinimų. 
Taip pat žemesnį įvertinimą lėmė ir augantis 
savivaldybės įmonių skaičius. 

Didžiausią progresą parodžiusios 
Ukmergės r. sritys – tai investicijos, 
biudžetas bei administracija. Nuolat 
augantis veikiančių ūkio subjektų skaičius 
bei tiesioginių užsienio investicijų kiekis 
vienam gyventojui lėmė aukštesnius 
balus investicijų srityje. Išaugusi atvirų 
viešųjų pirkimų dalis iki 100 proc. visuose 
viešuosiuose pirkimuose (išskyrus mažos 
vertės) teigiamai paveikė bendrą biudžeto 
srities įvertinimą. Teigiamą įtaką įvertinimui 
turėjo ir žemesnis už vidurkį savivaldybėje 
dirbančių darbuotojų skaičiaus santykis su 
gyventojais.
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Utenos r.

Utenos rajono savivaldybė, 
surinkusi 54,0 balus iš 100, Lietuvos 
savivaldybių indekse užėmė 13 vietą iš 
53 rajonų savivaldybių. Tai geriausias iki 
šiol savivaldybės įvertinimas Lietuvos 
savivaldybių indekse. Rezultatą nulėmė 
aukštesni įvertinimai administracijos, 
biudžeto bei sveikatos srityse.

Teigiamą įtaką įvertinimui turėjo 
ir žemesnis už vidurkį savivaldybėje 
dirbančių darbuotojų skaičiaus santykis 
su gyventojais. Taip pat prisidėjo ir 
mažėjančių ginčų skaičius. Išaugusi atvirų 
viešųjų pirkimų dalis iki 98 proc. visuose 
viešuosiuose pirkimuose (išskyrus mažos 
vertės) teigiamai paveikė bendrą biudžeto 
srities įvertinimą. Augantis privačios 
medicinos sektorius lėmė gerus įvertinimus 
sveikatos sektoriuje. 

Prastesni įvertinimai gauti turto 
valdymo, socialinės rūpybos bei švietimo 
srityse. Nenaudojamų patalpų ploto 
didinimas yra neefektyvus ir mažiną turto 
valdymo balų skaičių. Socialinės rūpybos 
srityje pagrindiniai kriterijai socialinės 
pašalpos bei būsto šildymo kompensacijų 
gavėjų skaičiaus mažinimas, kartu su 
nedarbo lygiu. Visi šie veiksniai veda 
geresnio įvertinimo socialinės rūpybos 
srityje link. Švietimo srityje išlaikyti gana 
aukšti įvertinimai. 
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Varėnos r.

Varėnos rajono savivaldybė, surinkusi 
43,3 balus iš 100, Lietuvos savivaldybių 
indekse užėmė 42 vietą iš 53 rajonų 
savivaldybių. Žemesniu balu savivaldybė 
įvertinta dėl prastesnių rezultatų švietimo, 
mokesčių bei administracijos srityse.

Pasikeitus metodologijai švietimo 
srityje, imta vertinti ne tik egzaminų 
rezultatus bet ir mokyklų tinklo 
optimizavimą, savivaldybės papildomai 
(be mokinio krepšelio) skiriamas 
dotacijas. Būtent prastas mokyklų tinklo 
optimizavimas nuolat mažėjant mokinių 
skaičiui ir lėmė prastesnį šios savivaldybės 
įvertinimą švietimo srityje. Palyginus su 
šalies vidurkiu aukšti nekilnojamojo turto 
ir žemės mokesčio tarifai nulėmė prastą 
mokesčių srities įvertinimą. Administracijos 
srityje pagerėjimas priklauso nuo skundų ir 
ginčų skaičiaus mažėjimo. 

Didžiausias pagerėjimas fiksuotas 
sveikatos, investicijų bei turto valdymo 
srityse. Ženkliai sutrumpėjęs laukimo laikas 
vizitui pas gydytoją labiausiai prisidėjo prie 
geresnio sveikatos sektoriaus įvertinimo. 
Investicijų srityje labiausiai išsiskiria spartus 
materialinių investicijų augimas bei 
veikiančių ūkio subjektų skaičiaus vienam 
gyventojui augimas.
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Vilkaviškio r.

Vilkaviškio rajono savivaldybė, 
surinkusi 49,2 balus iš 100, Lietuvos 
savivaldybių indekse užėmė 25 vietą iš 
53 rajonų savivaldybių. Tai geriausias iki 
šiol savivaldybės įvertinimas Lietuvos 
savivaldybių indekse. Rezultatą nulėmė 
aukštesni įvertinimai administracijos, 
biudžeto bei investicijų srityse.

Investicijų srityje labiausiai išsiskiria 
spartus materialinių investicijų kiekio 
augimas bei veikiančių ūkio subjektų 
skaičiaus vienam gyventojui augimas. 
Geram investicijų srities įvertinimui 
reikalingas ir tiesioginių užsienio investicijų 
kiekio augimas. Administracijos srities 
teigiamas įvertinimas labiausiai pasižymi 
mažėjančių skundų bei ginčų skaičiumi. Tuo 
tarpu išaugusi atvirų viešųjų pirkimų dalis iki 
95 proc. visuose viešuosiuose pirkimuose 
(išskyrus mažos vertės) teigiamai paveikė 
bendrą biudžeto srities įvertinimą.

Kad pasiektų aukštesnę poziciją reitinge, 
Vilkaviškio r. pritrūko geresnių įvertinimų 
komunalinio ūkio, socialinės rūpybos 
bei turto valdymo srityse. Nuostolinga 
savivaldybės įmonių veikla šilumos bei 
vandens tiekimo atveju nulėmė prastesnius 
komunalinio ūkio srities įvertinimus. Turto 
valdymo srityje gautų balų skaičių neigiamai 
paveikė augantis savivaldybės valdomų 
įmonių skaičius.
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Vilniaus m.

Vilniaus miesto savivaldybė, surinkusi 
62,8 balus iš 100, Lietuvos savivaldybių 
indekse užėmė 2 vietą iš 7 miestų 
savivaldybių. Žemesniu balu savivaldybė 
įvertinta dėl prastesnių rezultatų biudžeto, 
turto valdymo bei sveikatos srityse.

Biudžeto srityje pagrindinė prastesnio 
įvertinimo priežastis – savivaldybės skola, 
peržengusi 100 proc. ribą nuo pajamų.  
Pagal šį rodiklį Vilniaus miestas užimą pirmą 
poziciją tarp visų savivaldybių, kaip labiausiai 
prasiskolinusi savivaldybė Lietuvoje. 
Turto valdymo srityje nuolat augantis 
nenaudojamų pastatų plotas, savivaldybei 
priklausančių biudžetinių ir viešųjų įstaigų 
skaičiaus augimas lemia prastesnį biudžeto 
srities įvertinimą. Sveikatos sektoriuje 
fiksuojama, jog dalis sveikatos priežiūros 
įstaigų dirba nuostolingai – tai atsispindi 
ir sveikatos srities įvertinime. Tuo tarpu 
augantis privačiai dirbančių gydytojų 
skaičius sušvelnina ir atsveria prastesnį 
sveikatos sektoriaus vertinimą.

Didžiausią progresą Vilniaus miestas 
atliko komunalinio ūkio bei mokesčių 
srityse. Dėl vienų žemiausių Lietuvoje 
taikomų žemės mokesčių tarifų Vilnius 
pakilo į viršų mokesčių srityje. Komunalinio 
ūkio srityje situacija pagerėjo savivaldybei 
nustojus vandens tiekimo paslaugą teikti 
nuostolingai.
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Vilniaus r.

Vilniaus rajono savivaldybė, 
surinkusi 48,6 balus iš 100, Lietuvos 
savivaldybių indekse užėmė 28 vietą iš 
53 rajonų savivaldybių. Tai geriausias iki 
šiol savivaldybės įvertinimas Lietuvos 
savivaldybių indekse. Rezultatą nulėmė 
aukštesni įvertinimai socialinės rūpybos, 
turto valdymo bei sveikatos srityse.

Socialinės rūpybos srityje du kartus 
mažesnis būsto šildymo kompensacijų 
gavėjų skaičius bei mažėjantis nedarbo 
lygis teigiamai veikia įvertinimą. Sparčiai 
mažėjantis savivaldybės valdomų įmonių 
skaičius teigiamai paveikė turto valdymo 
srities įvertinimą. Dvigubai didesnis 
privatizuojamų pastatų plotas, taip pat 
prisideda prie geresnio įvertinimo. 
Didėjantis privačiai dirbančių gydytojų 
skaičius bei nenuostolingai dirbančios 
gydymo įstaigos užtikrina puikią pacientų 
priežiūrą. Visa tai teigiamai veikia sveikatos 
srities įvertinimą.

Geresniam rezultatui pasiekti sutrukdė 
prasti įvertinimai administracijos, švietimo 
bei komunalinio ūkio srityse. Nuostolingai 
dirbančios savivaldybės šilumos, vandens 
bei atliekų surinkimo paslaugas teikiančios 
bendrovės lėmė prastesnį komunalinio 
ūkio įvertinimą. Administracijos srities 
įvertinimas nulemtas išaugusio skundų bei 
ginčų skaičiaus. Švietimo srityje blogesni 
įvertinimai susiję su prastais egzaminų 
rezultatais. 77
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Visagino

Visagino savivaldybė, surinkusi 54,4 
balus iš 100, Lietuvos savivaldybių indekse 
užėmė 12 vietą iš 53 rajonų savivaldybių. 
Tai geriausias iki šiol savivaldybės įvertinimas 
Lietuvos savivaldybių indekse. Rezultatą 
nulėmė aukštesni įvertinimai turto valdymo, 
komunalinio ūkio bei sveikatos srityse.

Sumažėjęs nenaudojamų pastatų 
plotas ir išaugęs privatizuojamų pastatų 
plotas lėmė geresnius turto valdymo 
srities įvertinimus. Komunalinio ūkio srityje 
geresnį įvertinimą lėmė specialiojo šilumos 
plano patvirtinimas kartu su „konkurencine 
zona“. Nenuostolingai dirbančios atliekų 
surinkimo bei šilumos tiekimo bendrovės 
taip pat prisideda prie geresnio komunalinio 
ūkio srities įvertinimo. Du kartus mažesnis 
dienų skaičius laukiant vizito pas gydytoją bei 
nenuostolingai dirbančios gydymo įstaigos 
lėmė gerus įvertinimus sveikatos srityje.

Užimti aukštesnę poziciją savivaldybių 
reitinge Visagino savivaldybei sutrukdė 
prasti įvertinimai socialinės rūpybos 
bei švietimo srityse. Augantis socialinės 
pašalpos gavėjų skaičius kartu su būsto 
šildymo  kompensacijų gavėjų skaičiumi bei 
sparčiai kylantis nedarbo lygis lemia prastus 
įvertinimus socialinės rūpybos srityje. 
Pasikeitus metodologijai švietimo srityje imta 
vertinti mokyklų tinklo optimizavimą. Būtent 
prastas mokyklų tinklo optimizavimas nuolat 
mažėjant mokinių skaičiui ir lėmė prastesnį 
šios savivaldybės įvertinimą švietimo srityje.
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Zarasų r.

Zarasų rajono savivaldybė, 
surinkusi 46,7 balus iš 100, Lietuvos 
savivaldybių indekse užėmė 30 vietą iš 
53 rajonų savivaldybių. Tai geriausias iki 
šiol savivaldybės įvertinimas Lietuvos 
savivaldybių indekse. Rezultatą 
nulėmė aukštesni įvertinimai biudžeto, 
administracijos bei sveikatos srityse.

Išaugusi atvirų viešųjų pirkimų dalis iki 
88 proc. visuose viešuosiuose pirkimuose 
(išskyrus mažos vertės) teigiamai paveikė 
bendrą biudžeto srities įvertinimą. 
Teigiamą įtaką administracijos srities 
įvertinimui turėjo ir šalies vidurkį atitinkantis 
savivaldybėje dirbančių darbuotojų 
skaičiaus santykis su gyventojais. Mažesnis 
dienų skaičius laukiant vizito pas gydytoją 
bei nenuostolingai dirbančios gydymo 
įstaigos lemia gerus įvertinimus sveikatos 
srityje.

Užimti aukštesnę poziciją savivaldybių 
reitinge Zarasų r. savivaldybei sutrukdė 
prasti įvertinimai švietimo ir socialinės 
rūpybos srityse. Pasikeitus metodologijai 
švietimo srityje imta vertinti mokyklų tinklo 
optimizavimą. Būtent prastas mokyklų 
tinklo optimizavimas nuolat mažėjant 
mokinių skaičiui ir lėmė prastesnį šios 
savivaldybės įvertinimą švietimo srityje. 
Augantis nedarbo lygis viena pagrindinių 
prastesnio socialinės rūpybos srities 
įvertinimo priežasčių. 
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Rodikliai vertinami šimto balų sistemoje (0 – blogiausias 
įvertinimas, 100 – geriausias įvertinimas). Remiantis rodiklių 
įvertinimais, balas nuo 0 iki 100 priskiriamas ir indekso sritims, 
ir rodiklių grupėms priklausomai nuo jų svorių. Galiausiai 
šimto balų sistemoje suskaičiuojamas bendras savivaldybės 
vertinimas. Kiekybiniai (išreikšti skaičiais) rodikliai indekse 
vertinami naudojantis žemiau pateiktomis formulėmis: 

Kai mažesnė rodiklio reikšmė vertinama geriau (↓↑):

Rodiklio
įvertinimas = MAX – rodiklio reikšmė
                             MAX – MIN

Kai didesnė rodiklio reikšmė vertinama geriau (↑↑):
Rodiklio
įvertinimas = Rodiklio reikšmė – MIN
                             MAX – MIN
MIN – minimali galima arba minimali iš visų atsakymų gauta 
reikšmė; MAX – maksimali galima arba maksimali iš visų 
atsakymų gauta reikšmė. 

Kokybiniams rodikliams (išreikštiems loginiais 
pasirinkimais) balai yra priskiriami priklausomai nuo to, kiek 
galimų atsakymų variantų rodiklis turi. Žemiau pateiktoje 
lentelėje parodyti kokybinių rodiklių vertinimai pagal galimų 
atsakymų variantų skaičių.

Indekso sudedamosios dalys ir svoriai

Rodiklių vertinimas ir balų priskyrimas

Savivaldybių indeksą sudaro trys rodiklių grupės (Savivaldybė gyventojui, Savivaldybė investuotojui ir Savivaldybės valdymas). 
Šias tris rodiklių grupes sudaro 10 indekse vertinamų sričių. Indekso rodiklių grupėms ir sritims tenkantys svoriai indekse nuro-
dyti žemiau pateiktoje lentelėje.

Rodiklių grupės
Kategorijos svoris 

indekse
Sritys

Srities svoris in-

dekse
Klausimų sk.

S-Gyventojui 50%

Komunalinis ūkis 9% 8

Transportas 3% 2

Švietimas 13% 3

Sveikata 13% 8

Socialinė rūpyba 13% 6

S-Investuotojui 30%
Investicijos ir plėtra 15% 5

Mokesčiai 15% 3

S-Valdymas 20%

Turto valdymas 7% 8

Administracija 7% 5

Biudžetas 7% 4

Iš viso: 100% Iš viso: 100% 52

× 100 (balų)

× 100 (balų)
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Trūkstamų duomenų vertinimas

Savivaldybių skirstymas

Rodikliai

Rodiklių eliminavimas iš savivaldybės
vertinimo

Smarkiai nuo vidurkio nukrypusių
reikšmių vertinimas

Duomenų šaltiniaiGalimų atsakymų skaičius

2 3 4 5

Geriausias vertinimas 100 100 100 100

0 50 66,7 75,0

0 33,3 50

0 25,0

Blogiausias vertinimas 0

Tais atvejais, kai savivaldybės nepateikė rodikliui įvertinti 
reikalingų duomenų, rodikliui priskiriama žemiausia galima, 
t. y. 0 reikšmė. Žemiausia reikšmė priskiriama dėl to, kad 
duomenų nepateikimas vertinamas kaip skaidrumo stoka 
savivaldybėje.

Rodiklio poveikio savivaldybės vertinimui eliminavimas 
yra reikalingas tada, kai savivaldybėje rodiklis nėra vertinamas 
(pavyzdžiui, kai rodikliai yra apie centralizuotą šildymo sistemą, 
o savivaldybėje jos nėra). Tokiu atveju rodikliui priskiriama 
visų kitų savivaldybių to paties rodiklio vertinimų aritmetinio 
vidurkio reikšmė. Taip užtikrinama, kad rodiklis nedarytų 
poveikio savivaldybės vertinimui kitų savivaldybių atžvilgiu.

Tuomet, kai savivaldybės rodiklio vertinimas yra smarkiai 
nukrypęs nuo vidurkio ir tai iškraipo visų kitų savivaldybių 
vertinimus (padaro juos pernelyg aukštais arba žemais), 
ženkliai nukrypusi reikšmė yra įvertinama aukščiausiu arba 
žemiausiu (priklausomai nuo rodiklio) balu ir eliminuojama iš 
bendro savivaldybių vertinimo.

Sudarant indeksą buvo remiamasi savivaldybių pateiktais, 
Finansų ministerijos, Lietuvos statistikos departamento, 
Lietuvos darbo biržos, Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos ir kitais duomenimis. Reikia atkreipti dėmesį, kad 
savivaldybes ir jų institucijas Teisės gauti informaciją iš valstybės 
ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 
10-236) įpareigoja teikti asmenims disponuojamą informaciją 
(1.2 str.), laikantis informacijos išsamumo, tikslumo, teisėtumo 
ir objektyvumo principų (4 str.), todėl sudarant indeksą 
savivaldybių pateikti duomenys nebuvo kvestionuojami, buvo 
pasitikima savivaldybių sąžiningu savo veiklos vertinimu.

Lietuvoje yra 7 miestų savivaldybės, 43 rajonų 
savivaldybės ir 10 savivaldybių, kurios nėra vadinamos nei 
miestų, nei rajonų savivaldybėmis. Lietuvos savivaldybių 
indekse 7 miestų savivaldybės rikiuojamos atskirai nuo 53 
likusių savivaldybių. 53 likusios savivaldybės paprastumo dėlei 
vadinamos rajonų savivaldybėmis.

Žemiau esančioje lentelėje pateikti 48 indekso rodikliai 
pagal indekso sritis. Vertinimo skiltyje ženklas „↓↑“ reiškia, kad 
kiekybinio rodiklio mažesnei reikšmei priskiriamas aukštesnis 
vertinimas. Ženklas „↑↑“ rodo, kad kiekybinio rodiklio didesnei 
reikšmei yra priskiriamas žemesnis vertinimas. „T/N“ ženklas
rodo, kad galimi du atsakymo variantai – „Taip“ ir „Ne“. 
„Pasirinkimas“ rodo, kad galimi keli (nuo 2 iki 5) atsakymai, 
pagal kuriuos priskiriamas kokybinio rodiklio vertinimas.
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Sritis ir rodikliai Vertinimas

Komunalinis ūkis

Centralizuoto šilumos tiekimo organizavimo forma savivaldybėje 2012 m. gruodžio 31 
d.

Pasirinkimas

Ar specialiajame šilumos ūkio plane (jei toks yra) yra numatyta „konkurencinė zona“? T/N

Ar savivaldybei priklausanti centralizuoto šilumos tiekimo paslaugą teikianti įmonė (jei 
tokia yra) per 2012 m. dirbo nenuostolingai?

T/N

Ar savivaldybei priklausanti centralizuoto vandens tiekimo paslaugą teikianti įmonė (jei 
tokia yra) per 2012 m. dirbo nenuostolingai?

T/N

Ar savivaldybei priklausanti atliekų surinkimo paslaugą teikianti įmonė (jei tokia yra) per 
2012 m. dirbo nenuostolingai?

T/N

Atliekų surinkimo paslaugas teikiančių įmonių skaičiaus pasiskirstymas pagal nuosavybę 
2012 m. gruodžio 31 d.

Pasirinkimas

Atsiskaitymo už atliekų surinkimo paslaugas organizavimo forma 2013 m. Pasirinkimas

Daugiabučių administravimo paslaugas teikiančių įmonių skaičiaus pasiskirstymas pagal 
nuosavybę  2012 m. gruodžio 31 d.

Pasirinkimas

Transportas

Ar savivaldybė skelbia viešuosius konkursus viešojo transporto paslaugoms tiekti? T/N

Viešojo transporto sistemos organizavimo forma 2013 m. Pasirinkimas

Švietimas

Valstybiniuose lietuvių kalbos, užsienio kalbos, matematikos ir istorijos aukštus įvertini-
mus (virš 50 proc. ir virš 75 proc.) gavusių mokinių dalis nuo visų laikiusiųjų  2011 m.

↑↑

Savivaldybės papildomai (be mokinio krepšelio) skiriamos lėšos vienam bendrojo lavini-
mo mokyklos mokiniui 2012 metais.

↓↑

Vidutinio vienam mokiniui tenkančio ploto santykio kitimas bendrojo lavinimo mokyk-
lose 2002-2012 metų laikotarpiu.

↓↑

Sveikata

Privačiose sveikatos priežiūros įstaigose dirbusių gydytojų skaičiaus santykis su bendru 
sveikatos priežiūros įstaigose dirbusių gydytojų skaičiumi (išskyrus odontologiją) 2012 m. 
gruodžio 31 d.

↑↑

Privačiose pirminę sveikatos priežiūrą teikiančiose įstaigose dirbančių šeimos gydytojų 
skaičiaus santykis su bendru šeimos gydytojų skaičiumi 2012 m. gruodžio 31 d.

↑↑

Nenuostolingai 2012 m. dirbusių ambulatorinės PSPC santykis su visomis savivaldybei 
priklausančiomis ambulatorinės PSPC.

↑↑

2012 metais ambulatorinės PSPC išlaikymui skirtų savivaldybės asignavimų dalis ben-
drame šių įstaigų biudžete.

↓↑
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2012 m. nenuostolingai dirbančių antrinio bei tretinio lygmens sveikatos priežiūros 
įstaigų santykis su visomis savivaldybei priklausančiomis antrinio bei tretinio lygmens 
sveikatos įstaigomis.

↑↑

2012 m. antrinės bei tretinės sveikatos priežiūros įstaigoms papildomai (be PSD lėšų) 
skirtų savivaldybės asignavimų dalis bendrame šių įstaigų biudžete.

↓↑

Pacientų dalis prisirašusių privačiuose PSPC. ↑↑

Vidutinis dienų skaičius laukiant patekimo pas šeimos gydytoją  neskubiais, neūmiais 
atvejais 2012 m.

↓↑

Socialiniai reikalai

Socialinę paramą savivaldybėje gaunančių žmonių skaičiaus santykis su savivaldybės 
gyventojų skaičiumi 2012 m. 

↓↑

Būsto šildymo kompensaciją gaunančių žmonių skaičiaus santykis su savivaldybės gyven-
tojų skaičiumi 2012 m. 

↓↑

Bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų 2012 m. pabaigoje ↓↑

Nevyriausybinėm organizacijom priklausančių dienos centrų, globos namų ir laikino 
gyvenimo įstaigų santykis su visomis savivaldybėje veikiančiomis, šias socialines paslaugas 
teikiančiomis, įstaigomis 2012m. gruodžio 31 d.

↑↑

Ar savivaldybė piniginės paramos nepasiturintiems gyventojams skyrimo funkciją vykdo 
kaip savarankiškąją savivaldybės funkciją?

T/N

Investicijos ir plėtra

Ar savivaldybės teritorijoje yra investuotojams paruoštų žemės sklypų su patvirtintais 
detaliaisiais planais ir prie sklypo privesta būtina infrastruktūra?

T/N

Veikiančių ūkio subjektų skaičius tenkantis vienam gyventojui 2012 m. pabaigoje. ↑↑

Viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutarčių skaičius 2012 m. ↑↑

Materialinių investicijų tenkančių vienam gyventojui kiekis 2011 m. ir jo pokytis per 7 
metus.

↑↑

Tiesioginių užsienio investicijų kiekis tenkantis vienam gyventojui 2010 m. ir jo pokytis 
per 7 metus.

↑↑

Ar saivaldybė turi patvirtintą bendrajį miesto planą? T/N

Mokesčiai

Vidutinis nekilnojamo turto mokesčio tarifų dydis 2013 m. ↓↑

Vidutinis fiksuoto pajamų mokesčio už verslo liudijimus dydis 2013 m. ↓↑

Vidutinis valstybinės žemės mokesčio tarifų dydis 2013 m. ↓↑

Biudžetas



Sritis ir rodikliai Vertinimas

Savivaldybės biudžeto pajamos tenkančios vienam gyventojui 2012 m. ↓↑

Savivaldybės skola proc. nuo biudžeto pajamų 2012 m. pabaigoje ir savivaldybės skolos 
augimas per 3 metus

↓↑

Savivaldybių biudžetų asignavimų valdytojų kreditorinis įsiskolinimas proc. nuo pajamų 
2012 pabaigoje

↓↑

Savivaldybės paskelbtų atvirųjų konkursų  (vienetais ir suma litais) dalis viešuosiuose 
pirkimuose (išskyrus mažos vertės pirkimus) 2012 m.

↑↑

Turto valdymas

Įmonių, kuriose savivaldybė turi kapitalo, skaičius (AB, UAB, Savivaldybės įmonės) 2012 
m.

↓↑

Savivaldybei nuosavybes teise priklausančių pastatų plotas tenkantis vienam gyventojui 
2012 m. gruodžio 31 d.

↓↑

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių nenaudojamų pastatų ir patalpų plotas ten-
kantis vienam gyventojui 2012 m. gruodžio 31 d.

↓↑

Savivaldybėje 2011 ir 2012 m. privatizuotų pastatų ir patalptų ploto santykis su nuosavy-
bės teise priklausančių pastatų patalpų plotu ir nenaudojamų patalpų plotu.

↑↑

Savivaldybės biudžeto pajamų iš viso savivaldybei nuosavybes teise priklausančio turto 
(pastatų, įmonių akcijų ir kt.) privatizavimo 2011 ir 2012 m. santykis su gyventojų skaiči-
umi ir savivaldybės biudžeto pajamomis 2012 m.

↑↑

Biudžetinių įstaigų ir viešųjų įstaigų skaičiaus, kuriose savivaldybė yra steigėja arba 
dalininkė santykis su gyventojų skaičiumi 2012 m. gruodžio 31 d. (išskyrus įstaigas skirtas 
teikti ikimokyklinio ugdymo, švietimo, socialines (globos įstaigos, dienos centrai, soc. 
būstas, kultūros namai) ir sveikatos priežiūros paslaugas)

↓↑

Savivaldybei priklausančių pirčių, laidojimo namų,  daugiabučių administravimo paslaugas 
teikiančių įmonių, kirpyklų, knygynų skaičius 2012 m. gruodžio 31 d

↓↑

Savivaldybės turimų ar nuomojamų automobilių skaičius kitimas 2011-2012 metų laiko-
tarpiu.

↓↑

Administracija ir valdymas

Ar savivaldybėje 2013 m. buvo įdiegtas ir veikė "vieno langelio" principas? T/N

Teismuose pradėtų ginčų tarp savivaldybės ir jos gyventojų ar įmonių skaičiaus santykis 
su gyventojų skaičiumi  2012 m.

↓↑

Dėl savivaldybės veiklos gautų skundų skaičiaus santykis su gyventojų skaičimiu 2012 m. ↓↑

Savivaldybės oficialios interneto svetainės atitikimo Bendrųjų reikalavimų valstybės ir 
savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms apraše išdėstytoms nuostatoms 
procentas.

↑↑

Savivaldybės administracijos, tarybos narių, kontrolės ir audito tarnybos darbuotojų 
skaičiaus santykis su gyventojų skaičiumi  2012 m. gruodžio 31 d.

↓↑
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