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VVĮ Valstybės valdomų įmonių 
grąža valstybei

SKĮ Savivaldybių kontroliuojamų 
įmonių valdymas ir veikla

VšĮ Viešųjų įstaigų steigimas ir 
valdymas



Auditų metu analizavome duomenis 

apie
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>1 000 juridinių asmenų

118 VVĮ 271 SKĮ 668 valstybės ir 
savivaldybės VšĮ



Trijų auditų bendros įžvalgos
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Negalima objektyviai nustatyti, kada valstybės 
dalyvavimas teikiant viešąsias paslaugas yra tikslingas

Teisinių formų gausa nekuria naudos valstybei

Visų nagrinėtų juridinių asmenų grupių valdysena 
nenuosekli



Iš >1000 juridinių asmenų
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819 veikia 
savivaldybėse

271 SKĮ 548 VšĮ



I. Nustatytos problemos
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Netikslingas dalyvavimas
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• 20 savivaldybių 2015 m. kontroliavo 28 tokias įmones: knygynus,

vaistines, laboratorijas, dezinfekcines stotis, oro uostą, sanatoriją, statybos

medžiagų ir įrenginių nuoma ir kitas.

• Valstybė ir savivaldybės dalyvauja valdant viešąsias įstaigas, kurios teikia

kavinių, kempingo veiklos, patalpų, valčių nuomos, apgyvendinimo, verslo

konsultacijų ir buhalterinės apskaitos, kartingų sporto, pramogų

organizavimo paslaugas.

Nėra išgrynintas įmonių ir viešųjų įstaigų veiklos ryšys su 

savivaldybių funkcijomis.
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Savivaldybės įmonės tikslas – teikti viešąsias paslaugas, gaminti

produkciją ir vykdyti kitą veiklą siekiant tenkinti viešuosius interesus.

Viešosios įstaigos tikslas – tenkinti viešuosius interesus vykdant

švietimo, mokymo ir mokslinę, kultūrinę, sveikatos priežiūros,

aplinkos apsaugos, sporto plėtojimo, socialinės ar teisinės pagalbos

teikimo, taip pat kitokią visuomenei naudingą veiklą.

Teisinių formų gausa nekuria naudos
Teisinės formos pasirenkamos vadovaujantis subjektyviais sprendimais,

argumentuojama prieštaringais ar net akivaizdžiai klaidinančiais

argumentais.
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SKĮ pagal teisinę formą 2015-12-31 

 

Šaltinis – Valstybės kontrolė pagal savivaldybių pateiktus duomenis 

 

Teisinių formų gausa nekuria naudos 



Teisinių formų gausa nekuria naudos
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UAB ir VšĮ vykdo tas pačias funkcijas
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Teisinių formų gausa nekuria naudos



Trūksta nuoseklaus ir visa apimančio 

požiūrio
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Valdysena Analizė Viešumas



Nenuoseklios valdysenos rezultatas
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Nuosavo kapitalo grąža Turto grąža Grynasis pelningumas 

   

 
* VVĮ finansiniai rodikliai normalizuoti. 

 

Maža SKĮ grąža ir paplitęs požiūris, kad SKĮ vienintelis tikslas – viešojo intereso

tenkinimas



II. Priežastys ir sprendimai 
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Skirtingi reikalavimai
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Lietuvai siekiant tapti EBPO nare, nebūtina taikyti EBPO 

gaires SKĮ srityje. 



Gairės tinkamos SKĮ ir VšĮ
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Pagrindinių valdysenos principų 

diegimo eiga
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Skaidrumas
Aiškūs tikslai

Stiprios valdybos



SKĮ valdysenos ir valdymo schema
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Dalyvauja kasdieniame 

SKĮ valdyme, siekia 

nustatytų tikslų 

Viešai skelbia svarbią 

informaciją Viešai skelbia SKĮ 

veiklos rezultatų 

analizę 

SKĮ 

Nustato siektinus tikslus ir 

kontroliuoja jų siekimą 
  

Visuomenė 

 

 

SKĮ valdymo organai 

 

Savivaldybė 

Nustato SKĮ valdymo organų struktūrą  

Siekiant pažangos svarbu įgyvendinti visus principus 



Rekomendacijos Lietuvos Respublikos 

Vyriausybei
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Įtraukus savivaldybes, parengti ir patvirtinti pertvarkant VVĮ taikomais

principais paremtas SKĮ valdysenos gaires.

Gairės

Tikslai

Veiklų 
identifikavimas

Optimizavimas

Viešumas



Rekomendacijos Lietuvos Respublikos 

Ūkio ministerijai
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Pavesti VĮ Turto bankui (Valdymo koordinavimo centrui) rengti

kasmetinę apibendrintą SKĮ veiklos rodiklių analizę, teikti metodinę

pagalbą savivaldybėms.

Analizė
Metodinė 
pagalba
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