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ĮVADAS 

Valstybinės stacionarios socialinės globos įstaigos (toliau – SGĮ) Lietuvoje per pastaruosius du 

dešimtmečius išgyveno reikšmingus struktūrinius pokyčius. Be pavaldumo1 ir finansavimo2 pokyčių, 

socialinės globos namus ne kartą bandyta iš esmės reformuoti. 2007 m. buvo pradėta vaikų globos 

sistemos reforma, kuria siekta optimizuoti vaikų globos įstaigų tinklą ir šių įstaigų veiklos organizavimą3. 

Ankstesniais programavimo laikotarpiais stacionarių SGĮ infrastruktūra buvo gerinama pasitelkus 

tarptautinių fondų investicijas. 2004–2009 m. Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių 

mechanizmų parama buvo skirta vaikų globos namų pastatų renovacijai ir personalo mokymams4, o 

2007–2013 m. ES struktūrinių fondų lėšos – esamų stacionarių socialinių paslaugų įstaigų 

modernizavimui ar naujų kūrimui5. Investicijos į stacionarių SGĮ plėtrą kritikuotos, teigiant, kad jos trukdo 

globos sistemos deinstitucionalizacijai, mat rekonstruotas ar pastatytas naujas įstaigas vėliau sunkiau 

reorganizuoti ar uždaryti6. ES mastu atkreiptas dėmesys, kad didelės globos institucijos negali užtikrinti į 

asmenį orientuotų paslaugų bei apriboja jose gyvenančių asmenų gebėjimą ir pasirengimą visapusiškai 

dalyvauti visuomenės gyvenime. Dėl to ES valstybės narės buvo raginamos įgyvendinti priemones, 

skatinančias perėjimą nuo institucinių prie bendruomeninių socialinių paslaugų7. 

Lietuvoje nuo 2014 m. vykdoma socialinės globos deinstitucionalizacija, kuria siekiama pereiti nuo 

institucinės (stacionarios) globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir 

likusiems be tėvų globos vaikams. Numatoma plėtoti bendruomenines paslaugas įvairioms asmenų 

grupėms: be tėvų globos likusiems vaikams – globos bendruomeniniuose vaikų globos namuose, 

neįgaliems vaikams ir neįgaliems suaugusiesiems – globos grupinio gyvenimo namuose 8. Grupinio 

gyvenimo namų ir bendruomeninių vaikų globos namų steigimui gali būti naudojamos ir ES struktūrinių 

fondų investicijos pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8.1. 

konkretų uždavinį „Padidinti bendruomenėje teikiamų socialinių paslaugų dalį, pereinant nuo institucinės 

globos prie bendruomeninių paslaugų“ 9 (uždavinio įgyvendinimui iš viso numatoma skirti 24,5 mln. Eur 

iš Europos regioninės plėtros fondo ir valstybės biudžeto). Įgyvendinant minėtą uždavinį nedidelė dalis 

(5–7 proc.) ES fondų lėšų gali būti skiriama ir socialinės globos įstaigų infrastruktūrai atnaujinti.  

Įgyvendinamos pertvarkos metu iki 2020 m. numatoma reformuoti 14 stacionarių SADM pavaldžių SGĮ10. 

12 iš jų 2017–2018 m. įsteigė grupinius gyvenimo namus arba bendruomeninius vaikų globos namus. 

Tokius struktūrinius vienetus 2017–2018 m. savo iniciatyva įsteigė ir 6 kitos, oficialiai pertvarkai 

                                                                    

 

1 Iki 2000 m. socialinės globos sistema iš esmės buvo centralizuota, o SGĮ – pavaldžios SADM, 2000–2010 m. SGĮ buvo pavaldžios 
apskričių viršininkų administracijoms, o nuo 2010 m. pastarąsias panaikinus dalis SGĮ vėl perleistos SADM. 
2 2006 m. pasikeitė SGĮ teikiamų socialinių paslaugų finansavimo modelis – nuo biudžetinio finansavimo pereita prie paslaugų 
finansavimo modelio. 
3 LR valstybės kontrolė, „Ar vaikų globos sistema atitinka globojamo vaiko geriausius interesus?“, valstybinio audito ataskaita Nr. VA-
P-10-3-1, 2014 m. sausio 31 d. 
4 BGI Consulting, „2004–2009 m. Europos Ekonominės Erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų paramos poveikio vertinimas“, 
užsakovas – LR finansų ministerija, 2011. 
5 http://www.esparama.lt/priemone?priem_id=000bdd53800091a7  
6 LR valstybės kontrolė, „Ar vaikų globos sistema atitinka globojamo vaiko geriausius interesus?“, valstybinio audito ataskaita Nr. VA-
P-10-3-1, 2014 m. sausio 31 d. 
7 EK informacija, https://ec.europa.eu/regional_policy/lt/policy/themes/social-inclusion/desinstit/.  
8 SADM informacija, http://www.pertvarka.lt/.  
9 Priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“. 
10 SADM informacija, http://www.pertvarka.lt/.  

http://www.esparama.lt/priemone?priem_id=000bdd53800091a7
https://ec.europa.eu/regional_policy/lt/policy/themes/social-inclusion/desinstit/
http://www.pertvarka.lt/
http://www.pertvarka.lt/
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nepasirinktos, SADM pavaldžios SGĮ. Apskritai, 2017–2018 m. deinstitucionalizacijos procesai jau 

prasidėjo apie pusėje (18 iš 37) valstybinių socialinės globos namų11.  

Globos sistemos pertvarkos kontekste svarbu užtikrinti ne tik teikiamų socialinės globos paslaugų 

atitikimą klientų poreikiams bei geriausiems jų interesams, bet ir šias paslaugas teikiančių įstaigų veiklos 

efektyvumą – ekonomišką žmogiškųjų ir finansinių išteklių panaudojimą. Anksčiau buvo nustatyta, jog 

ilgalaikė socialinė globa valstybinėse SGĮ kainavo brangiau nei savivaldybėse pirktos ar finansuotos 

ilgalaikės socialinės globos paslaugos12. Įvairiais laiko momentais buvo identifikuotos neefektyvaus lėšų 

panaudojimo apraiškos valstybinėse SGĮ. 

2007 m. Valstybės kontrolės akcentuotas neefektyvumas buvo susijęs su skirtingu finansavimo modeliu, 

taikomu apmokėti socialinės globos paslaugas iš valstybės ir savivaldybių biudžetų. Asmenų, 

apgyvendintų valstybinėse SGĮ iki 2007 m. sausio 1 d., ilgalaikė globa finansuojama ne iš savivaldybės, o iš 

valstybės biudžeto lėšų (skiriamų įstaigos išlaikymui). Už globotinių, apgyvendintų SGĮ nuo 2007 m. 

sausio 1 d., socialinę globą valstybinės SGĮ 2007 m. pradėjo gauti lėšas iš savivaldybių, tačiau valstybės 

biudžeto asignavimai joms atitinkamai nebuvo sumažinti, taigi nebuvo išnaudotos visos lėšų taupymo 

galimybės. Be to, gyventojai, laukiantys eilėje dėl pateikimo į specialiąsias valstybines SGĮ, 2007 m. 

nepateko į atsilaisvinusias vietas dėl pernelyg specifinių reikalavimų potencialiems klientams, todėl kai 

kuriais atvejais vieno globotinio išlaikymo sąnaudos bei gyventojų ir personalo santykis buvo kelis kartus 

didesnis nei kitose panašiose SGĮ13.  

2011 m. Valstybės kontrolė atkreipė dėmesį į ydingą valstybinių SGĮ finansavimo planavimą, 

neužtikrinantį efektyvaus valstybės biudžeto lėšų paskirstymo. Valstybinėms SGĮ reikalingos valstybės 

biudžeto lėšos buvo planuojamos pagal ankstesnių metų išlaidas, neatsižvelgiant į asmenų, kurių globa 

finansuojama iš valstybės biudžeto lėšų14, skaičių ir ilgalaikės socialinės globos kainą. Kaip ir 2007 m., 

neišnaudotos galimybės sutaupyti lėšas – mažėjant asmenų, kurių ilgalaikė socialinė globa finansuojama iš 

valstybės biudžeto lėšų, skaičiui valstybinėms SGĮ planuojamų valstybės biudžeto lėšų apimtys nesikeitė. 

Taip pat kritikuotas ir SGĮ atliekamas jų teikiamų ilgalaikės socialinės globos paslaugų kainos 

apskaičiavimas. Dėl ilgalaikės socialinės globos kainos apskaičiavimo reglamentavimo spragų 

planuojamos SGĮ išlaidos įvairioms išlaidų kategorijoms valstybinėse SGĮ skyrėsi iki keliasdešimties 

kartų15. Socialinės globos kainų nustatymo iššūkius pripažino ir SADM. Reaguodama į Valstybės kontrolės 

išvadas SADM kasmet nustato bendras normas maitinimui, medikamentams, taip pat nustato limitus 

judriajam ryšiui, tarnybiniam transportui ir panašioms sąnaudoms. Taip pat 2014 m. SADM apskaičiavo 

vieningą išlaidų dydį per mėnesį vienam asmeniui, gaunančiam ilgalaikę globą SGĮ, ir parengė jo 

apskaičiavimo metodiką16.  

Išlaidų peržiūros socialinės apsaugos srityje objektas yra 37 valstybinių (SADM pavaldžių) stacionarių SGĮ 

išlaidos. Analizuojamų SGĮ teikiamų socialinės globos paslaugų gavėjai – labiausiai pažeidžiamoms 

visuomenės grupėms priklausantys asmenys: tėvų globos netekę vaikai, suaugusieji ir vaikai su negalia, 

                                                                    

 

11 BGI Consulting skaičiavimai, remiantis SADM pateiktais duomenimis apie SADM pavaldžių stacionarių SGĮ klientų skaičių ir 
struktūrą 2012–2018 m. 
12 LR valstybės kontrolė, „Valstybinių socialinės globos įstaigų finansavimas“, valstybinio audito ataskaita Nr. VA-P-10-1-18, 2011 m. 
lapkričio 22 d. 
13 LR valstybės kontrolė, „Socialinių paslaugų teikimas“, valstybinio audito ataskaita Nr. VA-P-10-16-4, 2009 m. vasario 27 d. 
14 T. y. apgyvendintų iki 2007 m. sausio 1 d. 
15 LR valstybės kontrolė, „Valstybinių socialinės globos įstaigų finansavimas“, valstybinio audito ataskaita Nr. VA-P-10-1-18, 2011 m. 
lapkričio 22 d. 
16 SADM „Vieningo išlaidų dydžio per mėnesį vienam asmeniui, gaunančiam ilgalaikę socialinę globą socialinės globos namuose, 
kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina socialinės apsaugos ir darbo ministerija, nustatymo ir jo apskaičiavimo metodika“, 
2014 
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senyvo amžiaus asmenys17. Nemažėjančią socialinės globos paslaugų paklausą ir SGĮ vaidmens teikiant 

šias paslaugas svarbą pagrindžia neraminančios visuomenės demografinės tendencijos. Toliau vyksta 

visuomenės senėjimas – 2017 m. 100 vaikų iki 15 m. amžiaus teko 130 65 m. ir vyresnio amžiaus asmenų. 

Prognozuojama, kad vyresnių nei 65 m. asmenų dalis 2070 m. šalyje padidės triskart, lyginant su 2016 

m.18 Nors 2016–2017 m. laikotarpiu bendras neįgaliųjų skaičius šalyje sumažėjo (nuo 244 698 iki 241 

861)19, remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, gyventojų skaičius (metų pabaigoje) 

valstybės globos įstaigose suaugusiems neįgaliesiems 2016–2018 m. išaugo nuo 5 967 iki 6 22020. Taip pat 

2016–2017 m. laikotarpiu šiek tiek padidėjo bendras neįgalių vaikų skaičius šalyje (nuo 14 829 iki 14 

854)21.  

Atsižvelgiant į tai, svarbu akcentuoti, jog taktine biudžeto išlaidų peržiūra nesiekiama kvestionuoti pačių 

SGĮ ir jų teikiamų paslaugų reikalingumo, bet bandoma ieškoti galimybių maksimizuoti analizuojamų SGĮ 

finansinį efektyvumą. Valstybinių socialinės globos namų išlaidų palyginimas tarpusavyje padės 

identifikuoti efektyviausiai veikiančias SGĮ ir pasitelkti pastarąsias kaip atspirties tašką kitų analizuojamų 

SGĮ efektyvumo didinimui. Nustačius galimus sutaupymus, atsiras galimybių nukreipti lėšas kitoms 

svarbioms išlaidoms ar panaudoti jas teikiamų globos paslaugų kokybės gerinimui. Pavyzdžiui, papildomų 

lėšų pareikalaus darbo užmokesčio fondo augimas SGĮ. Atsižvelgiant į pastaruoju metu viešojoje erdvėje 

akcentuotą socialinės srities darbuotojų svarbą sprendžiant opias visuomenės socialines problemas ir jų 

trūkumą22, nuo 2019 m. sausio mėn. padidinti socialinių paslaugų srities darbuotojų atlyginimai23. Be to, 

šiuo metu svarstomos galimybės perduoti SADM pavaldžias stacionarias SGĮ savivaldybėms. Valstybinių 

SGĮ išlaidų peržiūra leis nuspręsti ir dėl globos namų pavaldumo pokyčių pagrįstumo.  

                                                                    

 

17 LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo 
patvirtinimo“. 
18 UAB „Civitta“ “Demografijos, migracijos ir integracijos politika Lietuvoje”, užsakovas – LR Vyriausybės kanceliarija, 2016. 
19 Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM informacija apie rodiklius, apibūdinančius neįgaliųjų socialinę integraciją, socialinės 
apsaugos srityje 2016 m. ir 2017 m. http://www.ndt.lt/statistiniai-rodikliai/.  
20 Lietuvos statistikos departamentas, https://www.stat.gov.lt/.  
21 Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM informacija apie rodiklius, apibūdinančius neįgaliųjų socialinę integraciją, socialinės 
apsaugos srityje 2016 m. ir 2017 m. http://www.ndt.lt/statistiniai-rodikliai/.  
22  „R. Šalaševičiūtė: socialinių paslaugų srities darbuotojams didės algos“. Diena.lt, 2018 m. gruodžio 12 d., 
http://www.diena.lt/naujienos/lietuva/salies-pulsas/r-salaseviciute-socialiniu-paslaugu-srities-darbuotojams-dides-algos-
892833http://www.diena.lt/naujienos/lietuva/salies-pulsas/r-salaseviciute-socialiniu-paslaugu-srities-darbuotojams-dides-algos-
892833.  
23 https://www.tagidas.lt/2018122007/  

http://www.ndt.lt/statistiniai-rodikliai/
https://www.stat.gov.lt/
http://www.ndt.lt/statistiniai-rodikliai/
http://www.diena.lt/naujienos/lietuva/salies-pulsas/r-salaseviciute-socialiniu-paslaugu-srities-darbuotojams-dides-algos-892833http:/www.diena.lt/naujienos/lietuva/salies-pulsas/r-salaseviciute-socialiniu-paslaugu-srities-darbuotojams-dides-algos-892833
http://www.diena.lt/naujienos/lietuva/salies-pulsas/r-salaseviciute-socialiniu-paslaugu-srities-darbuotojams-dides-algos-892833http:/www.diena.lt/naujienos/lietuva/salies-pulsas/r-salaseviciute-socialiniu-paslaugu-srities-darbuotojams-dides-algos-892833
http://www.diena.lt/naujienos/lietuva/salies-pulsas/r-salaseviciute-socialiniu-paslaugu-srities-darbuotojams-dides-algos-892833http:/www.diena.lt/naujienos/lietuva/salies-pulsas/r-salaseviciute-socialiniu-paslaugu-srities-darbuotojams-dides-algos-892833
https://www.tagidas.lt/2018122007/
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1.SEKTORIAUS IŠLAIDŲ PERŽIŪROS OBJEKTO 

APIBRĖŽIMAS 

1.1. ANALIZUOJAMŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGŲ 

IŠLAIDŲ APIBRĖŽIMAS 

Socialinės globos įstaigų išlaidų peržiūros objektas – SGĮ išlaidos pagrindinės veiklos sąnaudoms, 

pateikiamos VSAFAS24 formos SGĮ veiklos rezultatų ataskaitose25. Analizė atlikta 3 metų – 2016–2018 m. – 

laikotarpiui. VSAFAS ataskaitose apibrėžtos pagrindinės veiklos sąnaudos apima: 

• Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas; 

• Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas; 

• Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas; 

• Komandiruočių sąnaudas; 

• Transporto sąnaudas; 

• Kvalifikacijos kėlimo sąnaudas; 

• Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudas; 

• Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudas; 

• Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina sąnaudas; 

• Socialinių išmokų sąnaudas (įskaitant socialinių išmokų, valstybinio socialinio draudimo išmokų, 

socialinių išmokų iš valstybės biudžeto, socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto, privalomojo 

sveikatos draudimo socialinių išmokų ir kitų socialinių išmokų sąnaudas); 

• Nuomos sąnaudas; 

• Finansavimo sąnaudas (įskaitant subsidijų ir dotacijų sąnaudas); 

• Kitų paslaugų sąnaudas; 

• Kitas sąnaudas (įskaitant mokesčių Europos Sąjungai sąnaudas). 

Atliekant SGĮ išlaidų peržiūrą pagrindinės veiklos sąnaudos analizuojamos jas priskiriant dviem išlaidų 

kategorijoms: 

SGĮ išlaidos darbo sąnaudoms. Ši SGĮ išlaidų kategorija apima SGĮ išlaidas visų darbuotojų (tiek 

teikiančių socialinę globą, tiek administracinio bei pagalbinio personalo) darbo užmokesčiui ir socialiniam 

draudimui; 

SGĮ išlaidos kitoms pagrindinės veiklos sąnaudoms. Ši SGĮ išlaidų kategorija apima visas kitas, nei 

darbo užmokesčio ir socialinio draudimo, pagrindinės veiklos sąnaudas (nusidėvėjimo ir amortizacijos, 

komunalinių paslaugų ir ryšių, komandiruočių, transporto, kvalifikacijos kėlimo, paprastojo remonto ir 

eksploatavimo, nuvertėjimo ir nurašytų sumų, sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina, socialinių 

išmokų, nuomos, finansavimo, kitų paslaugų ir kitas). 

                                                                    

 

24 Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai. 
25 Pagal žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, veiklos rezultatų ataskaitos formą. 
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1.2. ANALIZUOJAMŲ SOCIALINIŲ GLOBOS ĮSTAIGŲ 

APŽVALGA 2016–2018 M. 

Pagal suformuluotą užduotį, išlaidų peržiūros socialinės apsaugos srityje subjektai – 3726 SADM 

pavaldžios stacionarios socialinės globos įstaigos (SGĮ), kitaip dar vadinamos socialinės globos 

namais. SADM pavaldžios stacionarios SGĮ apima dienos, trumpalaikę, ilgalaikę socialinę globą ar kitas 

(dienos socialinės globos, dienos užimtumo, medicininės ambulatorinės reabilitacijos, asmeninio 

asistento, integralios pagalbos, pagalbos įveikiant krizes) paslaugas vienu metu ne mažiau kaip 10 asmenų 

teikiančias SGĮ, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina SADM27. Vykdant socialinių paslaugų 

decentralizaciją, anksčiau SADM pavaldžios stacionarios SGĮ iki 2000 m. buvo perduotos apskričių 

viršininkų administracijoms28. 2006 m. įvyko ir socialinių paslaugų finansavimo pokyčiai – nuo 

biudžetinio finansavimo (šias paslaugas teikiančių įstaigų išlaidų dengimo) modelio pereita prie paslaugų 

finansavimo modelio. Remiantis pastaruoju, savivaldybės, organizuodamos socialinių paslaugų teikimą 

savo teritorijos gyventojams, socialinės globos paslaugas pradėjusiems gauti po 2007 m. sausio 1 d., 

valstybinėms SGĮ už teikiamas paslaugas apmoka iš savivaldybių biudžetų lėšų (įskaitant valstybės 

biudžeto specialiąsias tikslines dotacijas savivaldybių biudžetams) pagal sutartis su paslaugas teikiančia 

įstaiga. Nuo 2010 m. liepos 1 d., likvidavus apskričių viršininkų administracijas, socialinių paslaugų 

įstaigos buvo perduotos savivaldybėms ir SADM (SADM pavaldžiomis tapo 37 SGĮ)29.  

 

1 PAVEIKSLAS. VALSTYBINIŲ SGĮ PASISKIRSTYMAS PAGAL DYDĮ30 2016–2018 M. 

Šaltinis: sudaryta BGI Consulting, remiantis SADM pateikta informacija. 

Analizuojamos SGĮ skiriasi tarpusavyje savo dydžiu, klientų struktūra ir teikiamų paslaugų įvairove. Pagal 

dydį (vidutinį gyventojų31 skaičių 2016–2018 m.) (1 paveikslas) analizuojamų SGĮ imtyje 2016–2018 m. 

laikotarpiu dominavo 200–300 gyventojų turėjusios įstaigos (41 proc. arba 15). Virš ketvirtadalio 

                                                                    

 

26 Pagal pirminį susitarimą su Perkančiąja organizacija buvo planuojama analizuoti 38 SGĮ išlaidas, tačiau viena iš šių SGĮ išsiskiria 
savo pavaldumu – yra viešoji įstaiga, kurios dalininkė yra SADM. Dėl to ši SGĮ neteikia SADM duomenų apie savo veiklą, o 
vertintojams taip pat atsisakė pateikti reikalingus duomenis. Atsižvelgiant į tai, nuspręsta į išlaidų peržiūros subjektų imtį šios SGĮ 
neįtraukti.  
27 LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo 
patvirtinimo“, socialinės globos įstaigų nuostatuose pateikiama informacija 
28 Socialinis pranešimas, 2001. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Vilnius, 2002. 
29 LR valstybės kontrolė, „Valstybinių socialinės globos įstaigų finansavimas“, valstybinio audito ataskaita Nr. VA-P-10-1-18, 2011 m. 
lapkričio 22 d. 
30 Vidutinį gyventojų, t. y. ilgalaikės socialinės globos paslaugų gavėjų, skaičių. 
31 Gyventojais laikomi ilgalaikės socialinės globos paslaugų gavėjai. 
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analizuojamų SGĮ turėjo 100–200 gyventojų (27 proc. arba 10), panaši dalis – iki 100 gyventojų (24 proc. 

arba 9). Virš 300 globotinių analizuojamu laikotarpiu gyveno tik keliose SGĮ (8 proc. arba 3). 

2016–2018 m. laikotarpiu daugiau nei trys ketvirtadaliai (28 iš 37) analizuojamų SGĮ teikė paslaugas tik 

suaugusiems asmenims. Tai daugiausiai apima socialinės globos namus suaugusiems asmenims su negalia. 

Kai kurios tokio pobūdžio SGĮ labiau orientuojasi į senyvo amžiaus asmenų socialinę globą, tačiau ir 

tokiais atvejais didelė dalis klientų turi negalią. Tik vaikams paslaugas teikė maža dalis (3 iš 37) 

analizuojamų SGĮ. Tai – vaikų socialinės globos namai, kurių gyventojai – be tėvų globos likę vaikai, 

įskaitant vaikus su negalia. Pažymėtina, jog šiose įstaigose besimokantys asmenys iki 21 m. taip pat 

traktuojami kaip vaikai. Kitos analizuojamos SGĮ (6 iš 37) teikė paslaugas ir vaikams (tėvų globos 

netekusiems ir / arba negalią turintiems), ir suaugusiems asmenims su negalia.  

 

2 PAVEIKSLAS. VALSTYBINIŲ SGĮ PASLAUGŲ GAVĖJŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL KLIENTŲ STRUKTŪRĄ 

2018 M. 

Šaltinis: sudaryta BGI Consulting, remiantis SADM pateikta informacija. 

Įstaigos, teikiančios paslaugas tik suaugusiems asmenims su negalia, aptarnauja daugiausiai – 89 proc. – 

visų valstybinių SGĮ teikiamų socialinių paslaugų (ne tik ilgalaikės socialinės globos) gavėjų (2 paveikslas). 

Įstaigos, teikiančios paslaugas ir vaikams, ir suaugusiems asmenims, aptarnauja apie dešimtadalį (9 proc.) 

visų SGĮ teikiamų socialinių paslaugų gavėjų. todėl SGĮ, teikiančios paslaugas tik vaikams, aptarnauja 

santykinai mažiausią dalį (2 proc.) visų SGĮ teikiamų socialinių paslaugų gavėjų. 

2016–2018 m. laikotarpiu analizuojamose SGĮ įvairios socialinės paslaugos buvo teikiamos vidutiniškai 9 

tūkst. klientų (skirtingais analizuojamo laikotarpio metais paslaugų gavėjų skaičius svyravo nuo 8 547 iki 

9 420). Apskritai analizuojamu laikotarpiu valstybinių SGĮ paslaugų gavėjų skaičius kito nežymiai – 

paaugo apie 10 proc. (1 lentelė). 
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1 LENTELĖ. VALSTYBINIŲ SGĮ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ GAVĖJŲ SKAIČIUS 2016–2018 M.  

Socialinės 

paslaugos rūšis 

Paslaugų gavėjų skaičius (metinis klientų skaičius32) 

Vaikai Suaugę asmenys Bendras 

paslaugų 

gavėjų 

skaičius  

Visų 

paslaugų 

gavėjai Bendras  

Be 

sunkios 

negalios 

Su 

sunkia 

negalia 

Bendras 

Be 

sunkios 

negalios 

Su 

sunkia 

negalia 

2
0

1
6

 

Ilgalaikė 

socialinė globa 
328 232 96 6526 3742 2784 6854 

8547 

Trumpalaikė 

socialinė globa 
51 (6) 50 (5) 1 (1) 245 (62) 128 (32) 117 (30) 296 (68) 

Dienos 

socialinė globa 
0 0 0 59 (12) 15 (3) 44 (9) 59 (12) 

Kitos 

paslaugos 
0 0 0 

1338 

(13) 
1281 (6) 57 (7) 1338 (13) 

2
0

1
7

 

Ilgalaikė 

socialinė globa 
284 196 88 6547 3722 2825 6831 

8946 

Trumpalaikė 

socialinė globa 
20 (2) 18 (1) 2 (1) 

366 

(109) 
195 (61) 171 (48) 386 (111) 

Dienos 

socialinė globa 
0 0 0 69 (11) 18 (3) 51 (8) 69 (11) 

Kitos 

paslaugos 
27 (4) 27 (4) 0 

1633 

(19) 

1573 

(11) 
60 (8) 1660 (23) 

2
0

1
8

 

Ilgalaikė 

socialinė globa 
271 184 87 6563 3554 3009 6834 

9420 

Trumpalaikė 

socialinė globa 
44 (3) 42 (2) 2 (1) 

420 

(126) 
229 (66) 191 (59) 464 (129) 

Dienos 

socialinė globa 
0 0 0 91 (12) 29 (3) 62 (9) 91 (12) 

Kitos 

paslaugos 
46 (16) 46 (16) 

0 

 

1985 

(33) 

1921 

(26) 
64 (7) 2031 (49) 

Šaltinis: sudaryta BGI Consulting, remiantis SADM pateikta informacija. 

Ilgalaikės socialinės globos gavėjų visu analizuojamu laikotarpiu buvo daugiausiai – jie sudarė apie 6,8 

tūkst. arba ketvirtadalį visų SGĮ klientų. Ilgalaikės socialinės globos paslaugos teikiamos visose 

valstybinėse SGĮ, taip pat – grupiniuose gyvenimo namuose ir bendruomeniniuose vaikų globos namuose. 

Šių paslaugų gavėjai – suaugę asmenys su negalia, senyvo amžiaus asmenys, be tėvų globos likę vaikai, 

kuriems nustatyta nuolatinė globa, bei vaikai su negalia. Trumpalaikės socialinės globos gavėjų buvo 

ženkliai mažiau – jie sudarė apie 5–6 proc. visų SGĮ klientų (2016–2018 m. jų skaičius padidėjo nuo 296 iki 

464). Trumpalaikės socialinės globos paslaugų spektras yra platesnis nei ilgalaikės socialinės globos. Be 

to, šios paslaugos gali būti teikiamos tiek įstaigoje, tiek asmens namuose. Trumpalaikės socialinės globos 

paslaugos nuo ilgalaikės socialinės globos paslaugų skiriasi savo trukme: trumpalaikės socialinės globos 

paslaugos gali būti teikiamos iki 6 mėn. (nors esama išimčių – kai kurioms grupėms, pavyzdžiui, socialinės 

rizikos suaugusiems asmenims, trumpalaikės socialinės globos paslaugos gali būti teikiamos ir ilgiau).33 

Kaip ir ilgalaikės socialinės globos paslaugos, trumpalaikės socialinės globos paslaugos gali būti teikiamos 

                                                                    

 

32 Analizuojant skirtingos rūšies socialinių paslaugų gavėjų skaičių buvo atsižvelgta į tai, kad ne visų rūšių socialinės paslaugos 
analizuojamose SGĮ yra teikiamos nepertraukiamai, kaip, pavyzdžiui, ilgalaikė socialinė globa, kurios gavėjai paprastai gyvena SGĮ 
ištisus metus. Todėl, siekiant palyginti skirtingos rūšies socialinių paslaugų gavėjų skaičius analizuojamose SGĮ, kitų, nei ilgalaikės 
socialinės globos, paslaugų – trumpalaikės, dienos socialinės globos ir kitų – klientai buvo perskaičiuoti į metinį klientų skaičių 
(remiantis SADM pateiktais duomenimis apie šias paslaugas gavusių asmenų skaičių per metus ir šių paslaugų teikimui skirto laiko 
sąnaudas valandomis per metus). 
33 Socialinių paslaugų katalogas. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.274453  

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.274453
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suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims,  be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems 

nustatyta nuolatinė globa, bei vaikams su negalia, ir papildomai – socialinės rizikos vaikams bei 

suaugusiems. Pažymėtina, jog laikino atokvėpio paslaugos taip pat priskiriamos trumpalaikei socialinei 

globai. Dienos socialinės globos paslaugos apima asmeniui teikiamą kompleksinę, nuolatinės specialistų 

priežiūros reikalaujančią pagalbą dienos metu jo namuose arba institucijoje (stacionarinėse arba 

nestacionarinėse socialinių paslaugų įstaigose – dienos socialinės globos centruose). Šios rūšies paslaugų 

gavėjai sudarė tik apie 1 proc. visų SGĮ klientų. Be ilgalaikės, trumpalaikės ir dienos socialinės globos, 

analizuojamose SGĮ taip pat buvo organizuojamas ir kitų socialinių paslaugų teikimas įstaigoje arba 

asmens namuose. Šios paslaugos apėmė medicininės ambulatorinės reabilitacijos, dienos užimtumo, 

pagalbos įveikiant krizes, integralios pagalbos ir asmeninio asistento paslaugas. Šių paslaugų gavėjų dalis 

sudaro apie penktadalį visų SGĮ klientų, tačiau pažymėtina, jog absoliuti dauguma (95 proc.) jų tokias 

paslaugas gavo vienoje SGĮ – Adakavo socialinės globos namuose, kurie išsiskiria plačiausiu teikiamų 

socialinių paslaugų spektru. 

Absoliuti dauguma (23 iš 37) analizuojamų SGĮ 2016–2018 m. laikotarpiu teikė tik ilgalaikės ir 

trumpalaikės socialinės globos paslaugas (3 paveikslas). 7 analizuojamos SGĮ teikė tik ilgalaikės socialinės 

globos paslaugas. Dar 7 SGĮ teikė ir kitas, nei ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos, paslaugas 

(medicininės ambulatorinės reabilitacijos, dienos socialinės globos, dienos užimtumo, pagalbos įveikiant 

krizes, integralios pagalbos ir asmeninio asistento asmeniui su negalia paslaugas). Iš šias paslaugas 

teikiančių įstaigų labiausiai išsiskiria Adakavo socialinių paslaugų namai. Pastarieji teikia didžiausią 

įvairovę paslaugų (be ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos – dienos socialinės globos asmens 

namuose ar institucijoje, integralios pagalbos, dienos užimtumo ir medicininės ambulatorinės 

reabilitacijos paslaugos). Detalus kiekvienos analizuojamos SGĮ teikiamų socialinių paslaugų rūšių sąrašas 

pateiktas šios ataskaitos prieduose (4 priedas). 

 

3 PAVEIKSLAS. SGĮ PASISKIRSTYMAS PAGAL TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮVAIROVĘ 

Šaltinis: sudaryta BGI Consulting, remiantis SADM pateikta informacija. 

Panašias paslaugas teikiančios SGĮ 2016–2018 m. aptarnavo skirtingą klientų skaičių (2 lentelė). Beveik 

visu analizuojamu laikotarpiu (išskyrus 2016 m.) SGĮ, teikiančios tik ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės 

globos paslaugas, turėjo daugiausiai klientų. Panašų socialinių paslaugų gavėjų skaičių aptarnavo ir SGĮ, 

teikiančios ir kitas, nei ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos, paslaugas. Abiejose SGĮ grupėse 

analizuojamu laikotarpiu buvo aptarnauta vidutiniškai 4000 klientų. Mažiausiai (apie 1500) socialinių 

paslaugų gavėjų aptarnavo  SGĮ, teikusios tik ilgalaikės socialinės globos paslaugas. 
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2 LENTELĖ. ĮVAIRIAS PASLAUGAS TEIKUSIŲ VALSTYBINIŲ SGĮ KLIENTŲ SKAIČIUS 2016–2018 M.  

Socialinės paslaugos 

rūšis (SGĮ skaičius) 

Paslaugų gavėjų skaičius 

Vaikai Suaugę asmenys Bendras 

paslaugų 

gavėjų 

skaičius  

Visų 

paslaugų 

gavėjai Bendras  

Be 

sunkios 

negalios 

Su 

sunkia 

negalia 

Bendras 

Be 

sunkios 

negalios 

Su 

sunkia 

negalia 

2
0

1
6

 

Teikia tik ilgalaikės 

socialinės globos 

paslaugas (7)34 

91 87 4 1462 835 627 1553 

8547 

Teikia tik ilgalaikės 

ir trumpalaikės 

socialinės globos 

paslaugas  (23) 

131 75 56 4092 2322 1770 3133 

Teikia ir kitas, nei 

ilgalaikės ir 

trumpalaikės 

socialinės globos, 

paslaugas  (7) 

157 120 37 2614 2009 605 3861 

2
0

1
7

 

Teikia tik ilgalaikės 

socialinės globos 

paslaugas (7)* 

71 68 3 1446 8108 638 1517 

 

8946 

Teikia tik ilgalaikės 

ir trumpalaikės 

socialinės globos 

paslaugas  (23) 

118 61 57 4225 2383 1852 4353 

Teikia ir kitas, nei 

ilgalaikės ir 

trumpalaikės 

socialinės globos, 

paslaugas  (7) 

142 112 30 2944 4983 617 3076 

2
0

1
8

 

Teikia tik ilgalaikės 

socialinės globos 

paslaugas (7)* 

62 59 3 1445 761 684 1507 

 

9420 

Teikia tik ilgalaikės 

ir trumpalaikės 

socialinės globos 

paslaugas  (23) 

123 74 49 4302 2309 1993 4425 

Teikia ir kitas, nei 

ilgalaikės ir 

trumpalaikės 

socialinės globos, 

paslaugas  (7) 

176 139 37 3312 2634 649 3488 

Šaltinis: sudaryta BGI Consulting, remiantis SADM pateikta informacija. 

Beveik visos analizuojamos SGĮ 2016–2018 m. laikotarpiu teikė paslaugas asmenims (suaugusiems ir / 

arba vaikams) su sunkia negalia, tik tokių klientų dalis įvairiose SGĮ skyrėsi (4 paveikslas). Apskritai, tik 

                                                                    

 

34 Tarp teikiančių tik ilgalaikės socialinės globos paslaugas SGĮ yra nurodomi ir Panevėžio Algimanto Bandzos kūdikių ir vaikų globos 
namai. Ši SGĮ gali teikti ir kitas paslaugas, tačiau analizuojamu 2016–2018 m. laikotarpiu tokių paslaugų faktiškai neteikė, todėl buvo 
priskirta prie įstaigų, teikiančių tik ilgalaikės socialinės globos paslaugas. 
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kiek mažiau nei penktadalyje (6 iš 37) analizuojamų SGĮ sunkią negalią turintys klientai sudarė ne daugiau 

kaip ketvirtadalį visų globotinių. 43 proc. (16 iš 37) analizuojamų SGĮ sunkią negalią turintys asmenys 

vidutiniškai sudarė nuo ketvirtadalio iki pusės visų globotinių, 46 proc. (17 iš 37) SGĮ – absoliučią 

daugumą klientų. 

 

4 PAVEIKSLAS. KLIENTŲ SU SUNKIA NEGALIA DALIS VALSTYBINĖSE SGĮ 2016–2018 M. 

Šaltinis: sudaryta BGI Consulting, remiantis SADM pateikta informacija. 

2016–2018 m. laikotarpiu socialinių paslaugų gavėjų skaičius valstybinėse SGĮ kasmet augo apie 1 proc. 

Remiantis analizuojamo laikotarpio tendencijomis, situacijai (įskaitant demografinę šalies situaciją) iš 

esmės nesikeičiant 2023 m. analizuotų SGĮ klientų skaičius galėtų pasiekti 7 188 (prognozuojamas 2018–

2023 m. prieaugis – 171 klientų). Visgi svarbu atkreipti dėmesį, jog SADM iniciatyva nuo 2014 m. šalyje 

vykdoma institucinės globos pertvarka, kurios metu vykdomas perėjimas nuo institucinės globos prie 

šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams.  

Pertvarkoje oficialiai dalyvauja 14 stacionarių SGĮ iš analizuojamų 37 subjektų imties. 12 iš jų 2017–2018 

m. įsteigė grupinius gyvenimo namus (iki 10 suaugusių asmenų ar vaikų su negalia apgyvendinant 

butuose ar atskiruose namuose) arba bendruomeninius vaikų globos namus  (iki 8 be tėvų globos likusių 

vaikų apgyvendinant butuose ar atskiruose namuose). Pažymėtina, kad tokias struktūras 2017–2018 m. 

savo iniciatyva įsteigė ir kitos, SADM pertvarkai nepasirinktos, analizuojamos SGĮ. Grupiniai gyvenimo 

namai ir bendruomeniniai vaikų globos namai įsteigti 5 tokių SGĮ sudėtyje. Iš viso 2017–2018 m. dalinai 

persitvarkė apie pusė (46 proc. arba 17) analizuojamų stacionarių SGĮ.  

Vienais atvejais po pertvarkos pasikeitė SGĮ klientų struktūra – persitvarkiusios SGĮ pradėjo teikti 

paslaugas vaikams arba – atvirkščiai – nustojo tai daryti. Kitais atvejais po pertvarkos SGĮ kiek apribojo 

savo pajėgumus, sumažindamos planuojamų priimti ilgalaikės socialinės globos gavėjų skaičių. Daugeliu 

atvejų pertvarka neturėjo įtakos SGĮ ilgalaikės socialinės globos gavėjų (gyventojų) skaičiaus pokyčiams – 

dalis globotinių tiesiog buvo perkelti į naujai įsteigtus struktūrinius vienetus (atskiras patalpas – namus ar 

butus). Vis dėlto, alternatyvias ilgalaikes socialinei globai paslaugas teikiančių SGĮ klientų skaičius 

padidėjo, kadangi įstaigų infrastruktūra buvo panaudota įvairesnių paslaugų teikimui tiek SGĮ ilgalaikės 

socialinės globos paslaugų gavėjams, tiek bendruomenei. Išaugus SGĮ teikiamų alternatyvių socialinių 

paslaugų apimčiai, trumpuoju-vidutiniu laikotarpiu SGĮ klientų skaičius galėtų didėti. SGĮ ilgalaikės 
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socialinės globos paslaugų gavėjų skaičiaus pokyčiams ilguoju laikotarpiu turės įtakos vykstančios 

pertvarkos (ypač – vaikų ir neįgaliųjų patekimo į institucinę globą prevencijos) sėkmė. 

Remiantis valstybinių SGĮ 2016–2017 m. VSAFAS ataskaitomis, analizuojamų SGĮ išlaidos pagrindinės 

veiklos sąnaudoms sudarė apie 79 proc. bendro finansavimo lėšų (3 lentelė).  

3 LENTELĖ. VALSTYBINIŲ SGĮ IŠLAIDŲ PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOMS IR JOMS SKIRTO 

FINANSAVIMO SANTYKIS 2016–2017 M.  

Metai 
Bendras SGĮ skiriamas 

finansavimas, mln. Eur 

SGĮ išlaidos pagrindinės veiklos 

sąnaudoms, mln. Eur 

SGĮ išlaidų pagrindinės veiklos 

sąnaudoms dalis nuo bendro 

finansavimo 

2016 84,9 66,5 78,3 % 

2017 88,1 69,7 79,1 % 

Šaltinis: sudaryta BGI Consulting, remiantis SADM pateikta informacija. 

SGĮ darbuotojų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 2016–2017 m. laikotarpiu sudarė 

absoliučią daugumą (58 proc.) pagrindinės veiklos sąnaudų (4 lentelė). Sunaudotos ir parduotos atsargos 

sudarė iki ketvirtadalio (19–23 proc.), o komunalinės ir ryšio paslaugos – iki dešimtadalio (7 proc.) 

pagrindinės veiklos sąnaudų.  

4 LENTELĖ. VALSTYBINIŲ SGĮ PAGRINDINIŲ VEIKLOS SĄNAUDŲ KATEGORIJOMS TEKUSI FINANSAVIMO 

DALIS 2016–201735 M.  

Pagrindinių veiklos sąnaudų kategorijos 2016 2017 

Darbuotojų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 58 % 58 % 

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 3 % 3 % 

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 7 % 7 % 

Komandiruočių sąnaudos 0 % 0 % 

Transporto sąnaudos 1 % 1 % 

Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 0 % 0 % 

Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos 4 % 3 % 

Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos 0 % 0 % 

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina sąnaudos 22 % 19 % 

Socialinių išmokų sąnaudos 0 % 0 % 

Nuomos sąnaudos 0 % 0 % 

Finansavimo sąnaudos 0% 0 % 

Kitų paslaugų sąnaudos 4 % 7 % 

Kitos sąnaudos 1 % 1 % 

Šaltinis: sudaryta BGI Consulting, remiantis SADM pateikta informacija. 

Remiantis 2016–2018 m. analizuotų valstybinių SGĮ pagrindinės veiklos sąnaudų augimo tendencijomis, 

prognozuojama, jog, situacijai nesikeičiant, šių SGĮ išlaidos pagrindinės veiklos sąnaudoms, tenkančios 

                                                                    

 

35 Kadangi atliekamos analizės laikotarpiu ne visos SGĮ jau buvo pateikusios detalias VSAFAS ataskaitas, 
detali informacija apie 2018 m. nėra pateikiama. 
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vienam klientui, kasmet augs vidutiniškai 10 proc. ir 2023 m. pasieks 8 308 Eur (lyginant su 2016 m. 

padidės 57,2 proc.). Apskritai analizuotų SGĮ pagrindinės veiklos sąnaudos, lyginant su 2016 m., galėtų 

išaugti 62,7 proc., nors šioms SGĮ skiriamas finansavimas, tikėtina, taip sparčiai nedidės – numatomas 43,8 

proc. finansavimo augimas, lyginant su 2016 m. (5 paveikslas). 

 

5 PAVEIKSLAS. VALSTYBINIŲ SGĮ FINANSAVIMO IR PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDŲ AUGIMO 

PROGNOZĖ 

Šaltinis: sudaryta BGI Consulting 
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2. SEKTORIAUS IŠLAIDŲ PERŽIŪROS 

METODOLOGIJA 

2.1. SEKTORIAUS IŠLAIDŲ PERŽIŪRAI NAUDOJAMI 

DUOMENYS 

Sektoriaus išlaidų peržiūra pradėta nuo peržiūrai reikalingų duomenų surinkimo. Iš pradžių buvo 

nuspręsta analizuoti 38 SGĮ, tačiau viena jų išsiskiria iš kitų savo pavaldumu36, todėl neteikia SADM 

duomenų apie savo veiklą. Pati SGĮ taip pat neatsiliepė į kvietimą dalyvauti išlaidų peržiūroje, todėl į 

analizuojamų subjektų imtį nebuvo įtraukta. Atliekant valstybinių SGĮ išlaidų peržiūrą buvo naudojami 

dviejų tipų duomenys: (1) SGĮ finansiniai duomenys ir (2) SGĮ rezultato duomenys. 

SGĮ finansiniai duomenys. Išlaidų peržiūros tikslais aktualūs 2016–2018 m. 37 valstybinių SGĮ išlaidų 

pagrindinės veiklos sąnaudoms duomenys, pateikiami VSAFAS 37  formos SGĮ veiklos rezultatų 

ataskaitose. SGĮ 2016–2017 m. VSAFAS formos veiklos rezultatų ataskaitos vertintojų sukurto 

programinio kodo pagalba buvo ištrauktos iš Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo 

informacinės sistemos (VSAKIS). VSAFAS formos ataskaitų duomenys, eksportuoti iš VSAKIS, ne visais 

atvejais sutapo su SGĮ viešai pateikiamų ataskaitų duomenimis. Iškilus poreikiui tikslinti duomenis, 

vertintojai rinko juos pasinaudojant VSAKIS sistema, informaciją gaunant per sąskaitų plano sąskaitas. 

2018 m. VSAFAS formos SGĮ veiklos ataskaitos buvo surinktos iš viešai prieinamų šaltinių (oficialių SGĮ 

internetinių svetainių), tačiau išlaidų peržiūros analitinių veiklų vykdymo metu ne visos analizuojamos 

SGĮ buvo parengusios ir paviešinusios 2018 m. ataskaitas. Trūkstamas 2018 m. SGĮ veiklos rezultatų 

ataskaitas vertintojų prašymu pateikė pačios SGĮ arba SADM specialistai. Pažymėtina, kad viena 

analizuojama SGĮ (specialieji socialinės globos namai „Tremtinių namai“) nepateikė 2018 m. ataskaitos. 

Dėl minėtų finansinių duomenų spragų ši SGĮ nebuvo įtraukta į 2018 metams atliktą duomenų apgaubties 

analizę ir jos efektyvumas bei galimi sutaupymai nebuvo nustatyti. 

Vertintojams taip pat buvo prieinami ir kiti finansiniai duomenys – (1) SGĮ finansinių ataskaitų, kaupiamų 

Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemoje (VBAMS), duomenys ir (2) SGĮ išlaidų darbo 

užmokesčiui ir susijusioms išlaidoms įvairių pareigybių darbuotojų grupėse duomenys.  

SGĮ finansines ataskaitas, kaupiamas VBAMS, vertintojams pateikė LR finansų ministerija. Visgi šiose 

ataskaitose pateikiami SGĮ finansiniai duomenys atspindi tik dalį analizuojamų subjektų išlaidų – 

dengiamų tik vieno finansavimo šaltinio (valstybės biudžeto) lėšomis, todėl buvo nuspręsta šių finansinių 

duomenų išlaidų peržiūrai nenaudoti. Išlaidų peržiūrai pasitelkti išsamesni, visų galimų finansavimo 

šaltinių lėšomis dengiamų, SGĮ išlaidų duomenys, pateikiami aukščiau minėtose VSAFAS formos veiklos 

rezultatų ataskaitose.  

                                                                    

 

36 VšĮ „Senevita“ – viešoji įstaiga, kurios dalininkė yra SADM. Kitos analizuojamos SGĮ yra biudžetinės įstaigos, kurių savininko teises 
ir pareigas įgyvendina SADM. 
37 Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartuose (VSAFAS) nustatytos. 
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Siekdami išsiaiškinti SGĮ išlaidų, tenkančių skirtingų darbuotojų grupių (socialinę globą teikiančių ir 

socialinės globos neteikiančių – administracijos ir pagalbinio personalo) darbo užmokesčiui ir susijusioms 

išlaidoms, apimtis, vertintojai raštu kreipėsi į analizuojamas SGĮ, prašydami nurodyti įvairių pareigybių 

skaičių, planinį bei užimtų etatų skaičių, darbuotojų (asmenų) skaičių bei išlaidas darbo užmokesčiui ir 

susijusioms išlaidoms kiekvienoje darbuotojų grupėje (bendrai visai grupei), įskaitant socialinio draudimo 

ir panašias įmokas. Šių duomenų nepavyko visa apimtimi surinkti iš analizuojamų SGĮ dėl duomenų 

apsaugos reikalavimų sąlygotų apribojimų. Tais atvejais, kai biudžetinėje įstaigoje tam tikrą pareigybę 

užima tik vienas asmuo, įstaiga be darbuotojo sutikimo negali viešinti informacijos apie jam mokamą 

darbo užmokestį – nurodžius išlaidas konkrečios pareigybės darbuotojų darbo užmokesčiui būtų 

įmanoma identifikuoti tikslų konkrečiam darbuotojui mokamą atlyginimą. Dėl to 8 analizuojamos SGĮ 

negalėjo pateikti visos informacijos apie išlaidas darbo užmokesčiui. Nors analizės tikslais trūkstamas 

darbo užmokesčio pozicijas būtų galima apskaičiuoti remiantis kitų SGĮ tos pačios pareigybės darbuotojų 

darbo užmokesčio vidurkiu, atliekant išlaidų peržiūrą buvo nuspręsta neskaidyti SGĮ išlaidų darbo 

sąnaudoms pagal darbuotojų grupes, todėl šie duomenys nebuvo panaudoti. 

Atsižvelgiant į tai, jog socialinės globos paslaugų gavėjai yra labiausiai pažeidžiamoms visuomenės 

grupėms priklausantys asmenys, kuriems gali būti santykinai aktualesnės medicinos paslaugos, 

analizuojamoms SGĮ buvo išsiųstos užklausos su prašymu nurodyti, kokią dalį jų finansavimo lėšų sudaro 

Privalomo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšos. 26 į užklausą atsakiusios SGĮ (t. y. 70 proc. visų 

analizuojamų SGĮ) nurodė, jog 2016–2018 m. laikotarpiu negavo jokio finansavimo iš PSDF biudžeto 

(įskaitant Pabradės socialinės globos namus, kurie, remiantis SADM pateiktais duomenimis, 2018 m. teikė 

medicininės ambulatorinės reabilitacijos paslaugas). 

SGĮ rezultato duomenys. Išlaidų peržiūros tikslais aktualūs SGĮ sukurtų rezultatų – 2016–2018 m. 37 

valstybinių SGĮ suteiktų paslaugų gavėjų (klientų) skaičių – duomenys. SADM specialistai pateikė 

vertintojams 2016–2018 m. duomenis apie analizuojamų SGĮ (1) ilgalaikės socialinės globos paslaugų 

gavėjų skaičių, (2) trumpalaikės socialinės globos paslaugų gavėjų skaičių ir šios rūšies paslaugų teikimo 

laiką (valandomis per metus), (3) dienos socialinės globos paslaugų gavėjų skaičių ir šios rūšies paslaugų 

teikimo laiką (valandomis per metus) bei (4) kitų paslaugų gavėjų skaičių ir šios rūšies paslaugų teikimo 

laiką (valandomis per metus). SGĮ paslaugų gavėjų (klientų) skaičius buvo pateiktas įvairiais pjūviais 

(bendras skaičius, suaugusių asmenų su negalia (įskaitant su sunkia negalia) skaičius, tėvų globos 

netekusių vaikų skaičius, vaikų su negalia (įskaitant su sunkia negalia) skaičius). Aptikę netikslumų SADM 

pateiktuose duomenyse apie SGĮ klientų skaičius vertintojai atliko papildomus veiksmus – pakartotinai 

kreipėsi į SGĮ bei SADM specialistus su prašymu patikslinti pateiktus duomenis, taip pat peržiūrėjo SGĮ 

viešai teikiamas biudžeto vykdymo, finansines bei veiklos ataskaitas. Kitaip nei ilgalaikės socialinės globos 

paslaugų atveju, trumpalaikės socialinės globos, dienos socialinės globos ir kitos paslaugos nėra teikiamos 

nepertraukiamai. Pavyzdžiui, trumpalaikė socialinė globa yra teikiama iki 6 mėn. ar trumpiau, dienos 

socialinė globa – 3–8 val. laikotarpiui ar trumpiau, kai, savo ruožtu, ilgalaikės socialinės globos paslaugų 

gavėjai paprastai gyvena SGĮ ištisus metus. Atsižvelgiant į tai, siekiant palyginti skirtingos rūšies paslaugų 

gavėjų skaičius, kitų, nei ilgalaikės socialinės globos, paslaugų gavėjų skaičiai buvo perskaičiuoti į metinius 

klientų skaičius, kurie tapo palyginami su ilgalaikės socialinės globos paslaugų gavėjų skaičiumi. 

2.2. SEKTORIAUS IŠLAIDŲ PERŽIŪROS METODOLOGIJA 

Analizuojamų SGĮ efektyvumas buvo vertintas pasiektų rezultatų ir šiems rezultatams sukurti reikalingų 

išteklių santykio pagrindu. Atliekant SGĮ išlaidų peržiūrą pagrindiniu SGĮ pasiektu rezultatu laikomas SGĮ 

suteiktų paslaugų gavėjų (klientų) skaičius, o pagrindiniu ištekliumi – išlaidos pagrindinės veiklos 

sąnaudoms. Socialinės apsaugos sektoriaus išlaidų peržiūrai atlikti buvo pasitelkta duomenų apgaubties 
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analizė (angl. Data Envelopment Analysis, DEA) – neparametrinis tiesinio programavimo metodas, 

pasauliniu mastu naudojamas efektyvumo vertinimui. Šis metodas leidžia palyginti panašių subjektų 

veiklos efektyvumą ir nustatyti subjektus, kurie veikia santykinai efektyviai, bei tuos, kurių veiklai 

efektyvumo trūksta. Efektyvumas apibrėžiamas kaip pasvertas rezultatų (angl. outputs) ir išteklių (angl. 

inputs) santykis. Duomenų apgaubties analizė yra sudėtingesnis metodas, suteikiantis galimybę įvertinti 

daugiau nei vieną analizuojamų subjektų išteklių ir daugiau nei vieną jų pasiektą rezultatą. Prieš atliekant 

duomenų apgaubties analizę svarbu įsitikinti, kad analizuojami subjektai būtų tarpusavyje palyginami. 

ANALIZUOJAMŲ  SGĮ KOHORTŲ SUDARYMAS 

Nors SGĮ išlaidų peržiūros subjektų imtis – santykinai nedidelė (37 subjektai), ją sudarantys subjektai 

reikšmingai skiriasi pagal tam tikrus požymius. Siekiant maksimalaus analizuojamų subjektų 

palyginamumo tarpusavyje, buvo išskirtos 3 analizuojamų SGĮ kohortos, kurias sudaro santykinai 

panašiausi subjektai. Analizuojamų SGĮ imtyje didžiausi skirtumai išryškėja klientų struktūros atžvilgiu, 

todėl SGĮ kohortos buvo suformuotos jas sudarančių subjektų panašumo pagal klientų struktūrą pagrindu. 

SGĮ, teikiančios paslaugas tik suaugusiems asmenims su negalia. Pirmąją SGĮ kohortą sudaro 26 SGĮ, 

kurių klientai – tik suaugę asmenys su negalia. Išsamus šią kohortą sudarančių subjektų sąrašas pateiktas 

šios ataskaitos prieduose (2 priedas). Šią kohortą sudarančios SGĮ daugiausiai teikė ilgalaikės ir 

trumpalaikės socialinės globos paslaugas (17 iš 26). Mažesnė dalis (6 iš 26) jų teikė tik ilgalaikės 

socialinės globos paslaugas. Įvairesnes (ne tik ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos) paslaugas teikė 

tik kelios (3 iš 26) SGĮ, tačiau tokių paslaugų gavėjų skaičiai – santykinai maži (Aukštelkės socialinės 

globos namai 2018 m. suteikė asmeninio asistento paslaugą 20 asmenų, Didvyžių socialinės globos namai 

2017–2018 m. suteikė dienos socialinės globos paslaugą 8 asmenims, o Kėdainių socialinės globos namai 

2018 m. suteikė dienos socialinės globos paslaugą 5 asmenims). Kitų, nei ilgalaikės socialinės globos, 

paslaugų gavėjų skaičiai buvo perskaičiuoti į metinius klientų skaičius, kad būtų palyginami su ilgalaikės 

socialinės globos paslaugų gavėjų skaičiumi. Į analizuojamų SGĮ teikiamų paslaugų įvairovę atsižvelgta 

sudarant duomenų apgaubties analizės modelį, t. y. parenkant duomenų apgaubties analizėje vertinamus 

SGĮ rezultatus. 

Apskritai paslaugas tik suaugusiems asmenims su negalia teikia 28 valstybinės SGĮ, tačiau 2 tokios SGĮ 

(Adakavo socialinių paslaugų namai ir specialieji socialinės globos namai „Tremtinių namai“) į šioje 

kohortoje atliktą duomenų apgaubties analizę nebuvo įtraukti. Adakavo socialinių paslaugų namai 

išsiskiria iš kitų panašią klientų struktūrą turinčių SGĮ savo teikiamų paslaugų įvairove ir aptarnautų 

klientų skaičiumi. Ši SGĮ teikia ne tik ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos, bet ir didžiausią įvairovę 

kitų paslaugų (dienos užimtumo, integralios pagalbos, medicininės ambulatorinės reabilitacijos). Be to, 

Adakavo socialinių paslaugų namai analizuojamu 2016–2018 m. laikotarpiu aptarnavo 95 proc. visų 

valstybinių SGĮ teikiamų kitų, nei ilgalaikės, trumpalaikės ir dienos socialinės globos, paslaugų gavėjų. Dėl 

tokių išskirtinumų Adakavo socialinių paslaugų namai laikomi nepalyginamu subjektu, todėl į išlaidų 

peržiūrą nebuvo įtraukti. Specialieji socialinės globos namai „Tremtinių namai“ – vienintelė valstybinė 

SGĮ, kuri išlaidų peržiūros analitinių veiklų vykdymo metu dar nebuvo parengusi ir paviešinusi 2018 m. 

VSAFAS formos veiklos rezultatų ataskaitos. Dėl šios priežasties nebuvo galimybės nustatyti šio subjekto 

efektyvumo 2018 m. ir galimų sutaupymų, todėl ši SGĮ į išlaidų peržiūra taip pat nebuvo įtraukta.  

SGĮ, teikiančios paslaugas ir suaugusiems asmenims su negalia, ir vaikams su negalia. Antrąją SGĮ 

kohortą sudaro 4 SGĮ, kurių klientai – negalią turintys suaugę asmenys ir vaikai. Išsamus šią kohortą 

sudarančių subjektų sąrašas pateiktas šios ataskaitos prieduose (2 priedas 2 iš 4 šią kohortą sudarančių 

SGĮ teikė tik ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas, kitos 2 – įvairesnes (ne tik ilgalaikės ir 

trumpalaikės socialinės globos) paslaugas. Įvairesnių paslaugų gavėjų skaičiai šiose SGĮ – santykinai 

nemaži (Vilijampolės socialinės globos namai 2016–2018 m. suteikė dienos socialinės globos paslaugas 60 

asmenų, Pabradės socialinės globos namai 2018 m. suteikė medicininės ambulatorinės reabilitacijos 
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paslaugas 171 asmeniui). Kitų, nei ilgalaikės socialinės globos, paslaugų gavėjų skaičiai buvo perskaičiuoti 

į metinius klientų skaičius, kad būtų palyginami su ilgalaikės socialinės globos paslaugų gavėjų skaičiumi. 

Negalią turinčių vaikų ir suaugusių asmenų dalis analizuojamose SGĮ yra skirtinga (3 SGĮ pagal skaičių 

dominuoja suaugusieji, 1 SGĮ – vaikai). Į analizuojamų SGĮ vaikų ir suaugusiųjų dalies bendroje klientų 

struktūroje skirtumus ir teikiamų paslaugų įvairovę atsižvelgta sudarant duomenų apgaubties analizės 

modelį, t. y. parenkant duomenų apgaubties analizėje vertinamus SGĮ rezultatus.  

SGĮ, teikiančios paslaugas tėvų globos netekusiems vaikams (įskaitant vaikus su negalia). Trečiąją 

SGĮ kohortą sudaro 5 SGĮ, kurių klientų struktūroje yra vaikai, netekę tėvų globos. Išsamus šią kohortą 

sudarančių subjektų sąrašas pateiktas šios ataskaitos prieduose (2 priedas 3 iš 5 šią kohortą sudarančių 

SGĮ teikė tik ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas, 1 – tik ilgalaikės socialinės globos 

paslaugas, dar 1 – įvairesnes (ne tik ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos) paslaugas. Kitų, nei 

ilgalaikės socialinės globos, paslaugų gavėjų skaičiai buvo perskaičiuoti į metinius klientų skaičius, kad 

būtų palyginami su ilgalaikės socialinės globos paslaugų gavėjų skaičiumi. 3 iš 5 šių SGĮ teikė paslaugas 

(kai kuriais atvejais – net didesne apimtimi) ne tik vaikams, bet ir suaugusiems asmenims. Į analizuojamų 

SGĮ vaikų ir suaugusiųjų dalies bendroje klientų struktūroje skirtumus ir teikiamų paslaugų įvairovę 

atsižvelgta sudarant duomenų apgaubties analizės modelį, t. y. parenkant duomenų apgaubties analizėje 

vertinamus SGĮ rezultatus. 

ANALIZUOJAMI SGĮ IŠTEKLIAI  

Atliekant SGĮ išlaidų peržiūrą analizuojamų SGĮ efektyvumas nustatomas pagal jų panaudotus išteklius 

tam tikros apimties rezultatams sukurti. Analizuojami SGĮ ištekliai – 2016–2018 m. SGĮ išlaidos, VSAFAS 

formos veiklos rezultatų ataskaitose priskirtos pagrindinės veiklos sąnaudoms. 

Dėl SGĮ klientų specifikos (santykinai didelio klientų pažeidžiamumo ir riboto jų savarankiškumo) 

socialinės globos paslaugos yra itin imlios jas teikiančių darbuotojų darbo laikui. Tai patvirtina ir 

analizuojamų valstybinių SGĮ darbo užmokesčio fondo santykinis dydis – išlaidos darbuotojų darbo 

užmokesčiui ir socialiniam draudimui 2016–2017 m. laikotarpiu sudarė absoliučią daugumą visų SGĮ 

išlaidų pagrindinės veiklos sąnaudoms38. Dėl to verta atskirai analizuoti SGĮ išlaidas darbo sąnaudoms 

(darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui):  

• SGĮ išlaidos darbo sąnaudoms. Analizuojamos 2016–2018 m. laikotarpio valstybinių SGĮ 

išlaidos darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui, pateiktos VSAFAS formos SGĮ 

veiklos rezultatų ataskaitose (kaip išlaidų pagrindinės veiklos sąnaudoms dalis). Sudarant 

duomenų apgaubties analizės modelį buvo svarstoma prielaida, kad vienam darbuotojui 

tenkančios darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos atskirose SGĮ gali skirtis dėl 

skirtingo vidutinio darbo užmokesčio dydžio įvairiose savivaldybėse, kuriose veikia 

analizuojamos SGĮ. Vis dėlto, nebuvo nustatyta koreliacijos tarp atskirų SGĮ vidutinio darbo 

užmokesčio ir vidutinio darbo užmokesčio savivaldybėse, kuriose veikia šios SGĮ39 (3 priedas). 

• SGĮ išlaidos kitoms pagrindinės veiklos sąnaudoms. Analizuojamos 2016–2018 m. laikotarpio 

valstybinių SGĮ išlaidos, VSAFAS formos veiklos rezultatų ataskaitose priskiriamos kitoms 

pagrindinės veiklos sąnaudoms: nusidėvėjimo ir amortizacijos, komunalinių paslaugų ir ryšių, 

komandiruočių, transporto, kvalifikacijos kėlimo, paprastojo remonto ir eksploatavimo, 

                                                                    

 

38 BGI Consulting skaičiavimai, remiantis VSAFAS formos SGĮ veiklos rezultatų ataskaitų duomenimis. 
39 Pavyzdžiui, Kupiškio socialinės globos namuose vidutinis darbo užmokestis 2018 m. sudarė 119 proc., lyginant su analizuojamų 
SGĮ vidurkiu, kai vidutinis darbo užmokestis savivaldybėje sudarė tik 79 proc., lyginant su Lietuvos vidurkiu. 
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nuvertėjimo ir nurašytų sumų, sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina, socialinių išmokų, 

nuomos, finansavimo, kitų paslaugų, kitos. 

ANALIZUOJAMI SGĮ REZULTATAI 

Atliekant SGĮ išlaidų peržiūrą analizuojamų SGĮ efektyvumas nustatomas pagal jų panaudotus išteklius 

tam tikros apimties rezultatams sukurti. Analizuojami SGĮ rezultatai – 2016–2018 m. metinis SGĮ 

suteiktų paslaugų gavėjų (klientų) skaičius.  

SGĮ, teikiančių paslaugas tik suaugusiems asmenims su negalia (1 kohortos), sukurti rezultatai duomenų 

apgaubties analizės modelyje išreikšti per du pagrindinius rezultatus (angl. outputs): 

• 2016–2018 m. metinis ilgalaikės socialinės globos paslaugų gavėjų skaičius; 

• 2016–2018 m. metinis kitų, nei ilgalaikės socialinės globos, paslaugų gavėjų skaičius. 

Šių rezultatų išskyrimas duomenų apgaubties analizėje leis įvertinti analizuojamų subjektų teikiamų 

paslaugų įvairovės skirtumus. Atlikus koreliacinę analizę buvo nustatyta, kad SGĮ išlaidos, tenkančios 

vienam metiniam klientui, atvirkščiai koreliuoja su metiniu ilgalaikės socialinės globos paslaugų gavėjų 

skaičiumi: kuo didesnis metinis ilgalaikės socialinės globos paslaugų gavėjų skaičius SGĮ, tuo jos išlaidos 

vienam metiniam klientui yra mažesnės. Savo ruožtu, kuo didesnis metinis kitų, nei ilgalaikės socialinės 

globos, paslaugų gavėjų skaičius SGĮ, tuo jos išlaidos vienam metiniam klientui yra didesnės. Koreliacinė 

analizė taip pat atskleidė, kad SGĮ klientų skirstymas į turinčius sunkią negalią ir jos neturinčius duomenų 

apgaubties analizėje būtų nepagrįstas. Nors išlaidos vienam metiniam klientui yra šiek tiek didesnės 

sunkią negalią turinčiam klientui, vienetinių išlaidų skirtumas tarp skirtingo sunkumo negalią turinčių 

klientų yra statistiškai nereikšmingas.  

SGĮ, teikiančių paslaugas suaugusiems asmenims su negalia ir vaikams su negalia (2 kohortos), ir SGĮ, 

teikiančių paslaugas tėvų globos netekusiems vaikams (3 kohortos), sukurti rezultatai duomenų 

apgaubties analizės modelyje išreikšti per du pagrindinius rezultatus (angl. outputs): 

• 2016–2018 m. metinis paslaugas gavusių vaikų skaičius; 

• 2016–2018 m. metinis ilgalaikės socialinės globos paslaugas gavusių suaugusių asmenų 

skaičius; 

• 2016–2018 m. metinis kitas, nei ilgalaikės socialinės globos, paslaugas gavusių suaugusių 

asmenų skaičius. 

Šių rezultatų išskyrimas duomenų apgaubties analizėje leis įvertinti vaikų ir suaugusiųjų dalies bendroje 

analizuojamų SGĮ klientų struktūroje skirtumus bei analizuojamų subjektų teikiamų paslaugų įvairovės 

skirtumus. Atlikus koreliacinę analizę buvo nustatyta, kad SGĮ išlaidos, tenkančios vienam metiniam 

klientui, tiesiogiai koreliuoja su metiniu paslaugas gavusių vaikų skaičiumi ir metiniu kitas, nei ilgalaikės 

socialinės globos, paslaugas gavusių klientų skaičiumi: kuo didesnis metinis paslaugas gavusių vaikų 

skaičius SGĮ ir kuo didesnis metinis kitas, nei ilgalaikės socialinės globos, paslaugas gavusių klientų 

skaičius SGĮ, tuo jos išlaidos vienam metiniam klientui yra didesnės. 

Žemiau pateiktoje schemoje (6 paveikslas) pavaizduoti kiekvienos iš analizuojamų kohortų SGĮ ištekliai ir 

rezultatai, įtraukti į duomenų apgaubties analizę. 
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6 PAVEIKSLAS. ANALIZUOJAMŲ SGĮ IŠTEKLIAI IR REZULTATAI, ĮTRAUKTI Į DUOMENŲ APGAUBTIES 

ANALIZĘ 

Šaltinis: sudaryta BGI Consulting 

DUOMENŲ APGAUBTIES ANALIZĖS EIGA  

Nurodytų SGĮ išteklių ir rezultatų pagrindu buvo atlikta duomenų apgaubties analizė, kuri apėmė 35 

subjektus ir 2016–2018 m. laikotarpį. Duomenų apgaubties analizė buvo atlikta atskirai trims SGĮ 

kohortoms (26 SGĮ, teikiančioms paslaugas tik suaugusiems asmenims su negalia, 4 SGĮ, teikiančioms 

paslaugas suaugusiems asmenims su negalia ir vaikams su negalia, ir 5 SGĮ, teikiančioms paslaugas tėvų 

globos netekusiems vaikams) ir atskiriems analizuojamo laikotarpio metams (2016 m., 2017 m. ir 2018 

m.). 
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Duomenų apgaubties analizėje konkretaus subjekto efektyvumas yra įvertinamas jo sukurtų rezultatų 

apimtis palyginus su tam panaudotų išteklių kiekiu. Tuomet analizuojami subjektai sukurtų rezultatų ir 

tam panaudotų išteklių santykio pagrindu yra lyginami tarpusavyje. Analizuojamų subjektų efektyvumą 

atspindi jų išteklių ir rezultatų kombinacijų atstumas nuo efektyvumo kreivės (angl. efficiency frontier), 

kuri žymi maksimalų pasiekiamą rezultatą turint tam tikrą išteklių lygį. Efektyvumo kreivės pagrindu 

galima apskaičiuoti tiek išteklių naudojimo neefektyvumą (perteklinį išteklių panaudojimą tam tikram 

rezultatų lygiui pasiekti), tiek rezultatų kūrimo neefektyvumą (nepakankamus rezultatus, atsižvelgiant į 

panaudotą išteklių kiekį). Efektyvumas yra apibrėžiamas kaip santykis tarp rezultatų svertinės sumos ir 

išteklių svertinės sumos ir gali įgyti reikšmę nuo 0 iki 1 (kuri vadinama „efektyvumo įverčiu“). 1 lygi 

efektyvumo įverčio reikšmė rodo, kad šią reikšmę turintis vienetas yra efektyviausias tarp visų 

analizuojamų vienetų. Už 1 mažesnė efektyvumo įverčio reikšmė reiškia, kad šis vienetas yra neefektyvus, 

lyginant su efektyviu (-iais) vienetu (-ais). 

Atlikus duomenų apgaubties analizę atskirose kohortose analizuojamos SGĮ buvo palygintos tarpusavyje 

pagal sukurtų rezultatų ir tam panaudotų išteklių santykį. Svarbu pažymėti, jog duomenų apgaubties 

analizės modelis leidžia įvertinti masto efektą, t. y. prielaidą, kad mažesniems subjektams gali prireikti 

daugiau išteklių tos pačios apimties rezultatams pasiekti. Tai reiškia, jog mažesnių (mažesniam klientų 

skaičiui paslaugas suteikusių) SGĮ atveju toleruojamos didesnės vienetinės išlaidos pagrindinės veiklos 

sąnaudoms. Kiekvienai konkrečios kohortos SGĮ buvo suteiktas efektyvumo įvertis, galintis įgyti reikšmę 

nuo 0 iki 1. Kiekvienos SGĮ efektyvumo įvertis buvo apskaičiuotas palyginus jos efektyvumą su santykinai 

efektyviausiai konkrečioje kohortoje veikiančia SGĮ. 

SGĮ, kurių sukurtų rezultatų ir tam panaudotų išteklių santykis laikomas optimaliu, laikomos efektyviomis 

ir formuoja efektyvumo kreivę. Pastarosios pagrindu buvo apskaičiuotas išteklių naudojimo 

neefektyvumo mastas (pertekliniai ištekliai tam tikram rezultatų lygiui pasiekti). Daroma prielaida, kad 

sumažinus konkrečios neefektyviai veikiančios SGĮ naudojamus išteklius iki efektyviai veikiančių SGĮ 

(įgijusių efektyvumo įvertį, lygų 1) lygio (matuojant išteklių kiekiu, reikalingu tam tikram rezultato 

vienetui pasiekti) vis tiek būtų įmanoma pasiekti esamą rezultatą. Duomenų apgaubties analizė 

kiekvienoje kohortoje padėjo identifikuoti SGĮ, kurios veikė santykinai neefektyviai, ir nustatyti, kokių 

išteklių (išlaidų kategorijų) ir kokiu mastu buvo naudojama per daug esamam rezultatui pasiekti (esamam 

klientų skaičiui aptarnauti). Tokiu būdu buvo identifikuotos potencialių sutaupymų sumos. Neefektyvių 

SGĮ galimi sutaupymai buvo apskaičiuoti pagal jų nuokrypį nuo efektyvumo kreivės. Kadangi ant 

pastarosios atsidūrė daugiau nei vienas subjektas, duomenų apgaubties analizės modelyje kiekvienai 

neefektyviai SGĮ buvo surastos artimiausios ant efektyvumo kreivės atsidūrusios efektyvios SGĮ ir nuotolio 

nuo jų pagrindu buvo apskaičiuoti galimi išteklių sutaupymai. 

Atkreiptinas dėmesys, jog SGĮ veiklos efektyvumo analizė neapima SGĮ teikiamų paslaugų kokybės ir 

atitikimo klientų poreikiams vertinimo. Išlaidų peržiūra koncentruojasi į SGĮ veiklos ekonomiškumo 

didinimą – galimybes gauti tos pačios apimties rezultatus (suteikti paslaugas esamam klientų skaičiui) su 

kiek įmanoma mažesniu išteklių (išlaidų) kiekiu. Licencija teikti socialines paslaugas gali būti išduodama 

tik įstaigoms, tinkamai pasirengusioms teikti tokias paslaugas (įstaigos turi atitikti normose nustatytus 

reikalavimus personalo struktūrai, skaičiui, išsilavinimui ir patalpoms). Socialinių paslaugų priežiūros 

departamentas prie SADM išduoda bei stabdo licencijas teikti socialines paslaugas ir tikrina, kaip 

laikomasi licencijuojamos veiklos sąlygų40. Atsižvelgiant į tai, kad analizuojamos šiuo metu veikiančios, t. 

y. licenciją teikti socialines paslaugas turinčios, valstybinės SGĮ, daroma prielaida, kad jų teikiamos 

paslaugos yra tinkamos kokybės. 

                                                                    

 

40 LR socialinių paslaugų įstatymas, 2006 m. sausio 19 d. Nr. X-493, Žin. 2006, Nr. 17-589. 
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3. SEKTORIAUS IŠLAIDŲ PERŽIŪROS 

REZULTATAI 

SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGŲ EFEKTYVUMAS  

Atlikus duomenų apgaubties analizę kiekvienoje SGĮ kohortoje buvo nustatytas analizuojamų subjektų 

efektyvumas atskirais 2016–2018 m. laikotarpio metais. SGĮ efektyvumą atspindi efektyvumo įvertis, 

kuris gali įgyti reikšmę nuo 0 iki 1. 1 lygią efektyvumo įverčio reikšmę įgijo subjektai, kurie laikomi 

efektyviais, lyginant su kitais tos pačios kohortos subjektais. Efektyvioms priskirtų SGĮ sukurtų rezultatų 

(paslaugų gavėjų skaičiaus) ir tam reikalingų išteklių (išlaidų pagrindinės veiklos sąnaudoms) santykis 

laikomas optimaliu. Toliau pateikiama analizuotų SGĮ efektyvumo 2016–2018 m. apžvalga kiekvienoje iš 

kohortų. 

SGĮ, teikiančios paslaugas tik suaugusiems asmenims su negalia. 35 proc. (9 iš 26) analizuotų SGĮ, 

teikiančių paslaugas tik suaugusiems asmenims su negalia, buvo efektyvios (įgijo 1 lygų efektyvumo 

įvertį) visu analizuojamu 2016–2018 m. laikotarpiu (5 lentelė). Didžioji dalis (7 iš 9) šių SGĮ teikė 

ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas, likusios (2 iš 9) – tik ilgalaikės socialinės globos 

paslaugas suaugusiems asmenims su negalia. Šių SGĮ atžvilgiu perteklinio išteklių naudojimo ir, savo 

ruožtu, galimų sutaupymų neidentifikuota.  

5 LENTELĖ. 2016–2018 M. LAIKOTARPIU EFEKTYVIAI VEIKUSIOS SGĮ  

SGĮ pavadinimas Teikiamų paslaugų rūšys 

Efektyvumo įvertis 
Efektyvumo 

įverčio pokytis 

2016 

m. 

2017 

m. 

2018 

m. 

2016–

2017 

m. 

2017–

2018 

m. 

Senjorų SGN  
Ilgalaikės ir trumpalaikės 

socialinės globos paslaugos 
1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 

Ilguvos SGN  
Ilgalaikės ir trumpalaikės 

socialinės globos paslaugos 
1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 

Jotainių SGN  
Ilgalaikės ir trumpalaikės 

socialinės globos paslaugos 
1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 

Kalvarijos SGN  
Ilgalaikės ir trumpalaikės 

socialinės globos paslaugos 
1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 

Lavėnų SGN 
Ilgalaikės ir trumpalaikės 

socialinės globos paslaugos 
1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 

Macikų SGN  
Tik ilgalaikės socialinės 

globos paslaugos 
1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 

Skemų SGN 
Ilgalaikės ir trumpalaikės 

socialinės globos paslaugos 
1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 

Utenos SGN  
Ilgalaikės ir trumpalaikės 

socialinės globos paslaugos 
1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 

Veisiejų SGN  
Tik ilgalaikės socialinės 

globos paslaugos 
1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 

SGN – socialinės globos namai 

Šaltinis: sudaryta BGI Consulting 



Viešųjų intervencijų ir išlaidų vertinimo, stebėsenos rodiklių metodikų bei įrankių sukūrimo paslaugos 

Valstybinių socialinės globos įstaigų išlaidų peržiūros galutinė ataskaita 

 

 

 25 

35 proc. (9 iš 26) analizuotų SGĮ, teikiančių paslaugas tik suaugusiems asmenims su negalia, efektyvumas 

analizuojamu 2016–2018 m. laikotarpiu buvo netolygus (6 lentelė). 2 iš jų (tik ilgalaikės socialinės globos 

paslaugas teikusių Aknystos socialinės globos namų ir ilgalaikės bei trumpalaikės socialinės globos 

paslaugas teikusių Padvarių socialinės globos namų) efektyvumas 2017 m. padidėjo ir 2017–2018 m. šios 

SGĮ veikė efektyviai. Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas teikusių Visagino socialinės 

globos namų efektyvumo įvertis analizuojamu laikotarpiu svyravo, tačiau analizuojamo laikotarpio 

pabaigoje ši SGĮ taip pat tapo efektyvi. 2018 m. efektyviai veikusių SGĮ atžvilgiu perteklinio išteklių 

naudojimo ir, savo ruožtu, galimų sutaupymų neidentifikuota. Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos 

paslaugas teikusių Zarasų socialinės globos namų efektyvumas 2017 m. padidėjo ir efektyvumo įvertis 

pasiekė 1, tačiau 2018 m. stebimas nežymus efektyvumo įverčio sumažėjimas. Likusių SGĮ (1 SGĮ, teikusios 

tik ilgalaikės socialinės globos paslaugas, ir 4 SGĮ, teikusių ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos 

paslaugas) efektyvumas 2016–2018 m. sumažėjo: 2016 m. ar 2016–2017 m. efektyviai veikusios, 2017 m. 

ar 2018 m. šios SGĮ tapo santykinai neefektyvios. Tai reiškia, kad šios SGĮ išteklius naudojo nepakankamai 

racionaliai ir jų atžvilgiu galimi sutaupymai, nors ir santykinai mažos apimties (jų efektyvumo įverčiai 

nedaug atsiliko nuo 1: svyravo tarp 0,91 ir 0,9997). 

6 LENTELĖ. SGĮ, KURIŲ EFEKTYVUMAS 2016–2018 M. LAIKOTARPIU BUVO NETOLYGUS 

SGĮ 

pavadinimas 
Teikiamų paslaugų rūšys 

Efektyvumo įvertis 
Efektyvumo 

įverčio pokytis 

2016 

m. 

2017 

m. 

2018 

m. 

2016–

2017 

m. 

2017–

2018 

m. 

Aknystos SGN  
Tik ilgalaikės socialinės globos socialinės 

paslaugos 
0,98 1,00 1,00 +0,02 0,00 

Jasiuliškių SGN  
Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos 

paslaugos 
1,00 1,00 0,99 0,00 -0,01 

Jurdaičių SGN  
Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos 

paslaugos 
1,00 1,00 0,91 0,00 -0,09 

Kupiškio SGN  
Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos 

paslaugos 
1,00 1,00 0,999 0,00 -0,001 

Padvarių SGN  
Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos 

paslaugos 
0,93 1,00 1,00 +0,07 0,00 

Strėvininkų SGN  
Tik ilgalaikės socialinės globos socialinės 

paslaugos 
1,00 0,92 0,92 -0,08 0,00 

Strūnos SGN  
Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos 

paslaugos 
1,00 0,96 0,98 -0,04 +0,02 

Visagino SGN  
Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos 

paslaugos 
1,00 0,97 1,00 -0,03 +0,03 

Zarasų SGN  
Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos 

paslaugos 
0,90 1,00 0,9997 +0,1 

-

0,0003 

SGN – socialinės globos namai 

Šaltinis: sudaryta BGI Consulting 

31 proc. (8 iš 26) analizuotų SGĮ, teikiančių paslaugas tik suaugusiems asmenims su negalia, buvo 

neefektyvios, lyginant su efektyviais subjektais, visu 2016–2018 m. laikotarpiu (7 lentelė). 2018 m. 

santykinai neefektyviausiai išteklius naudojusios SGĮ – tik ilgalaikės socialinės globos paslaugas teikę 

Prūdiškių socialinės globos namai ir ilgalaikės bei trumpalaikės socialinės globos paslaugas teikę 

Suvalkijos socialinės globos namai (efektyvumo įverčiai – atitinkamai 0,77 ir 0,87). Šių subjektų atžvilgiu 

galimi santykinai didžiausi sutaupymai. Likusių SGĮ efektyvumo įvertis analizuojamo laikotarpio pabaigoje 

buvo panašus – tarp 0,91 ir 0,96. Tai apima 1 SGĮ, teikusią tik ilgalaikės socialinės globos paslaugas, 2 SGĮ, 

teikusias ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas, ir 3 SGĮ teikusias ne tik ilgalaikės ir 
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trumpalaikės socialinės globos, bet ir kitas paslaugas (Aukštelkės socialinės globos namai – asmeninio 

asistento paslaugą asmenims su proto ar (ir) psichikos negalia, Didvyžių ir Kėdainių socialinės globos 

namai – dienos socialinės globos paslaugas).  

7 LENTELĖ. 2016–2018 M. LAIKOTARPIU NEEFEKTYVIAI VEIKUSIOS SGĮ 

SGĮ 

pavadinimas 
Teikiamų paslaugų rūšys 

Efektyvumo įvertis 
Efektyvumo 

įverčio pokytis 

2016 

m. 

2017 

m. 

2018 

m. 

2016–

2017 

m. 

2017–

2018 

m. 

Aukštelkės SGN  
Ilgalaikės, trumpalaikės socialinės globos ir 

kitos paslaugos 
0,86 0,90 0,91 +0,04 +0,01 

Didvyžių SGN 
Ilgalaikės, trumpalaikės socialinės globos ir 

kitos paslaugos 
0,92 0,97 0,95 +0,05 -0,02 

Dūseikių SGN 
Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos 

paslaugos 
0,90 0,88 0,95 -0,02 +0,07 

Kėdainių SGN 
Ilgalaikės, trumpalaikės socialinės globos ir 

kitos paslaugos 
0,98 0,94 0,96 -0,04 +0,02 

Linkuvos SGN 
Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos 

paslaugos 
0,95 0,93 0,95 -0,02 +0,02 

Prūdiškių SGN Tik ilgalaikės socialinės globos paslaugos 0,86 0,92 0,77 +0,06 -0,15 

Stonaičių SGN Tik ilgalaikės socialinės globos paslaugos 0,89 0,99 0,95 +0,1 -0,04 

Suvalkijos SGN 
Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos 

paslaugos 
0,87 0,90 0,87 +0,03 -0,03 

SGN – socialinės globos namai 

Šaltinis: sudaryta BGI Consulting 

SGĮ, teikiančios paslaugas ir suaugusiems asmenims su negalia, ir vaikams su negalia. Atlikus 

duomenų apgaubties analizę šioje kohortoje buvo nustatyta, kad, nepaisant panašumo klientų struktūros 

atžvilgiu, analizuojamų subjektų imtis yra pernelyg maža, o analizuojami subjektai (4) yra pernelyg 

skirtingi ir negali būti lyginami tarpusavyje. Dėl to nebuvo galimybės nustatyti jų efektyvumo ir galimų 

sutaupymų. Šių subjektų efektyvumas turėtų būti vertinamas pasitelkiant kitus metodus. 

SGĮ, teikiančios paslaugas tėvų globos netekusiems vaikams (įskaitant vaikus su negalia). Atlikus 

duomenų apgaubties analizę šioje kohortoje buvo nustatyta, kad, nepaisant panašumo klientų struktūros 

atžvilgiu, analizuojamų subjektų imtis yra pernelyg maža, o analizuojami subjektai (5) yra pernelyg 

skirtingi ir negali būti lyginami tarpusavyje. Dėl to nebuvo galimybės nustatyti jų efektyvumo ir galimų 

sutaupymų. Šių subjektų efektyvumas turėtų būti vertinamas pasitelkiant kitus metodus. 

Atliekant analizę buvo svarstoma prielaida, kad kai kurių SGĮ mažesnis santykinis efektyvumas gali būti 

susijęs su šių SGĮ 2017–2018 m. laikotarpiu patirtomis nebūdingomis sąnaudomis, reikalingomis vykdant 

institucinės globos pertvarką (steigiant grupinio gyvenimo namus ar bendruomeninius vaikų globos 

namus). Papildomai buvo kelta prielaida, kad tokios sąnaudos galėjo būti patirtos darbo užmokesčio 

sąskaita. Tokios nebūdingos sąnaudos galėtų atsispindėti pagrindinės veiklos sąnaudų straipsniuose 

„Paprastojo remonto ir eksploatavimo“ sąnaudos, „Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina“ sąnaudos 

(perduodant naudojimui įsigytus baldus ir kitą trumpalaikį turtą), „Nusidėvėjimo ir amortizacijos“ 

sąnaudos (atspindint įsigyto ilgalaikio turto, prie kurio galėtų būti priskiriami ir baldai, nusidėvėjimo 

sąnaudas). Išlaidų peržiūros analitinių veiklų atlikimo metu 2018 m. detali finansinė atskaitomybė VSAKIS 

duomenų bazėje dar nebuvo prieinama, todėl iškeltos prielaidos buvo tikrinamos remiantis 2017 m. 

duomenimis. 2016–2017 m. 37 valstybinių SGĮ pagrindinės veiklos sąnaudų straipsnių analizė parodė, kad 
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2017 m. tik dviejose SGĮ kiek padidėjo paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos, tačiau abi šios SGĮ 

analizuojamu laikotarpiu veikė efektyviai. Taip pat atmesta prielaida, kad tokios nebūdingos sąnaudos 

galėjo būti patirtos darbo užmokesčio sąskaita, kadangi minėtose SGĮ darbo užmokesčio ir socialinio 

draudimo sąnaudos tiek 2016 m., tiek 2017 m. augo. 

Atkreiptinas dėmesys, kad analizuotų SGĮ, teikiančių paslaugas tik suaugusiems asmenims su negalia, 

efektyvumo įverčiai buvo apskaičiuoti pasitelkiant sofistikuotą metodą – duomenų apgaubties analizę. 

Taikant šį metodą SGĮ efektyvumas yra nustatomas sudėtingesniu būdu, nei paprasčiausiai palyginus 

analizuojamų subjektų vienetines išlaidas (analizuojamos kategorijos išlaidas, tenkančias vienam sukurto 

rezultato vienetui). Pagal duomenų apgaubties analizės rezultatus, 2018 m. efektyvioms priskirtų SGĮ 

išlaidos, tenkančios vienam metiniam klientui (įskaitant visų rūšių paslaugų gavėjus), ženkliai skyrėsi (8 

lentelė). Tai rodo, kad konkrečiai SGĮ suteiktas efektyvumo įvertis tiesiogiai nepriklauso nuo jos vienetinių 

išlaidų, kadangi vertinant efektyvumą svarbūs ir kiti veiksniai – SGĮ dydis (bendras metinis paslaugas 

gavusių klientų skaičius) ir jos teiktų paslaugų įvairovė, kurie yra įvertinami duomenų apgaubties analizės 

modelyje. 

8 LENTELĖ. VALSTYBINIŲ SGĮ EFEKTYVUMO IR IŠLAIDŲ, TENKANČIŲ VIENAM METINIAM KLIENTUI, 

SANTYKIS 

Eil. 

Nr.  
SGĮ pavadinimas 

SGĮ efektyvumo įvertis 

2018 m.  

SGĮ išlaidos, tenkančios 

vienam metiniam 

klientui, 2018 m. 

1.  Aknystos socialinės globos namai  1,00 8 156 

2.  Ilguvos socialinės globos namai 1,00 10 673 

3.  Jotainių socialinės globos namai 1,00 8 881 

4.  Kalvarijos socialinės globos namai 1,00 9 733 

5.  Lavėnų socialinės globos namai 1,00 12 038 

6.  Macikų socialinės globos namai 1,00 9 200 

7.  Padvarių socialinės globos namai 1,00 8 813 

8.  Senjorų socialinės globos namai  1,00 10 032 

9.  Skemų socialinės globos namai 1,00 8 861 

10.  Utenos socialinės globos namai 1,00 8 206 

11.  Veisiejų socialinės globos namai 1,00 8 805 

12.  Visagino socialinės globos namai 1,00 8 893 

13.  Zarasų socialinės globos namai 0,9997 8 646 

14.  Kupiškio socialinės globos namai 0,999 9 691 

15.  Jasiuliškių socialinės globos namai  0,99 8 573 

16.  Strūnos socialinės globos namai  0,98 8 693 

17.  Kėdainių socialinės globos namai  0,96 10 152 

18.  Didvyžių socialinės globos namai 0,95 8 767 

19.  Dūseikių socialinės globos namai  0,95 8 882 

20.  Linkuvos socialinės globos namai  0,95 8 745 

21.  Stonaičių socialinės globos namai 0,95 9 510 

22.  Strėvininkų socialinės globos namai 0,92 9 336 

23.  Aukštelkės socialinės globos namai  0,91 9 215 

24.  Jurdaičių socialinės globos namai  0,91 9 089 

25.  Suvalkijos socialinės globos namai 0,87 9 722 

26.  Prūdiškių socialinės globos namai 0,77 10 869 

Šaltinis: sudaryta BGI Consulting 
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SGĮ IŠLAIDŲ OPTIMIZAVIMO POTENCIALAS  

Atlikus duomenų apgaubties analizę nustatyta, jog analizuotose 26 valstybinėse SGĮ, teikiančiose 

paslaugas tik suaugusiems asmenims su negalia, optimaliau naudojant išlaidas pagrindinės veiklos 

sąnaudoms (darbo sąnaudoms ir kitoms sąnaudoms) būtų galima sutaupyti apie 2,08 mln. Eur (4 proc. 

visų šių SGĮ išlaidų pagrindinės veiklos sąnaudoms). Didžiausi sutaupymai (1,25 mln. Eur) galimi išlaidų 

darbo sąnaudoms kategorijoje, mažesni  (0,83 mln. Eur) – išlaidų kitoms pagrindinės veiklos 

sąnaudoms kategorijoje (7 paveikslas). Pažymėtina, jog tokios apimties bendri sutaupymai yra galimi 14 

iš analizuotų 2641 valstybinių SGĮ, kurios stokojo efektyvumo 2018 m. 

 

7 PAVEIKSLAS. SGĮ GALIMŲ SUTAUPYMŲ FINANSINĖS APIMTYS 

Šaltinis: sudaryta BGI Consulting 

Toliau apžvelgiamas SGĮ sutaupymo potencialas kiekvienoje iš išlaidų pagrindinės veiklos sąnaudoms 

kategorijų atskirai.  

SGĮ išlaidos darbo sąnaudoms (9 lentelė). Bendros šios kategorijos išlaidos 26 valstybinėse SGĮ, 

teikiančiose paslaugas tik suaugusiems asmenims su negalia, 2018 m. sudarė 30,73 mln. Eur. Didžiąją dalį 

jų (19,28 mln. Eur) patyrė 17 SGĮ, teikiančių ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas, kiek 

mažesnę (7,82 mln. Eur) – 6 SGĮ, teikiančios tik ilgalaikės socialinės globos paslaugas, mažiausią (3,63 

mln. Eur) – 3 SGĮ, teikiančios ir kitas, nei ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos, paslaugas. Bendri 

išlaidų darbo sąnaudoms sutaupymai analizuotose SGĮ (sutaupymo potencialas identifikuotas 14 iš 26 

analizuotų SGĮ) sudaro 1,25 mln. Eur (tai sudaro 4 proc. visų išlaidų darbo sąnaudoms). Didžiausi galimi 

sutaupymai (0,5 mln. Eur) matomi 3 SGĮ, teikiančiose tik ilgalaikės socialinės globos paslaugas, mažiausi 

(0,29 mln. Eur) – 3 SGĮ, teikiančiose ir kitas, nei ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos, paslaugas. 

Atskirų SGĮ, teikiančių paslaugas tik suaugusiems asmenims su negalia, galimi išlaidų darbo sąnaudoms 

sutaupymai pateikti šios ataskaitos prieduose (4 priedas). 

 

 

                                                                    

 

41 Į duomenų apgaubties analizę buvo įtraukti 35 subjektai, tačiau dviejose SGĮ kohortose atlikta duomenų apgaubties analizė nedavė 
lauktų rezultatų – šių kohortų subjektai (iš viso – 9) pasirodė esą pernelyg skirtingi ir todėl nepalyginami tarpusavyje, tad jų 
efektyvumo įverčių ir galimų sutaupymų nebuvo galimybės nustatyti. 
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9 LENTELĖ. SGĮ IŠLAIDŲ DARBO SĄNAUDOMS GALIMI SUTAUPYMAI 

SGĮ tipas pagal teikiamų 

paslaugų įvairovę (įstaigų 

skaičius) 

2018 m. išlaidos 

darbo sąnaudoms, 

tūkst. Eur (įstaigų 

skaičius) 

2018 m. galimi išlaidų 

darbo sąnaudoms 

sutaupymai, tūkst. 

Eur (įstaigų skaičius) 

2018 m. galimų 

išlaidų darbo 

sąnaudoms 

sutaupymų dalis nuo 

faktinių išlaidų darbo 

sąnaudoms 

SGĮ, teikiančios tik ilgalaikės 

socialinės globos paslaugas 
7 820,09 (6) 504,61 (3) 6% 

SGĮ, teikiančios ilgalaikės ir 

trumpalaikės socialinės globos 

paslaugas 

19 279,99 (17) 453,54 (8) 2% 

SGĮ, teikiančios ir kitas, nei 

ilgalaikės ir trumpalaikės 

socialinės globos, paslaugas 

 3 626,22 (3) 292,91 (3) 8% 

Visos SGĮ 30 726,31 (26) 1 251,06 (14) 4% 

Šaltinis: sudaryta BGI Consulting 

SGĮ išlaidos kitoms pagrindinės veiklos sąnaudoms (10 lentelė). Bendros šios kategorijos išlaidos 26 

valstybinėse SGĮ, teikiančiose paslaugas tik suaugusiems asmenims su negalia, 2018 m. sudarė 22,47 mln. 

Eur. Didžiąją dalį jų (14,35 mln. Eur) patyrė 17 SGĮ, teikiančių ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos 

paslaugas, kiek mažesnę (5,51 mln. Eur) – 6 SGĮ, teikiančios tik ilgalaikės socialinės globos paslaugas, 

mažiausią (2,61 mln. Eur) – 3 SGĮ, teikiančios ir kitas, nei ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos, 

paslaugas. Bendri išlaidų kitoms pagrindinės veiklos sąnaudoms sutaupymai analizuotose SGĮ (sutaupymo 

potencialas identifikuotas 14 iš 26 analizuotų SGĮ) sudaro 0,83 mln. Eur (tai sudaro 4 proc. visų išlaidų 

darbo sąnaudoms). Didžiausi galimi sutaupymai (0,35 mln. Eur) matomi 8 SGĮ, teikiančiose ilgalaikės ir 

trumpalaikės socialinės globos paslaugas, mažiausi (0,16 mln. Eur) – 3 SGĮ, teikiančiose ir kitas, nei 

ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos, paslaugas. Atskirų SGĮ, teikiančių paslaugas tik suaugusiems 

asmenims su negalia, galimi išlaidų darbo sąnaudoms sutaupymai pateikti šios ataskaitos prieduose (4 

priedas). 

10 LENTELĖ. SGĮ IŠLAIDŲ KITOMS PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOMS GALIMI SUTAUPYMAI 

SGĮ tipas pagal teikiamų 

paslaugų įvairovę (įstaigų 

skaičius) 

2018 m. išlaidos 

kitoms pagrindinės 

veiklos sąnaudoms, 

tūkst. Eur (įstaigų 

skaičius) 

2018 m. galimi išlaidų 

kitoms pagrindinės 

veiklos sąnaudoms 

sutaupymai, tūkst. 

Eur (įstaigų skaičius) 

2018 m. galimų 

išlaidų kitoms 

pagrindinės veiklos 

sąnaudoms 

sutaupymų dalis nuo 

faktinių išlaidų 

kitoms pagrindinės 

veiklos sąnaudoms 

SGĮ, teikiančios tik ilgalaikės 

socialinės globos paslaugas 
5 514,1 (6) 318,36 (3) 6% 

SGĮ, teikiančios ilgalaikės ir 

trumpalaikės socialinės globos 

paslaugas 

14 345,5 (17) 346,66 (8) 2% 

SGĮ, teikiančios ir kitas, nei 

ilgalaikės ir trumpalaikės 

socialinės globos, paslaugas 

2 612,48 (3) 161,56 (3) 6% 

Visos SGĮ 22 472,08 (26) 826,58 (14) 4% 

Šaltinis: sudaryta BGI Consulting 
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IŠVADOS 

Socialinės apsaugos ir darbo sektorius išlaidų peržiūrai pasirinktas atsižvelgiant į poreikį šioje srityje rasti 

esamų išlaidų sutaupymo galimybių, siekiant sutaupytas lėšas perskirstyti kitiems šio sektoriaus 

poreikiams finansuoti. Vykstančios institucinės globos sistemos pertvarkos kontekste svarbu užtikrinti ne 

tik teikiamų socialinių paslaugų atitikimą klientų poreikiams bei geriausiems jų interesams, bet ir šias 

paslaugas teikiančių įstaigų veiklos efektyvumą – ekonomišką žmogiškųjų ir finansinių išteklių 

panaudojimą. Atsižvelgiant į tai, jog įvairiais laiko momentais buvo identifikuotos neefektyvaus lėšų 

panaudojimo apraiškos valstybinėse socialinės globos įstaigose (SGĮ), atliekamos išlaidų peržiūros objektu 

nuspręsta pasirinkti SADM pavaldžių SGĮ išlaidas pagrindinės veiklos sąnaudoms. 

Atlikus valstybinių SGĮ išlaidų peržiūrą, suformuluotos šios pagrindinės išvados:  

• 36 valstybinių SGĮ (neįtraukiant specialiųjų socialinės globos namų „Tremtinių namai“, 

nepateikusių 2018 m. VSAFAS formos veiklos rezultatų ataskaitos) išlaidos pagrindinės veiklos 

sąnaudoms analizuojamu 2016–2018 m. laikotarpiu padidėjo 5 proc.; 

• 35 SGĮ, kurių atžvilgiu buvo atlikta išlaidų peržiūra (2 SGĮ dėl duomenų ar metodologinių 

apribojimų į išlaidų peržiūrą nebuvo įtrauktos), bendros išlaidos pagrindinės veiklos sąnaudoms 

2018 m. sudarė 71,5 mln. Eur, iš kurių išlaidos darbo sąnaudoms (darbuotojų darbo užmokesčiui 

ir socialiniam draudimui) – 40,5 mln. Eur; 

• 2018 m. išlaidos darbo sąnaudoms 6 SGĮ, teikiančiose tik ilgalaikės socialinės globos paslaugas, 

sudarė 7,82 mln. Eur, 17 SGĮ, teikiančiose ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas – 

19,28 mln. Eur, 3 SGĮ, teikiančiose ir kitas, nei ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos, 

paslaugas – 3,63 mln. Eur; 

• 2018 m. išlaidos kitoms pagrindinės veiklos sąnaudoms 6 SGĮ, teikiančiose tik ilgalaikės socialinės 

globos paslaugas, sudarė 5,51 mln. Eur, 17 SGĮ, teikiančiose ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės 

globos paslaugas – 14,34 mln. Eur,  3 SGĮ, teikiančiose ir kitas, nei ilgalaikės ir trumpalaikės 

socialinės globos, paslaugas – 2,61 mln. Eur; 

• 35 valstybinių SGĮ sukurtų rezultatų (SGĮ suteiktų paslaugų gavėjų (klientų) skaičiaus) ir tam 

panaudotų išteklių (išlaidų darbo sąnaudoms ir kitoms pagrindinės veiklos sąnaudoms) santykio 

pagrindu buvo atlikta duomenų apgaubties analizė, kuria siekta įvertinti ir tarpusavyje palyginti 

analizuojamų SGĮ techninį efektyvumą. Duomenų apgaubties analizės metodas leido įvertinti 26 

SGĮ, teikiančių paslaugas tik suaugusiems asmenims su negalia, techninį efektyvumą (9 SGĮ, 

turinčios kitokią klientų struktūrą, negalėjo būti palyginamos dėl santykinio išskirtinumo, todėl 

nebuvo galimybės nustatyti jų efektyvumo ir galimų sutaupymų); 

• Remiantis duomenų apgaubties analizės rezultatais, 2016–2018 m. laikotarpiu 35 proc. (9 iš 26) 

analizuotų SGĮ, kurios teikia paslaugas tik suaugusiems asmenims su negalia, veikė efektyviai, dar 

35 proc. (9 iš 26) SGĮ efektyvumas buvo netolygus, 31 proc. (8 iš 26) SGĮ efektyvumo stokojo; 

• Atlikus duomenų apgaubties analizę 4 SGĮ, teikiančių paslaugas suaugusiems asmenims su negalia 

ir vaikams su negalia, kohortoje buvo nustatyta, kad, nepaisant panašumo klientų struktūros 

atžvilgiu, analizuojamų subjektų imtis yra pernelyg maža, o analizuojami subjektai yra pernelyg 

skirtingi ir negali būti lyginami tarpusavyje. Dėl to nebuvo galimybės nustatyti jų efektyvumo ir 

galimų sutaupymų. Šių subjektų efektyvumas turėtų būti vertinamas pasitelkiant kitus metodus; 

• Remiantis duomenų apgaubties analizės rezultatais 5 SGĮ, teikiančių paslaugas tėvų globos 

netekusiems vaikams, kohortoje nustatyta, kad, nepaisant panašumo klientų struktūros atžvilgiu, 

analizuojamų subjektų imtis yra pernelyg maža, o analizuojami subjektai yra pernelyg skirtingi ir 
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negali būti lyginami tarpusavyje. Dėl to nebuvo galimybės nustatyti jų efektyvumo ir galimų 

sutaupymų. Šių subjektų efektyvumas turėtų būti vertinamas pasitelkiant kitus metodus; 

• 14 iš 26 analizuotų valstybinių SGĮ optimaliau naudojant išlaidas pagrindinės veiklos sąnaudoms 

(darbo sąnaudoms ir kitoms sąnaudoms) būtų galima sutaupyti apie 2,08 mln. Eur (4 proc. visų 

šių SGĮ išlaidų pagrindinės veiklos sąnaudoms); 

• Didžiausi socialinės globos namų sutaupymai (1,25 mln. Eur) galimi išlaidų darbo sąnaudoms 

kategorijoje, mažesni (0,83 mln. Eur) – išlaidų kitoms pagrindinės veiklos sąnaudoms 

kategorijoje; 

• 14 SGĮ, teikiančių paslaugas tik suaugusiems asmenims, išlaidų darbo sąnaudoms sutaupymai 

sudaro 1,25 mln. Eur (tai sudaro 4 proc. visų išlaidų darbo sąnaudoms). Didžiausi galimi 

sutaupymai (0,5 mln. Eur) matomi 3 SGĮ, teikiančiose tik ilgalaikės socialinės globos paslaugas, 

mažiausi (0,29 mln. Eur) – 3 SGĮ, teikiančiose ir kitas, nei ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės 

globos, paslaugas; 

• 14 SGĮ, teikiančių paslaugas tik suaugusiems asmenims, išlaidų kitoms pagrindinės veiklos 

sąnaudoms sutaupymai sudaro 0,83 mln. Eur (tai sudaro 4 proc. visų išlaidų darbo sąnaudoms). 

Didžiausi galimi sutaupymai (0,35 mln. Eur) matomi 8 SGĮ, teikiančiose ilgalaikės ir trumpalaikės 

socialinės globos paslaugas, mažiausi (0,16 mln. Eur) – 3 SGĮ, teikiančiose ir kitas, nei ilgalaikės ir 

trumpalaikės socialinės globos, paslaugas; 

• 1 subjektas (Adakavo socialinių paslaugų namai) dėl savo santykinio išskirtinumo ir riboto 

palyginamumo su kitais nebuvo įtrauktas į duomenų apgaubties analizę. Siekiant nustatyti jo 

techninį efektyvumą ir galimus išlaidų sutaupymus, jo atžvilgiu rekomenduotina atlikti atskirą 

išlaidų peržiūrą, taikant alternatyvius metodus, arba auditą; 

• Kadangi ši išlaidų peržiūra neapėmė SGĮ sukurtų rezultatų – suteiktų paslaugų – kokybės 

vertinimo, rekomenduotina inicijuoti procesus, kurie padėtų išsiaiškinti 2016–2018 m. 

neefektyviai išlaidas patyrusių SGĮ neefektyvumo veiksnius. 
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PRIEDAI 

1 PRIEDAS. VALSTYBINIŲ SGĮ TEIKIAMŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ RŪŠYS  

11 LENTELĖ. ANALIZUOJAMŲ SGĮ TEIKIAMŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ RŪŠYS 2018 M.  

Eil. 

Nr. 
SGĮ pavadinimas SGĮ teikiamų paslaugų rūšys 

SGĮ, teikiančios tik ilgalaikės socialinės globos paslaugas 

1.  Panevėžio Algimanto Bandzos SPN Ilgalaikė socialinė globa 

2.  Aknystos SGN  Ilgalaikė socialinė globa 

3.  Macikų SGN  Ilgalaikė socialinė globa 

4.  Prūdiškių SGN  Ilgalaikė socialinė globa 

5.  Stonaičių SGN  Ilgalaikė socialinė globa 

6.  Strėvininkų SGN  Ilgalaikė socialinė globa 

7.  Veisiejų SGN  Ilgalaikė socialinė globa 

SGĮ, teikiančios ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas 

8.  Ventos SGN  Ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa 

9.  Pabradės VGN  Ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa 

10.  Šiaulių VGN „Šaltinis“ Ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa 

11.  Dūseikių SGN  Ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa 

12.  Senjorų SGN  Ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa 

13.  GN „Užuovėja“ Ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa 

14.  Ilguvos SGN  Ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa 

15.  Jasiuliškių SGN  Ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa 

16.  Jotainių SGN  Ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa 

17.  Jurdaičių SGN  Ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa 

18.  Kalvarijos SGN Ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa 

19.  Kupiškio SGN  Ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa 

20.  Lavėnų SGN  Ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa 

21.  Linkuvos SGN  Ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa 
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22.  Marijampolės specialieji SGN  Ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa 

23.  Padvarių SGN  Ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa 

24.  Skemų SGN  Ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa 

25.  Specialieji SGN „Tremtinių namai“ Ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa 

26.  Strūnos SGN  Ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa 

27.  Suvalkijos SGN  Ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa 

28.  Utenos SGN  Ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa 

29.  Visagino SGN  Ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa 

30.  Zarasų SGN  Ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa 

SGĮ, teikiančios ir kitas, nei ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos, paslaugas 

31.  Pabradės SGN 
Ilgalaikė socialinė globa, trumpalaikė socialinė globa, medicininės 

ambulatorinės reabilitacijos paslaugos 

32.  Vilijampolės SGN  
Ilgalaikė socialinė globa, trumpalaikė socialinė globa, dienos socialinė 

globa 

33.  Obelių VGN 
Ilgalaikė socialinė globa, trumpalaikė socialinė globa, krizių centro 

teikiamos paslaugos 

34.  Adakavo SPN  

Ilgalaikė socialinė globa, trumpalaikė socialinė globa, dienos socialinės 

globos asmens namuose paslaugos, dienos socialinės globos institucijoje 

paslaugos, integralios pagalbos paslaugos, dienos užimtumo paslaugos, 

medicininės ambulatorinės reabilitacijos paslaugos 

35.  Aukštelkės SGN  
Ilgalaikė socialinė globa, trumpalaikė socialinė globa, asmeninio asistento 

paslaugos 

36.  Didvyžių SGN  
Ilgalaikė socialinė globa, trumpalaikė socialinė globa, dienos socialinė 

globa 

37.  Kėdainių SGN  
Ilgalaikė socialinė globa, trumpalaikė socialinė globa, dienos socialinė 

globa 

GN – globos namai, SGN – socialinės globos namai, SPN – socialinių paslaugų namai, VGN – vaikų globos namai 

Šaltinis: sudaryta BGI Consulting, remiantis SADM pateiktais duomenimis ir SGĮ nuostatais 
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2 PRIEDAS. ANALIZUOJAMŲ VALSTYB INIŲ SGĮ KOHORTOS 

12 LENTELĖ. Į IŠLAIDŲ PERŽIŪRĄ ĮTRAUKTOS SGĮ, TEIKIANČIOS PASLAUGAS TIK SUAUGUSIEMS 

ASMENIMS SU NEGALIA 

Eil. 

Nr. 
SGĮ pavadinimas Teikiamų paslaugų rūšys 

1.  Aknystos SGN  Tik ilgalaikės socialinės globos 

2.  Aukštelkės SGN Ilgalaikės, trumpalaikės socialinės globos ir kitos (asmeninio asistento) 

3.  Didvyžių SGN Ilgalaikės ir dienos socialinės globos 

4.  Dūseikių SGN Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos 

5.  Ilguvos SGN Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos 

6.  Jasiuliškių SGN Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos 

7.  Jotainių SGN Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos 

8.  Jurdaičių SGN Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos 

9.  Kalvarijos SGN Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos 

10.  Kėdainių SGN Ilgalaikės, trumpalaikės ir dienos socialinės globos 

11.  Kupiškio SGN Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos 

12.  Lavėnų SGN Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos 

13.  Linkuvos SGN Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos 

14.  Macikų SGN Tik ilgalaikės socialinės globos 

15.  Padvarių SGN Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos 

16.  Prūdiškių SGN Tik ilgalaikės socialinės globos 

17.  Senjorų SGN Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos 

18.  Skemų SGN Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos 

19.  Stonaičių SGN Tik ilgalaikės socialinės globos 

20.  Strėvininkų SGN Tik ilgalaikės socialinės globos 

21.  Strūnos SGN Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos 

22.  Suvalkijos SGN Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos 

23.  Utenos SGN Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos 

24.  Veisiejų SGN Tik ilgalaikės socialinės globos 

25.  Visagino SGN Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos 

26.  Zarasų SGN Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos 

SGN – socialinės globos namai 

Šaltinis: sudaryta BGI Consulting, remiantis SADM pateiktais duomenimis ir SGĮ nuostatais 

13 LENTELĖ. Į IŠLAIDŲ PERŽIŪRĄ ĮTRAUKTOS SGĮ, TEIKIANČIOS PASLAUGAS SUAUGUSIEMS ASMENIMS 

SU NEGALIA IR VAIKAMS SU NEGALIA 

Eil. 

Nr. 
SGĮ pavadinimas Teikiamų paslaugų rūšys 

1.  
Pabradės SGN 

Ilgalaikės, trumpalaikės socialinės globos ir kitos (medicininės 

ambulatorinės reabilitacijos) 

2.  Šiaulių VGN „Šaltinis“ Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos 

3.  Ventos SGN Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos 

4.  Vilijampolės SGN Ilgalaikės, trumpalaikės ir dienos socialinės globos 

SGN – socialinės globos namai, VGN – vaikų globos namai 

Šaltinis: sudaryta BGI Consulting, remiantis SADM pateiktais duomenimis ir SGĮ nuostatais 
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14 LENTELĖ. Į IŠLAIDŲ PERŽIŪRĄ ĮTRAUKTOS SGĮ, TEIKIANČIOS PASLAUGAS TĖVŲ GLOBOS 

NETEKUSIEMS VAIKAMS  

Eil. 

Nr. 
SGĮ pavadinimas Teikiamų paslaugų rūšys 

1.  GN „Užuovėja“ Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos 

2.  Marijampolės specialieji SGN Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos 

3.  Obelių VGN 
Ilgalaikės, trumpalaikės socialinės globos ir kitos (krizių centro 

teikiamos) 

4.  Pabradės VGN Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos 

5.  Panevėžio Algimanto Bandzos SPN Tik ilgalaikės socialinės globos 

GN – globos namai, SGN – socialinės globos namai, SPN – socialinių paslaugų namai, VGN – vaikų globos namai 

Šaltinis: sudaryta BGI Consulting, remiantis SADM pateiktais duomenimis ir SGĮ nuostatais 

15 LENTELĖ. Į IŠLAIDŲ PERŽIŪRĄ NEĮTRAUKTOS SGĮ 

Eil. 

Nr. 
SGĮ pavadinimas Teikiamų paslaugų rūšys 

1.  Adakavo SPN 

Ilgalaikės, trumpalaikės, dienos socialinės globos ir kitos (dienos 

užimtumo, integralios pagalbos, medicininės ambulatorinės 

reabilitacijos) 

2.  Specialieji SGN „Tremtinių namai“ Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos 

SGN – socialinės globos namai, SPN – socialinių paslaugų namai 

Šaltinis: sudaryta BGI Consulting, remiantis SADM pateiktais duomenimis ir SGĮ nuostatais 
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3 PRIEDAS. REGIONIŠKUMO ĮTAKA DARBO UŽMOKESČIUI SGĮ  

16 LENTELĖ. VIDUTINIO DARBO UŽMOKESČIO SGĮ IR VIDUTINIO DARBO UŽMOKESČIO SAVIVALDYBĖJE, 

KURIOJE JI VEIKIA, RYŠYS 

Pavadinimas Įstaigos vidutinis darbo 

užmokestis, lyginant su 

analizuojamų įstaigų vidurkiu 

Vidutinis darbo užmokestis 

savivaldybėje, lyginant su 

Lietuvos vidurkiu 

Pabradės SGN 84% 80% 

Ventos SGN 90% 87% 

Vilijampolės SGN 105% 103% 

Adakavo  SPN 76% 81% 

Aknystos SGN  111% 79% 

Aukštelkės SGN  85% 77% 

Didvyžių SGN 79% 76% 

Dūseikių SGN  87% 85% 

Senjorų SGN  101% 115% 

GN „Užuovėja“ 132% 115% 

Ilguvos SGN 99% 80% 

Jasiuliškių SGN  106% 84% 

Jotainių SGN 96% 81% 

Jurdaičių SGN  92% 81% 

Kalvarijos SGN 88% 69% 

Kėdainių SGN  92% 95% 

Kupiškio SGN 119% 79% 

Lavėnų SGN 88% 79% 

Linkuvos SGN  110% 86% 

Macikų SGN 110% 82% 

Marijampolės specialieji SGN 93% 82% 

Padvarių SGN 118% 78% 

Prūdiškių SGN 103% 91% 

Skemų SGN 90% 82% 

Specialieji SGN „Tremtinių namai“ 121% 115% 

Stonaičių SGN 100% 86% 

Strėvininkų SGN 93% 86% 

Strūnos SGN  86% 80% 

Suvalkijos SGN 91% 82% 

Utenos SGN 109% 85% 

Veisiejų SGN 97% 76% 

Visagino SGN 83% 93% 

Zarasų SGN 112% 71% 

Obelių VGN 93% 82% 

Šiaulių VGN „Šaltinis“  107% 86% 

Panevėžio Algimanto Bandzos SPN 108% 92% 

Pabradės VGN 145% 80% 

GN – globos namai, SGN – socialinės globos namai, SPN – socialinių paslaugų namai, VGN – vaikų globos namai 

Šaltinis: sudaryta BGI Consulting 
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4 PRIEDAS. VALSTYBINIŲ SGĮ, TEIKIANČIŲ PASLAUGAS TIK SUAUGUSIEMS ASMENIMS SU NEGALIA, SUTAUPYMO 

POTENCIALAS 

17 LENTELĖ. SGĮ, TEIKIANČIŲ PASLAUGAS TIK SUAUGUSIEMS ASMENIMS SU NEGALIA, IŠLAIDŲ DARBO SĄNAUDOMS GALIMI SUTAUPYMAI 

SGĮ 

pavadinimas 

SGĮ 

klientų 

skaičius 

Teikiamos paslaugos Efektyvumo 

įvertis 

2018 m. 

2018 m. 

išlaidos 

visoms 

pagrindinės 

veiklos 

sąnaudoms, 

tūkst. Eur 

(A) 

2018 m. 

išlaidos 

darbo 

sąnaudoms, 

tūkst. Eur 

(B) 

2018 m. 

išlaidų darbo 

sąnaudoms 

dalis nuo 

išlaidų 

visoms 

pagrindinės 

veiklos 

sąnaudoms 

(B/A*100%) 

2018 m. 

išlaidų 

darbo 

sąnaudoms 

galimi 

sutaupymai, 

tūkst. Eur 

(C) 

2018 m. 

išlaidų darbo 

sąnaudoms 

galimų 

sutaupymų 

dalis nuo 

faktinių 

išlaidų darbo 

sąnaudoms 

(C/B*100%) 

2018 m. 

išlaidų darbo 

sąnaudoms 

galimų 

sutaupymų 

dalis nuo 

faktinių 

išlaidų visoms 

pagrindinės 

veiklos 

sąnaudoms 

(C/A*100%) 

Aknystos SGN  329 Tik ilgalaikės socialinės globos 1,00 2 683,47 1 595,00 59% 0,00 0% 0% 

Aukštelkės SGN 235 
Ilgalaikės, trumpalaikės socialinės globos 

ir kitos 
0,91 2 166,90 1 240,39 57% 107,99 9% 5% 

Didvyžių SGN 287 
Ilgalaikės, trumpalaikės socialinės globos 

ir kitos 
0,95 2 518,02 1 377,09 55% 72,16 5% 3% 

Dūseikių SGN 247 Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos 0,95 2 194,38 1 281,18 58% 68,63 5% 3% 

Senjorų SGN 246 Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos 1,00 2 472,36 1 488,24 60% 0,00 0% 0% 

Ilguvos SGN 75 Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos 1,00 801,08 521,25 65% 0,00 0% 0% 

Jasiuliškių SGN 280 Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos 0,99 2 396,56 1 229,27 51% 14,43 1% 1% 

Jotainių SGN 206 Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos 1,00 1 830,04 1 135,46 62% 0,00 0% 0% 

Jurdaičių SGN 287 Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos 0,91 2 605,09 1 446,24 56% 130,61 9% 5% 

Kalvarijos SGN 113 Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos 1,00 1 099,78 695,79 63% 0,00 0% 0% 

Kėdainių SGN 153 
Ilgalaikės, trumpalaikės socialinės globos 

ir kitos 
0,96 1 553,78 1 008,75 65% 112,76 11% 7% 

Kupiškio SGN 155 Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos 0,999 1 503,18 825,80 55% 1,14 0% 0% 
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SGĮ 

pavadinimas 

SGĮ 

klientų 

skaičius 

Teikiamos paslaugos Efektyvumo 

įvertis 

2018 m. 

2018 m. 

išlaidos 

visoms 

pagrindinės 

veiklos 

sąnaudoms, 

tūkst. Eur 

(A) 

2018 m. 

išlaidos 

darbo 

sąnaudoms, 

tūkst. Eur 

(B) 

2018 m. 

išlaidų darbo 

sąnaudoms 

dalis nuo 

išlaidų 

visoms 

pagrindinės 

veiklos 

sąnaudoms 

(B/A*100%) 

2018 m. 

išlaidų 

darbo 

sąnaudoms 

galimi 

sutaupymai, 

tūkst. Eur 

(C) 

2018 m. 

išlaidų darbo 

sąnaudoms 

galimų 

sutaupymų 

dalis nuo 

faktinių 

išlaidų darbo 

sąnaudoms 

(C/B*100%) 

2018 m. 

išlaidų darbo 

sąnaudoms 

galimų 

sutaupymų 

dalis nuo 

faktinių 

išlaidų visoms 

pagrindinės 

veiklos 

sąnaudoms 

(C/A*100%) 

Lavėnų SGN 103 Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos 1,00 1 245,54 589,23 47% 0,00 0% 0% 

Linkuvos SGN 289 Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos 0,95 2 523,18 1 380,36 55% 66,69 5% 3% 

Macikų SGN 400 Tik ilgalaikės socialinės globos 1,00 3 680,00 2 132,43 58% 0,00 0% 0% 

Padvarių SGN 237 Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos 1,00 2 088,69 1 303,27 62% 0,00 0% 0% 

Prūdiškių SGN 215 Tik ilgalaikės socialinės globos 0,77 2 336,75 1 379,52 59% 310,94 23% 13% 

Skemų SGN 376 Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos 1,00 3 334,89 1 941,96 58% 0,00 0% 0% 

Stonaičių SGN 159 Tik ilgalaikės socialinės globos 0,95 1 512,06 937,28 62% 108,11 12% 7% 

Strėvininkų SGN 208 Tik ilgalaikės socialinės globos 0,92 1 941,98 1 059,30 55% 85,56 8% 4% 

Strūnos SGN 204 Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos 0,98 1 773,43 1 073,84 61% 24,16 2% 1% 

Suvalkijos SGN 205 Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos 0,87 1 994,40 1 142,27 57% 147,64 13% 7% 

Utenos SGN 293 Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos 1,00 2 407,83 1 214,11 50% 0,00 0% 0% 

Veisiejų SGN 134 Tik ilgalaikės socialinės globos 1,00 1 179,92 716,56 61% 0,00 0% 0% 

Visagino SGN 160 Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos 1,00 1 421,60 865,33 61% 0,00 0% 0% 

Zarasų SGN 224 Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos 0,9997 1 933,47 1 146,42 59% 0,23 0% 0% 

SGN – socialinės globos namai 

Šaltinis: sudaryta BGI Consulting 
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18 LENTELĖ. SGĮ, TEIKIANČIŲ PASLAUGAS TIK SUAUGUSIEMS ASMENIMS SU NEGALIA, IŠLAIDŲ KITOMS, NEI DARBO, PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOMS 

GALIMI SUTAUPYMAI 

SGĮ 

pavadinimas 

SGĮ 

klientų 

skaičius 

Teikiamos paslaugos Efektyvumo 

įvertis 2018 

m. 

2018 m. 

išlaidos 

visoms 

pagrindinės 

veiklos 

sąnaudoms, 

tūkst. Eur 

(A) 

2018 m. 

išlaidos 

kitoms, nei 

darbo, 

sąnaudoms, 

tūkst. Eur 

(B) 

2018 m. 

išlaidų 

kitoms, nei 

darbo, 

sąnaudoms 

dalis nuo 

išlaidų 

visoms 

pagrindinės 

veiklos 

sąnaudoms 

(B/A*100%) 

2018 m. išlaidų 

kitoms, nei 

darbo, 

sąnaudoms 

galimi 

sutaupymai, 

tūkst. Eur (C) 

2018 m. išlaidų 

kitoms, nei 

darbo, 

sąnaudoms 

galimų 

sutaupymų dalis 

nuo faktinių 

išlaidų kitoms, 

nei darbo, 

sąnaudoms 

(C/B*100%) 

2018 m. 

išlaidų 

kitoms, nei 

darbo, 

sąnaudoms 

galimų 

sutaupymų 

dalis nuo 

faktinių 

išlaidų 

visoms 

pagrindinės 

veiklos 

sąnaudoms 

(C/A*100%) 

Aknystos SGN  329 Tik ilgalaikės socialinės globos 1,00 2 683,47 1 088,47 41% 0,00 0% 0% 

Aukštelkės SGN 235 
Ilgalaikės, trumpalaikės socialinės globos 

ir kitos 
0,91 2 166,90 926,51 43% 80,64 9% 4% 

Didvyžių SGN 287 
Ilgalaikės, trumpalaikės socialinės globos 

ir kitos 
0,95 2 518,02 1 140,93 45% 59,78 5% 2% 

Dūseikių SGN 247 
Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės 

globos 
0,95 2 194,38 913,20 42% 48,93 5% 2% 

Senjorų SGN 246 
Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės 

globos 
1,00 2 472,36 984,13 40% 0,00 0% 0% 

Ilguvos SGN 75 
Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės 

globos 
1,00 801,08 279,83 35% 0,00 0% 0% 

Jasiuliškių SGN 280 
Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės 

globos 
0,99 2 396,56 1 167,29 49% 13,69 1% 1% 

Jotainių SGN 206 
Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės 

globos 
1,00 1 830,04 694,58 38% 0,00 0% 0% 

Jurdaičių SGN 287 
Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės 

globos 
0,91 2 605,09 1 158,85 44% 104,65 9% 4% 

Kalvarijos SGN 113 
Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės 

globos 
1,00 1 099,78 403,99 37% 0,00 0% 0% 

Kėdainių SGN 153 Ilgalaikės, trumpalaikės socialinės globos 0,96 1 553,78 545,03 35% 21,13 4% 1% 
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SGĮ 

pavadinimas 

SGĮ 

klientų 

skaičius 

Teikiamos paslaugos Efektyvumo 

įvertis 2018 

m. 

2018 m. 

išlaidos 

visoms 

pagrindinės 

veiklos 

sąnaudoms, 

tūkst. Eur 

(A) 

2018 m. 

išlaidos 

kitoms, nei 

darbo, 

sąnaudoms, 

tūkst. Eur 

(B) 

2018 m. 

išlaidų 

kitoms, nei 

darbo, 

sąnaudoms 

dalis nuo 

išlaidų 

visoms 

pagrindinės 

veiklos 

sąnaudoms 

(B/A*100%) 

2018 m. išlaidų 

kitoms, nei 

darbo, 

sąnaudoms 

galimi 

sutaupymai, 

tūkst. Eur (C) 

2018 m. išlaidų 

kitoms, nei 

darbo, 

sąnaudoms 

galimų 

sutaupymų dalis 

nuo faktinių 

išlaidų kitoms, 

nei darbo, 

sąnaudoms 

(C/B*100%) 

2018 m. 

išlaidų 

kitoms, nei 

darbo, 

sąnaudoms 

galimų 

sutaupymų 

dalis nuo 

faktinių 

išlaidų 

visoms 

pagrindinės 

veiklos 

sąnaudoms 

(C/A*100%) 

ir kitos 

Kupiškio SGN 155 
Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės 

globos 
0,999 1 503,18 677,38 45% 0,93 0% 0% 

Lavėnų SGN 103 
Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės 

globos 
1,00 1 245,54 656,31 53% 0,00 0% 0% 

Linkuvos SGN 289 
Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės 

globos 
0,95 2 523,18 1 142,82 45% 55,21 5% 2% 

Macikų SGN 400 Tik ilgalaikės socialinės globos 1,00 3 680,00 1 547,57 42% 0,00 0% 0% 

Padvarių SGN 237 
Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės 

globos 
1,00 2 088,69 785,41 38% 0,00 0% 0% 

Prūdiškių SGN 215 Tik ilgalaikės socialinės globos 0,77 2 336,75 957,23 41% 215,78 23% 9% 

Skemų SGN 376 
Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės 

globos 
1,00 3 334,89 1 392,94 42% 0,00 0% 0% 

Stonaičių SGN 159 Tik ilgalaikės socialinės globos 0,95 1 512,06 574,78 38% 31,28 5% 2% 

Strėvininkų SGN 208 Tik ilgalaikės socialinės globos 0,92 1 941,98 882,69 45% 71,31 8% 4% 

Strūnos SGN 204 
Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės 

globos 
0,98 1 773,43 699,60 39% 12,95 2% 1% 

Suvalkijos SGN 205 
Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės 

globos 
0,87 1 994,40 852,14 43% 110,14 13% 6% 

Utenos SGN 293 
Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės 

globos 
1,00 2 407,83 1 193,72 50% 0,00 0% 0% 

Veisiejų SGN 134 Tik ilgalaikės socialinės globos 1,00 1 179,92 463,36 39% 0,00 0% 0% 
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SGĮ 

pavadinimas 

SGĮ 

klientų 

skaičius 

Teikiamos paslaugos Efektyvumo 

įvertis 2018 

m. 

2018 m. 

išlaidos 

visoms 

pagrindinės 

veiklos 

sąnaudoms, 

tūkst. Eur 

(A) 

2018 m. 

išlaidos 

kitoms, nei 

darbo, 

sąnaudoms, 

tūkst. Eur 

(B) 

2018 m. 

išlaidų 

kitoms, nei 

darbo, 

sąnaudoms 

dalis nuo 

išlaidų 

visoms 

pagrindinės 

veiklos 

sąnaudoms 

(B/A*100%) 

2018 m. išlaidų 

kitoms, nei 

darbo, 

sąnaudoms 

galimi 

sutaupymai, 

tūkst. Eur (C) 

2018 m. išlaidų 

kitoms, nei 

darbo, 

sąnaudoms 

galimų 

sutaupymų dalis 

nuo faktinių 

išlaidų kitoms, 

nei darbo, 

sąnaudoms 

(C/B*100%) 

2018 m. 

išlaidų 

kitoms, nei 

darbo, 

sąnaudoms 

galimų 

sutaupymų 

dalis nuo 

faktinių 

išlaidų 

visoms 

pagrindinės 

veiklos 

sąnaudoms 

(C/A*100%) 

Visagino SGN 160 
Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės 

globos 
1,00 1 421,60 556,27 39% 0,00 0% 0% 

Zarasų SGN 224 
Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės 

globos 
0,9997 1 933,47 787,05 41% 0,16 0% 0% 

SGN – socialinės globos namai 

Šaltinis: sudaryta BGI Consulting 


