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SANTRAUKA 

Per aštuonerius metus (2010-2017 m.) Lietuvoje 
gyventojų sumažėjo kone dešimtadaliu – daugiau 
kaip 9 proc. Tačiau šalies savivaldybių 
administracijose užimamų pareigybių skaičius 
nenukrito.  

Atvirkščiai, šis skaičius, dvejus metus iš eilės 
traukęsis, 2016 m. vėl pradėjo augti. Per 2017 
metus Lietuvos svivaldybėse atsirado 150 naujų 
pareigybių. Darbuotojų skaičius savivaldybių 
administracijose pasiekė 13 264 (pokytis +1,14 
proc.).  

Daugiausiai augo Vilniaus miesto (+43), Vilniaus 
rajono (+24), Klaipėdos m. (+16), Alytaus rajono 
(+14), Klaipėdos rajono (+13), Panevėžio m. (+13) 
savivaldybių administracijų pareigybių skaičius. 

Per 2017 m. kone kas trečia šalies savivaldybė (39 
iš 60) plėtė administracijos aparatą.  

Savivaldybėse, turinčiose panašų gyventojų skaičių, 
pareigybių skaičius gali skirtis net 2 kartus. 
Pavyzdžiui, Telšių rajono savivaldybė turi 347 
darbuotojus, o Kėdainių r. 155. Nors Telšių rajone 
yra mažiau gyventojų nei Kėdainių, tačiau 
administracija buvo 2,2 karto didesnė. 

2017 m. pabaigoje tipinėje Lietuvos savivaldybėje 
1000 gyventojų teko 7,06 užimtų pareigybių. Tai 
šiek tiek daugiau nei prieš metus (7,03 užimtos 
pareigybės 1000 gyventojų). 

Iš viso užimtų pareigybių skaičius, tenkantis 1000 
gyventojų, didėjo net 51 iš 60 savivaldybių. 
Tūkstančiui gyventojų tenkantis administracijos 
pareigybių skaičius svyravo nuo 1,6 Vilniaus miesto 
iki beveik 18 Neringos savivaldybėse. 

39 savivaldybių administracijos pareigybių skaičius, 
tenkantis 1000 gyventojų didėjo, nes buvo įsteigtos 
naujos pareigybės. 

12 savivaldybių 1000 gyventojų tenkantis 
administracijos pareigybių skaičius išaugo, nes nors 
administracijos aparatas ir mažėjo, tačiau lėčiau, 
nei buvo prarasta gyventojų. 

Tik 9 savivaldybėse mažėjo užimtų pareigybių 
skaičius, tenkantis 1000 gyventojų. 

Užimtų pareigybių skaičius, mažėjęs 2014-2016 
m., 2017 m.  vėl pradėjo augti. 
 
Panašų gyventojų skaičių turinčiose 
savivaldybėse administracijų dydžiai skiriasi iki 
2,2 karto. 
 
Net 39 iš 60 savivaldybių administracijos 
darbuotojų skaičius vienam gyventojui išaugo. 
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KAIP KITO  GYVENTOJŲ IR UŽIMTŲ PAREIGYBIŲ 
SAVIVALDYBIŲ ADMINISTRACIJOSE SKAIČIUS? 

Lietuvoje gyventojų skaičius per aštuonerius 
metus, nuo 2010 iki 2017 m., sumažėjo 9,36 proc. 
– šalies populiacija susitraukė 294 tūkst. gyventojų. 
Palyginimui, Kauno miesto savivaldybėje 2017 m. 
gyveno 292 tūkst. žmonių. Tad nuo 2010 m. Lietuva 
gyventojų skaičiumi neteko antro pagal dydį 
miesto. 

Mažėjant aptarnaujamų žmonių skaičiui, turėtų 
trauktis ir savivaldybių administracijose užimtų 
pareigybių skaičius. Žemiau 13 tūkst. ribos šis 
skaičius nebuvo nukritęs. Priešingai, užimtų 
pareigybių skaičius 2014-2016 m. mažėjęs, 2017 m. 

vėl pradėjo augti: atsirado 150 naujų pareigybių 
(1,14 proc. daugiau) ir pasiekė 13 264. 

Nepaisant to, kad Lietuvoje gyventojų mažėja,  
pareigybių skaičius savivaldybių administracijose 
auga, taigi, ilgalaikės tendencijos nesutampa. 

2017 metais beveik du trečdaliai (39 iš 60) 
savivaldybių išplėtė savo administracijas. Labiausiai 
užimtų pareigybių skaičius padidėjo Vilniaus miesto 
(+43), Vilniaus rajono (+24), Klaipėdos m. (+16), 
Alytaus rajono (+14), Klaipėdos rajono (+13), 
Panevėžio m. (+13) savivaldybių administracijose. 
Daugiausiai pareigybių sumažėjo Ignalinos rajono (-
30) ir Neringos (-25) savivaldybėse.  
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KAIP SKIRIASI ADMINISTRACIJŲ DYDŽIAI 
PANAŠAUS DYDŽIO SAVIVALDYBĖSE? 

Užimtų pareigybių skaičius Lietuvos miestų bei 
rajonų savivaldybių administracijose svyruoja: nuo 
55 Neringoje iki 892 Vilniaus mieste (2017 m. pab. 
duomenys). Savaime suprantama, kad daugiau 
gyventojų  turinčioms savivaldybėms reikalingos ir 
didesnės administracijos.  

Tačiau yra savivaldybių, kurios net ir turėdamos 
panašų gyventojų skaičių skiriasi administracijos 
dydžiais. Pavyzdžiui, 2017 m. Telšių rajono 
savivaldybės administracijoje buvo 347 užimtų 
pareigybių, o Kėdainių r. 155 (kone 2 kartus 
mažesnė administracija). Palyginimui Telšių r. buvo 
beveik 42 tūkst. gyventojų, o Kėdainių r. – virš 47 
tūkst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 lentelė. Savivaldybių administracijų užimtų 
pareigybių skaičiaus palyginimas panašaus dydžio 
savivaldybėse 2017 m.  

Šaltiniai: Valstybės tarnybos departamentas, 
Lietuvos statistikos departamentas. 

7-8 tūkst. gyv. Pareigybių sk. skiriasi 1,4 karto 
Rietavo sav. 93,25 
Pagėgių sav. 132 
15-16 tūkst. gyv. Pareigybių sk. skiriasi 1,5 karto 
Širvintų r. 116,5 
Ignalinos r. 174,5 
17-18 tūkst. gyv. Pareigybių sk. skiriasi 1,3 karto 
Molėtų r. 129,4 
Skuodo r. 166 
19-20 tūkst. gyv. Pareigybių sk.  skiriasi 1,5 karto 
Druskininkų 113 
Lazdijų r. 175,5 
22-23 tūkst. gyv. Pareigybių sk.  skiriasi 1,5 karto 
Elektrėnų sav. 160 
Šilalės r. 241,25 
24-25 tūkst. Pareigybių sk.  skiriasi 1,6 karto 
Biržų r. 186,3 
Pasvalio r. 301,5 
26-28 tūkst. gyv. Pareigybių sk.  skiriasi 1,5 karto 
Prienų r. 146,75 
Kelmės r. 224,41 
30-32 tūkst. gyv. Pareigybių sk.  skiriasi 1,4 karto 
Kaišiadorių r. 154,75 
Šalčininkų r. 223,75 
33-36 tūkst. gyv. Pareigybių sk.  skiriasi 1,4 karto 
Raseinių r. 167,75 
Panevėžio r. 241,5 
37-39 tūkst. gyv. Pareigybių sk.  skiriasi 1,4 karto 
Kretingos r. 213,4 
Šilutės r. 297,25 
41-47 tūkst. gyv. Pareigybių sk.  skiriasi 2,2 karto 
Kėdainių r. 155,5 
Telšių r. 347 
52-55 tūkst. gyv. Pareigybių sk.  skiriasi 1,3 karto 
Marijampolės 247 
Klaipėdos r. 320 
91-96 tūkst. gyv. Pareigybių sk.  skiriasi 1,6 karto 
Kauno r. 344,25 
Vilniaus r. 583 
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KIEK ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ TENKA 
TŪKSTANČIUI GYVENTOJŲ? 

Tūkstančiui gyventojų tenkantis užimtų pareigybių 
skaičius i savivaldybių administracijose varijuoja 
nuo 1,64 Vilniaus m. iki 17,76 Neringos sav. 
Suprantama, kad mažesnėms savivaldybėms tenka 
santykinai daugiau darbuotojų, kadangi kiekvienos 
savivaldybės administracija atlieka įstatymais 
nustatytas funkcijas ir jas vykdo darbuotojai, kurių 
skaičius nėra proporcingai susijęs su gyventojų 
skaičiumi. 

Kaip pavaizduota 3 pav., ii daugiausiai 
administracijos darbuotojų 1000 gyventojų po 
Neringos tenka Pagėgių (16,31), Birštono (13,05), 
Pasvalio r. (12,16), Rietavo (12,07),  Ignalinos r. 
(10,98) savivaldybėms. Mažų savivaldybių vidurkis 
siekia 7,57 užimtos pareigybės 1000 gyventojų.  

Palyginus mažai administracijos darbuotojų, 
tenkančių 1000 gyventojų, turi šios savivaldybės – 
Kėdainių r. (3,25), Kauno r. (3,78), Marijampolės 
(4,43), Raseinių r. (5,01) bei Kaišiadorių r. (5,02). 

Didžiųjų savivaldybių vidurkis 2017 m. siekė 2,51 
darbuotojo 1000 gyventojų. Šioje savivaldybių 
grupėje santykinai didžiausiomis administracijomis 
pasižymėjo Alytaus m. (3,3 užimtos pareig. 1000 
gyventojų), Klaipėdos m. (2,93 užimtos pareig. 
1000 gyventojų) bei Panevėžio m. (2,63 užimtos 
pareig. 1000 gyventojų). 

Vidutinėje Lietuvos savivaldybėje užimtų 
savivaldybės administracijos pareigybių vidurkis 
2017 m. buvo 7,06 užimtų pareigybių 1000 
gyventojų. Tai šiek tiek daugiau nei 2016 m. (7,03 
užimtos pareig. 1000 gyventojų). 

Galima pažiūrėti kiek gyventojų aptarnauja vienas 
darbuotojas. Mažiausiai gyventojų vienam 
darbuotojui tenka Neringos sav. (56), daugiausiai 
– Vilniaus m. (611).  

Vertinant didžiuosius miestus atskirai, mažiausiai 
gyventojų vienam darbuotojui tenka Alytaus m. 
(303). Tipinėje Lietuvos savivaldybėje vienas 
darbuotojas aptarnauja vidutiniškai 174 žmones.  
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KAS LĖMĖ SANTYKINĮ DARBUOTOJŲ SKAIČIUS 
POKYTĮ? 

Lyginant su 2016 m., 2017 m. tik 9 iš 60 
savivaldybių santykinis darbuotojų skaičius 
(užimtų pareigybių, tenkančių 1000 gyventojų) 
mažėjo: Akmenės r., Anykščių r., Birštono sav., 
Ignalinos r., Marijampolės sav., Neringos sav., 
Rietavo sav., Šiaulių r., Ukmergės r. Tai gali įvykti 
arba dėl administracijos darbuotojų skaičiaus 
sumažėjimo, arba gyventojų skaičiaus padidėjimo. 
Pastarųjų savivaldybių santykinis darbuotojų 
skaičius sumažėjo dėl administracijos darbuotojų 
skaičiaus sumažėjimo. 

Likusiose 51 iš 60 savivaldybių santykinis 
administracijos darbuotojų skaičius, tenkantis 1000 
gyventojų paaugo. 

Net 39 savivaldybėse santykinis administracijos 
darbuotojų skaičius paaugo, nes padaugėjo 
pareigybių. Taip įvyko Alytaus m., Alytaus r., Biržų 
r., Druskininkų, Elektrėnų, Jonavos r., Joniškio r., 
Kalvarijos, Kauno r., Kazlų Rūdos, Kėdainių r., 
Kelmės r., Klaipėdos m., Klaipėdos r., Kretingos r., 
Kupiškio r., Lazdijų r., Mažeikių r., Pagėgių, 
Palangos m., Panevėžio m., Panevėžio r., Pasvalio 
r., Plungės r., Prienų r., Radviliškio r., Rokiškio r., 
Šakių r., Šalčininkų r., Šiaulių m., Šilalės r., Šilutės r., 
Širvintų r., Švenčionių r., Telšių r., Trakų r., Utenos 
r., Vilniaus m. ir Vilniaus r. savivaldybėse. 
Ryškiausias pokytis per metus įvyko Širvintų r. 
savivaldybėje – joje administracijos darbuotojų 
skaičius, tenkantis 1000 gyventojų, išaugo beveik 
16 proc. 

12 savivaldybių santykinis administracijos 
aparatas mažėjo, tačiau lėčiau, nei buvo prarasta 
gyventojų (Jurbarko r., Kaišiadorių r., Kauno m., 
Molėtų r., Pakruojo r., Raseinių r., Skuodo r., 
Tauragės r., Varėnos r., Vilkaviškio r., Visagino ir 
Zarasų r. 
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2 lentelė. Užimtų pareigybių administracijose 
skaičiaus, tenkančio 1000 gyventojų, pokytis bei 
įtaką darę veiksniai, 2017 m.  

Šaltiniai: Valstybės tarnybos departamentas, 
Lietuvos statistikos departamentas. 
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Akmenės r. -0,51%  x 
Alytaus m. +6,16%  x 
Alytaus r. +10,36%  x 
Anykščių r. -0,17%  x 
Birštono -0,01%  x 
Biržų r. +4,97%  x 

Druskininkų +6,50%  x 
Elektrėnų +2,40%  x 
Ignalinos r. -12,67%  x 
Jonavos r. +4,37%  x 
Joniškio r. +6,26%  x 
Jurbarko r. +1,53% x  
Kaišiadorių r. +0,68% x  
Kalvarijos +2,48%  x 
Kauno m. +0,18% x  
Kauno r. +1,46%  x 

Kazlų Rūdos +3,46%  x 
Kėdainių r. +3,80%  x 
Kelmės r. +3,32%  x 

Klaipėdos m. +6,00%  x 
Klaipėdos r. +2,24%  x 
Kretingos r. +2,78%  x 
Kupiškio r. +3,34%  x 
Lazdijų r. +3,70%  x 

Marijampolės -1,57%  x 
Mažeikių r. +5,03%  x 
Molėtų r. +1,69% x  
Neringos -33,38%  x 
Pagėgių +4,51%  x 

Pakruojo r. +2,57% x  
Palangos m. +1,59%  x 
Panevėžio m. +8,78%  x 
Panevėžio r. +3,91%  x 
Pasvalio r. +6,61%  x 
Plungės r. +3,59%  x 
Prienų r. +5,46%  x 

Radviliškio r. +7,93%  x 
Raseinių r. +2,01% x  
Rietavo -4,81%  x 

Rokiškio r. +4,27%  x 
Skuodo r. +2,54% x  
Šakių r. +3,29%  x 

Šalčininkų r. +6,38%  x 
Šiaulių m. +6,79%  x 
Šiaulių r. -6,04%  x 
Šilalės r. +6,33%  x 
Šilutės r. +6,02%  x 
Širvintų r. +17,46%  x 

Švenčionių r. +3,46%  x 
Tauragės r. +1,22% x  
Telšių r. +5,21%  x 
Trakų r. +1,27%  x 

Ukmergės r. -2,28%  x 
Utenos r. +3,64%  x 
Varėnos r. +0,88% x  
Vilkaviškio r. +2,07% x  
Vilniaus m. +4,72%  x 
Vilniaus r. +3,52%  x 
Visagino +2,61% x  
Zarasų r. +2,09% x  
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i Tūkstančiui gyventojų tenkantis užimtų savivaldybės 
administracijos pareigybių skaičius skaičiuotas 1) 
dalinant 2017 m. pradžios gyventojų skaičių 
savivaldybėje iš 2) 2017 m. gruodžio 31 d. užimtų 
pareigybių skaičiaus. 
ii Šalies didžiųjų ir mažųjų savivaldybių vidurkiai 

 

skaičiuoti išvedant savivaldybių rezultatų vidurkį. 
Didžiosios ir mažosios savivaldybės  atskiriamos pagal 
gyventojų tankį. Didžiosios savivaldybės: Vilniaus, 
Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio ir Alytaus miestų. 
Mažosios – visos likusios. 

                                                           


