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NAUDOJAMOS SĄVOKOS

Autopoezė (arba savireferentiškumas) – sistemos atgaminimo procesas, kuris vyksta 
pasitelkiant jos pačios struktūrų tinklą.

Naujoji viešoji vadyba(toliau – NVV) – valdymo metodų ir ideologinių nuostatų vi-
suma, kurios ištakos siejamos su viešojo pasirinkimo teorija ir traktuojama kaip privataus 
sektoriaus valdymo metodų perkėlimo į viešąjį sektorių sistema.

Naujasis viešasis valdymas – valdymo metodų ir įvairių ideologinių nuostatų visuma, 
kurių tikslas padaryti viešąjį administravimą veiksmingesnį. Naujajam viešajam valdymui 
yra svarbūs efektyvumo elementai ir orientacija į demokratijos plėtrą.

Rinka –struktūra, nustatanti veikėjų santykius konkuravimo sąlygomis ir generuojan-
ti kapitalą.

Saviorganizacija –- tvarkingų, organizuotų erdvinių ir laikinų struktūrų sudėtingose, 
nelinijiniu būdu besivystančiose sistemose vystymosi procesas.

Socialinės apsaugos sistema–valstybės nustatytų socialinių ekonominių priemonių 
visuma, teikianti gyvenimui reikalingų lėšų ir paslaugų šalies gyventojams, kurie negali 
dėl įstatymų numatytų priežasčių apsirūpinti iš darbo.

Socialinės paslaugos – pagalba asmeniui (šeimai), kuris dėl amžiaus, neįgalumo, 
socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturintis, neįgijęs arba praradęs gebėjimus ar 
galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės 
gyvenime.

Socialinių paslaugų teikimas – veikla, vykdoma įstatymais įgalioto fizinio ar juridi-
nio asmens, teikiant nustatyto turinio ir apimties paslaugas paslaugų gavėjams.

Socialinių paslaugų sistemos valdymas – fizinių ar juridinių asmenų veiksmai, api-
mantys socialinių paslaugų planavimo, organizavimo, vykdymo (teikimo), kontrolės bei 
stebėsenos funkcijų realizavimą.

Socialinių paslaugų teikimo subjektas –  fizinis ar juridinis asmuo, formaliai įgalintas 
teikti socialines paslaugas.

Socialinių paslaugų valdymo subjektas – fizinis ar juridinis asmuo, teisės aktų nusta-
tyta tvarka vykdantis socialinių paslaugų teikimo administravimo funkcijas.

Socialinė problema – visuomeninės reikšmės ir kolektyvinę riziką apimantis disfunk-
cinis reiškinys.

Struktūrinio sugretinimo principas – principas, kai ryšiai tarp sistemos ir jos aplin-
kos teigia, kad sistemos kuria viena kitai aplinką.

Tvarkos parametrai – kintamieji, kurie organizuoja ir nustato žemesnių parametrų 
elgesį, jį sinchronizuoja ir pajungia bendram kolektyviniam vyksmui.

Valstybinio aparato modernizavimas – valstybinio aparato (veiklos principų ir orga-
nizacinės struktūros bei veiklos metodų) tikslingas keitimo procesas, siekiant jį pagerinti, 
besiremiant tam tikra viešojo valdymo doktrina.

Veiklos valdymas – cikliškas procesas, jungiantis veiksmus, atliekant bendrąsias val-
dymo funkcijas (sprendimų priėmimą, planavimą, organizavimą ir kt.), tikslų nustatymą, 
rezultatų matavimą, jų palyginimą su iškeltais tikslais ir surinktos informacijos apie nu-
krypimus grąžinimą atgal į kontroliuojančią posistemę, siekiant koreguoti procesą.
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Viešasis administravimas – teisės aktų reglamentuojama viešojo administravimo 
subjektų veikla, skirta teisės aktams įgyvendinti priimant administracinius sprendimus, 
teikiant įstatymų nustatytas administracines paslaugas, administruojant viešųjų paslaugų 
teikimą ir atliekant vidaus administravimą.

Viešosios gėrybės – bendros ir kolektyviai reikalingos bei naudojamos, niekam ne-
siekiant naudos.

Viešasis valdymas – visuomenės, kaip socialinės sistemos, posistemė struktūrinio su-
gretinimo ir abipusės sąveikos su kitomis posistemėmis principu kurianti savikoordinaci-
jos mechanizmus visuomenėje bei apimanti viešosios politikos ir viešojo administravimo 
funkcijų realizavimą. 

Viešojo valdymo modelis – teorinis modelis, konceptualiai apibūdinantis viešojo val-
dymo turinį ir procesus.

Viešojo valdymo reforma – esminio, tikslingo ir pozityvaus pokyčio, paremto pati-
kima informacija ir duomenimis, vykdymas viešojo sektoriaus sistemoje ar jos dalyje per 
tam tikrą periodą.
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ĮVADAS

„Jei Jūs norite kažko naujo, jums reikia nustoti daryti kažką seną“
P. F. Drucker

Temos aktualumas ir naujumas. XX amžiaus pabaiga ir šio amžiaus pradžia yra 
siejama su valdymo tobulinimo iniciatyvomis, dažnai vadinamomis modernizavimu ar 
viešojo valdymo reforma. Tradicinis viešojo administravimo modelis dažnai kaltinamas 
negebėjimu reaguoti į globalizacijos keliamus iššūkius: lanksčiai ir operatyviai reaguoti 
į aplinkos pokyčius, hierarchiniais principais organizuotos valdymo struktūros kaina ir 
neefektyvumu, procesų, o ne išeigos kontrole ir pan. Šiame kontekste imamasi politinės 
ir ekonominės viešojo sektoriaus pertvarkos, kurios pagrindiniai tikslai yra lygybė ir tei-
singumas, efektyvumas, racionalumas ir kokybė. Lietuvoje egzistuojanti viešojo valdymo 
sričių diferenciacija suponuoja vykdomų veiklų „persidengimą“, o tai veda prie neefek-
tyvaus, brangiai kainuojančio viešojo valdymo aparato susikūrimo, kuris ne tiek atitin-
ka visuomenės lūkesčių, kiek „dalijasi“ veiklos sritimis. Atskirų viešojo valdymo sektorių 
(posistemių) specifika bei siekis racionaliai skirstyti atsakomybes lemia poreikį analizuoti 
konkretaus sektoriaus veiklos modernizavimo mechanizmus ir priemones bendrame vie-
šojo valdymo modernizavimo kontekste, tarp jų ir viešųjų paslaugų teikimą. ES valstybėse 
pastarąjį dešimtmetį viešųjų paslaugų teikimo klausimai tapo diskusijų ir analizės objektu. 
Anglosaksiškose ES valstybėse, JAV ir kitose šalyse ieškoma efektyvesnių viešųjų paslaugų 
sistemos veikimo priemonių(bandoma kurti mišrius viešųjų paslaugų ūkius, kuriuose yra 
sudaromos prielaidos paslaugų finansavimo formų įvairovei, derinami tradiciniai paslau-
gų teikimo modeliai su klasikinėmis rinkos sąlygomis, siekiant užtikrinti vienodas konku-
rencijos sąlygas visiems paslaugų teikėjams, keičiamos teisės aktų nuostatos, ribojančios 
galimų paslaugų teikėjų teises teikti viešąsias paslaugas, formuluojami minimalūs paslau-
gų kokybės standartai sveikatos, švietimo ir socialinių paslaugų teikėjams bei įtvirtinamas 
principas „pinigai seka paskui paslaugą“ ir pan.).Tačiau tuo metu, kai užsienio valstybėse 
grįžtama prie viešųjų paslaugų teikimo efektyvumo paieškų klausimo, Lietuvoje Viešojo 
valdymo tobulinimo 2012–2020 m. programoje konstatuojama, kad viešojo sektoriaus tei-
kiamos paslaugos yra neinventorizuotos, nenustatytas tikslus jų kiekis, apimtis ir tikslin-
gumas, taip pat neidentifikuoti visi esami ir galimi paslaugų teikėjai. Be to, pažymima, kad 
teisės aktai neretai riboja verslo įmonių, nevyriausybinių organizacijų galimybes dalyvauti 
paslaugų teikimo procesuose, o tai mažina paslaugų teikėjų konkurenciją bei neužtikrina 
biudžeto lėšų efektyvaus naudojimo paslaugų teikimo srityje [314].

Socialinių paslaugų ypatumus kitų viešųjų paslaugų atžvilgiu lemia socialinės apsau-
gos sektoriaus racionalaus ir efektyvaus valdymo poreikis ir jo poveikis šalies ekonomikai 
bei finansams, t.y. (1) išlaidos socialinei apsaugai sudaro Lietuvoje daugiau kaip 40 proc. 
bendrų valstybės išlaidų; (2) savivaldybės vien tik socialinių paslaugų teikimui išleidžia iki 
6 proc. savivaldybių biudžetų; (3)socialinės apsaugos sektoriaus funkcijos realizuojamos 
sudėtingiausiu asmenų gyvenimo laikotarpiu (ligos, nedarbo, negalios ir pan. situacijoje), 
taigi susijusios su jautriausiais žmogaus gyvenimo momentais; (4) socialinių paslaugų ga-
vėjų skaičius nuolat auga dėl visuomenės senėjimo ir kitų demografinių procesų; (5) socia-
linėmis paslaugomis siekiama įgalinti asmenis dirbti, pritaikyti savo įgūdžius arba oriai 
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pasitikti senatvę, tapti pilnaverčiais visuomenės nariais bei taip kartu kuriant naujas varto-
tojų grupes prisidėti prie ekonomikos augimo. Taigi socialinių paslaugų sistemos veikimo 
ypatybes lemia sparti visuomenės poreikių kaita, ekonomikos spaudimas mažinti išlaidas 
viešųjų paslaugų teikimui ir konservatyvus socialinės apsaugos modelių pobūdis bei siste-
mos negebėjimas laiku prie šių pokyčių prisitaikyti, šiame kontekste iššūkiu tampa atrasti 
socialinių paslaugų sistemos vystymo būdus, kuriais būtų tenkinami visuomenės lūkesčiai 
bei užtikrinamas racionalus socialinių paslaugų teikimas ir šio proceso valdymas.

Apibendrinus būtų galima teigti, kad temos aktualumą lemia socialinių paslaugų sis-
temos poveikis tolygiai visuomenės plėtrai ir socialinių problemų sprendimui. Kintanti 
socialinė visuomenės būklė (demografinė, ekonominės, technologijų kaita) suponuoja 
kitokio pobūdžio visuomenės ir individo lūkesčius socialinių paslaugų turiniui, kiekybei, 
kokybei ir prieinamumui bei sudaro prielaidas transformuoti socialinių paslaugų teikimo 
procesą ir jo valdymą efektyvumo link (pasitelkiant technologijas, žinias ir įgūdžius). To-
dėl atsiranda sistemos vidinio ir išorinio spaudimo poreikis įvertinti socialinių paslaugų 
modernizavimo reikalingumo aktualumą bei galimą modernizavimo modelį. 

Viešojo valdymo modernizavimas daugelio valstybių darbotvarkėse yra vienas po-
puliariausių klausimų, neretai laikomas progreso viešajame sektoriuje paieškų įrodymu. 
Nors modernizavimo(ypač valstybinio aparato) sąvoka yra tapusi neišvengiama duotybe, 
vistik modernizavimo turinys ir tikslai turi būti persvarstomi dėl besikeičiančių visuome-
nės egzistavimo socialinių, ekonominių ir kultūrinių sąlygų bei vertybių. Taigi tenka atsa-
kyti į klausimą, ar modernizavimas tai tik retorinė priemonė, kuria vadinami visi pokyčiai, 
o gal tai tik priemonė su konkrečiu turiniu. Sutarimo dėl atsakymų į šiuos klausimus nėra.

Viešajame sektoriuje ilgą laiką „etaloniniu“ modernizavimo projektu buvo NVV ir jos 
diegimas viešajame sektoriuje. Tačiau išryškėję NVV trūkumai prislopino reformų plėt-
rą ir pakeitė viešojo valdymo transformacijų trajektoriją post-NVV doktrinos link, kuri 
„kolkas yra labiau normatyvinio, į teorines refleksijas nukreipto pobūdžio ir jeigu be savo 
puikių teorinių principų neatras praktinių atitikmenų valdymo ir ekonomikos srityse, jam 
gali grėsti socialinių vertybių „mirtis“[123, p. 29]. Vykstantys pokyčiai viešojo valdymo 
sistemoje, socialinės politikos modelio kaita bei socialinių paslaugų sistemos negebėjimas 
adaptuotis ir veikti „naujomis“ sąlygomis lemia temos aktualumą bei poreikį komplek-
siškai vertinti Lietuvos viešojo valdymo sistemoje vykstančius pokyčius kaip socialinių 
paslaugų sistemos modernizavimo kontekstą arba modernizavimo gaires ir prognozuoti 
socialinių paslaugų sistemos modernizavimo kryptis. 

Tiriamoji problema. Visuomenėje vykstantys socialiniai, ekonominiai pokyčiai bei 
technologijų plėtra sąlygoja įvairialypių pokyčių vyksmą viešajame valdyme, daugelis vie-
šojo valdymo teoretikų ir praktikų P. Drukerio (P. Drucker) išsakytą mintį „Jei Jūs norite 
kažko naujo, jums reikia nustoti daryti kažką seną“ taiko tiesiogiai ir ėmėsi aktyvių „kaž-
ko seno“ naikinimo ir „kažko naujo“ paieškų, savo paieškas vadindami viešojo valdymo 
modernizavimu, viešojo valdymo reforma, postmoderniu viešuoju valdymu arba post-
tradiciniu viešuoju valdymu, bei aktyviai siekė keisti nusistovėjusias bendradarbiavimo 
ir valdymo formas, peržiūrėti, atrodo, nepajudinamas, klasikinėmis vadinamas valdymo 
ideologijas, metodologijas ir vertybes [216]. Tačiau esminė problema yra apibrėžti, kas 
yra „kažkas naujo“, ir ar tai „nauja“. Su naujumu viešajame valdyme asocijuojasi sąvo-
kos „modernizacija“, „tobulinimas“, „viešojo valdymo reforma“, kurios, atsižvelgiant į jų 
naudojimo kontekstą ir turinį, kartais tapatinamos, o kartais naudojamos kaip skirtingos 
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prasmės sąvokos. Pokyčiai ir jų vykdymas bei plėtra Lietuvoje viešajame valdyme ir socia-
linių paslaugų sistemoje yra matomi, tačiau ar šiuos veiklos tobulinimo procesus galima 
vadinti modernizacija, ar juos reikia vykdyti ir kokia trajektorija. Taigi reikalinga įvertinti, 
ar vykstančias viešojo valdymo tobulinimo iniciatyvas galima vadinti sistemos moderni-
zacija, kartu kompleksiškai aprašyti modernizacijos turinį ir procesą, kad modernizacija 
taptų ne retorine priemone, o tikslinga veikla, turinčia metodologinį pagrindimą bei ati-
tinkančia šiuolaikinės visuomenės dinamiškumą ir technologinį vystymąsi. O tai galima 
įvardyti kaip susidūrimą su pirmuoju probleminiu temos aspektu, t.y. „kažko naujo“, daž-
nai vadinamo modernizacija, viešajame valdyme – identifikavimu, ir apibrėžimu.

Viešojo valdymo sistema apima daugelį posistemių (socialinė apsaugą, švietimą, kul-
tūrą ir pan.), vykdomos viešojo valdymo tobulinimo iniciatyvos turi poveikį ir socialinių 
paslaugų sistemai, o socialinių paslaugų sistemoje vykstantys pokyčiai tiek politikos, tiek 
administravimo srityje turi didelę įtaką valstybės ekonominei situacijai (biudžeto dalis 
skiriama socialinėms paslaugoms, asmenų įgalinimas dirbti, demografinių procesų regu-
liavimas per išmokų sistemas ir pan.) bei jos gyventojų gerovei (socialinių išmokų sistema, 
migracijos procesų stabdymas ir pan.), taigi konstruoja kitokią socialinę tikrovę, todėl 
tobulinimo ir modernizacijos procesų supratimas, gebėjimas juos valdyti bei prognozuoti 
pagal besikeičiančias paradigmas yra itin svarbūs viešojo sektoriaus institucijų veikloje 
vykdant konkrečius praktinius veiksmus. Šiame kontekste tenka atsakyti į klausimus ar 
„kažko naujo paieškos“ viešojo valdymo sistemoje reiškia ir analogiškas paieškas bei poky-
čius skirtingose viešojo valdymo posistemėse (pvz.: socialinių paslaugų teikime bei proceso 
valdyme). O gal viešojo valdymo sistema sąveikauja su socialinių paslaugų sistema struk-
tūrinio sugretinimo principu ir negali daryti įtakos šios sistemos vystymosi krypčiai. Šių 
probleminių aspektų analizė galima pasitelkus saviorganizuojančių sistemų teoriją, kuri 
sudaro prielaidas nagrinėti sistemoje ir jos posistemėse vykstančius pokyčius, jų sąsajas 
bei įvertinti galimybes vykdyti valdomus pokyčius sistemoje ir jos posistemėse.

Dar vienas probleminis temos aspektas apima modernizavimo turinio klausimus ir 
yra susijęs su socialinių paslaugų sistemos pobūdžio specifika, t.y. ar galima atrasti tokius 
socialinių paslaugų sistemos modernizavimo principus, kurie derėtų tiek su neoliberaliomis 
viešojo valdymo transformacijų tendencijomis, tiek su „socialesnės“ socialinės apsaugos po-
reikiu. Viešojo valdymo modernizavimo turinys tampa svarbiu aspektu kitų viešojo val-
dymo posistemių vystyme. Socialinių paslaugų sistemos efektyvumas, ekonomiškumas, 
paslaugų kokybė ir prieinamumas yra priklausomi nuo viešojo valdymo transformacijų, 
todėl reikalinga įvertinti ne tik viešojo valdymo sistemą ir jos pokyčius, bet ir socialinių 
paslaugų sistemą. Šioje disertacijoje plėtojamas socialinių paslaugų sistemos moderniza-
vimo modelis. Tačiau neretai viešojo valdymo modernizavimo priemonės ir jų vykdymo 
apimtys pasirenkamos neįvertinant atskirų sričių specifikos. Socialinė apsauga beveik visą 
XXa. formavosi nacionalinėse valstybėse, o viešojo valdymo reformos, kurioms įtakos tu-
rėjo globalizacija (vykdomos NVV kontekste) ir apimančios socialinės apsaugos sritį, tarp 
jų socialinių paslaugų teikimą, neretai vykdomos diegiant lygiai tokias pat reformas, kaip 
pvz.: Jungtinėje Karalystėje ar Naujoje Zelandijoje, ar kitoje valstybėje, ir tokiu atveju kul-
tūriniai skirtumai, skirtinga viešojo administravimo tradicija gali turėti lemiamos įtakos 
skirtingiems vykdomų reformų rezultatams. Patirtis rodo, kad diegiami, tikėtina, efektyves-
ni, viešojo valdymo metodai, įtraukiant privataus sektoriaus vadybos principus, turi ne tik 
teigiamas, bet ir neigiamas pasekmes, pavyzdžiui, skatinamas pelno siekimas, maksimalus 
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efektyvumas turi neigiamos įtakos socialinei apsaugai, t. y. didina socialinę riziką bei at-
skirtį ir nulemia socialinių paslaugų poreikio augimą, o atskirų socialinės apsaugos dalių 
privatizavimas arba valdymas, remiantis viešojo ir privataus sektoriaus partneryste, įgalina 
socialinių paslaugų teikimą perduoti privačioms arba nevyriausybinėms organizacijoms, 
steigti privačius pensijų fondus, šiek tiek sumažinant valstybinio socialinio draudimo dalį 
ir pan., taip pat nulemia kontrolės mechanizmų socialinės apsaugos sektoriuje kaitą ir 
plėtrą, o tai tampa sudėtinga užduotimi dėl sektoriaus specifikos (kada socialinė paslauga 
tampa efektyvia?) bei socialinių paslaugų kokybės ir vertinimo jos vertinimo komplikuo-
tumo (kokybiška –kai gavėjas teigia, kad „gerai“ ar kai ji atitinka nustatytus standartus, 
o gal kai pasiekia jos teikimo tikslą?). Be to, šie pokyčiai turi įtakos bendrajai socialinės 
apsaugos politikos sampratai [117]. Tai rodo, kad viešojo valdymo posistemės dėl savo 
funkcinio unikalumo susiduria tiek su „bendromis“ viešojo valdymo sistemai būdingomis 
problemomis, tiek su jų veiklos lauko specifikos sukuriamomis problemomis, tai kiekvie-
nos viešojo valdymo posistemės modernizavimo procesus paverčia unikaliais. 

Mokslinėje bendruomenėje atskirų viešojo valdymo posistemių modernizavimo ana-
lizei dėmesio skiriama nepakankamai, socialinių paslaugų sistemos modernizavimo klau-
simai – ne išimtis, socialinių paslaugų sistemos modernizavimo poreikis nagrinėjamas 
fragmentiškai, akcentuojami vos keli sistemos modernizavimo turinio elementai, pvz.: 
socialinių paslaugų teikimo kokybės klausimai, finansavimo modelio kaita ir pan., todėl 
pasirinkta mokslinio darbo tema pasižymi aktualia problematika ir gali prisidėti prie tin-
kamiausios socialinių paslaugų sistemos transformacijų krypties viešojo valdymo moder-
nizavimo procesų kontekste identifikavimo ir vykdymo.

Taigi tiriamoji problema yra daugiapakopė ir tarpdisciplininė bei apima viešojo valdy-
mo modernizavimo sampratos ir turinio apibrėžimo poreikį ir modernizavimo vykdymo ga-
limybių saviorganizuojančiose sistemose analizę bei viešojo valdymo modernizavimo sąsajų 
ir poveikio socialinių paslaugų sistemos modernizavimo turiniui analizę.

Tiriant socialinių paslaugų sistemos transformacijas valdymo modernizavimo kon-
tekste suformuluotas probleminis klausimas: 

Kaip modernizuoti socialinių paslaugų sistemą Lietuvoje viešojo valdymo modernizavi-
mo kontekste?

Mokslinės problemos ištirtumas. Požiūris į viešojo valdymo sistemą kaip į saviorgani-
zuojančią sistemą yra ganėtinai naujas ir mažai nagrinėtas Lietuvos mokslininkų. Apie tai 
randama nedaug mokslinės literatūros, nagrinėjančios saviorganizacijos procesus atskiro-
se posistemėse (pvz., teisė kaip saviorganizuojanti autopoetinė sistema) (S.Kanišauskas, 
2002, 2008; I.Sidrys, 2001). O užsienio mokslininkai skiria išties didelį dėmesį savior-
ganizacijos procesų analizei sistemose (socialinėse) (Espejo, 2000; Buehl, 1999; Seidl,  
Schoenborn, 2010; Knost, Paslack, 1990; Fuchs,2006, 2010; Schlemm, 1999; Leydesdorff, 
1993; Zeyer, 1997 ir kt.), tačiau vienas problemiškiausių ir diskusinių klausimų yra porei-
kis saviorganizacijos procesus modifikuoti į organizavimo procesus (kaip sistemos vysty-
mo galimybę) bei sudaryti prielaidas organizuotiems procesams grįžti į saviorganizacijos 
būklę, kurie leidžia sistemai natūraliai vystytis geresnės kokybės link. Taigi moderniza-
vimo, kaip organizavimo procesų saviorganizuojančios sistemos (viešojo valdymo siste-
moj), analizė Lietuvos mokslinėje literatūroje yra ribota, tam tikrus sistemų teorijos as-
pektus nagrinėjo Z.Lydeka, S.Kanišauskas ir kt., užsienio mokslinėje literatūroje randama 
daugiau ne tik sistemų teorijos atliktų tyrimų, bet ir sinergetikos moksle.
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Žymiausi XX ir XXI a. viešojo valdymo modernizavimo pagrindų teoretikai yra  
B.G. Peters, D.Kettl, Ch.Pollitt, T.Bovairdas, E.Lofter, L.Terry ir kt. Jų darbuose viešojo val-
dymo modernizavimas analizuojamas kaip viešojo sektoriaus veiklos efektyvumo sąlyga, 
sėkmingų viešojo valdymo reformų rezultatas [219, p. 26].Viešojo valdymo moderniza-
vimas naujosios viešosios vadybos kontekste plačiai nagrinėtas užsienio mokslinėje lite-
ratūroje, NVV, kaip pagrindinė viešojo valdymo modernizavimo strategija, pastaruosius 
kelis dešimtmečius ryškiai dominavo viešojo administravimo akademinių tyrimų erd-
vėje. Apibūdinant naująją viešąją vadybą dažniausiai remiamasi C.Hoodo, M.Jacksono, 
D.Osborne‘o ir T.Gaeblerio, L.Kaboliano darbais [265], taip pat P. Aucoinu, C.Politit, 
T.Petersu ir R. Watermanu, T.Thomsonu ir kt. Naujoji viešoji vadyba turėjo būti tradici-
nio viešojo administravimo problemų sprendimo būdas, t.y. padidinti viešojo sektoriaus 
efektyvumą, gerinti paslaugų kokybę, mažinti išlaidas, kelti darbuotojų kompetenciją ir 
pan. NVV, kaip normatyvinį ir preskriptyvinį modelį, pirmiausia pateikia D.Osborne ir 
kartu su juo rašantys autoriai [281]. Naujosios viešosios vadybos preskriptyvinio mode-
lio formavimui ir vystymuisi didelę įtaką turėjo viešojo pasirinkimo teorijos šalininkai, 
pavyzdžiui, W.A.Niskanen, P. Buchanan ir kt. Lietuvos akademinėje erdvėje viešojo val-
dymo modernizavimo iniciatyvos įvairiais aspektais yra aptartos A.Raipos, V.Domarko, 
S.Puškoriaus, A.Astrausko, V.Smalskio, A.Guogio, D.Gudelio, A.Tumėno, B.Melniko, 
V.Nakrošio, E.Gaulės ir kt. autorių darbuose. Lietuvos autoriai akcentuoja tam tikrus nau-
josios viešosios vadybos, kaip viešojo valdymo modernizavimo krypties, aspektus, tačiau 
pasigendama sisteminės ir kompleksiškos viešojo valdymo modernizavimo iniciatyvų ats-
kiruose sektoriuose analizės. Autorių nuomonės dėl NVV taikymo efektyvumo galimybių 
skiriasi. Paskutinį dešimtmetį jau susiformavo pakankamai aiški pozicija, kad pagal NVV 
vykdytos reformos ne visais atžvilgiais buvo rezultatyvios ir pasižymi tam tikromis dis-
funkcijomis, pastarąsias nagrinėjo M.Burzelay, J.E.Lane. Šiame kontekste formuojasi NVV 
alternatyvos (arba papildiniai), priskiriami prie post-NVV doktrinos (Naujasis viešasis 
valdymas, Naujoji valstybės tarnyba, Neoveberizmas, tinklai ir pan.). Bene ryškiausias 
šiuo laikotarpiu besiformuojantis viešojo valdymo modelis yra naujasis viešasis valdymas, 
kurį J.Alford, O.Hughes traktuoja ne kaip naują normatyvinę paradigmą, o kaip geriausią 
valdymo sprendimų būdą. Naujasis viešasis valdymas mokslinėje literatūroje nagrinėtas 
šiek tiek siauriau nei naujoji viešoji vadyba ir tai yra natūralu, nes ši teorija yra pakanka-
mai nauja ir dar tik formuojasi. Tai nagrinėjo šie ryškiausi autoriai – Pierre &Peters (2000), 
Fredericson (2005), Kaufman (2009), Osborne (2010), Belamy &Palumbo (2010); tinklų 
modelius nagrinėjo Agranoff (2007) ,Castells (2010), Klijn (2005).

Kompleksinis atskirų valdymo sričių modernizavimas viešojo valdymo kontekste Lie-
tuvoje yra praktiškai nenagrinėtas, socialinės apsaugos sektoriaus valdymo modernizavimo 
strategijos ypač socialinių paslaugų teikimo modernizavimas yra ne išimtis. Socialinių pas-
laugų teikime vyraujant neoliberalioms idėjoms bei palaipsniui įsigalint rinkos ekonomikos 
mechanizmams ir didėjant privatizavimo apimtims, vis didesnis dėmesys skiriamas socia-
linių paslaugų teikimo racionalizacijai bei efektyvumui. Valstybinio reguliavimo apimčių 
mažėjimas bei rinkos sąlygų įsigalėjimas, viena vertus, skatina paslaugų teikėjų konkurenci-
ją, paslaugų teikimo ekonomiškumą bei efektyvumą, kita vertus, kelia naujus reikalavimus 
paslaugų ir jų teikimo vertinimui bei valstybės vaidmens šiuose procesuose kaitai.

Socialinių paslaugų sistema ir jos procesai Lietuvoje nagrinėti fragmentiškai, tiriant 
socialinių paslaugų kokybę, nagrinėjant socialinių paslaugų turinį bei finansavimo mo-
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delius, tačiau socialinių paslaugų sistemos vertinimas nagrinėtas nepakankamai, junta-
mas mokslinių tyrimų, nagrinėjančių socialinių paslaugų sistemos optimizavimo ga-
limybes veiksmingumo didinimą esamuoju laikotarpiu trūkumas. Socialinių paslaugų 
Lietuvoje organizavimo pagrindinius bruožus bei modernizavimo galimybes analizuoja 
A. Guogis, D. Gudelis (2005), A.Bitinas ir kiti (2010), L.Marcinkevičiūtė, R.Petrauskienė 
(2007), socialinių paslaugų rinkos analizę ir socialinių paslaugų finansavimo mode-
lius analizuoja L.Žalimienė (2003), A.Guogis (2005), socialinių paslaugų tobulini-
mo galimybes Lietuvoje nagrinėjo A.Vareikytė (2006); A.Kaziliūnas (2006); A.Guogis, 
D.Gudelis (2005), viešųjų paslaugų kokybės klausimus nagrinėjo A.Kaziliūnas (2007), 
V.Indrašienė, A.Katkonienė (2011), G.Kondrataitė (2012).

Ginamieji teiginiai.
1. Lietuvoje viešojo valdymo modernizavimo tikslai fragmentiškai apima pagrindinius 

modernizavimo ramsčius bei vykdomi tiek NVV, tiek post-NVV doktrinų kontekste. 
2.Vykdytos socialinių paslaugų sistemos Lietuvoje modernizavimo iniciatyvos pri-

klausomos nuo viešojo valdymo modernizavimo turinio bei viešojo valdymo ir rinkos 
sąveikos, tačiau nepasižymi sistemiškumu ir kompleksiškumu.

3. Funkcionuojanti socialinių paslaugų sistema Lietuvoje pasižymi disfunkcijomis, ne 
visada atitinka viešojo valdymo modernizavimo tikslus ir visuomenės poreikius, tai supo-
nuoja sistemos modernizacijos poreikį.

4.Viešojo valdymo modernizavimas paskatino liberalizavimo ir privatizavimo (dekon-
centracijos, decentralizacijos) procesus socialinių paslaugų sistemoje bei nulėmė sociali-
nių paslaugų sistemos ekonomizavimo tendencijas, kurios ne visada dera su „socialesnės“ 
socialinių paslaugų politikos poreikiu. Socialinių paslaugų modernizavimas turėtų remtis 
demokratizavimo, atsakomybės kultūros ir bendradarbiavimo principų plėtra bei admi-
nistracinės atskaitomybės ir pilietinės (bendruomeninės) kontrolės formų vystymu.

5.Socialinių paslaugų sistemos modernizavimo proceso sėkmė yra nulemta savior-
ganizacijos proceso ypatybių bei priklausoma nuo pasirinktos sistemos modernizavimo 
technikos (priemonės): atsakomybės ir funkcijų pasidalijimo, modernizavimo turinio bei 
efektyviai veikiančių stebėsenos, kontrolės ir vertinimo mechanizmų.

Tyrimo objektas –socialinių paslaugų sistema Lietuvoje viešojo valdymo moderniza-
vimo kontekste.

Tikslas. Parengti ir pagrįsti socialinių paslaugų sistemos Lietuvoje modernizavimo 
modelį viešojo valdymo modernizavimo kontekste.

Siekiant minėto tikslo, keliami tokie uždaviniai:
1. Išanalizuoti viešojo valdymo kaip saviorganizuojančios sistemos transformacijas, 

valdomų pokyčių vykdymo galimybes; 
2. Išanalizuoti socialinių paslaugų sampratą ir socialinių paslaugų sistemos valdymo 

procesą bei pokyčius viešojo valdymo modernizavimo kontekste;
3. Atlikti socialinių paslaugų sistemos dekonstrukciją bei kritinę analizę, identifikuo-

jant socialinių paslaugų sistemos veikimo problemines sritis ir poreikį modernizuoti (Lie-
tuvos atvejo studija) bei parengti socialinių paslaugų sistemos modernizavimo modelį.

Tyrimo metodologija ir metodai.
Tyrimas konstruojamas atsižvelgiant į disertacinio darbo problematiką ir tikslus. Di-

sertaciniame darbe nagrinėjama tema yra įvairialypė ir daugiadimensė, t.y. apima siste-
mų saviorganizacijos principus, modernizavimo procesų turinio ir tikslų identifikavimą, 



16

viešojo valdymo modernizavimo krypčių aptarimą bei socialinių paslaugų sistemos analizę 
viešojo valdymo modernizavimo kontekste. Siekiant disertacinio darbo tikslų teorinėje da-
lyje atliekama mokslinės literatūros analizė, kurioje suformuojama viešojo valdymo mo-
dernizavimo samprata ir tikslai, aptariama modernizavimo technika ir socialinių paslaugų 
sistemos vieta bei transformacijos viešojo valdymo sistemos modernizavimo kontekste.

Empirinė tyrimo dalis grindžiama teorinėje dalyje išdėstytomis įžvalgomis ir remia-
masi interpretacinės bei funkcionalistinės paradigmų teorinėmis prielaidomis. Sukonst-
ruota ir pagrįsta atvejo studijos tyrimo logika apėmė dvi dimensijas: viešojo valdymo 
sistemos ir socialinių paslaugų posistemės analizes. Tokio pobūdžio tyrimas Lietuvoje 
yra unikalus, tačiau parengtas tyrimo instrumentarijus gali būti taikomas ir kitų viešųjų 
paslaugų sistemų analizei ar kitų valstybių socialinių paslaugų sistemų analizei bei moder-
nizavimo poreikio ir galimybių modeliavimui.

Disertaciniame darbe taikyti šie tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, atvejo 
studija, dokumentinė analizė, lyginamoji-kritinė analizė, ekspertinis vertinimas bei mo-
deliavimas.

1 lentelė. Tyrimo uždavinių įgyvendinimo etapai

1. Išanalizuoti viešojo valdymo kaip saviorganizuojančios sistemos transformacijas, 
valdomų pokyčių galimybes ir turinį

1.1. Išanalizuoti saviorganizacijos sampratą bei 
soviorganizuojančių sistemų ypatumus.

Metodai:
- mokslinės literatūros analizė;
- lyginamoji analizė

1.2. Išanalizuoti modernizavimo sampratą bei jo 
vykdymo galimybes saviorganizuojančiose 
sistemose

Metodai:
- mokslinės literatūros analizė
- lyginamoji analizė
- loginė analizė
- istorinė analizė

1.3. Išanalizuoti viešojo valdymo modernizavimo 
turinį

Metodai:
- mokslinės literatūros analizė
- lyginamoji analizė
- loginė analizė
- istorinė analizė

2. Išanalizuoti socialinių paslaugų sampratą ir valdymo procesą bei pokyčius viešojo 
valdymo modernizavimo kontekste

2.1.Atskleisti socialinių paslaugų sampratą ir jos kaitą 
istorinėje perspektyvoje

Metodai:
- istorinė lyginamoji analizė;
- sisteminė mokslinės literatūros 
 analizė.

2.2. Dekonstruoti ir aptarti socialinių paslaugų 
sistemą ir pagrindinius jos elementus bei ryšius 
tarp jų 

Metodai:
- dekonstrukcija;
- lyginamoji analizė;
- mokslinės literatūros analizė.
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2.3. Išanalizuoti socialinių paslaugų sistemos 
pokyčius viešojo valdymo modernizavimo 
kontekste

Metodai:
- lyginamoji sisteminė analizė;
- mokslinės literatūros analizė.

3. Atlikti socialinių paslaugų sistemos dekonstrukciją bei kritinę analizę, identifikuojant 
socialinių paslaugų sistemos veikimo problemines sritis ir poreikį ją modernizuoti 
(Lietuvos atvejo studija) bei parengti socialinių paslaugų sistemos modernizavimo 
modelį

3.1. Pagrįsti socialinių paslaugų sistemos modernizavimo 
Lietuvos atvejo tyrimo strategiją.

Metodai:
- mokslinės literatūros 
 analizė;
- lyginamoji analizė.

3.2. Išanalizuoti viešojo valdymo transformacijas Lietuvoje 
(Vyriausybių veiklos programų bei strateginių viešojo 
valdymo vystymo dokumentų kontekstas)

Metodai:
- sisteminė dokumentų 
 analizė;
- lyginamoji analizė;
- atvejo analizė;
- istorinė analizė.

3.3. Atlikti socialinių paslaugų sistemos tyrimą: Lietuvoje 
atvejo studija

Metodai:
- sisteminė mokslinės 
 literatūros analizė;
- dekonstrukcija;
- lyginamoji analizė;
- loginė analizė;
- istorinė analizė;
- dokumentinė analizė;
- atvejo analizė;
- kritinė analizė.

3.4. Nustatyti socialinių paslaugų sistemos veikimo 
problematiką bei modernizavimo poreikį

Metodai:
- dokumentų analizė;
- ekspertinis vertinimas;
- suderinamumo vertinimas.

3.5. Pateikti socialinių paslaugų sistemos modernizavimo 
Lietuvoje modelį

Metodai:
- modeliavimas;
- sisteminė analizė;
- mokslinės literatūros 
 analizė.

Mokslinė praktinė darbo reikšmė
• Išanalizuoti viešojo valdymo sistemos kaip saviorganizuojančios sistemos požymiai, 

veikimo principai, galimybės vykdyti sistemoje organizuotą sistemos vystymą.
• Remiantis sistemine teorinės literatūros analize, atskleistas viešojo valdymo moder-

nizavimo turinys, aptarti modernizavimo proceso ramsčiai bei pagrindinės viešojo valdy-
mo modernizavimo kryptys.
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• Ištirtos socialinių paslaugų sampratos bei sistemos transformacijos viešojo valdymo 
modernizavimo kontekste.

• Parengtas teorinis socialinių paslaugų modernizavimo modelis gali būti naudojamas 
kitų šalių socialinių paslaugų sistemų modernizavimui.

• Sukurtas socialinių paslaugų Lietuvos atvejo tyrimo modelis gali būti taikomas ir 
kitų šalių socialinių paslaugų sistemų arba kitų viešųjų paslaugų sistemų analizei.

• Mokslinio empirinio tyrimo metu surinkti duomenys prisidės prie socialinių paslau-
gų sistemos Lietuvoje vystymo krypčių nustatymo.

• Atliktas empirinis tyrimas suteikia kompleksinę informaciją apie Lietuvos socialinių 
paslaugų sistemą, jos veikimo problemines sritis bei suteikia galimybę socialinių paslaugų 
politikos formuotojams prognozuoti socialinių paslaugų sistemos modernizavimo poreikį 
ir kryptis.

• aikant empirinius metodus, sukaupta reikšminga informacija apie socialinių paslau-
gų modernizavimo valdymo procesus ir jų sėkmę lemiančius veiksnius.

• Socialinių paslaugų sistemos analizės rezultatai suteikia galimybę socialinės politikos 
formuotojams ir vykdytojams Lietuvoje efektyviau valdyti socialinių paslaugų sistemos 
procesus.

• Sukaupta ir susisteminta mokslinė informacija suteikia galimybę tobulinti viešojo 
valdymo ir atskirų jo posistemių modernizavimo procesus bei socialinių paslaugų siste-
mos modernizavimo politiką Lietuvoje ir su ja susijusius sprendimus. Taikomąją disertaci-
jos reikšmę lemia potencialių tyrimo rezultatų naudotojų ratas, t.y. socialinių paslaugų ga-
vėjai (jų įvairovė), socialinių paslaugų teikėjai, socialinių paslaugų politikos formuotojai, 
bendruomenės ir pan. bei socialinių paslaugų reikšmė valstybės ir visuomenės gyvenimui.

• Tyrimo rezultatai gali būti naudojami mokslinių tyrimo ir mokymo tikslais.

Darbo struktūra
Disertacijos pirmajame skyriuje analizuojama saviorganizuojančių sistemų samprata 

bei saviorganizacijos procesas, siekiant aptarti modernizavimo (organizavimo) procesų 
vykdymą tokioje sistemose. Šiame skyriuje taip pat aptariama modernizavimo sampratų 
įvairovė, turinys bei tikslai, identifikuojami pagrindiniai modernizavimo ramsčiai. At-
skleidžiama viešojo valdymo modernizavimo samprata ir turinys, aprašomos pagrindinės 
viešojo valdymo modernizavimo kryptys. Pirmajame skyriuje taip pat aptariama socia-
linių paslaugų samprata, dekonstruojama socialinių paslaugų sistema ir analizuojamos 
pagrindinės sistemos transformacijos bei jų sąsajos su viešojo valdymo modernizavimo 
procesais, apžvelgiama viešojo valdymo reformos sąvokų įvairovė, pateikiama viešojo val-
dymo reformos samprata bei pagrindinės reformos dalys, konstruojamas teorinis sociali-
nių paslaugų modernizavimo modelis.

Disertacijos antrajame skyriuje, remiantis I skyriuje parengtomis teorinėmis įžvalgo-
mis, tiriama, kaip koncepcinės nuostatos funkcionuoja ir gali būti pritaikomos praktikoje. 
Remiantis interpretyvistine paradigma, šiame skyriuje konstruojami ir pristatomi empiri-
nio tyrimo metodologija, tyrimo instrumentas, grindžiama tyrimo logika ir dizainas. Re-
miantis parengtu tyrimo instrumentarijumi, atliekamas kokybinis tyrimas (atvejo studija) 
bei aprašomi atliekamo tyrimo rezultatai – aptariamos viešojo valdymo modernizavimo 
Lietuvoje tendencijos (Vyriausybių programų ir viešojo valdymo modernizavimo strategi-
nių dokumentų istorinė analizė) bei dekonstruojama ir analizuojama socialinių paslaugų 
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sistema, apžvelgiamos jos transformacijos Lietuvoje, identifikuojamos probleminės socia-
linių paslaugų sistemos sritys, kurios įvertinamos pagal ekspertinį vertinimą, atliekamas 
ekspertų nuomonių suderinamumo vertinimas.

Disertacijos trečiajame skyriuje, remiantis teorinėmis įžvalgomis ir empirinio tyrimo 
rezultatais, konstruojamas Lietuvos socialinių paslaugų sistemos modernizavimo mode-
lis: socialinių paslaugų sistemos reformos modelis, aptariamas socialinių paslaugų siste-
mos modernizavimo turinys ir modernizavimo technika. Taip pat pateikiamas sisteminis 
socia linių paslaugų politikos modernizavimo modelis.

Disertacijos baigiamojoje dalyje pateikiamos išvados ir rekomendacijos. 
Disertacijos struktūros schema pateikiama žemiau.
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I. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SISTEMOS MODERNIZAVIMO 
TEORINĖS PRIELAIDOS

1.1. Saviorganizuojančių sistemų modernizavimo galimybės ir ribojimai

„Saviorganizacija yra nuostabi koncepcija, ypač
jeigu ji kažkokiu būdu veiktų mano darbo kambaryje“

L.Brawn

Pasaulinė sistema išgyvena transformacijų periodą, kai kurie autoriai jį vadina pasau-
line krize (Fuchs,2002; Wallerstein, Hopkins,1996), įvairialypiai pokyčiai vyksta ir svar-
biausiose funkcinėse posistemėse: ekonomikoje, kultūroje, viešajame valdyme ir pan., 
vis daugiau visuomenės narių gyvena nuolatinio spaudimo būsenoje, ypač moderniose 
vakarų visuomenėse [94, p. 45]. Vykstančių pokyčių, reformų kontekste tenka atsakyti į 
klausimą, ar įmanoma spręsti sudėtingas, kompleksines, sistemines problemas, ar sistema 
gali būti ir kaip gali būti valdoma. Ar mūsų visuomenė yra apibrėžta socialinių struktū-
rų, ar mes galime spręsti, kaip keisti šias struktūras? Pavyzdžiui, anot Z.Baumano, šiuo 
laikotarpiu reikalinga atsisakyti T.Parsons tipo socialinės visumos modelio, t.y. sistema 
jau nebegali būti suprantama kaip „visiškai koordinuota“ ir uždara: „(a) tam tikro rišlu-
mo, (b) jau esanti visaapimančioje pusiausvyroje arba jos siekianti, (c) suvienyta vidujai 
neprieštaringo vertybinio sindromo ir galinčio jį paremti bei įgyvendinti bazinio autori-
teto ir (d)savo sudėtines dalis apibrėžianti jų funkcijomis, kurios yra vykdomos tokiame 
siekiančiame pusiausvyros procese arba būklės reprodukcijoje“ [32, p. 188]. Z.Bauman 
teigia, kad modeliuojama socialinė būklė negali būti suprantama kaip esanti pusiausvyros 
būklėje, t.y. ją sudarantys elementai atspindi visumos momentinę būklę, kuri gali būti at-
sitiktinė, postmodernizmo sąlygomis būklė tai yra nuolatinis judėjimas, neturintis aiškios 
vystymosi krypties [32, p. 188]. Susiduriama su keliais nuolatos akademiniame diskurse 
sprendžiamais klausimais: (1) sistemos samprata ir jos supratimas, (2) požiūriai į sistemos 
vystymą(si): savarankiškas, nekontroliuojamas procesas ar galimas koordinuoti procesas; 
(3) požiūriai į skirtingų funkcinių sistemų tarpusavio sąveiką bei į santykį su aplinka,  
(4) požiūriai į sistemos ir veikėjo santykius, t.y. kalbama apie konstrukcinio ir evoliucinio 
požiūrių skirtumus į kompleksinių sistemų vystymą (si) ir galimybių šiuos du požiūrius 
integruoti paiešką. Šie klausimai ypač aktualūs ir disertacijoje nagrinėjamai temai, t. y. 
požiūrio į viešąjį valdymą bei socialines paslaugas(sistema ar posistemė) bei galimybės 
koordinuoti ir daryti įtaką(modernizuoti) jo veikimą bei vystymą kontekste, t.y. ar galime 
kalbėti apie sistemos modernizavimo, kaip norimų pokyčių, vykdymą (sistemos vystymą) 
ar sistema vystosi savarankiškai ir daugelio pastangų galutinio rezultato vis tik negalime 
prognozuoti ir galime kalbėti tik apie sistemos virsmus. Kokių veiksmų reikalinga imtis, 
kad sistemos saviorganizacijos procesai priartėtų prie sistemos organizavimo procesų.

Klausimų multidimensiškumas (socialinių sistemų veikimo principus, santykį su 
aplinka/ kitomis sistemomis bei galimybę koordinuoti jos vystymo kryptį) bus atskleistas 
pasitelkiant sistemų teoriją bei saviorganizacijos ir organizacijos konceptus.
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1.1.1. Saviorganizuojančios sistemos samprata

„viskas virsta viskuo“

Pagrindines sistemų teorijos charakteristikas formuoja T.Parsons, N.Luhmann,  
A.Hartman, H.Wilke ir kt. autoriai. H.Poincare įrodė, kad, apskritai bet kurios dinami-
nės sistemos yra neintegruojamos, t.y. sistemų elementų sąveikų išvengti yra neįmanoma. 
Sistemų sąvoka aprėpia viską, kas egzistuoja ar gali egzistuoti. Vienas sudėtingiausių sis-
temos teorijos klausimų yra pačios sistemos samprata (apibrėžimas). Egzistuojančią sis-
temos sampratų įvairovę lemia skirtingi sistemos, kaip fenomeno, bruožai, tiek sistemos 
sąvokos turinio elementų pilno identifikavimo stoka, sąvokos apkrovimas pertekliniais 
elementais bei informacija, kuri išbalansuoja pačią sąvoką[110].Sistema suprantama, kaip 
elementų tarpusavyje susijusių tam tikrais ryšiais visuma, vienybė, o įvykis kuriame nors 
elemente atitinkamai apriboja galimus įvykius kituose elementuose, sistemos samprata 
priešpriešinama chaoso sampratai [170]. Nors literatūroje pateikiama ne viena sistemos 
sąvoka, tačiau sistema dažniausiai apibūdinama sąvokomis „elementas“, „ryšys“, „struk-
tūra“, „sąveika“ ir pan.[110]. Sistemos elementu yra vadinama visumos dalis, kuri atlieka 
tam tikrą funkciją bei pasižymi su konkrečia sistema siejančia savybe, tam tikroje sis-
temoje elementas nedalus, kitoje sistemoje elementas gali būti išskaidytas į tos sistemos 
elementus. O ryšiai elementų kiekį paverčia sistema, struktūra apibūdina visumą pastovių 
ryšių tarp sistemos elementų, kurie užtikrina sistemos tapatumą ir vientisumą [170]. Pag-
rindinės bendrųjų socialinių sistemų teorijos nuostatos apima šiuos pamatinius teorijos 
postulatus:(1)sistemą sudaro hierarchiškai išsidėsčiusios struktūrinės dalys (subsistemos), 
kur visuma yra daugiau nei atskirų dalių suma; (2) fenomeno kompleksiškumas turi būti 
išlaikytas net studijuojant dalis atskirai, todėl suvokus sistemos dalį galima suprasti ir kitas 
jos dalis (ekstrapoliacijos principas); (3) visos sistemos dalys sąveikauja viena su kita, bet 
visuma veikia daugiau ne viena dalis visumą; (4) sistema siekia balanso [288]. Kokybinės 
sistemos savybės išryškėja sistemai sąveikaujant su aplinka. Sistemą ir jos gyvavimo būse-
nas Z.Lydeka skiria pagal trijų kriterijų grupių charakteristikas (žr. 2 lentelę).

2 lentelė. Sistemos gyvavimo būsenų atskyrimas

Kriterijaus pavadinimas Vystymasis Vystymas Virsmas

I. Sistemos kokybinio 
apibrėžtumo požymiai:
- subjektai
- aplinka
- poveikio priemonės 

Aktyvūs
Palanki, stabili
Sistemos funkcinės 
priemonės 

Pasyvūs
Aktyvi, nestabili
Politinės

Ypač aktyvūs
Nesuformavusi
Neišryškėjusios

II.Sistemos prigimtinės 
charakteristikos
- vyraujantys reiškiniai
- organizacijos pobūdis
- tvarkos išraiška

Natūraliai dirbtini
Saviorganizacija
Vidinė tvarka

Dirbtinai
Organizacija
Išorinė tvarka

Dirbtinai 
natūralūs
Reorganizacija
Chaosas
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III. Judėjimo pokyčių 
charakteristikos pagal:
- makrotrajektoriją
- pažangos išraišką

- tęstinumą
- unikalumą

Nesikeičia
Laipsniškas 
augimas

Amžinas
Nepakartojami

Nesikeičia
Tikimasi augimą 
paspartinti
Laikinas ir dalinis
Atkartojami

Pasikeičia
Nuosmukis ir 
augimas

Išimtinis
Nepakartojami

Šaltinis:Z.Lydeka [170]

Taigi sistemos gyvavimas gali būti apibrėžiamas kaip vystymasis, vystymas arba 
virsmas. Šioje disertacijoje aktualiausia yra sistemos vystymo galimybė (modernizaci-
ja suprantama kaip sistemos vystymas su konkrečiu modernizacijos sampratai būdingu 
turiniu). Analizuojant Z.Lydekos pateiktą sistemos gyvavimo būsenų atskyrimą bei api-
būdinančius kriterijus, darytina išvada, kad sistema savarankiškai vystydamasi pasižymi 
aktyviais subjektais ir stabilia aplinka, vystymosi procesas yra veikiamas vidinių sistemos 
poveikio priemonių, sistemoje vyrauja natūralūs dirbtiniai reiškiniai. Sistema, natūraliai 
vystydamasi per saviorganizacijos procesus, užtikrina vidinę tvarką ir laipsnišką kitimą 
aukštesnės kokybės link. O vystymui yra būtinos politinės poveikio priemonės ir aplinkos 
nestabilumas, dirbtinių reiškinių vyravimas ir saviorganizacijos procesus keičianti orga-
nizacija, kuria tikimasi paspartinti sistemos augimą ar kokybės kilimą, svarbu atkreipti 
dėmesį į tai, kad modeliuojant sistemos pokyčius, juos reikia suprasti kaip sistemos para-
metrų pokyčius.

Apžvelgus sistemos saviorganizacijos sampratą bei turinį, identifikuojamos sistemos 
vystymo prielaidos: būdai kaip saviorganizacijos procesai gali būti keičiami per organiza-
vimo procesus, t.y. sistemos perėjimą nuo vienos dvilypumo pusės (ribos) prie kitos: nuo 
natūralumo prie dirbtinumo, nuo saviorganizacijos prie organizacijos, nuo chaoso prie 
tvarkos. 

Saviorganizacijos teorijos raidą nulėmė mokslinių paradigmų kaita (pradedant Niu-
tono dėsniais baigiant kompleksiškumo teorijos nuostatomis) bei egzistuojantis perėji-
mas nuo nuspėjamumo iki nenuspėjamumo, nuo tvarkos ir stabilumo iki nestabilumo, 
dinamikos ir chaoso, nuo aiškumo ir determinizmo iki rizikos ir neapibrėžtumo [95, 
p. 2]. Paslack ir Knost (1990) skiria šias pamatines koncepcijas, kurios turėjo įtakos sa-
viorganizacijos teo rijos raidai: (1) H. Von Foerster sistemų teorijos ir kibernetikos po-
žiūris; (2) I.Prigognine išsklaidytų struktūrų teorija; (3) H.Hakens sinergetikos teorija;  
(4) M.Eigens autokatalitinių hiperciklų teorija; (5) H.Maturana ir F.Varela autopoiesis 
koncepcija; (6) C.S. Holling elastinių ekosistemų koncepcija; (7) Chaoso teorija (E.N. Lo-
renz, B.Mandelbrot [156, p. 13] ir kt. Saviorganizacijos terminą pirmą kartą pavartojo bri-
tų inžinierius W.R Ashby 1947m. [145, p. 30]. Saviorganizacija paprastai suprantama kaip 
egzistavimo fazių kaita pereinant prie aukštesnės kokybės tvarkos [290, p. 12], bendriau-
sia prasme saviorganizacija – suprantama kaip tvarkingų, organizuotų erdvinių ir laikinų 
struktūrų sudėtingose, nelinijiniu būdu besivystančiose sistemose atsiradimo procesas, 
anot S.Kanišausko, saviorganizuojančiomis sistemomis gali būti laikomos sudėtingos di-
naminės sistemos, kurios geba kintant išorinėms sąlygoms arba vidiniams parametrams 
išlaikyti ar net tobulinti savo vidinę organizaciją (struktūras ir funkcijas) išlaikydamos 
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pradinę programą [145, p. 30]. Daugelis mokslininkų, analizuojančių įvairius saviorgani-
zacijos teorijos aspektus, saviorganizacijos principų veikimą dažniausiai analizuoja visuo-
menės kaip socialinės sistemos kontekste, kur ryškiausiai pasireiškia individo vaidmens ir 
santykio su socialine sistema problematika (Fuchs, Heijl, Bühl, Beyerle ir kt). Saviorgani-
zacijos teorijos nuostatos gali būti taikomos tiek didžiosioms socialinėms sistemos (pvz., 
visuomenė), tiek organizacijoms, tiek procesams ar kitoms subsistemoms.

Saviorganizacijos teorija analizuojama įvairiais aspektais daugelio autorių, tačiau bene 
kontraversiškiausi ir vis dar atsakymo nesulaukiantys klausimai yra agentūros ir struktū-
ros vaidmenys saviorganizacijos procesuose, saviorganizacijos valdymo ir koordinavimo 
galimybė (organizavimas), kaip tikslingo sistemos vystymosi siekis ir pan. Požiūrių į sa-
viorganizacijos procesą bei sąvokų įvairovę iliustruoja ir Ch. Fuchs‘o (2003) pasirinktas 
saviroganizacijos teorijos sisteminimo būdas, kurį jis grindžia sociologijos teorijų kate-
gorizacija pagal struktūros ir veiksmo santykio nustatymą, kur struktūralizmas ir funk-
cionalizmas (E.Durkheim, R. Merton, T.Parsons, N.Luhmann) socialinę sistemą trak-
tuoja kaip socialinės struktūros poveikį agentūros veiksmui ir mąstymui, veiksmo teorija 
(J.Habermas) socialinę sistemą supranta kaip socialinius santykius, paskatintus veiksmo. 
Pritaikęs analogijos principą saviorganizacijos procesų įvairovę Ch. Fuchs struktūruoja 
lentelėje pateiktu principu [99, p. 2] (3 lentelė).

3 lentelė. Požiūrių į saviorganizacijos procesą įvairovė

Saviorganizacija suprantama kaip:

Veiksmas Struktūra

Struktūralizmas Socialinių struktūrų 
savireprodukcija

Veiksmo teorija Savideterminacija ir 
socialinių agentūros 
dalyvavimas

Struktūros ir veiksmo dialektika Abipusiai santykiai

Šaltinis: Ch. Fuchs [95]

Taigi, pirmoji požiūrių grupė pasižymi struktūralistine ir funkcionalistine prieiga ir 
saviorganizacijos procesą traktuoja kaip savipalaikimą ir savireferentiškumą, antroji po-
žiūrių grupė apima veiksmo teorijos prieigą, kurioje saviorganizacija traktuojama kaip 
subjektų veikla, koncepciją apibrėžia savideterminacijos, tiesioginės demokratijos ir da-
lyvavimo terminai. Pirmieji pabrėžia socialinių struktūrų savireferentiškumą, antrieji  – 
subjekto savideterminaciją, o struktūros ir veiksmo dialektika apima abiejų požiūrių in-
tegraciją [99, p. 2].

1 priede pateikiama socialinės saviorganizacijos apybraižų įvairovė. Struktūralistinės 
saviorganizacijos koncepcijoje sistemos apibrėžiamos kaip autopoetinės ar savireferentės 
sistemos bei akcentuojama sistemos struktūros aspekto svarba, bendrai šiuos požiūrius 
jungianti problema yra asmens ir komunikacijos produkcijos proceso bei asmens ir siste-
mos santykis (asmens įtaka socialinėms struktūroms ir socialinių struktūros įtaka asme-
niui). O subjektyvios/veiksmu grįstos socialinės saviorganizacijos koncepcijos asocijuojasi 
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su geresnės etinės visuomenės kūrimu, jose ne tiek domimasi funkcionalistine koncepci-
jos interpretacija [99, p. 27], t.y. kaip sistema reprodukuoja save per elementus, bet tuo, 
kokia sistema yra ir kokia ji turėtų būti, pasitelkiant subjektų veiksmus ir reiškiama per so-
cialinio dalyvavimo, savideterminizmo ir tiesioginės demokratijos konceptus. Dialektinė 
socialinės saviorganizacijos koncepcija, viena vertus, traktuoja visuomenės reprodukciją 
kaip socialinių struktūrų ir veiksmo dialektiką, kita vertus, apima objektyvius sisteminius 
bei subjektyvius individualius aspektus[99, p. 50].

Saviorganizacijos sąvoka apima šiuos svarbiausius aspektus: (1) spontanišką naujų 
struktūrų iškilimą; (2) perėjimą nuo neorganizuotos būklės prie organizuotos būklės; (3) 
vystymąsi nuo paprastos iki kompleksinės struktūros; (4) tvarką per komponentų sąveiką 
neperžengiant sistemos. Saviorganizacijos konceptas gali būti apibrėžiamas ir per šias pag-
rindines savybes: (i) kompleksiškumą; (ii) savireferentiškumą (autopoezė); (iii) autono-
miją, dėl kompleksiškumo ir autonomijos terminų supratimo ir turinio didelių diskusijų 
neturėtų kilti, šiek tiek plačiau tikslinga aptarti savireferentiškumo sąvoką ir jos turinį. 

Savireferentiškumo arba autopoezės sąvokos kilmė yra biologinė, tačiau N.Luhmanas 
pamėgino originalią biologinę autopoezės koncepciją paversti transdisciplinine koncepcija, 
t.y. sistemas, kurios veikia šalia išorinės terpės ir siekia išvengti susiliejimo su ja, stebi, 
fiksuoja, organizuoja įvykius tiek sistemos viduje, tiek išorėje, jis vadina autopoetinėmis 
[179, p. 2]. Autopoezė (arba savireferentiškumas) – sistemos atgaminimo procesas, ku-
ris vyksta pasitelkiant jos pačios struktūrų tinklą. Autopoetinė arba savireferentė sistema 
funkcionuoja tol, kol gamina būsimus elementus, jei ši (re)produkcija nustoja vykti, siste-
ma išnyksta. N.Luhmanas išskiria tris savi-referenticijų tipus:

(i) bazinė savireferencija – yra elemento, kuris yra skirtumas tarp elemento ir santykio 
sistemoje, reprodukavimo sistema, tokia sistema gamina elementus, kurie sudaro sistemą 
kitų elementų pagalba. Šis procesas vadinamas sistemos savisteiga (angl. self-constitution) 
ir šios sistemos elementai patys save reprodukuoja;

(ii) procesinė savireferencija – šio savireferencijos tipo identifikavimas galimas tuo-
met, kai yra matomas skirtumas tarp sistemos „prieš“ ir „po“, taigi savireferencija yra 
konst ruojama skirtumo, esančio „prieš“ ir „po“ pagrindu;

(iii) refleksija – šis savireferencijos tipas egzistuoja esant skirtumui tarp siste-
mos ir aplinkos, tuomet sistema kreipiasi į save, šis procesas dar vadinamas sistemine 
savireferencija[99p. 4].

Svarbiausi autopoezės teorijos konceptai yra: (i) operatyvinis uždarumas; (ii) komuni-
kacija; (iii) struktūrinis sugretinimas, kiekvienas jų bus apžvelgiamas atskirai.

(i) Autopoezė yra taikoma visoms sistemoms, kurios geba tuo pačiu metu būti ir 
uždaros, ir atviros [258, p. 47]. Visi autopoetinėje sistemoje vykstantys procesai yra sa-
viprodukcijos procesai ir šia prasme autopoetinės sistemos yra operatyviai uždaros: čia 
nėra operacijų, įtrauktų į sistemą iš išorės [100, p. 113], autopoetinės sistemos taip pat 
yra atviros: visos autopoetinės sistemos turi santykį su aplinka (interakcinis atvirumas). 
Autopoetinių sistemų sąveikinis atvirumas ir (operatyvus) uždarumas tampa svarbiais, 
kai kalbama apie kognityvinius procesus, kurie H.Maturanos ir F.Varelos buvo tiesiogiai 
susieti su gyvybės supratimo koncepcija. Autopoetinės sistemos operacijos yra apibrėžia-
mos kaip žinojimas (pažinimas), o pažinimas yra savi-referentinis, autopoetinis procesas. 
Konstruktyvistai teigė, kad pažinimas (idėjos) yra atitinkamos pažintinės sistemos konst-
ruktai, o ne būdas atspindėti išorinę realybę [254, p. 10]. Taigi operatyvinis kognityvinės 
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sistemos uždarumas reiškia, kad aplinka negali vykdyti operacijų sistemoje. Autopoetinė 
sistema kontaktą su aplinka reguliuoja, sistema nustato kada, kaip ir per kokius kanalus 
yra apsikeičiama energija ar materija. Anot H.Maturanos ir F.Varelos, operatyvinis užda-
rumas yra sąveikinio atvirumo prielaida, t.y. autopoetinės sistemos operaciniame lygme-
nyje iš išorės (aplinkos) negauna jokių įeigų, tik trikdymus (perturbacijas) ar dirginimus, 
kurie gali sukelti vidines sistemos operacijas [100, p. 112]. Kitaip tariant, išoriniai įvykiai 
gali sukelti vidinius procesus, bet negali jų nustatyti. 

(ii) Komunikacija, anot N.Luhmano, yra autopoetinės sistemos veikimo pagrindas, 
t.y. socialinės sistemos naudoja komunikacijas kaip ypatingą autopoetinės reprodukcijos 
metodą. Sistemos elementai yra komunikacijos, kurios yra produkuojamos ir reprodu-
kuojamos komunikacijų tinkle ir negali egzistuoti sistemos išorėje [254, p. 8]. N.Luhmano 
komunikacijos samprata yra pilnesnė nei daugelio kitų autorių, kurie komunikaciją api-
brėžia per informaciją ir kalbėseną. N.Luhmanas, aiškindamas komunikaciją, išskiria trijų 
elementų kombinaciją: (1) informacija; (2) kalba ir (3) supratimas (selekcijos). Komu-
nikacijos koncepte supratimo elementas užima svarbiausią vaidmenį dėl jo svarbos per-
duodant komunikacijos turinį ir jį suvokiant tokį, koks buvo perduotas, t.y. skirtumas 
tarp informacijos ir kalbėsenos (kalbos, arba įgarsintos informacijos), taigi komunikacija 
įgauna tokią prasmę, kokia buvo suprasta [258, p. 46;257, p. 7]. Pagal bendrąją autopoezės 
koncepciją, komunikacija egzistuoja kaip komunikacija tik per jos ryšius su kitomis ko-
munikacijomis, tačiau tai nereiškia, kad be ryšių (ar santykio) apskritai neegzistuoja. Anot 
N. Luhmano, tik komunikacijos gali komunikuoti [254, p. 7]. Visos funkcinės sistemos da-
lyvauja reprodukcijoje tik konkrečios funkcinės subsistemos binarinio kodo realizavime. 
Pasak N.Luhmano, visuomenės funkcinė diferenciacija reiškia, kad funkcinės subsistemos 
yra uždari komunikaciniai tinklai, kurių nuosavas binarinis kodas organizuoja specifinę 
komunikaciją, o ši yra šios sistemos veikimo pagrindas. Taigi N.Luhmanas visuomenę 
apibrėžia tik funkciniais terminais, tačiau jis neanalizuoja, kokiu kitu būdu galėtų būti 
realizuojama funkcija, o tik statiškai konstatuoja tokios funkcijos egzistavimo faktą. 

Sistema dėl esamo skirtumo tarp sistemos ir jos aplinkos, dėl vykstančios komunika-
cijos konstatuoja savo tapatybę [179, p. 123]. N.Luhmano teigimu, funkcinės subsistemos 
yra viena kitai aplinka, taigi gali daryti įtaką viena kitos veikimui, tačiau kiekviena sistema 
yra autonomiška. (iii) N.Luhmanas išskiria vieną svarbiausių autopoezės teorijos elemen-
tų –struktūrinio sugretinimo konceptą, kuris aptaria ryšius tarp sistemos ir jos aplinkos. 
Aptardamas funkcines sistemas bei jų tarpusavio santykius bei teigdamas, kad šios siste-
mos kuria viena kitai aplinką, tačiau negali keistis savo komunikacijomis, nes reprodu-
kuojasi savireferentiškai, N.Luhmanas pabrėžia, kad skirtingos sistemos gali būti tarpusa-
vyje struktūriškai sugretinamos, pavyzdžiui, pirkimo–pardavimo sutartis yra tiek teisinės 
sistemos, tiek ekonominės sistemos komunikacija ir gali būti skirta dviem skirtingoms 
funkcinėms sistemoms [257, p. 4]. Aplinka (jos įvykiai) gali trikdyti vidinius autopoetinės 
sistemos procesus, bet konkrečių procesų trikdžiai yra determinuojami sistemos struktū-
romis. Sistema yra struktūriškai sugretinta su jos aplinka (ar kita sistema jos aplinkoje) jei 
jos struktūra yra vienu ar kitu būdu pritaikyta prie aplinkos struktūrų (ar sistemų aplin-
koje), t.y. sistemos struktūros leidžia reakcijas į svarbius aplinkos įvykius [100, p. 114]. 

Apibendrinus N.Luhmano autopoezės (savireferencijos) teoriją, teigtina, kad auto-
poetinė sistema pasižymi savęs atgaminimo procesu, kuris vyksta pasitelkiant jos pačios 
struktūrų tinklą, šių sistemų pagrindiniai požymiai yra funkcinis unikalumas, interakcinis 
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atvirumas ir operatyvinis uždarumas, sistema funkcionuoja komunikacijos pagrindu, to-
kios sistemos santykis su aplinka apibrėžiamas per struktūrinio sugretinimo konceptą, ta-
čiau N.Luhmano autopoezės (arba savireferencijos) koncepcija eliminuoja individą, kaip 
socialinės sistemos elementą, pateikia statišką visuomenės vaizdą, kalba apie neprogno-
zuojamą, asimetrišką, multidimensinį ir kompleksišką sistemos vystymąsi.

Grįždami prie socialinės saviorganizacijos koncepto, galima atkartoti Ch.Fuchso iš-
skirtus šiuos pagrindinius saviorganizacijos aspektus:

• Sistemiškumas: darni visuma, kuri turi dalis, veiksmus, struktūrinius santykius, vi-
suomenę, ir ribos, kurios skiria sistemą nuo aplinkos;

• Kompleksiškumas: saviorganizuojanti sistema yra kompleksinė sistema. Kompleksiš-
kumo laipsnis priklauso nuo jos elementų bei ryšių tarp sistemos dalių skaičiaus. Komp-
leksiškumas apibrėžiamas per tris lygmenis: (1) saviorganizacija ir aplinka kompleksinėse 
sistemose; (2) kompleksinės sistemos nėra organizuotos centralizuotai, bet dėl daugybės 
ryšių tarp sistemos dalių yra išskaidytos; (3) yra sudėtinga modeliuoti kompleksines siste-
mas ir numatyti jos elgesį, net jei yra žinomos tokios sistemos dalys ir ryšiai tarp jų;

• Sanglauda: dinaminių detalių dalių priežastinių ryšių artumas, kurį determinuoja 
atsparumas išoriniams ir vidiniams svyravimams, galintiems sužlugdyti jų integralumą;

• Atvirumas: saviorganizacija gali įvykti, tik jei sistema importuoja energiją, kuri yra 
transformuojama sistemos viduje, proceso pasekmė yra energijos eksportas;

• Vystymasis „iš apačios į viršų“ – perturbacijos sukelia sistemos dalių sinergetinę są-
veiką, kurios pasekmė yra ne mažiau kaip vienos aukštesnio lygio kokybės susiformavi-
mas;

• Priežastinis ryšys: susiformavus naujai kokybei, jos įtaka pasklinda per visos siste-
mos lygius ir dalis, šis procesas gali būti vadinamas iš viršaus į apačią;

• Nelinijiškumas: vystymasis yra grįstas nelinijiniu priežastingumu, t.y. panašios prie-
žastys nebūtinai sukelia panašius efektus;

• Grįžtamojo ryšio kilpos, ciklinis priežastingumas: saviorganizacija gali būti supran-
tama kaip cikliškos kilpos ta prasme, kad elementų ir struktūrinis lygiai yra kompleksiškai, 
abipusiški ir grįžtamai susiję. Šie abipusiai santykiai yra produktyvūs, kompleksiniai ir 
nelinijiniai;

• Informacija: visos saviorganizuojančios sistemos yra informaciją generuojančios sis-
temos. Informacija yra procesiniai santykiai tarp saviorganizuojančios materijos vienetų. 
Santykinė tikimybė: saviorganizacijai būtina prielaida yra determinuotumas, ir tuo pačiu 
kitiems – reliatyvus atvirumas;

• Hierarchija: Kompleksinių sistemų saviorganizacija produkuoja hierarchiją šiais 
skirtingais aspektais: (1) vystymosi lygis yra hierarchiškai aukštesnis lygis nei buvęs lygis; 
(2) saviorganizacijos išdava yra skirtingų tipų sistemų evoliucinė hierarchija, kuri reiškia, 
kad aukštesni lygiai yra labiau kompleksiški ir turi papildomai atsiradusias savybes; 

• Globalizacija ir lokalizacija: vystymasis iš apačios į viršų reiškia vietinių subjektų 
globalizuojantį jungimą, priežastinio ryšio nulemtas veiksmų perkėlimas reiškia globalių 
savybių lokalizaciją;

• Vienis ir pliuralizmas (bendrumas ir specifiškumas) –viena vertus, tokia tipo savior-
ganizuojančios sistemos charakterizuojamos daugelio skiriamųjų savybių, kurios atskiria 
jas nuo kitų saviorganizuojančių sistemų. Kita vertus, tokio tipo saviorganizuojančios sis-
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temos taip pat pasižymi bendrais principais ir savybėmis, būdingais visoms saviorgani-
zuojančioms sistemoms [95, p. 4].

Ch. Fuchs socialinės sistemos saviorganizacijos procesą atvaizduoja 1 pav.

agentūra konstravimas / įgalinimas

Struktūros

saviorganizacijos procesas
veikėjai

Šaltinis: sudaryta pagal Ch.Fuchs [99, p. 41]

1 pav. Socialinių sistemų saviorganizacija 

Anot Ch.Fuchso, dialektinis veikėjo ir struktūros procesas yra socialinio perkūrimo 
proceso šerdis [99, p. 63]. Socialinė sistema ir jos reprodukcija apima tiek sąmoningus, 
kūrybiškus, apgalvotai įvykdytus ir planuotus veiksmus, tiek nesąmoningas, netyčines ir 
neplanuotas veiksmų pasekmes, o tai yra socialinės sistemos perkūrimo/savireprodukci-
jos išdava. Socialinės struktūros neegzistuoja išoriškai visuomenės ar santykių atžvilgiu, 
jos yra sudarytos per ir dėl socialinių veiksmų. Socialinės struktūros daro įtaką individua-
liems veiksmams ir mąstymui, kurie konstruoja ir įgalina veiksmus. Vystymosi iš viršaus 
į apačią procese gali iškilti naujų veikėjųir jų grupių. Visas šis ciklas yra bazinis socialinės 
saviorganizacijos ciklas, kuris taip pat gali būti vadinamas perkūrimu, dėl jo nuolatinių 
agentūros ir konstravimo/įgalinimo procesų socialinė sistema gali palaikyti ir reprodu-
kuoti save, nuolatos kuria vienį ir užtikrina tęstinį funkcionavimą. Socialinės struktūros 
įgalina ir konstruoja socialinius veiksmus ir asmenybes bei yra socialinio veiksmo rezul-
tatas [95, p. 37].

Taigi socialinė sistema organizuoja save nuolatos, siekdama išlaikyti save, gamina ir 
keičia socialines jėgas, santykius ir veiksmus. Sistemos subjektai kuria ir keičia sociali-
nę sistemą, siedami savo veiksmus su pasekmėmis, tokiu būdu procese formuojasi nauja 
struktūra. Nuolatinis naujos sistemos kokybės kilimas yra dvipusis dialektinis saviorgani-
zacijos procesas, kuris įgalina socialinę sistemą palaikyti bei reprodukuoti save [99, p. 46]. 
Saviorganizuojanti socialinė sistema turėtų būti tokia, kur visi veikėjai yra koncentruoti 
ties problemomis ir turi tokią pačią galią determinuoti ir kurti įvykius, formas, eigą ir 
rezultatus. Taigi saviorganizacijos proceso metu stebime natūralių ir natūraliai dirbtinų 
reiškinių vyravimą, o siekiant sistemos vystymo į sistemos saviorganizacijos procesus rei-
kalinga įtraukti dirbtinai suorganizuotus procesus, kurie Z.Lydekos suprantami kaip orga-
nizavimo procesai, pastarieji neretai iššaukia sistemos virsmą, kurio metu vyksta sistemos 
organizavimo procesų transformacija į saviorganizacijos procesus [170]. Z.Lydekos išskir-
tas organizavimo kriterijus egzistuoja tik laibai trumpą laiką ir iš esmės sistemos išorėje, 
t.y. organizuotai sukurtas bei per politinio poveikio priemonę diegiamas dirbtinis procesas, 
kuris iš esmės tik patekęs į sistemą derinasi su sistemos saviorganizacijos procesais, t.y. su na-
tūraliais sistemos reiškiniais, dėl to tikimasi šių reiškinių adaptacijos ir naujų vidinės tvarkos 
institutų formavimosi. Sistemos aukštesni naujos kokybės hierarchiniai lygiai, priėmę nau-
jus/naujai susiformavusius elementus į sistemą, atlieka „kolektyvinių kintamųjų“ funkciją, 
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t.y. valdo sistemos elgesį. Šiuos kintamuosius H.Hakenas įvardijo tvarkos parametrais, jie 
organizuoja ir nustato žemesnių hierarchinių lygių elgesį, jį sinchronizuoja ir pajungia 
bendram kolektyviniam vyksmui [145, p. 58]. Svarbu paminėti vieną iš sistemos savior-
ganizacijos principų, kad sistema savo atmintyje siekia išlaikyti pirminį sistemos kodą bei 
stengiasi jį palaikyti ir atgaminti net kildama ir į aukštesnę kokybę. Sistemos perėjimas 
į aukštesnę kokybę, užtikrinančią tolimesnį sistemos veiklos vystymąsi, yra įmanomas, 
tik tuo atveju, jei formuojama ryški tokios kokybės vizija, radikaliai nekeičianti sistemos 
pirminio kodo [145, p. 112]. Socialinės sistemos vystymą norimų pokyčių link palengvina 
dirbtinių procesų diegimas per krizinius momentus, t.y. maksimalaus nestabilumo fazė, 
kurioje esančią sistemą dirbtiniais procesais galima nukreipti tam tikra linkme [99, p. 62]. 
Tokios nuomonės laikosi ir N.Klein savo veikale „Šoko doktrina: katastrofų kapitalizmo 
iškilimas“, kalba apie Šoko doktriną (M.Friedmano vadinama pagrindine šiuolaikinio ka-
pitalizmo panacėja), kuri reiškia momentą, kai reikia sulaukti maksimaliai didelės krizės 
ar šoko, ir kol piliečiai dar nespėjo atsigauti po katastrofos [151, p. 12] vykdyti sistemos 
rekonstravimą. M.Friedman teigė, kad vos ištikus krizei būtina nedelsiant veikti ir skubiai 
bei negrįžtamai įgyvendinti pokyčius, kol krizės iškamuota visuomenė neišslydo atgal į 
„status quo tironiją“[151, p. 12], taigi krizės yra viena iš sistemos vystymo(si) sąlygų bei 
naujos kokybės atsiradimo prielaida[145, p. 119]. Tačiau sudėtingos sistemos krizės ir jos 
perėjimo į naują tvarką ar kokybės būvį sistemą būtinai ką nors praranda, kai kurios struk-
tūros net gali apskritai suirti, kuo blogesnį būvį sistema yra pasiekusi, tuo praradimai yra 
didesni ir atvirkščiai [145, p. 63].Taigi sistemos vystymo galimybės, kryptis ir rezultatas 
dėl saviorganizacijos yra sudėtingai prognozuojami. Sistemos saviorganizacijos procesams 
įtakos gali turėti tvarkos parametrų poveikis, kuriais kuriami ir diegiami dirbtiniai reiški-
niai, pastarieji palaipsniui turėtų adaptuotis sistemoje ir tapti natūraliais–dirbtiniais reiš-
kiniais bei galima turėti įtakos sistemos vystymosi greičiui ir trajektorijai.

1.1.2. Viešasis valdymas kaip saviorganizuojanti autopoetinė sistema

„Nevykėliai turi tikslus. Laimėtojai – sistemas“
(S.Adams)

Platono nagrinėtos prielaidos, kad žmonių santykiai gali būti racionalaus tyrimo 
objektu ir kad juos galima protingai valdyti šiandienai taip pat yra aktualios ir netgi tapu-
sios būtina sąlyga kiekvienam visuomenės mokslui. Bendrieji Aristotelio politinės teorijos 
etiniai principai - tikėjimas, kad valstybė turėtų būti laisvų, moraliai lygių piliečių ryšys, 
veikiantis pagal įstatymus, grindžiamas derybomis bei sutarimu, o ne jėga nebuvo išnykęs 
iš europinės politinės filosofijos arenos [240, p. 149]. Anot J.Bodino, valstybė – suvere-
nios galios turėjimas, valdžia – tai aparatas, per kurį toji galia pasireiškia [240, p. 405]. 
G.W.F.Hegel teigė, kad valstybė pradeda egzistuoti, kada atsiranda tikra viešoji valdžia, 
kuri pripažįstama aukštesne už privačius interesus įkūnijančią pilietinę visuomenę ir yra 
kompetentinga vadovauti tautai, vykdančiai savo istorinę misiją [240, p. 612]. Šiose tezėse 
nurodomi pamatiniai viešojo valdymo, kaip visuomenės gyvenimo koordinavimo būdo, 
riboženkliai, t.y. jis klostosi tam tikroje socialinėje sistemoje bei didžiąja dalimi yra nu-
lemtas didesniųjų socioekonominių ir kultūrinių sistemų. Tačiau ar viešoji valdžia kaip 
sistema pasižymi saviorganizacijos ir savireferentiškumo procesais akademinėje litera-
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tūroje informacijos nedaug, politika, kaip saviorganizuojanti ir savireferentinė sistema 
analizuojama ne vieno autoriaus, tuo tarpu viešasis administravimas praktiškai nepalie-
čiamas. Šios disertacijos apimtyje aktualu įvertinti galimybes pritaikyti N.Luhmano au-
topoezės (savireferentiškumo) bei saviorganizacijos konceptus viešojo valdymo sistemai 
bei apžvelgti viešojo valdymo sistemos saviorganizacijos procesus, sistemos vystymosi bei 
vystymo prielaidas.

Autopoetinė (savireferentinė) sistema turi tenkinti funkcinio nepakeičiamumo (uni-
kalumo) reikalavimą. N.Luhmanas teigė, kad pagrindinė sistemos autonomijos problema 
yra jos funkcinė specifikacija, sistemos autonomiškumą apsaugo jos funkcinis nepakei-
čiamumas ir jos vidinės, pasikartojančios, cikliškos operacijos [258, p. 47], autopoetinių 
(savireferentinių) sistemų autonomiškumas pasiekiamas per jų funkcinį nepriklausomu-
mą, t.y. šių sistemos pagrindinės funkcijos negali realizuoti jokia kita sistema ar alternaty-
vios funkcijos. Šiuo atveju, svarbiausia užduotis yra atrasti tokią viešojo valdymo sistemos 
funkciją, kuri neturėtų jokių atitikmenų, priešingu atveju sistema gali būti pakeista kitos 
sistemos funkcijomis. 

Viešasis valdymas pasižymi keletu esminių požymių, t.y. (1) valstybinio lygmens veik-
la, kuria (2) siekiama tvarkos arba visoje valstybėje arba didelėje tos valstybės gyventojų 
grupėje; (3) viešiems tikslams pasiekti yra sukuriamos specialios valstybės ar savivaldybės 
institucijos, kurios turi įstatymų suteiktas valdymo įgaliojimus; (4) valdomieji subjektai 
organizaciniu požiūriu dažniausiai yra nepavaldūs valdančiajam subjektui; (5) subjektu 
tampama valdančiojo valia; (6) siekiant viešojo valdymo tikslų gali būti taikomos admi-
nistracinės valstybinio poveikio priemonės ir pan., sudėtingumas kyla dėl viešojo valdy-
mo sampratos ir turinio dviprasmiškumo. Akademinėje literatūroje viešasis valdymas su-
prantamas arba kaip viešojo administravimo sinonimas [197, p. 28], arba kaip viešosios 
politikos ir viešojo administravimo priemonių visuma. 

Daugelis teoretikų ir praktikų viešąją politiką dažniausiai apibūdina kaip valstybės va-
lią ir jos išraišką: valdžios veiklą, tos veiklos priežastis, valdžios pastangas reguliuoti visuo-
menėje kylančius interesų grupių konfliktus, skirstyti materialiąsias ir simbolines vertybes 
bei paslaugas, fiskalinės politikos priemonėmis reguliuoti biudžetą [224, p. 18]. Viešasis 
administravimas apibrėžiamas kaip valdžios ir valdymo institucijų veikla, skirta politikai 
formuoti, sprendimams priimti ir jiems įgyvendinti, pasitelkiant vadybinius instrumentus 
ir priemones [224, p. 6]. Politikos ir administravimo tarpusavio santykio klausimas akade-
minių diskusijų erdvėje yra aktualus tyrimų objektas. Politikos ir administravimo sąveikos 
bei ribų klausimų nagrinėjimo pradžia sietina su W.Wilson ir M.Weber. Skirtumas tarp 
W.Wilsono ir M. Weberio požiūrių yra tas, kad pastarasis siekė apsaugoti politiką nuo 
augančios biurokratijos grėsmės bei mažinti jos apimtis, o W.Wilsonas pabrėžė santykio 
tarp politikos ir administravimo harmoniją, kai politika nesikiša į administravimo veiklą, 
t.y. W.Wilsonas suformavo politikų ir administratorių dichotomijos idėją, kuri teigė, kad 
politinė ir administracinės institucinės sąrangos yra nepriklausomos, toks funkcinis at-
skyrimas buvo naudingas, nes aiškiai identifikavimo abiejų veikimo ribas, dichotomijos 
šalininkai teigia, kad politikos ir administravimo atskyrimas užtikrina administratorių 
apsaugą nuo politikų [195, p. 184;40, p. 550]. 

Kodėl šis aspektas svarbus kalbant apie viešojo valdymo sistemą, kaip apie saviorgani-
zuojančią ir savireferentinę sistemą? Vienas svarbiausių savireferentinės sistemos bruožų 
yra funkcinis unikalumas bei sistemų funkcinis nepakeičiamumas. Kaip jau minėta, visos 
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funkcinės sistemos yra komunikacinės sistemos, kurios yra operatyviai realizuojamos 
funkcijos pagrindu, t.y. visos komunikacijos dalyvauja reprodukcijoje tik realizuojant 
konkrečios funkcinės sistemos specifinį kodą (pvz.: teisinės sistemos kodas yra teisingu-
mas/neteisingumas, ekonominės sistemos kodas yra mokumas/nemokumas) [257, p. 14]. 
Taigi sistemos funkcinis unikalumas apibrėžiamas per specifinį jos kodą, o viešąjį valdymą 
traktuojant kaip viešąją politiką ir administravimą ir žvelgiant į jų santykius per politikos 
ir administravimo dichotomijos prizmę, kurios pagrindinis principas yra politikų (poli-
tikos formavimo principas) ir administratorių (vadybininkų, veikiančių pagal mokslinės 
vadybos principus) funkcijų atskyrimas [40, p. 550], skatina kalbėti apie dvi skirtingas 
sistemas, turinčias skirtingas funkcijas ir skirtingus kodus. N.Luhmanas, nagrinėdamas 
funkcines socialines sistemas, pastebėjo, kad politinės sistemos kodas yra jėga/nejėga, 
galia/ negalia [257, p. 14]. Anot M.Beyrle‘o, politika yra sistema, užtikrinanti visuome-
nės savisaugą bei egzistenciją, kuri garantuoja individams tinkamas gyvenimo sąlygas bei 
sprendžia kolektyvines problemas. Ši funkcija realizuojama per valstybę bei siūlo auto-
ritarinius veiklos realizavimo būdus [94, p. 7], t.y. veda prie išskirtinės galios koncepto. 
Ch.Fuchsas bei J.Collier politinę saviorganizaciją sieja su valstybe, kuri organizuojama 
per procedūrų ir institucijų tinklą akumuliuoja jėgą (galią) ir politinį kapitalą [97, p. 9]. 
Taigi kaupiamas politinės sistemos kodas yra politinė galia, kurios paskirtis išskirtinių 
sprendimų priėmimas. Atkreiptinas dėmesys, kad pats galios konceptas ir jo aiškinimas 
skirtingų autorių yra skirtingi ir neretai net ir kontraversiški, nors M.Foucault‘o, P. Bour-
dieu ir J.Baudrillardo teorijose teigiama, kad galia yra išskaidyta visuomenėje, o ne sutelk-
ta tik vienoje jos vietoje, tačiau jei P. Bourdieu teigia, kad galią galimą turėti ir analizuoja 
jos išteklius, M. Foucault įsitikinęs, kad galia nėra grupių ar individų nuosavybė [108,  
p. 116]. Taikydami M.Foucault idėjas, valdžia turėtų būti suprasta kaip integrali struktūra, 
kurioje nėra opozicinių darinių, kuriems skiriamas valdymas, greičiau yra aibė valdymo 
atramos taškų, kurie yra paslankūs ir kintami, o jų dalinis stabilumas, laiduojamas per 
institucinę valstybinę infrastruktūrą, kitus socialinius konstruktus bei yra legitimuotas 
tačiau šis stabilizacijos apvalkalas savaime neturėtų būti suprantamas kaip galia grynuoju 
pavidalu ir netapatinamas su konkrečiais asmenimis. Valdymo galia, tarsi judantis valdan-
čiųjų ir valdomųjų integralumą užtikrinantis vektorius. J.Baudrillard tvirtina, kad galia 
yra taip išskaidyta, kad nebėra prasmės kalbėti apie jos šaltinius ir raišką, deklaruoda-
mas tikrosios galios mirtį [108, p. 116]. Galia taip pat gali būti suprantama kaip siekis 
daryti įtaką sprendimams ir procesams savo interesų labui arba dominuoti. Dominavimas 
visada apima sankcijas, represijas, smurto grėsmę ir asimetrišką galios distribuciją [95,  
p. 16].Nepaisant skirtingų autorių požiūrio į galios konceptą, vistik pripažintina, kad galia 
objektyviai egzistuoja ir dabar gali būti laikoma politinės sistemos kodu. Sudėtingiau yra 
apibrėžti viešojo administravimo kodą, nes išskirtinė poveikio/reguliavimo galia kitų sis-
temų atžvilgiu būdinga ne tik politikai, bet ir administravimui, tiesa, politikos formavimo 
galia yra pripažįstama piliečių (tiesioginė piliečių galia), o administratorių galia –politikų 
(t.y. išvestinė piliečių galia). Ne gana to, nors politikos ir administravimo poliai yra ats-
kiri, tačiau jų funkcijos viena kitą papildo ir tarsi persidengia: politika prižiūri administ-
ravimo veiklą, o administravimas įtraukiamas į politikos formavimą [195, p. 187], todėl 
viešojo valdymo kaip tik viešosios politikos arba tik viešojo administravimo sinonimo 
traktavimas susiaurina viešojo valdymo turinį. Vaizdžiai pasakius, viešąją politiką būtų 
galima suprasti kaip viziją, o administravimą – kaip vizijos įgyvendinimo aparatą, tech-
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niką ar instrumentą. Augant administravimo vaidmeniui sprendimų priėmimo procese, 
augo ir administravimo sąveikos su politika intensyvumas. Vykstant pokyčiams visuome-
nės gyvenime, tradicinis politikos ir administravimo dichotomijos modelis nebepateisina 
keliamų jam lūkesčių ir neatitinka visuomenėje vykstančių procesų [195, p. 184], todėl 
atsirado poreikis naujai pažvelgti į politikos ir administravimo santykius, dėl to susiforma-
vo papildomumo modelis, kuriuo politika ir administravimas traktuojami kaip viena kitą 
papildančios funkcijos: pabrėžiant tarpusavio priklausomybę, paklusnumą kartu su nepri-
klausomybe, tam tikru politikos pirmenybės laipsnio išlaikymu, politikos vertinimu kartu 
su profesionalumo standartų palaikymu. Pagrindinė sąvybė, kuri skiria papildomumo bei 
politikos ir administravimo dichotomijos modelius yra ta, kad politika ir administravimas 
papildomumo modelyje dalinasi atsakomybės sritimis, sąveikauja ir kartu veikia vienas 
kitą [195, p. 184–185]. 

Šis modelis suteikia galimybę viešąjį valdymą traktuoti kaip integralią sistemą ir nu-
mato, ne tik kokius vaidmenis turi užimti politika ir administravimas, bet ir administ-
ravimo funkcijas formuojant politiką, t.y. konfliktų sprendimas, vadovavimas politikai, 
politikos inicijavimas ir formulavimas, tikslų iškėlimas, išteklių paskirstymas, politikos 
analizė ir tąsa. Administravimas analizuoja politiką, kaupia ir sistemina informaciją bei 
teikia ją visuomenei [195, p. 186]. 

Taigi dichotomijos modelis ignoruoja ar net dirbtinai skiria politikų ir administratorių 
veiklos sritis, o papildomumo modelis leidžia politiką ir administravimą traktuoti kaip du 
sąveikaujančius sistemos elementus. Viešojo administravimo ir viešosios politikos tarpu-
savio priklausomybė nurodo bendros viešojo valdymo sistemos susiformavimą, o šių sis-
temų dichotomija yra kuriama, siekiant administracinių biurokratinių struktūrų dalyvavi-
mo politikoje, nebūnant už ją realiai atsakingoms ar vykdyti politinę veiklą, ją grindžiant 
techniniais, juridiniais kriterijais [224, p. 23], kurie nesudaro prielaidų įtarti politiniu 
angažuotumu. Identifikuojamas viešosios politikos ir viešojo administravimo persiden-
gimas ir sąveika (labiau bendri nei skirtingi viešosios politikos ir viešojo administravimo 
modeliai, veiklos metodai, procedūros) [224, p. 23] bei papildomumo modelio požiūris 
suteikia galimybę viešąjį valdymą traktuoti ir analizuoti kaip atskirą ir vientisą funkcinę 
sistemą. Viešasis valdymas savo vykdoma funkcija yra unikali sistema (net jei būtų mė-
ginama teigti, kad ji gali būti pakeičiama politinės ar viešojo administravimo sistemos ir 
pvz., privataus sektoriaus institucijų tinklo konglomeratu), nes ji turi visus būtinus tokiai 
sistemai atributus, t.y. kalbą, simbolinę komunikacinę terpę ir kontekstą(aplinką). 

Viešojo valdymo komunikacijos tai išplėtotos valdymo ir nevaldymo; reguliavimo ir 
nereguliavimo, galios ir negalios požiūriu kategorijos (kodai) ir atsižvelgiant į šiai sistemai 
būdingą komunikaciją, plėtojamas jai reikšmingų sąvokų ir priežastingumo metodų me-
chanizmas. Viešasis valdymas turėtų būti suprastas kaip socialinė sistema ar visuomenės 
posistemė, egzistuojanti šalia kitų posistemių ir realizuojanti vienintelę valdymo (nors, 
anot J.E. Lane, viešasis valdymas vykdo paskirstymo, perskirstymo ir reguliavimo funkci-
jas, turėdamas galios (poveikio) regalijas, plačiąja prasme tai bus laikytina valdymo funk-
cija [163]), kurią determinuoja galios konceptas (komunikacijos kodas). 

Viešojo valdymo sistemai kaip autopoetinei sistemai keliamas operatyvaus uždaru-
mo ir sąlyginio atvirumo reikalavimas. Remiantis N.Luhmano teorija, galima teigti, kad 
viešojo valdymo sistema kaip komunikacinė sistema yra kognityviškai atvira, tačiau nor-
matyviškai uždara, t.y. ši sistema yra atvira pažinimui, nuolatos pripažįsta bei reaguoja į 
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pokyčius kitose sistemose (ekonominius, teisinius, mokslinius ir pan.), bet tuo pačiu ji 
gali stebėti aplinką, remdamasi tik savo pačios vertinimo ir interpretacinėmis kategori-
jomis. Jeigu būtų pritarta N.Luhmano reikalavimams, keliamiems autopoetinei sistemai, 
būtų galima teigti, kad viešasis valdymas kaip sistema negali veikti kitose sistemose, nes 
komunikacijos yra įmanomos tik pačiose komunikacinėse sistemose, bet ne tarp jų, sis-
tema palaiko gyvybę pasitelkdama tik jai būdingus diskursyvius kriterijus, kuriuos nuo-
latos atgamina sistemos viduje. N.Luhmano idėjos sudaro prielaidas teigti, kad viešojo 
valdymo sistema turi skatinti ir padėti kitoms sritims (sistemoms) savarankiškai plėtotis, 
tačiau negali veikti jose (t.y. ji tampa kitoms sistemos aplinka). Viešojo valdymo sistema, 
pasitelkdama savo galią kitų sistemų atžvilgiu, per leidžiamus norminius dokumentus ir 
valstybinio finansavimo mechanizmus daro įtaką vienų sričių plėtraiir vystymuosi bei kitų 
sričių stagnacijai.

N.Luhmano autopoezės teorija grynuoju pavidalu viešojo valdymo sistemos atžvilgiu 
susiduria su tam tikrais probleminiais aspektais – ji suteikia galimybę apibūdinti sistemą 
tik duotuoju momentu, priešingai nei pvz., kritinė teorija, kuri analizuoja, kaip pakeisti 
sistemą, kad ji funkcionuotų geriau. Tai reiškia, kad N.Luhmano idėjos ignoruoja sistemos 
transformacijos procesus (jų valdymo aspektu), jis pokyčius traktuoja kaip šalutinį siste-
moje vykstančių komunikacijų produktą, o tai sudaro prielaidas teigti, kad pokyčiai prak-
tiškai yra nenuspėjami ir sudėtingai valdomi. N.Luhmano kritikai atkartoja J.Habermaso 
mintį, kad socialinių problemų, siekio atrasti visuomenės tobulinimo būdus bei žmogiš-
kosios pažangos ir emancipacijos būdų paieškos ignoravimas veda prie instrumentinės ir 
funkcinio priežastingumo logikos [94, p. 114]. Anot J.Habermaso, N.Luhmanas ignoruoja 
intersubjektyvią ir demokratinę socialinių santykių dimensijas, o N.Luhmannas teigia, 
kad modernios visuomenės yra per daug kompleksiškos, kad leistų diskursyvų sprendimų 
priėmimą. Dėl šių diskusijų kaip alternatyva autopoezės koncepcijai ne retai yra siūloma 
kritinė socialinių sistemų teorija, kuri yra orientuota į socialinių pokyčių vykdymą, t.y. 
ją domina ne visuomenė kaip tokia, tačiau visuomenė tokia ir turėtų būti [102, p. 10]. 
Šalia statiško požiūrio į visuomenę, N.Luhmanas yra dažnai kritikuojamas dėl jo teorijos 
aklumo socialinėms problemoms. Jis apibrėžia visuomenę/sistemą tokią, kokia ji egzis-
tuoja, o ne tokią, kokia ji turėtų būti. N.Luhmanas konstatuoja, kad žmonėmis negalima 
manipuliuoti, nes jie, kaip ir bet kuri kita sistema, konstruoja legalią realybę [100, p. 113], 
o tai tai reiškia, kadjų galimybės kurti norimą realybę yra ribotos. Tačiau remdamasis dua-
listiniu sistemos ir aplinkos konceptu, N.Luhmanas negali paaiškinti, kaip spręsti, pvz., 
aplinkosaugines problemas, jis veikiau domisi, kaip visuomenė komunikuoja apie šias 
problemas. Anot jo, aplinkosauginės problemos egzistuoja tik todėl, kad jos yra komu-
nikuojamos kaip problemos, analogiškas principas galioja ir kitoms socialinėms proble-
moms. N.Luhmanas teisus ta prasme, kad jeigu apie problemas nebūtų komunikuojama, 
jos iš tiesų nebūtų laikomos problemomis, nes apie jas tiesiog nebūtų žinoma, tačiau fakto 
žinojimas ar nežinojimas nenulemia fakto buvimo kaip objektyvaus reiškinio. Tačiau ne-
paisant šių akivaizdžių probleminių aspektų, viešojo valdymo sistema pasižymi būdingais 
autopoezės bruožais, o probleminiai aspektai gali būti sprendžiami pasitelkus papildomų 
teorinių įžvalgų.

Modernioje visuomenėje valstybė gali būti laikoma viešojo valdymo saviorganizacijos 
proceso organizacinis vienetas, kurio struktūrinis pagrindas yra organizuojamas naudo-
jantis demokratinių struktūrų (institucijos) bei procedūrų ir kompetencijų tinklu, siekiant 
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akumuliuoti galią bei politinį kapitalą. Vienų grupių galios augimas reiškia kitų grupių 
galios mažėjimą, valstybės kaip viešojo valdymo saviorganizacijos formos funkcionavimas 
pagrįstas asimetriniu galios panaudojimu. Kolektyviniai sprendimai (teisė), jėgos struktū-
ros (parlamentas, vyriausybė, teismai ir pan.), viešojo valdymo institucijos (ministerijos ir 
kt. viešojo valdymo institucijos) atspindi egzistuojančius galios santykius ir egzistuojantį 
galios (valdymo įgaliojimų) panaudojimo ir veikimo tinklą (kaip galia įgaunama, naudo-
jama, lokalizuojama ir išnyksta) [102, p. 9 ]. 

Viešojo valdymo sistemos perkūrimo/saviorganizacijos procesas yra dualus procesas, 
apimantis agentūras (sprendimų procedūras) ir įgalinimas/konstravimą [98, p. 8], kuris 
konceptualiai atvaizduotas 2 pav.

agentūra konstravimas / įgalinimas

Viešojo valdymo struktūros

viešojo valdymo
saviorganizacijos procesas

Šaltinis: sudaryta pagal Ch.Fuchs

2 pav. Viešojo valdymo saviorganizacijos procesas

Viešojo valdymo santykių rezultatas yra naujų galios struktūrų iškilimas. Šios struk-
tūros (įgalina ir konstruoja asmenų veiksmus visuomenėje bei veda prie naujų viešosios 
valdžios veiklų, kurios pačios sau nustato tikslus, keičiančius ar darančius įtaką egzistuo-
jančioms taisyklėms(normoms) ir galios pasiskirstymui. Agentūra yra kūrimo veiksmas, 
kuris veda prie naujų viešojo valdymo realybės sąlygų susidarymo. Šio proceso ciklišku-
mas atskleidžia viešojo valdymo sistemos dinaminį pobūdį – matyti, kad viešojo valdymo 
sistema grindžiama viešojo valdymo veikėjų kūrybiškumu bei inovacijomis, viešojo valdy-
mo sistema apibrėžiama kaip persikurianti sistema, kuri nuolatos reprodukuoja pati save 
per viešojo valdymo agentūras [102, p. 10].

Problemiškiausias viešojo valdymo saviorganizacijos aspektas yra naujų veikėjų įeiga į 
sistemą, pvz., socialinių judėjimų, kuriuos N.Luhmanas traktavo tik alternatyvomis dėl al-
ternatyvų. Anot jo, tokių judėjimų protesto objektas yra funkcinė visuomenės diferencia-
cija, socialiniai judėjimai ir jų vykdomi protestai yra tik pseudo įvykiai, kurie yra betiksliai 
ir pavojingi, pasižymi tik reaktyvia, o ne aktyvia pozicija [100, p. 114]. Tačiau modernioje 
visuomenėje viena iš pilietinių teisių realizavimo formų ir yra socialiniai judėjimai. Kri-
tinės socialinės teorijos atstovai teigia, kad tokie judėjimai reiškia nepasitenkinimą eg-
zistuojančiomis struktūromis bei gali skatinti teigiamus pokyčius sistemoje. A.Gramskis 
teigė, kad valstybė reiškia viešojo valdymo visuomenės bei pilietinės visuomenės sumą 
[102, p. 11]. Tokia nuomonė formuoja požiūrį, kad valstybėje egzistuoja integralios viešojo 
valdymo normų ir pilietinės visuomenės sistemos, kur viešojo valdymo sistemos elemen-
tai formuojasi per formalią politinę infrastruktūrą: politines partijas, viešojo sektoriaus 
institucijas, o pilietinė visuomenė – per neformalius visuomeninius judėjimus, nevyriau-
sybines organizacijas ir pan., kurios struktūrinio sugretinimo principu daro įtaką viešojo 
valdymo sistemai, o Ch. Fuchsas teigia, kad nevyriausybinės organizacijos ir socialiniai 
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judėjimai (pilietinė visuomenė) yra tiesioginiai viešojo valdymo sistemos elementai [102, 
p. 19]. Socialiniai judėjimai gali būti viešojo valdymo sistemos veikėjas, kuris gali inicijuo-
ti pokyčius viešojo valdymo sistemoje, todėl N.Luhmano teigtas socialinių judėjimų eli-
minavimas moderniose visuomenėse yra kontraversiškas faktas, greta šio klausimo kyla ir 
patekimo į sistemą klausimas, ar visi veikėjai (pvz., socialiniai judėjimai) gali patekti į vie-
šojo valdymo sistemą, jeigu ne, tai kurie arba tiksliau, kas nulemia patekimo/nepatekimo 
į sistemą klausimą. Neretai kooperacija yra siūloma kaip socialinės saviorganizacijos mo-
delis, kuris sprendžia saviorganizacijos problemas (ypač įėjimo į sistemą bei jos keitimo 
klausimus), kooperacija suprantama kaip veikėjų komunikaciniais veiksmais suderintas 
egzistuojančių struktūrų naudojimas siekiant sukurti naujas struktūras. Tačiau koopera-
cija savaime negarantuoja įsijungimo į socialinę sistemą. Šiam aspektui iliustruoti galima 
palyginti pastaruoju metu Lietuvoje ganėtinai žymius socialinių judėjimų patekimo į vie-
šojo valdymo sistemą bei pokyčių inicijavimo joje pavyzdžius – pirmasis pavyzdys – dėl re-
ferendumo dėl žemės pardavimo užsieniečiams iniciatyvinė grupė bei jos siekiai inicijuoti 
referendumą, ir antrasis pavyzdys „Baltųjų pirštinių“ judėjimas. Abu socialiniai judėjimai 
veikia organizuotai, atstovauja tam tikrą dalį sociumo (atsižvelgiant į Iniciatyvinės gru-
pės dėl žemės pardavimo užsieniečiams surinktų parašų kiekį, teigtina, kad piliečių dalis 
siekė per 300 tūkst.), tačiau šios iniciatyvinės grupės mėginimai patekti į viešojo valdymo 
sistemą ir vykdyti joje pokyčius baigėsi nesėkme, o „Baltosios pirštinės“ pastaruoju metu 
pastebimai tampa viešojo valdymo sistemos dalyviu (idėjinis „Baltųjų pirštinių“ lyderis 
netgi tapo vienos iš didžiausių Lietuvos partijų nariu). Natūraliai kyla klausimas, kodėl su-
siklostė toks skirtingas socialinių judėjimų likimas bei akceptavimas. Atsakymų gali būti 
daug ir įvairių (pvz.: skirtingi socialinių judėjimų tikslai ir jų patrauklumas visuomenei, 
neaiški ar nepriimtina veikimo logika, neaktualūs judėjimu keliami probleminiai klausi-
mai ir pan.), pritaikius V.Budanovo vieną iš būties principų (būdingų sinergetikai, arba iš 
jos kilusiai saviorganizacijos teorijai) hierarchiją, kuri teigia, kad sistema yra hierarchiškai 
struktūruota ir bet kurie į sistemą įsiliejantys elementai turėtų atiduoti dalį savo funkcijų ir 
tam tikrą laipsnį savarankiškumo [145, p. 59], iniciatyvinės grupės dėl žemės paradavimo 
užsieniečiams nariai viešojoje erdvėje tai padaryti aiškiai atsisakė, deklaruodami, kad jie 
pasisakė prieš sistemą, aiškino sistemos veikimo logikos trūkumus ir žalingumą ir kt., o 
„Baltosios pirštinės“ elgėsi visiškai priešingai – jų lyderis viešojoje erdvėje deklaravo sie-
kį prisidėti prie sistemos veiklos efektyvumo, skaidrumo bei siekė bendradarbiavimo su 
visomis pagrindinėmis sistemos struktūromis. Antrasis svarbus aspektas yra H.Hakeno 
įvardintų tvarkos parametrų veikimo logika, t.y. naujiems elementams patekus į sistemą 
bei atidavus tam tikrą laipsnį savarankiškumo jų idėjos ir siekiai gali tapti bendrais visai 
sistemai, tik dėl tvarkos parametrų, kurie organizuoja ir nustato žemesnių hierarchinių 
lygių elgesį, jie sinchronizuoja ir pajungia sistemą bendram kolektyviniam vyksmui. O tai 
reiškia, kad jei aukščiausiame sistemos hierarchiniame lygmenyje nėra siekio priimti tam 
tikrą idėją ar vykdyti tam tikrus veiksmus, praktiškai naujai įsijungusios struktūros siekiai 
lieka tik jos siekiais, kurių realizavimas paralyžiuojamas ir palaipsniui elementas arba per-
ima sistemos tikslus ir atsisako/ iš esmės koreguoja savuosius, arba pašalinamas iš siste-
mos. Analizuojant šias aplinkybes, galima teigti, kad taip ir atsitiko su iniciatyvinės grupės 
dėl žemės pardavimo užsieniečiams veikla, ji buvo kategoriškai atmesta viešojo valdymo 
sistemos aukščiausiųjų hierarchinių lygmenų, dar daugiau, buvo komunikuojama šiai gru-
pei nepalanki ir nepalaikanti informacija, savo ruožtu iniciatyvinė grupė nepriėmė siste-
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mos siūlomų tikslų (atsisakyti referendumo, skaidyti ir kitaip dėstyti klausimus ir pan.) 
ir galiausiai socialinis judėjimas, nors ir pasiekė tam tikrą rezultatą (vyko referendumas), 
buvo eliminuotas iš sistemos be galimybių grįžti į ją (neigiama iškomunikuota informacija 
tiek apie pačią referendumo logiką, tiek apie „vėjais paleistas“ biudžeto lėšas ilgam nuspal-
vino šio judėjimo veiklą tamsiomis spalvomis). Priešingai atsitiko su „Baltosiomis piršti-
nėmis“, kurios pvz., rinkimų periodu siekė užtikrinti skaidrių rinkimų vyksmą ir „Baltųjų 
pirštinių“ savanoriai „gaudė“ rinkimų proceso pažeidėjus, t.y. socialinis judėjimas abso-
liučiai atitiko formaliai deklaruojamus sistemos tikslus, netgi tam tikra prasme stiprino 
sistemos siekius, šio socialinio judėjimo komunikacija vykdoma tik teigiamai, giriamas 
judėjimo iniciatyvumas ir pasiekimai, aukščiausi sistemos elementai komunikuoja žinią 
apie šio socialinio judėjimo naudą ir poreikį. Taip judėjimas priimamas į sistemą ir tampa 
jos dalimi, dalyvauja sistemos veiklose, atstovauja dalies visuomenės narių interesus, tuo 
pačiu sustiprindamas dalies viešojo valdymo sistemos veikėjų pozicijas sistemoje, taigi lyg 
ir tam tikru mastu prisidėdamas ir prie demokratijos procesų plėtros sistemoje, tačiau, 
vargu, ar tokia sisteminė dalyvių atranka iki galo atitinka demokratijos ir jos plėtros idėjas. 
Šie faktai vis dar liudija tam tikro laipsnio viešojo valdymo sistemos uždarumą.

Taigi apibendrinant galima teigti, kad moderniose visuomenėse viešojo valdymo siste-
mos autopoezė ir saviorganizacijos procesai yra pagrįsti akumuliacijos procesais bei kon-
kurencija. Modernios demokratijos grindžiamos galios ir balsų kaupimu, esminis politikų 
motyvas yra disponuoti galia, siekiant realizuoti jų politinius tikslus. Būtina pažymėti, 
kad viešojo valdymo autopoezės procesas savo pobūdžiu yra gana konservatyvus, nes dėl 
anksčiau aptarto politikų galios viršenybės administratorių atžvilgiu, viešojo valdymo sis-
temos savireproducija yra glaudžiai susijusi su rinkiminiais laikotarpiais, kada keičiantis 
veikėjams persiskirsto galios centrai ir suaktyvėja savireprodukcijos procesas. 

1.1.3. Viešasis valdymas ir rinka: saviorganizuojančių sistemų sąveika kaip viešojo  
 valdymo transformacijų kontekstas

„Pastaraisiais metais, Kinijai augant, Volstrytui krentant, 
Vašingtonui esant aklavietėje, o euro zonai atliekant savižudybę, 

senos liberalios tiesos buvo pervertintos: valstybės valdomas 
kapitalizmas ir autoritarinė modernizacija grįžta į madą“. 

The Economist

 Disertacija nagrinėjamos temos aspektu, rinkos ir valstybės santykiai tampa itin svar-
biu objektu, t.y. jeigu būtų pritarta prielaidai, kad rinka yra dominuojanti sistema viešojo 
valdymo sistemos atžvilgiu, tada kapitalo akumuliacijos procesai taps vis labiau apiman-
čiais visas gyvenimo sritis, taigi neliks nepaliesta ir socialinių paslaugų teikimo sistema 
(galima tikėtis socialinių paslaugų sistemos traukimosi tendencijų arba priešingai – naujų 
vartotojų grupių kūrimo poreikis gali lemti dėmesio žmonių įgalinimui per socialinių pas-
laugų sistemos plėtrą), jeigu vistik manytina, kad viešoji valdžia yra dominuojanti rinkos 
atžvilgiu sistema (pvz., per rinkos reguliavimo funkciją), tada yra tikėtina, kad socialinių 
paslaugų sistemos pokyčius lems tik pokyčiai viešojo valdymo sistemoje ir pan. 

Sistemų teorijos atstovai, visų pirma N.Luhmanas kėlė radikalų klausimą, ar valstybė 
(viešoji valdžia) yra apskritai pajėgi kompetentingai ir tinkamai kontroliuoti visuomenės 

http://www.economist.com/news/leaders/21582256-emerging-market-slowdown-not-beginning-bust-it-turning-point
http://www.economist.com/news/leaders/21582256-emerging-market-slowdown-not-beginning-bust-it-turning-point
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sistemas, atsižvelgiant į augantį kompleksiškumą ir visuomenės funkcinę diferenciaciją. 
N.Luhmanas siūlė atskirti valstybę nuo politinės kontrolės iliuzijų, kaip nuo XIXa. relikto. 
Plėtojantis naujoms technologijoms bei augant politinių ir ekonominių procesų globali-
zacijai, auga poreikis modernizuoti valstybinį sektorių. Buvo ieškoma naujų valstybinės 
kontrolės formų, kurios galėtų remtis konsensusu tarp valstybinės kontrolės ir veiklumo 
bei rinkos mechanizmų [227]. Moderni visuomenė yra apibūdinama kaip išcentruota, nes 
bet kuri subsistema turi savo nuosavą saviorganizacijos logiką. Dėl kompleksiškumo ir 
tinklinio modernios visuomenės pobūdžio, pastaroji pasižymi policentrizmu bei decent-
ralizacija, vadinasi, sistemos negali daryti įtakos, valdyti ar reguliuoti vienai kitą. Anot 
N.Luhmano, valstybės mėginimai spręsti socialines problemas neretai būna bergždi, nes 
politika gali veikti ir spręsti tik pagal savo sistemą, o kitose funkciškai diferencijuotos vi-
suomenės subsistemose ji jokios įtakos neturi [102, p. 5]. A.Dunsire‘as teigia, kad viešasis 
valdymas yra autopoetinė sistema ir dėl šios priežasties socialinės sistemos yra neregu-
liuojamos jokio centro. Ši savirorganizacijos sąvokos interpretacija iliustruoja nuostatą, 
kad visos visuomenės subsistemos yra operatyviai uždaros ir autonomiškos, taigi viešo-
sios valdžios intervencija būtų žalinga [102, p. 5]. Ch. Fuchsas, visuomenę apibrėždamas 
per socialinę saviorganizaciją, išskiria tris bazinius ciklus: ekonomikos, politikos ir kultū-
ros, iš kurių kiekviename yra gaminama skirtingo tipo informacija, darydama skirtingą 
įtaką individo veiksmams ir mąstymui. Anot mokslininko, visos išvardytos posistemės 
gali funkcionuoti skyrium nuo kitų, tačiau taip pat gali veikti integruotai. Ekonomiką jis 
įvardija visuomenės pagrindu, kuri, pasinaudodama gamybinėmis jėgomis, nustatytu dvi-
gubu produkcijos ir reprodukcijos procesu vystosi ekonominės santvarkos link. Pastaroji 
yra politinės saviorganizacijos ciklo pagrindas, ją sudaro dvigubas sprendimo ir vykdymo 
procesas, kurio rezultatas yra sprendimų galios iškilimas. Sprendimai koncentruoja socia-
linių resursų naudojimą ir paskirstymą. Politika yra kultūrinės saviorganizacijos ciklo 
pagrindas, ji susideda iš dvigubo formavimo ir dalyvavimo proceso, kuri veda prie struk-
tūrų iškilimo [95, p. 46]. Anot Ch.Fuchso, toks modelis iliustruoja socialinės sistemos 
(visuomenės) perkūrimo procesą, kurią jis traktuoja ne kaip mechanišką visumą, bet kaip 
kompleksinę sistemą, apibrėžiamą per reprodukciją saviorganizacijos ciklais, operuojant 
abipusiu bei multidimensiniu priežastingumu [99, p. 47]. Mokslininkas, teigia, kad eko-
nomika, politika ir kultūra yra tarpusavyje susijusios ir daro įtaką viena kitai ir šio teiginio 
praktiškai neįmanoma paneigti.

Apskritai, egzistuoja du radikaliai priešingi požiūriai į valstybės (viešosios valdžios) ir 
rinkos santykius: (i) įsitikinimas, kad rinkos geriausiai veikia jas išlaisvinus iš platesnių re-
guliavimo formų (liberali politinė ekonominė teorija bei neoliberalizmas); (ii) manymas, 
kad ekonominė gerovė priklauso nuo viešosios valdžios vykdomų priemonių, kuriomis 
koreguojami prasto rinkos veikimo rezultatai ir mažinamo ekonominės konkurencijos 
sukurtos nelygybės (gerovės ekonomikos teorija). Ekonomikos atskyrimas nuo valdymo 
yra laikomas probleminiu dalyku, nes jų skiriamoji riba nėra iki galo aiški ir patikima 
[265]. Todėl šalia šių dviejų požiūrių plačiai vystomi ir alternatyvūs požiūriai, siekiantys 
integruoti pirmuosius du, pvz.: dualistinis požiūris, teigiantis, kad tiek rinka, tiek viešoji 
valdžia yra nepriklausomos sistemos, kurios veikia pagal savo vidinę logiką ir tarp šių sis-
temų nėra didelės sąveikos ar įtakos kitai sistemai, ir kompleksinis požiūris, teigiantis, kad 
šios dvi sistemos yra santykinai autonomiškos, t.y. jų funkcijos paklūsta sistemos vidinei 
logikai, bet ši vidinė funkcinė logika yra struktūriškai poruojama su kita sistema, taigi 
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yra tam tikru laipsniu priklausoma nuo kitos sistemos ir prisideda prie savireprodukcijos 
procesų [102, p. 2]. Ch.Fuchsas siūlo, kalbant apie viešosios valdžios ir rinkos (politikos 
ir ekonomikos) santykius, interaktyvios autonomijos konceptą, kuris teigia, kad komplek-
sinės sistemos funkcionuoja pagal jų pačių logiką bei jos gali veikti kaip sistema, jeigu ji 
yra grindžiama jos aplinkos sistemomis ir nuolatos sąveikauja su šiomis sistemomis [102,  
p. 2], taigi ekonomika ir politika yra autonomiškos ir tuo pačiu metu tarpusavyje susijusios. 

(i) Ekonominių ir politinių pokyčių tarpusavio ryšių klausimai tampa itin aktualūs 
8–9 dešimt., įsigalint proneoliberalioms vyriausybėms. Šiuo periodu imtasi kapitalistinės 
sistemos perstruktūravimo reformų. Anot marksistų, nacionalinių valstybių ir fordisti-
nių (modernių) ekonomikų stabilumas buvo grindžiamas institucinių struktūrų tinklu, 
kuris apėmė: (1) korporacinius vyriausybės, kapitalo ir darbo susitarimus; (2) Š.Atlanto 
valstybių sistemą; (3) gamybą vidaus rinkoms; (4) Keinso gerovės struktūras. O perėjimui 
prie postfordinio (arba postmodernaus) kaupimo režimo būdinga: (1) pokarinio sutarimo 
žlugimas; (2) tautinės valstybės išsikvėpimas;(3) korporacinės nuosavybės, gamybos bei 
paskirstymo internacionalizavimas bei (4) aprūpinimo gerove mažinimas [265]. Marksis-
tai teigė, kad rinka (bazinė struktūra) yra apibrėžianti viešąją valdžią bei kultūrą (super-
struktūras)[102, p. 2]. M.Friedmanas suabejojo, kad valstybė gali laiduoti visišką užimtu-
mą rinkos ekonomikos sąlygomis. Anot jo, rinkos veikėjai ne tik reaguoja į rinkos kainos 
signalus, bet ir derina savo rinkos elgseną, atsižvelgiant į vyriausybės siunčiamus ženklus. 
Ši nuostata iš esmės užkirto kelią vyriausybėms įsikišti į rinkos procesus, šiek tiek įta-
kos politikos veikimui liko pasiūlos valdyme. M.Friedmano idėjos labiausiai išpopuliarėjo 
ang losaksiškose ekonomikose ir buvo realizuojamos per dereguliavimo programas, pri-
vatizavimą, darbo užmokesčio politikos ir užimtumo apsaugos formų panaikinimą [265]. 
Anot F.A.Hayeko, rinkos ekonomika yra spontaniška tvarka, kuri netarnauja specifiniams 
tikslams ir nuolatos gamina naujas sistemos dalis. Egzistuoja tik abstrakčios kontekstinės 
taisyklės, o sistemos vystymosi nuspėjamumas yra labai ribotas. Pasak jo, kišimasis į speci-
finės tvarkos (rinkos) veikimą gali būti labai žalingas, sistema sugeba valdyti ir organizuoti 
pati save [102, p. 5]. F.A. Hayekas, kaip ir A.Smith, kalba apie „nematomos rankos“ veikimą 
arba autonomišką saviorganizaciją, t.y. atskiria šių sričių koegzistavimo teritorijas – rinka, 
kaip privataus kaupimo sritis, atskirta nuo valstybės, ir kaip viešosios valdžios teritorijos. 
A.Smith visuomeninę santvarką grindė ne suvereniai valstybei būdinga vertikalaus pa-
valdumo struktūra, privačiais individų mainų santykiais bei „Tautų turte“ išdėstė požiūrį, 
kad valdovas negali būti tiek išmintingas, kad gebėtų valdyti privatų ekonominį veiksmą, 
ir konstatavo, kad rinkos ekonomika skiriasi nuo vyriausybės procedūrų. A.Smith išskiria 
tokias viešosios valdžios veikimo sritis ir ribas: kaip rinkos ekonomikos veikimo apsauga, 
legitimuota teisingumo sistema, viešieji darbai ir pan. [265]. Anot Ch. Fuchso, moderni 
visuomenė yra grindžiama akumuliacinių procesų ir kompetencijos logika, egzistuojančia 
visose visuomenėse, tokia logika yra rinkos pagrindas, taigi tai lyg ir turėtų reikšti, kad 
rinka yra dominuojanti, tačiau nedeterminuojanti sistema [102, p. 15]. B.Jessop teigia, 
kad viešoji valdžia ir rinka yra struktūriškai poruojamos, sistemos yra operatyviai auto-
nomiškos ir nepriklausomos, tačiau rinka dėl spontaniškos savireorganizacijos procesų 
yra dominuojanti [139, p. 41]. Tačiau retrospektyvinė analizė sukeikia galimybę teigti, kad 
liberalus rinkų veikimas sunkiai tvarkėsi su kai kuriais iššūkiais: nacionalinės ekonomikos 
stabilumo laidavimo poreikiu, individualių darbo mainų nunykimu per pramoninio kapi-
talizmo plėtrą, dėl to plėtojosi bendro gėrio ekonomiškai silpniausios grupėms naikinimo 
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tendencija, t.y. nemaža visuomenės dalis dėl laisvo rinkos veikimo atsidūrė visuomenės 
užribyje [265]. Nors F.A. Hayek mano, kad spontaniška tvarka negali būti valdoma ir pati 
savaime veda prie geriausio rezultato, o išorinė intervencija yra žalinga. Visgi visuomenės 
sistemos nėra uždaros ir galinčios realizuoti saviorganizacijos procesus nepriklausomai ir 
autonomiškai nuo asmens ar kitos susbsistemos. Pvz., rinka nėra autonomiška dėl egzis-
tuojančio antagonizmo, kuris sukelia rinkose krizes. Praktika parodė, kad savaime (rinkos 
veikimo rėmuose) šios krizės neišsisprendžia, tam neretai reikalinga viešosios valdžios in-
tervencija, ne gana to, rinka veikia paprastai neturi siekio veikti socialiai, kartais tam tikri 
sprendimai ar veiksmai yra ekonomiškai naudingi, tačiau socialiai yra absoliučiai žalingi. 
Šiuo atveju interaktyvi autonomija pabrėžia, kad socialinės sistemos yra atviros ir susi-
jusios, ši logika yra būtina sąlyga, siekiant paaiškinti kompleksinius, globalius tinklinius 
procesus [102, p. 13]. Liberalus rinkos veikimas sudarė prielaidas spartesniam šiuolaikinės 
socialinės apsaugos sistemos vystymuisi, kadangi atsirado būtinybė valstybei pasirūpinti 
tais žmonėmis, kurie tapo laisvos rinkos veikimo aukomis ir atsidūrė visuomenės užribyje. 
Oponuodamas šiai idėjai, A.Smith teigė, kad kišimasis į rinkos veikimą dėl „vargšų“ inte-
resų nėra tinkama ir pakankama priežastis, jo nuomone, rinkos skirstomieji mechanizmai 
yra užtektina priemonė spręsti socialines problemas.[187]. Postmodernaus kapitalizmo 
sąlygomis funkcionuojanti viešoji valdžia privalo ieškoti ir kurti naujų rinkų, kad visuo-
menės nariai turėtų darbą ar kitą užsiėmimą ir galėtų užsidirbti pinigų ,ar kitų mainų prie-
monių. Priešingu atveju – paklausos ir pasiūlos dėsniu gyvenanti visuomenė žlugs ir visų 
pirma tai tiesiogiai pasijus vadinamose visuomeninėse srityse: senatvės, ligos, nedarbo ir 
kitais atvejais. Liberalizmo ir neliberalios doktrinos įsigalėjimas ir plėtra mažina valstybi-
nio reguliavimo apimtis bei socialinės apsaugos sritis. Taigi šios teorijos siekia legalizuoti 
griežtą rinkos tvarką bei pagrįsti ekonominės logikos dominavimą, kaip savaiminį reiš-
kinį. Rinka yra nepajėgi suvaldyti visuomenėje vykstančius procesus savarankiškai, ypač 
problemines sritis. Valstybė, tam tikra prasme, yra rinkos gyvavimo garantas ir neigiamų 
pasekmių šalinimo aparatas. Tačiau postmoderni visuomenė yra apibrėžiama augančios 
ekonomikos autopoezės įtaka, rinka grįsti valdymo būdai veda prie augančių socialinių 
problemų, taigi tenka pergalvoti valdymo logiką [102]. 

 (ii) Nė viena iki šiol egzistavusi ekonomikos sistema – nei socializmas, nei komuniz-
mas, nei fašizmas ar laisvoji rinka – neišsprendė elitizmo, rasizmo ar skurdo problemų, 
visos sistemos (visuomenės), tiksliau jų funkcionavimas paremtas kapitalu (pinigais) bei 
ekonomine nelygybe, kai pranašumo siekiama bet kokia kaina, o turimų išteklių kiekis 
kuria galios sistemą per išteklių paskirstymą. Valstybė yra visuomenės koordinuojantis 
centras, išsivystęs per visuomenės autopoezės procesą. Ji turi lyderystės užduotis bei pa-
naudoja jėgą siekdama daryti įtaką. Heteronomija, kaip valstybės organizacijos princi-
pas, garantuoja visuomenės, kaip visumos, saviorganizaciją [102, p. 10].Viešajai valdžiai 
yra būdingas „santykinės autonomijos“ laipsnis ir atskyrimo nuo ekonomikos tam tikras 
laipsnis, nes politines struktūras formuoja ekonominės struktūros, tačiau jos išlaiko dalį 
autonomijos. Valstybei tenka išskirtinis vaidmuo reguliuojant tam tikrus visuomeninio 
gyvenimo aspektus ir sferas. Žiūrint iš šios pozicijos valstybė turėtų užtikrinti stabilią 
aplinką kapitalui kaupti, t.y. palaikyti tvarką, užtikrinti sutarimą, organizuoti infrastruktū-
rą ir pan. Taigi kapitalistinė valstybė laiduoja kapitalo kaupimo sąlygas. Viešosios valdžios 
sistema lemia visuomenės gyvenimo sąlygas, tarp jų ir ekonominių resursų paskirstymą 
tarp visuomenės narių. Politiniai santykiai yra grindžiami politikos veikėjų (politinių par-
tijų, visuomeninių organizacijų) tarpusavio sąveika, per kurią yra formuojama specifinė 
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politinės galios dispozicija ir kyla politiniai konfliktai [102, p. 9]. Rinkos savireguliacijos 
principus kritikavo Keinsas, pasisakantis už intervencinę vyriausybės politiką. Anot jo, 
Vyriausybė turėtų imtis paklausos skatinimo pasitelkdama įvairias priemones, taip pat lai-
duoti visišką užimtumą, reguliuoti vartojimą /paklausą reguliuodama palūkanų normas 
ir pan., t.y. viešoji valdžia plečia savo įgaliojimų ir valdymo ribas, siekdama eliminuoti 
liberalios rinkos veikimo trūkumų padarinius visuomenėje. Keinso požiūris taip pat su-
laukė rimtos kritikos, ypač XXa. 8 dešimt., kai iškilo teoriniai požiūriai, kad vyriausybės 
įsikišimas labiau kenkia rinkos procesams, nei juos pataiso [265]. Modernioje visuome-
nėje valstybė yra organizacinis viešosios valdžios saviorganizacijos vienis, kuris grindžia-
mas organizuotomis procedūromis ir reprezentatyvios demokratijos institucijomis, tai 
yra struktūrinės konkurencijos forma, apimanti galios ir politinio kapitalo akumuliaciją. 
Įvairios visuomenės grupės vykdo nuolatinę konkurencinę kovą siekdamos galios. Vals-
tybė yra viešosios valdžios saviorganizacijos forma, kuri yra grindžiama asimetriniu jėgos 
paskirstymu, dominavimu ir nuolatinėmis kuriamomis teisinėmis normomis ir leidžiant 
įstatymus bei sankcionavimu ir vykdant jo kontrolę, baudimo mechanizmais už bendrų 
taisyklių nesilaikymą. Politinės partijos siekia formuoti šį procesą pagal savo poreikius, 
taigi konkuruoja dėl įtakos ir galios akumuliavimo [102, p. 9]. Viešosios valdžios vertybė 
yra galia, kuri suteikia įgaliojimus priimti tam tikrus sprendimus bei kontroliuoti tam 
tikrų įvykių eigą. Siekiant realizuoti savo interesus, reikalingas tam tikras galios laipsnis, 
kuris yra laisvė. Nors globalizacija ir rinka keičia nacionalinės valstybės sampratą ir po-
būdį, egzistuoja nuomonės, kad valstybė vis dar išlieka visuomenės epicentru, kita vertus, 
besiformuojančios kapitalo santalkos diktuoja šiek tiek kitokią realybę.

Svarbu pažymėti, kad ištisinės aplinkos/sistemos galimų stabilių ir sudėtingų struk-
tūrų formų spektrą lemia nuosavų funkcijų rinkinys, todėl mėginimai primesti sistemai 
struktūrą, kuri neatitinka jai būdingos funkcijos, tampa nesėkmingi. Sąveikaujant dviems 
sudėtingoms sistemoms, stipresnioji pajungia ir pertvarko silpnesniąją sistemą ir jos 
struktūras [145, p. 66]. Tačiau dėl nesuderinamų sistemų prievartinio ryšio dėsnio, nutrū-
kus ryšiams, pajungtoji sistema, nebegrįžta į pradinį būvį, o sugriūna. Taigi subsistemoms 
yra pavojinga determinuoti kitų subsistemų elgesį dėl galimų padarinių. 

Rinkos ir viešosios valdžios santykiai yra kompleksiniai ir nėra automatiškai deter-
minuoti, tai yra istorinio proceso ir socialinių pastangų rezultatas, nes rinkos ir viešosios 
valdžios santykiai keičiasi istoriškai. Kaip jau minėta, viešosios valdžios ir rinkos santy-
kių kaitai įtakos turi vyraujanti ideologija ir vertybės. Kaskart ryškiau įsivyraujant laisvos 
rinkos mechanizmams mažėja valstybinio reguliavimo apimtys, kitu etapu grįžtama prie 
socialios rinkos mechanizmų ir gilesnės viešosios valdžios intervencijos, taigi pokyčiai 
viešajame valdyme ir pokyčiai bendrajame socialiniame kontekste daro įtaką vienas kitam 
.L.Althusser teigia, kad rinka yra gamybos jėgų ir gamybinių santykių vienis bei išskiria 
dviejų lygių superstruktūras, t.y. politinę-teisinę bei ideologinę (religija, vertybės ir pan.). 
Anot mokslininko, visuomenė yra apibrėžiama per ekonominius, politinius ir ideologi-
nius prieštaravimus ir pokyčiai visuomenėje priklauso nuo specifinių sąlygų, kurios deter-
minuoja kitus pokyčius. Pasak L.Althusser, reliatyvi autonomija reiškia, kad fundamenta-
lūs ekonominės struktūros pokyčiai dar nereiškia automatinių pokyčių superstruktūrose 
[102, p. 2]. Rinkai būdingas dvilypumas: viena vertus, laisvi ir privatūs mainai lyg ir turėtų 
būti individualios ir kolektyvinės gerovės pagrindas (Ricardas), tačiau kita vertus, rinkos 
santykiai yra netobula sistema, kurios teisingam veikimui būtinas viešosios valdžios įsiki-
šimas (Millis) suponuoja dvilypį kapitalizmo socialinio valdymo principą [265]: rinkos sa-
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vireguliacija ir būtinas viešosios valdžios įsikišimas ir socialinės apsaugos sistemos veiki-
mo užtikrinimas, siekiant eliminuoti laisvos rinkos veikimo padarinius. Šiandien esminis 
klausimas, kaip suderinti rinkos ekonominį ir socialinį vaidmenis, kad būtų rastas rinkos 
ir viešosios valdžios santykių/reguliavimo balansas.

Į viešosios valdžios ir rinkos santykius galima žvelgti vengiant deterministinio požiū-
rio bei tiek viešąją valdžią, tiek rinką traktuoti saviorganizuojančiomis ir abipusiškai su-
sijusiomis sistemomis, t.y. kiekviena sistema turi nuosavą operacinę logiką, bet jų tęstinė 
egzistencija ir vystymasis reikalauja atvirumo ir gauna impulsus iš kitų socialinių sistemų 
[102, p. 7]. Darytina išvada, kad šios sistemos savo viduje gali būti autonomiškos ir sa-
viorganizuojančios, jeigu jos yra atviros ir tinklinės. Rinka ir viešoji valdžia modernioje 
visuomenėje yra grįstos asimetrinių srautų ir kapitalo ir jėgos akumuliacija. Šie akumulia-
cijos procesai yra autopoetiniai ar saviprodukuojantys ta prasme, kad sistemos reprodu-
kuoja pačios save transformuodamos savo elementus, taip kurdamos jų vienį. Šį procesas  
Ch. Fuchsas apibrėžia saviorganizacijos terminais per abipusią gamybą ir socialinių veiks-
mų bei struktūrų sąsajas. Taigi struktūros yra socialinio veiksmo aplinka ir išeiga, ne gana 
to, jos įgalina ir konstruoja socialinius veiksmus, socialinės sistemos yra perkuriančios, 
t.y. grindžiamos asmenų kūrybine veikla, kadangi socialinės struktūros egzistuoja per jų 
gamybinę praktiką ir santykius [102, p. 8]. 

Tiek rinka, tiek viešoji valdžia disponuoja vertybėmis, kurios yra geidžiamos valdyti ir 
kurios yra neišsenkančios, t.y. neturi pabaigos (ribinio taško), taigi yra įmanomos gamin-
ti iki begalybės. Jeigu būtų manytina, kad galios ir gerbuvio ištekliai yra riboti laiko, tai 
dotuoju momentu, kiekvienas agentas sieks maksimaliai padidinti savo gerovę bei galią, 
kelių agentų siekis maksimaliai padidinti savo gerovę ir galią dažniausiai konfliktuoja su 
bendrosios (visuomeninės) gerovės ir galios ribomis bei siekiais. Anot Ch.Fuchso, šios 
sąlygos apibrėžia bendrą rinkos ir viešosios valdžios veikimo lauką. Jis teigia, kad rinkos 
ir viešosios valdžios vertybės nėra nepriklausomos, nes daugelis tiek rinkos, tiek viešosios 
valdžios procesų negali vykti vienas be kito, sistemos abipusiškaikonstruoja viena kitą dėl 
bendrų vertybių, politinės galios koncentracija kenkia baziniams saugumo ir laisvės po-
reikiams [102, p. 12]. 

Viešojo valdymo sistema, kaip saviorganizuojanti sistema, apžvelgta1.1.2 skyriuje, trum-
pai bus apžvelgtair Ch. Fuchso pateikiamas rinkos saviorganizacijos procesas. Anot auto-
riaus, rinkos saviorganizacijos procesas įgauna kapitalo akumuliacijos formą [102, p. 8]. 

gamyba konstravimas / įgalinimas

Rinkos struktūros (produkcija)

Rinkos saviorganizacija

Rinkos veikėjai
(gamybos santykiai)

    Šaltinis: Sudaryta pagal Ch. Fuchs [102, p. 8]

3 pav. Rinkos saviorganizacijos procesas

Rinka ir viešoji valdžia yra reliatyviai autonomiškos sistemos, jos turi nuosavą veikimo 
ir struktūrinę logikas, kurios yra akumuliacijos ir heteronomijos vienis, jos yra susijusios 
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bei grįstos kitų sistemų socialiniais procesais [102, p. 14]. Reguliavimo būdai apibrėžia 
svarbiausių socialinių procesų institucinį tinklą, šios institucijos turi viešą, nevyriausybinį 
ar privatų pobūdį bei yra orientuotas į sprendimais grįstą veikimą. Sprendimai yra privalo-
mi visų socialinių sistemų vystymosi elementai, taigi viešasis valdymas tampa visų visuome-
nių ir socialinių sistemų vystymosi prielaida. Saviorganizacijos procesai tokiose sistemose 
kaip rinka reikalauja tam tikro laipsnio viešosios valdžios atliekamo reguliavimo, anot Ch. 
Fuchso, be tokio pobūdžio reguliavimo negali būti nei visuomenės, nei rinkos [98, p. 10] .

Ch. Fuchsas teigia, kad modernioje visuomenėje viešosios valdžios ir rinkos savipro-
dukcija yra priklausomos viena nuo kitos, jos produkuoja vieną kitą: ekonomikos savirep-
rodukcija generuoja politinės sistemos saviprodukciją ir politinės sistemos saviprodukci-
jos procesas generuoja ekonominės sistemos savireprodukciją bei pavaizduoja rinkos ir 
viešosios valdžios santykius schemoje (žr. 4 pav.) [ 102, p. 15].

konstravimas / įgalinimas konstravimas / įgalinimas

Viešoji valdžia

Rinka

    Šaltinis: sudaryta pagal Ch. Fuchs [102, p. 15]

4 pav. Viešosios valdžios ir rinkos abipusė produkcija

Ch. Fuchso siūlomos socialinės saviorganizacijos būdas, apimantis viešosios valdžios 
ir rinkos procesus, yra logiškas ta prasme, kad neatmeta sistemų sąveikos principų ir net-
gi teigia, kad sąveika yra būtina abiejų sistemų veiklos prielaida, jo pateikiamas sąveikos 
modelis apima abiejų sistemų funkcionavimą, kaip vieną vienį, vieną sistemą, ši logika 
veda aukštesnės sistemos buvimo link (tarsi piramidės principas).Tęsiant jo mintį apie šių 
dviejų sistemų sąlyginę autonomiją bei abipuses sąsajas, būtų tikslinga akcentuoti sistemų 
savarankiškumą ir autonomiją nesiekiant jų integracijos.

Viešoji valdžia ir ekonomika yra struktūriškai suporuotos ir abipusiškai priklausomos: 
rinkai yra reikalingos teisinės normos, kurios sudaro prielaidas kapitalo akumuliacijai, 
viešoji valdžia savo ruožtu priklauso nuo kapitalo akumuliacijos ir mokesčių. Postfordis-
tiniam periode struktūrinis poravimas tarp rinkos ir viešosios valdžios tampa vis labiau 
„ekonomiškas“, t.y. rinka vis stipriau daro įtaką viešai valdžiai [102, p. 18], tai rodo dau-
gelis požymių, pvz.: viešajame sektoriuje įsivyravusi privataus sektoriaus veiklos metodais 
grindžiama Naujoji viešoji vadyba su vis didesnių rinkos sistemos spaudimu perduoti kuo 
daugiau valstybinių funkcijų rinkai, „norminio rinkos veiklos reglamentavimo“ laisvėji-
mas ir decentralizacija ir pan. Viešoji valdžia kolektyvinės gerovės funkcijas šiandien ardo 
per viešosios valdžios ekonominę politiką, individams paliekama spręsti savo problemas 
ir susidoroti su rizikomis savarankiškai. Taigi klostęsi viešosios valdžios ir rinkos san-
tykiai kinta, rinkai spaudžiant viešosios valdžios sistemą, t.y. užimant dominantės vietą, 
tenka pergalvoti viešojo valdymo principus ir sistemos veikimą. Tačiau tiek globalių, tiek 
lokalių visuomeninių problemų sprendimas, visuotinio gerbūvio užtikrinimas reikalauja 
solidarumo ir alternatyvių globalaus reguliavimo formų paieškos, vis garsiau kalbama apie 
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„humanišką“ arba socialią ekonomiką, ieškoma alternatyvių demokratinių viešojo regu-
liavimo modelių.

Rinka ir viešoji valdžia yra abipusiškai priklausomos, kiekviena gali realizuoti savo sa-
viorganizacijos procesus tik su kitos pagalba. Saviorganizacijos sąvokos vartojimas visuo-
menei apibūdinti kartu yra susiję su kooperacijos, dalyvavimo, tiesioginės demokratijos, 
pagarbos, solidarumo, atsakomybės ir tolerancijos sąvokomis. Saviorganizacijos sąvoka 
yra glaudžiai susijusi su savideterminacijos, savivaldos idėjomis, o heteronomijos ir cent-
ralizuotos valdžios mažinimas, nehierarchinių socialinių judėjimų kūrimasis yra auten-
tiškos saviorganizacijos formos įkūnijimas, kuri turėtų tarnauti kaip dalyvavimu grįstos 
visuomenės kūrimo modelis [102, p. 20]. Šių judėjimų patrauklumas yra susijęs su gali-
mybe veikti valdymo procesus bei daryti įtaką kuriant visuomenės gerbūvį. Nevyriausy-
binis sektorius ir įvairūs protestų judėjimai tampa viešosios valdžios sistemos dalimi (dar 
tiksliau viešosios politikos elementais), pastaruoju metu taip pat įgauna augančios įtakos, 
taigi sistema įgauna dinamiškesnį charakterį (o tai tampa iššūkiu konservatyviai ir cent-
ralizuota galia grįstai sistemai). Konservatyvi viešojo valdymo saviorganizacijos forma 
veda prie lėtų pokyčių, o nevyriausybinio sektoriaus įtrauktis skatina dinamiškumą bei 
dalyvavimo formų plėtrą, keičia komunikacijos temas, o interesų sandūra tarp sistemos 
elementų iššaukia naujas kokybes ir konstruoja kitokius santykius. Moderni visuomenė 
kaip sistema yra grįsta dinamiškais akumuliacijos procesais (galios, kapitalo), globaliame 
pasaulyje pastebimos permainos įgalina teigti, kad formuojasi tam tikri kapitalo ir jėgos 
koncentracijos taškai, kurie veda prie totalitarinio tipo visuomenės, o nehierarchizuotos 
saviorganizacijos principai gali riboti šias tendencijas, stiprindama demokratijos procesus 
tiek rinkoje, tiek viešajame valdyme, vadinasi ir visoje visuomenėje [102, p. 15]. 

1.2. Modernizavimas viešajame valdyme

„Aš visada sakau, kadmodernizacija yra neabstraktus dalykas;
tai labai specifinė užduotis“

D.Medvedev

Modernizavimo samprata yra kontraversiška, neretai vartojama tiek kalbant apie siste-
minius, kompleksinius tikslingus tam tikro turinio pokyčius, tiek kaip retorinė priemonė, 
kuri pasitelkiama kalbant apie bet kokio pobūdžio, turinio ir apimties pokyčius, tikintis 
pozityvaus pokyčių adaptavimo. Modernizavimas kaip procesas susideda iš dviejų pama-
tinių elementų, t.y. modernizavimo turinio ir modernizavimo proceso valdymo. 1.2.1. 
skyriuje bus apžvelgta modernizavimo samprata ir tikslai, detaliau panagrinėta viešojo 
valdymo modernizavimo samprata ir turinys(modeliai).

1.2.1. Modernizavimo samprata XXI a.: tarp retorikos ir veiksmo

„Modernizavimas yra tik dar vienos uždaros džiunglės“
E.Waugh

 
Modernizavimo sąvoka pastaruosius dešimtmečius tapo viena pagrindinių viešajame 

diskurse, ji vartojama kalbant apie pokyčius, kurie, tarsi, turėtų liudyti kažko geresnio, 
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naujesnio atėjimą, kita vertus, ji yra ir įrankis visuomenės raidai ir vystymuisi aprašyti, 
politikų lūpose ši sąvoka tampa viešosios retorikos priemone, kuri kalba apie progreso 
paieškas ir siekį kurti ar žengti tobulesnio ir turtingesnio gyvenimo link. Modernizavime 
užprogramuotas menamas pozityvumas („gerų“ pokyčių siekis) nulėmė sąvokos vartose-
nos paplitimą ir šiandien modernizavimo sąvoka praktiškai siejama su bet kokiu poky-
čiu, taip suteikiant jam išankstinį teigiamą svorį. Natūraliai kyla klausimas: ir kas čia blo-
go? Viena vertus, modernizavimo terminas nuteikia pozityviai ir mažina pasipriešinimą 
vykstantiems pokyčiams (šia prasme galima pateisinti modernizavimo etiketės klijavimą 
kiekvienam pokyčiui), tačiau kita vertus, tokia retorika sumenkina sąvokos turinį, iškrai-
po prasmę ir šiek tiek klaidina. Tačiau modernizavimo procesai ar jų įgyvendinimo prie-
monės (reformos) be retorikos praktiškai neegzistuoja, t.y. viešasis sektorius siekia visų 
pirma informuoti, pranešti bei įtikinti apie pokyčių poreikį ir tik vėliau pradeda pokyčių 
vykdymą. Svarbus aspektas yra tai, kad modernizavimo reforma yra baigtinis procesas, 
o pastaruoju metu pvz., Lietuvoje pastebima tendencija, kada viena reforma dengia kitą 
retorika, o veikiau jos mitai tampa pagrindine reformos dalimi, reformų ribos ištrinamos, 
jų pabaigos taškai tampa nebeaiškūs arba reformos procesas apskritai nepasiekia reformos 
baigties taško. Taigi tokiu atveju kalbama jau nebe apie reformas (modernizavimo būdus), 
o apie „muilo burbulą“, t.y. planuojama reforma kaip muilo burbulas pučiama retorinėmis 
priemonėmis, paleidžiama į erdvę ir sprogsta arba susprogdinama, rezultatas – pradžiu-
ginta auditorija (gražu) ir po jo – kitas didelis nusivylimas (sprogo). Retorika viešajame 
sektoriuje siejama su politikų viešosiomis kalbomis, gebėjimais įtikinti, valdyti visuomenę 
[296, p. 452]. Retorikos populiarumą, anot A.Jokūbaičio, nulėmė politinės minties nesuge-
bėjimas pabėgti nuo vadinamojo „lingvistinio“ šiuolaikinės filosofijos posūkio. Modernių-
jų laikų filosofai skyrė mažai dėmesio kalbai, buvo teigiama, kad reikia kalbėti apie esmę, 
o ne apie kalbą. O postmodernieji filosofai pabrėžia, kad „nėra jokios filosofinės tiesos, 
kuri nebūtų paliesta kalbos tarpininkavimo <...> Postmodernizmas ateina su įsitikinimu, 
kad pasaulio turime tiek, kiek turime kalbos. <....>Politinės permainos taip pat priklau-
so nuo kalbos. Politika visada yra padaryta iš žodžių ir materijos“[140, p. 8]. Retoriniai 
vaizdiniai kuria estetiškai patrauklius visuomenei paveikslus, už kurių tėra tik dar kitokie 
vaizdiniai, tačiau nuo seno politika ir administravimas buvo susiję su etikos principais, o 
ne estetika, todėl šalia „gražios“ retorikos turėtų egzistuoti ir „etiška veikla“, akcentuojant 
žodį „veikla“, nes retorika nebūtinai reiškia veiklą. Pastaruoju laiku pastebima tendencija, 
kad retorikos priemonės tampa mokslinio pažinimo būdu, vietoj žinių, kurias mokslinė 
bendruomenė priimdavo kaip objektyvią tiesą, įsigali retorinės priemonės, įtikinimas ir 
nuomonės [296, p. 451]. 

Taigi kalbant apie modernizavimą susiduriama su dvejopa problema: (1) moderniza-
vimo turinio ir proceso sampratos paieškomis (tokiu būdu veiksmus skirsime nuo reto-
rikos); (2) modernizavimo proceso aktualumu XXIa. Šiame skyriuje siekiama atskleisti 
modernizavimo sampratą ir apžvelgti jo turinį, tačiau skyriaus tikslas nėra analizuoti ar 
kritiškai vertinti modernizacijos teorijos, modernizavimo, kaip globalaus proceso, pasie-
kimus, veikiau bus apžvelgta modernizacijos teorija, kaip modernizavimo proceso kon-
tekstas, bei identifikuotas modernizavimo tam tikros charakteristikos (ramsčiai), kurios 
lemia modernizavimo proceso subalansuotą vyksmą, taip pat bus siekiama diskutuoti, ar 
modernizavimo sąvoka vis dar aktuali XXI a.
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Šalia sąvokos „modernizacija“, neretai girdimos panašiai skambančios „moderno“. 
„modernybės“, „modernizmo“, „modernumo“ sąvokos, kurios savo turiniu apibūdina 
skirtingus reiškinius. Istorikai dažniausiai linkę vartoti sąvoką modernus (būdvardine 
reikšme), kuria identifikuojamas laiko periodas, apimantis laikotarpį nuo 1500 m. iki  
1800 m. (ankstyvasis modernus periodas), ir modernus periodas, prasidedantis aštuo-
nioliktame amžiuje. Modernumo sąvoka visada buvo gana reliatyvi. Ji atsirado penktame 
amžiuje, kai naujai pakrikštyti romėnai panoro atskirti savo religiją nuo dviejų barbariš-
kų formų – senųjų stabmeldžių ir dvasiškai neatsinaujinusių žydų. Viduramžiais moder-
numas atrandamas iš naujo kaip sąvoka, turinti lavinimo ir mokymo reikšmes. Švietimo 
amžiuje modernumo sąvoka tapatinama su racionalumu, mokslu ir pažanga [1]. Klasiki-
nei vakarietiškai modernybei būdinga imperatyvi, abejonių nepaliekanti progresyvistinė 
Švietimo epochos retorika, tikėjimas mokslo galia, tobulo žmogaus ir pasaulio lūkesčiai, 
galimi universalūs gėrio grožio ir tiesos kriterijai [50, p. 73]. Modernumo sąvokos turiniu 
ir charakteristika filosofiniame lygmenyje šiuolaikinėje visuomenėje susirūpinta daugiau 
nei prieš 150 metų. Pagrindiniai šios krypties teoretikai buvo K.Marks, E.Durkheim ir 
M.Weber, vėlesniame laikotarpyje – U.Beck, A.Giddens ir S.Lash (1994). 

J. Habermas teigė, kad žodis „modernus“ įgavo sąvokos „naujas“ prasmę tik XIX a. 
viduryje ir būtent nuo to meto „modernybės“ arba „modernizmo“ sąvokos abstrakčiai 
skyrė tradiciją nuo dabarties naujovių [141], tiesa, yra mokslininkų, kurie šios sąvokos 
vartojimo pradžią sieja su XVIa. pabaigoje pradėtomis vartoti, ,naujoviškumo“, o ne „se-
noviškumo“, ne „archajiškumo“, „geresnio nei buvo“ prasmėmis. Anot J. Habermo ,„mo-
dernumas“ yra sietinas ne su bet kokiu „naujumu“, o su tokiu, kuris gana radikaliai atsi-
riboja nuo „buvusio“, kuriame implikuotos idėjos kokybiškai skiriasi buvusiųjų, kuomet 
susiformuodavo nauja epochos sąmonė, kuri gan drastiškai atsiribodavo nuo vyravusios 
tradicijos (požiūrio) [141]. Tai procesas, kuris išlaisvina individą ir pertvarko visuomenės 
posistemes tokiu būdu, kad pastarosios pajėgtų atitikti individo reikmes [4]. 

Sąvokos „modernybė“ ir „modernizmas“ labiau paplitusios anglakalbėse valstybėse ir 
apibūdina XIX–XXa. vykusius kultūrinius, intelektinius ir socialinius pokyčius, taip pat 
šios sąvokos neretai vartojamos apibūdinant vizualinių menų reprodukavimo periodą. 
Paskutinioji „modernizmo“ banga, pasak J.Habermo, Europą užliejo XIXa. viduryje, for-
muojantis pozityvistinei pasaulėžiūrai. Tačiau skirtingi autoriai skirtingai traktuoja mo-
dernizmo pradžią – vieni ją sieja su pozityvistinės ideologijos sklaida (Price), kiti – su 
K. Popperio kritiniu racionalizmu (E.Gellner) [141]. Šalia „modernybės“ sąvokos, apibū-
dinančios socio-ekonominį, kultūrinį būvį, vartojama ir „modernizmo“ sąvoka, kuri yra 
platesnė ir savyje talpina tiek meno stilius, tiek kritines teorijas. Filosofijoje modernizmas 
siejamas su F.Nyče, Z.Freud ir K. Marks teorijomis. Platesniame kultūros kontekste mo-
dernizmas apibūdinamas kaip religijoje ir metafizikoje susiklosčiusios unifikuotos pasau-
lio koncepcijos atmetimas. Modernizmui būdingas „objektyvaus mokslo“, „universalios 
moralės ir teisės“, meno autonomijos siekiai.

Grįžtant prie „modernizavimo/modernizacijos“ sąvokos, atkreiptinas dėmesys, kad 
ji siejama su veiksmažodžiu „modernizuoti“, t.y. x tam tikru būdu veikia y [132, p. 6] 
ir vartojama apibūdinant reiškinio charakteristikų keitimą progresyvumo link, taip pat 
suprantama kaip ilgalaikiai pokyčiai, kuriais siekiama pakeisti visuomenę. Istoriniu po-
žiūriu „modernizacija“ visada buvo procesas, kurį stimuliavo tarpkultūriniai pokyčiai, 
kariniai konfliktai ir ekonominė konkurencija tarp atskirų šalių ar galios struktūrų, pvz., 
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vakarietišką pokarinę modernizaciją skatino naujai sukurta pasaulio tvarka [181, p. 138]. 
Vokiškoji modernizacijos (vok. Moderniesierung) forma siejama su XIXa. vokiečių socio-
logais K.Marks, M.Weber ir F.Tioni, kurie modernizaciją traktavo kaip industrializacijos 
inspiruotą specifinį socialinių pokyčių tipą [132, p. 7]. 

 Taigi „modernizacijos“ sąvoka apibūdinami skirtingi reiškiniai, pvz.: empiriškai mo-
dernizacija teigiami socialiniai pokyčiai, vykę visame pasaulyje pastaruosius kelis šimtus 
metų, normatyviai ji vartojama kaip valstybės ir visuomenės vystymo formulė, kuri buvo 
pritaikyta (ar vis dar taikoma) praktiškai visose valstybėse tam tikru laiko periodu, reto-
riškai ji vartojama kaip politinių reformų įteisinimas visuose valdymo lygmenyse [176,  
p. 1]. Svarbu atkreipti dėmesį, kad modernizacija yra dirbtinis procesas, t.y. procesas, kuris 
vystosi nenatūraliomis sąlygomis, o yra inspiruojamas, jo turinys ir preliminarios pase-
kmės yra priklausomi nuo procesų iniciatorių, organizatorių ir vykdytojų bei sistemos 
saviorganizacijos procesų.

Modernizacijos teorijos atstovai pateikia daugelį įvairių modernizavimo sampratų, 
kurios savo esme tiek plačios, kad veikiau įklampina į neaprėpiamas erdves, nei veikia 
kaip „kelio ženklai“, kurie leistų orientuotis modernizacijos turinyje, pvz.: „moderni-
zavimas yra daugialypis procesas, apimantis pokyčius visose žmogaus minties srityse ir 
veiklose“(Huntington) arba (dar abstraktesnė) modernizavimas apima „abejonių institu-
cionalizaciją“ (A.Giddens)“ [176, p. 9]. Kiti teoretikai (pvz., Therborn) teigia, kad mo-
dernizavimas apskritai neturi specifinio vidinio turinio, nes modernizavimo teorija nie-
kada neturėjo konkrečios šiuolaikinės visuomenės specifikacijos [176, p. 6], tai reiškia, 
kad nesant specifikuotos visuomenės yra nesuprantama, kokios charakteristikos turi būti 
perspecifikuojamos ar koks jų turinys yra dabar bei koks turėtų būti. Apibrėžti moderniza-
vimą atskirų reformų lygmeniu yra ypač sudėtinga, nes dauguma modernizavimo teorijos 
atstovų apjungia įvairius modernizavimo aspektus (industrializaciją, ekonominį augimą, 
racionalizavimą, struktūrinę diferenciaciją, politinę raidą, socialinę mobilizaciją ir/arba 
sekuliarizaciją ir pan.) [176, p. 9], o tai procesą verčia daugialypiu ir daugiadimensiu, kur 
kiekviena modernizacijos kryptis siejasi, evoliuciniai pokyčiai persipina su inspiruoja-
mais, reformos persismelkia per kelias sritis, todėl kinta jų turinys. Dar vienas moderni-
zacijos proceso supratimą apsunkinantis aspektas yra modernizacijos tęstinumas, t.y. ar 
modernizacijos procesas gali būti įvardijamas galutiniu (veiksmai pradedami taške A ir 
baigiami nustatytame taške B), ar tai vistik yra tęstinis procesas. Visuomenės moderniza-
cijos teorija, plėtota A. Giddens ir kt. mokslininkų, teigia, kad visuomenės modernėja, kai 
keičiasi socialinių santykių sistema, nusistovėjusios socialinės normos, tvarka, kontrolės 
formos, kultūrinio, ekonominio ir gyvenimo sritys. Modernizavimo sąvoką tiesiškai sie-
jant su modenizacijos teorija, teigtina, kad jos kontekste modernizavimas buvo traktuoja-
mas kaip apibendrinimo ir abstrahavimo pastangos, pertvarkant istoriškai specifinę kate-
gorijų schemą į mokslinę socialinių pokyčių teoriją, taikytiną bet kuriai pasaulio kultūrai 
[1]. T.Parsons vartojo terminą modernizavimas, siekdamas įvardyti patologinį, per daug 
racionalų procesą, kuris sukėlė simptomišką „tradicionalizmo“ reakciją [4].

Tiksliai nustatyti modernizacijos teorijos pradžios tašką ir raidą istoriškai kyla tam 
tikrų sunkumų: skirtingi autoriai akcentuoja skirtingus modernizacijos aspektus bei pa-
teikia skirtingą modernizacijos teorijos tipologizaciją (arba kryptis), įvarius modernizaci-
jos proceso aspektus nagrinėja skirtingais laikotarpiais ir pan. Modernizacijos teorija yra 
multidimensė koncepcija, apimanti įvairias subdisciplinas: darnaus vystymosi ekonomiką, 
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politinę ekonomiką (Marksistinė tradicija ir Pasaulio sistemos požiūris, Priklausomybės 
(angl. Dependency) mokykla), politinio vystymosi ir socialinės modernizacijos [26, p. 12]. 
Modernizacijos teoretikų darbotvarkę sudaro ekonominio augimo ir struktūrinės darbo 
rinkos diferenciacijos, laipsniškos demokratizacijos, skaidrumo ir korupcijos mažinimo, 
lyčių lygybės, švietimo, sekuliarizacijos ir kt. klausimai. Todėl modernizacijos teorijai bū-
dinga didelė fragmentacija ir platus nagrinėjamų klausimų ratas.

 Anot E.Morgan, modernizacijos teorijos vystymąsi galima skirti į dvi bangas. Pir-
moji apėmė laikotarpį po II pasaulinio karo (1950–1960 m.), kuomet modernizavimas 
buvo grindžiamas liberalios ekonomikos pagrindais (klasikinis W.Rostow darbas (1960) 
skirtas modernizavimo kaip ekonominio vystymosi aspektui, kur akcentuojama liberalios 
rinkos svarba trečiojo pasaulio šalių modernizavimui). Vėliau šalia ekonominio liberali-
zavimo aspekto atsirado politinis modernizavimo kontekstas (A.Almarik,1970), A.Jons, 
W.Moskof (1991)). Antroji modernizacijos teorijos populiarumo banga (dar vadinama 
modernizacijos teorijos renesansu) plūstelėjo apie 1990m. Šiam etapui būdingas holistinis 
mąstymas ir pozityvistinė metodologija su kiekybiniais tyrimo metodais, pabrėžiant kul-
tūros ir požiūrio formavimosi kaitos svarbą ekonominiam vystymuisi ir industrializacijai 
(R.Ingelhart) [181, p. 11].

Apskritai skiriamos pagrindinės modernizacijos teorijos kryptys: ekonominė 
(W.W.Rostow Augimo stadijų teorija), sociologinė (T.Parsons struktūros kintamieji) ir 
psichologinė (MkLeland vertybės ir motyvai). T.Banuri (1987), nagrinėdamas moderni-
zacijos teorijų raidą po II-ojo pasaulinio karo, modernizavimo teoriją aprašė pagal teoriją 
nagrinėjamą aspektą (probleminį klausimą) bei ją suskirstė į šiuos raidos etapus: (1) dua-
lizmas,(2) vertybių vaidmuo, (3) „vystymosi reikšmė“, (4) politinis vystymasis ir politinis 
stabilumas, (5) politinis dalyvavimas prieš organizavimą, (6) technologijos ir socialinis 
žinių vaidmuo, (7) ekologiniai, aplinkos ir gamtos išteklių klausimai, ir (8) kultūros kritika 
[26, p. 20 ]. Kiekviename etape yra identifikuojami skirtingi iššūkiai, į kuriuos turėtų atsa-
kyti modernizavimo teoretikai. Modernizaciją nagrinėjamų klausimų platumas ir įvairovė 
liudija modernizacijos teorijos daugiadimensiškumą, kompleksiškumą bei variatyvumą, o 
tai apsunkina modernizavimo sąvokos išgryninimą ir konceptualizavimą. 

Disertacijoje tiriamo klausimo aspektu pateikiama aktuali H.Margetts tipologizacija, 
kur skiriami trys pagrindiniai modernizavimo tipai (tipologizacijos atspirties taškas yra 
modernizuojamas objektas): (i) socialinę modernizaciją (visuomenės modernizacija), 
priklausomą nuo vyraujančių socialinių pokyčių krypčių, tokių kaip tikėjimo ir vertybių 
sistemos kaita, (ii) valstybinė modernizacija, kur valstybė inspiruoja ir valdo socialinius 
pokyčius bei pačios, (iii) valstybės aparato (viešojo valdymo) modernizacija, nukreipta 
į efektyvesnės ir produktyvesnės valstybės veiklos kūrimą [176, p. 10], tipai dar skirsto-
mi: valstybė-valstybė, valstybė-visuomenė ir visuomenė-valstybė. Socialinė moderni-
zacija yra suvokiama kaip empirinė plėtra, kylanti iš kaitos visuomenėje, kur valstybė 
šiuo atveju reaguoja į kaitos pasekmes (pvz.: rengiant atsaką į socialinį reiškinį, pvz., į 
didėjantį nusikalstamumą). Taigi valstybinės institucijos yra reaguojančios į pasekmes, o 
ne inspiruojančios pokyčius. Valstybinės modernizacijos atveju, valstybinės institucijos 
siekia inspiruoti pokyčius visuomenėje (pavyzdžiui, visuotinė prieiga prie interneto). O 
viešosios valdžios modernizavimo atveju, valstybinio institucinio tinklo modernizavimo 
reformos orientuojamos į efektyvesnį institucijų veikimą [176, p. 11]. Šis skirstymas yra 
sąlyginis, todėl natūralu, kad tarp šių modernizavimo formų egzistuoja tam tikras cikliš-
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kas priežasties –pasekmės dėsnio veikimas (pvz.: interneto eros pradžioje, jis atsirado ir 
buvo naudojamas nevyriausybinių subjektų, vėliau valstybė vykdė prieigos prie interneto, 
internetinio ryšio plėtros projektus, todėl visuomenė taip įvaldė technologijas, kad dabar 
valstybė, atsakydama į visuomenės poreikius ir reaguodama į pokyčius, perkelia vis dau-
giau administracinių ir viešųjų paslaugų į elektroninę erdvę). 

H.Margets, nagrinėdama modernizacijos paradoksus išskyrė tris pamatinius blokus 
savybių (ramsčiai) su jas lydinčiomis subsavybėmis, kurie yra aptinkami visų tipų moder-
nizacijose. 

 

Modernizacija 

Ekonominis racionalumas 
Integracija

(Standartizacija, centralizuota 
kontrolė, formalizacija) 

Specializacija
(Mokslo pažanga,
Ekspertinės žinios,
technologinė plėtra) 

Šaltinis: sudaryta pagal H.Margetts [176, p. 11]

5 pav. Modernizacijos ramsčiai

Pirmasis ramstis yra ekonominis racionalumas (H.Margetts ekonominio racionalumo 
ir ekonominio efektyvumo terminus naudoja kaip lygiaverčius, tačiau manytina, kad šie 
terminai savo turiniu skiriasi, ekonominio racionalumo terminas yra platesnis: apima ir 
ekonominio efektyvumo siekius, tačiau paremtas racionalia logika, ekonominis raciona-
lumas nėra susijęs tik su ekonomiškumu ar efektyvumu, bet ir su protingumo kriteriju-
mi. Taigi ekonominis racionalumas siejamas ir su efektyvumo siekiu, kurio pagrindas yra 
gamybos priemonių kaita ir aktyvi industrializacija, taip pat ir su individualizmo, kaip 
industrializacijos pasekmės, plėtra [176, p. 10]. Antrasis ramstis yra integracija, o tai reiš-
kia, kad tolstama nuo fragmentuotos visuomenės, plėtojamas bendravimas ir ryšiai tarp 
individo, šeimos, bendruomenės; siekiama integruotos ir „susijusios“ visuomenės. Soci-
alinė integ racija buvo nulemta augančio gyventojų tankumo (dar viena industrializacijos 
pasekmė), ekonominė integracija savo ruožtu vedė prie prekių ir paslaugų judėjimo tarp 
miestų ir kaimų, politinė integracija kilo dėl aukšto centralizacijos laipsnio. Standartizaci-
ja, lemianti integraciją, kyla iš ankstyvosios industrializacijos, kuri pasižymėjo darbo jėgos 
koncent racija, gamybos įrenginių ir procesų standartizavimu, siekiant masto ekonomijos. 
Trečiasis ramstis apima specializaciją: modernizavimo procesas turi skirti dėmesį moksli-
nei pažangai, ekspertinėms žinioms ir technologijų panaudojimui ir plėtrai ekonominia-
me, politiniame ir kultūriniame kontekstuose [176, p. 10].

Plačiau bus aptarta pateikiama modernizavimo tipologizacija. Socialinės moderniza-
cijos teorijos šalininkai modernizavimą linkę suvokti kaip empirinę visuomenės plėtrą 
dėl ekonomikos procesų ir per ekonomiką. Šios krypties ankstyvaisiais atstovais laikomi 
filosofas M.Condorcet ir sociologas E.Durkheim. M.Condorcet teigė, kad XVIIIa. ekono-
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miniai pokyčiai turės įtakos individų moralinėms ir kultūrinėms nuostatoms, skatins nuo-
latinę pažangą ir gerins žmonių gyvenimo kokybę. É.Durkheim, analizuodamas darbo pa-
sidalijimą visuomenėje, visuomenes apibūdino kaip „primityvias“ visuomenes ir kalbėjo 
apie perėjimą prie labiau ekonomiškai išsivysčiusių industrinių visuomenių, modernizavi-
mo procesą plėtojant kaip gyvą organizmą [176, p. 12]. Tradicinė visuomenė, pasižyminti 
žemu darbo pasidalijimu, vystydamasi pereina į aukštesnio sudėtingumo lygį. Šį perėjimą 
lydi augantis gyventojų tankis ir socialinė diferenciacija. Modernizavimas suprantamas 
kaip žmogaus vystymosi procesas, kuriame pagrindinės vertybės ir įsitikinimai keičiasi 
taip, kad daro įtaką politiniam, seksualiniam, ekonominiam ir religiniam elgesiui [137]. 
Modernizavimo sąlygomis ekonominis efektyvumas tampa geresnio gyvenimo galimybe. 
Modernizavimas yra siejamas su industrializacija ir jos suponuotais pokyčiais ekonomi-
kos sistemoje; urbanizacija ir gyventojų tankumo augimas skatino integraciją ir socialinį 
(ekonomikos plėtra keitė individų socialinį statusą) ir geografinį (kintanti gyventojų dislo-
kacijos vieta, didėjanti urbanizacija) mobilumą, šalia industrializacijos sąvokos, socialinės 
modernizacijos kontekste yra aktuali ir individualizmo sąvoka, ji tapo viena kertinių kal-
bant apie „modernią asmenybę“, ekonominio gyvenimo pokyčiai skatino individų dėmesį 
sau (domėjimasis visuomeniniais klausimais, individualus aktyvumas ir pan.). M.Weber, 
analizuodamas šiuolaikinę visuomenę, skyrė nemažai dėmesio individui („agentūra“), 
kurį laikė socialinės kaitos raktu, teigdamas, kad idėjos, įsitikinimai ir vertybės yra būtina 
šiuolaikinės Vakarų visuomenės plėtros sąlyga [176, p. 12]. Dar vienas modernizavimo 
procesą identifikuojančių procesų yra standartizacija, t.y. standartizacija yra suprantama 
kaip unifikacijos procesas, kaimažiau išsivysčiusios valstybės modernizuojamos pagal 
Vakarų visuomenės standartus. Standartizacija tampa aktuali ir siauresniu aspektu, kaip 
gamybos įrankių ir procesų standartizacija. Šalia standartizavimo neretai girdima forma-
lizavimo samprata, siejama su M.Weber požiūriu apie asmenų nutolimą nuo tradicinių re-
ligijų, kuris nulėmė modernios visuomenės racionalumą įvairiose gyvenimo srityse – pra-
dedant politika baigiant ekonomika. Organizacinė tokios racionalizacijos priemonė yra 
biurokratija ir hierarchinė jos struktūra, kurias M.Weber matė kaip vienintelį įmanomą 
būdą traukti didelį skaičių individų į pramoninę visuomenę.[176 p. 13].

Dar vienas socialinės modernizacijos aspektas yra mokslo pažanga ir technologinės 
naujovės: pradedant M.Concorde teiginiais apie technologijų suteikiamas galimybes žmo-
nėms kontroliuoti aplinką ir baigiant M.Castells teiginiais apie organizuotus tinklus ir 
skaitmeninę technologiją, kuri skatina socialinę pažangą [64]. A.Toffler kalbėjo apie naują, 
lankstesnę ir įvairesnę civilizaciją, kuri yra technologijų revoliucijos pasekmė informuoja 
kitokią visuomenę – su siauros specializacijos ir aukštos kompetencijos darbuotojais, dir-
bančiais „pažangiuose pastatuose“ organizuotų tinklų [278], o ne formalios hierarchijos 
forma. Šiuo etapu kalbama apie perėjimą nuo centralizacijos biurokratijos ir hierarchijos 
dezintegracijos link. Tinklai šiuolaikinėje visuomenėje tampa pagrindiniu struktūriniu 
vienetu, technologija telkia dėmesį ties tinklų individualizavimu [176, p. 14]. Socialinę 
modernizaciją vis tik lemia ne technologijų plėtra, o veikiau individo vystymasis ir specia-
lizuota kompetencija. 

Taigi apibendrinant, galima teigti, kad socialinės modernizacijos sąvoka konkrečiu is-
torijos momentu žymi perėjimą iš vienos būklės į kitą, daugiasluoksnius socialinius, po-
litinius ir ekonominius šio perėjimo procesus bei jų skatinamus diskursus. Dar kartą in-
terpretuodami J.Habermo „modernumo“ supratimą, atkartojama jo mintis, kuri iš esmės 
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savo turiniu dera tiek su modernizacijos teorija, tiek su nuolatinio vystymosi mintimi, 
kad modernumas yra sietinas ne su bet kokiu „naujumu“, o su tokiu, kuris gana radikaliai 
atsiriboja nuo „buvusio“, kuriame implikuotos idėjos kokybiškai skiriasi buvusiųjų, kai 
susiformuodavo nauja epochos sąmonė, kuri gan drastiškai atsiribodavo nuo vyravusios 
tradicijos (požiūrio) [141]. Šia mintimi pasakoma pagrindinė socialinės modernizacijos 
idėja, kad kiekviena ekonominė sistema vystosi ir auga, keičiasi, kartu keičia ir indivi-
dą, kuris transformuodamasis keičia jį supančią aplinką. Šiame kontekste modernizacija 
turėtų būti suprantama kaip nuolatinis procesas, kuris nesibaigia su modernybe, veikiau 
šiandien modernizacijos procesas turėtų būti analizuojamas žvelgiant į ateinantį periodą, 
postmodernizmo epochą [176, p. 3]. Postmodernizmo sąvoka neretai yra vartojama kaip 
kontrargumentas modernizacijai (nes modernizacija siejama tik su modernia, bet ne su 
postmodernia visuomene). A.Giddens apibrėžtas modernybės dimensijas keičia postmo-
dernizmą atspindinčios temos –medijų ir reginių visuomenė, korporatyvinis kapitalizmas 
ir vartotojiškos visuomenės formavimasis, globalizacija, rasinių, etninių, seksualinių skir-
tumų legitimacija. Anot Z.Baumano, postmodernizmas gali būti apibūdintas kaip visiškai 
išvystytas modernumas, arba kaip modernumas, supratęs savo tikrąją prigimtį. Postmo-
dernizmo bruožais jis įvardija: institucionalizuotą pliuralizmą, įvairovę, atsitiktinumą ir 
daugiaprasmiškumą. Z.Bauman teigia, kad postmodernizmas yra save reprodukuojanti ir 
pragmatiškai palaikanti ir logiškai išbaigta socialinė būklė [32, p. 187]. Taigi nors socialinė 
modernizacija yra siejama su istoriškai ir geografiškai apčiuopiamomis socialinėmis, po-
litinėmis ir ekonominėmis permainomis, kurios kartu su urbanizacija ir industrializacija 
vyko Vakarų Europoje, dėl kurių susiformavo nauja savimonės forma [37], teigimas, kad 
modernizacijos teorijos pabaigos taškas yra modernios visuomenės perėjimo momentas 
į postmodernią visuomenę (kur industrializacijos prasmė keičiasi) nėra iki galo išbaigtas, 
modernizacijos teorijos turinys sudaro galimybes kalbėti apie modernizacijos procesą ir 
postmodernioje epochoje, ramsčių bendru jungiamuoju elementu modernioje visuome-
nėje buvo industrializacija, postmodernios visuomenės jungiamuoju elementu būtų ga-
lima pavadinti internetizacija. Taip kaip modernybės laikotarpiu industrializacija buvo 
ypatingas reiškinys, sukėlęs svyravimų ir pokyčių visuomenėje ir jos subsistemose, taip 
internetizacija sukelia pokyčius su analogiško turinio problemomis visuomenėje (sociali-
nė atskirtis ir socialinės apsaugos poreikis, specializacija ir pan.), tik jų formavimosi prie-
laidos yra kitos (nulemtos aktualaus laikotarpio), šiuo atveju kalbama apie kokybinį (arba 
evoliucinį) sistemos vystymąsi, o modernizacija yra procesas, kuris veda pageidaujamo 
taško link (plačiąja prasme ir supaprastinus kategorijas vienoms valstybėms tai būtų mo-
dernios visuomenės kūrimas, kitoms postmodernios). Taigi įgalinama kalbėti apie analo-
giškus procesus, tiesiog inspiruojamus skirtingų dirgiklių.

Antrasis modernizacijos tipas – valstybės inspiruotas modernizavimas turėtų būti su-
prantamas kaip pokyčių procesas, skatinamas valstybės (valstybės valdžios), t.y. valstybė 
siekia inspiruoti pokyčius, o ne reaguoja į juos, kaip yra socialinės modernizacijos atveju. 

 Svarbiausias valstybinės modernizacijos aspektas yra ekonominis racionalumas. Šiuo 
atveju reikėtų paminėti W.Rostow aprašytas ekonominės plėtros stadijas, kurios yra būti-
nos pereiti siekiant modernizacijos. A.Gerschenkron taip pat teigė, kad ekonominė plėtra 
vyksta tam tikrais etapais, tik, anot jo, atsilikusios šalys gali „peršokti“ tam tikrus raidos 
etapus, perimdamos pažangias technologijas iš labiau išvystytų valstybių. Kalbant apie 
valstybinę modernizaciją, svarbu paminėti K. Marks ir jo pasekėjus, kurių išsakyti teigi-
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niai apie gamybos režimų kaitą ir jo inspiruojamus pokyčius, gali būti laikomi pamatiniais. 
Šiuolaikinės visuomenės yra įvardijamos „kapitalistinėmis“ ir kapitalizmas inspiruoja 
nuolatines visuomenės transformacijas (nuolatinė konkurencija skatina intensyvią plėtrą), 
kurios tampa valstybinės modernizacijos epicentru [176, p. 14]. Taigi valstybės, siekdamos 
vystymosi, turi skatinti kapitalo plėtrą. Šiuo atveju modernizacijos teorija apima procesus, 
kurie yra projektuojami valstybinės valdžios konkrečios valstybės viduje. 

Naujausios valstybinės modernizacijos teorijos didžiausią dėmesį skiria valstybinės 
politikos vaidmeniui skatinant ekonomikos augimą, akcentuojama tvari plėtra, minimali 
valstybė, plėtojamos liberalios rinkos idėjos ir jų inspiruota valstybinė politika, kuri skati-
no modernizavimo reformų vykdymą. Valstybės inspiruoto modernizavimo programose 
svarbus vaidmuo tenka specializacijai ir technologijų vystymui bei aukštos kvalifikacijai 
ir specializacijai [176, p. 14]. Normatyviniai modernizacijos teorijos argumentai kriti-
kuojami dėl prielaidų, kad plėtra yra „geras dalykas“ ir kad besivystančios šalys turėtų 
vadovautis tais standartais, kurie yra patikrinti kitose (dažniausiai Vakarų) šalyse, tačiau 
modernizavimas išimtinai siejamas tik su ekonomikos augimu [176, p. 15], perkeliant 
standartizuotus modernizavimo projektus, tačiau pamirštant kitas sritis: socialinę apsau-
gą, ekologiją, švietimą ir ignoruojant kultūrinį kontekstą bei politiką (demokratizacijos 
procesus), kurie yra būtina sąlyga tolimesnei plėtrai.

Valstybinio aparato (viešosios valdžios) modernizavimas apima valstybinių institucijų 
veiklos principų ir institucinės struktūros modernizavimo procesus [176, p. 19]. Moder-
nios politikos kūrėju nesuklysime pavadinę N.Makjavel. Tai turbūt pirmasis mąstytojas, 
modernizavimo terminui suteikęs politinį svorį ir terminą pavertęs patraukliu retorikai. 
„Valdove“ jis pabrėžia stipraus valdovo svarbą, pasisako už inovacijas, kalba apie efektyvų 
valdymą bei kitas, progresyvias tam laikotarpiui, idėjas, kurios gali būti charakterizuoja-
mos kaip modernizavimas (nors autorius nenaudojo šio termino tiesiogiai) [176, p. 5].

Valstybė, kaip tradicinių formų institucijų tinklas, besiremiantis giminystės ryšiais 
ir privilegijomis, užleido vietą profesionaliai biurokratijai ir politikai. Valstybės aparato 
modernizaciją įkūnijo M.Weber biurokratijos, kaip „idealaus tipo“, lydimo ekonominio 
efektyvumo siekio ir besiremiančio techninėmis žiniomis, įsigalėjimas ir plėtra. Neretai 
teigiama, kad biurokratizacija yra viena iš šiuolaikinės valstybės bruožų. Tačiau viešojo 
valdymo modernizavimas savyje talpina dvilypį supratimą, t.y. jei modernizavimo pro-
cesus išimtinai siesime su modernizacijos teorija ir apsiribosime jos „galiojimu“ laiko ir 
erdvės atžvilgiu (aktuali tik ekonomiškai neišsivysčiusioms šalims, kurios siekia vakarie-
tiško gyvenimo būdo plačiąja prasme bei modernizacija aktuali tik moderniuoju periodu), 
tada šiandien pasaulio lyderių (pvz.: JAV prezidento B.Obamos ar Vokietijos kanclerės A. 
Merkel) lūpose ne taip retai skambantis žodis „modernizavimas“, kalbant apie jų šalių (ne 
trečiojo pasaulio valstybių) valdymo ar veikimo principų tobulinimą skamba keistai, t.y. 
modernizavimą suprantant tik kaip „Vakarų“ gyvensenos siekį, tada, kaip tie Vakarai gali 
siekti savo gyvensenos lygio. Tačiau jeigu būtų laikomasi nuostatos, kad modernizacija 
yra tęstinis procesas, išryškėjantis egzistuojant dviejų epochų vertybėms (t.y. esant ryškiai 
takoskyrai tarp jų), su konkrečiu turiniu, kur vienos epochos vertybės skatina veikti jų 
pasiekimo link, tuomet kyla M. Bileišio pagrįstai keltas klausimas, „ar periodas, per kurį 
plėtojosi NVV, gali būti laikomas epochos lūžio tašku, tapačiu pramonės revoliucijai“ [41, 
p. 87]. Manytina, kad ne NVV yra tas lūžis. Lūžiu tiksliau būtų vadinti „internetizacijos 
epochą“ (analogija su industrializacija, arba pramonės revoliucija), t.y. informacinių tech-
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nologijų ir tinklų panaudojimas iš esmės keičia visuomenės egzistavimo ir verslo veikimo 
principus, bet ir formuoja kitokius iššūkius viešajai valdžiai ir jos veikimo bei organizavimo 
principams, kuri sudarė prielaidas plėtotis NVV ir kitiems posttradiciniams viešojo valdy-
mo modeliams (kaip galimoms viešojo valdymo modernizavimo reformų strategijoms). 

Pirmasis modernizavimo ramstis, ekonominio efektyvumo paieškos tapo pastarųjų 
dešimtmečių vykusių viešosios valdžios modernizavimo tikslu. Naujų viešojo valdymo 
būdų radimas tapo praktiškai kiekvienos valstybės viešosios darbotvarkės klausimu. Bene 
žymiausiai nuskambėję vienas iš tokių modernizavimo būdų yra 1980-ųjų pradžioje įsi-
vyravusi Naujoji viešoji vadyba. Plačiąja prasme Naujoji viešoji vadyba suprantama kaip 
laipsniška Vėberiškosios biurokratijos kaita, diegiant privataus sektoriaus veiklos meto-
dus, su orientacija į rezultatus, lankstesnėmis struktūromis ir pan. Pasaulyje beveik kiek-
viena valstybė turi (-ėjo) savo viešosios valdžios reformų modelius (Japonijos modelis, 
Skandinavijos modelis, Naujosios Zelandijos modelis, britiškas modelis ir t.t.), vertina-
mus kaip modernizavimo strategijos [20, p. 15]. Viešojo administravimo modernizavimo 
metodologija nagrinėta ir apibendrinta tokių autorių, kaip W.Parsons, CH.Hud, W.Dun, 
G.Fredericson, D.Osborn, T.Hud. Pagrindinėmis viešojo sektoriaus modernizavimo 
kryptimis laikytos viešųjų organizacijų funkcinės veiklos tobulinimas, įvairių valdymo ir 
kontrolės formų modernizavimas, viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės plėtojimas, 
rinkos veiklos metodų diegimas, valdymo demokratizavimas ir piliečių dalyvavimo plėtra 
[219, p. 26]. 

Viešojo sektoriaus modernizavimas apima ir technologinės plėtros klausimą, informa-
cinės technologijos palengvina valstybinių institucijų veiklą, greitina sprendimų priėmi-
mo procesą bei suponuoja naujų valdymo, koordinavimo ir kontrolės metodų atsiradimą 
bei skaidrina valdymo procesus, pvz.: technologinis vystymasis ilgą laiką kaip valstybi-
nių institucijų veiklos modernizavimas apėmė įvairių duomenų rinkimo ir panaudojimo 
metodų viešojo valdymo veikloje plėtrą. Viena vertus, informacinių technologijų plėtra  
lengvina modernizavimo procesą, kita vertus, informacinių technologijų panaudojimas 
veda prie procedūrų ir taisyklių formalizavimo ir standartizacijos bei didina sprendimų 
priėmimo specializacijos apimtis. Informacinių technologijų (toliau – IT) diegimas vie-
šajame sektoriuje neretai suprantamas kaip viešojo sektoriaus modernizavimas, kuris yra 
tęstinis procesas. Ankstyvuoju IT plėtros periodu, IT buvo naudojamos vidinėms reik-
mėms, su vos siauromis implikacijomis į kliento-vyriausybės interakcijas, vėliau interne-
tui tapus visuotine socialine inovacija, imta kalbėti apie naujo tipo viešųjų organizacijų 
formavimąsi ir plėtrą, t.y. galima kalbėti apie virtualios vyriausybės (e. vyriausybės) erą, ir 
tai tapo dominuojančia viešojo valdymo reformos paradigma [176, p. 20].

Trečiasis ramstis –specializacija yra suprantama kaip modernaus administratoriaus 
ypatybė, kurios ištakos yra M.Weberio teiginiai apie profesionalių biurokratų administra-
vimo funkcijas. Modernios valstybės aparatas jau ganėtinai ilgą laiką yra lydimas profesio-
nalios administracijos (teisininkų, buhalterių, socialinių darbuotojų ir kt.) augimo, tuo 
pačiu pabrėžiant mokslinių žinių svarbą. Viešojo valdymo modernizavimo struktūrinis 
procesas lemia ne tik modernizavimo reformos ideologijos plėtrą, bet ir organizacijos 
narių iniciatyvų bei galimybių didinimą, taigi viešojo sektoriaus institucijoms tenka dar 
vienas svarbus iššūkis – parengti modernizuotos sistemos poreikius atitinkančius vadovus 
ir vadybininkus [221, p. 231]. Technologijų amžiuje, kur vis daugiau žinių yra prieinamos, 
per labai trumpą periodą individai tampa pajėgūs jas įvaldyti, žinios ir informacija yra 
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prieinami nebe tik siauram ratui žmonių, technologijos įgalina visus norinčius įgyti tam 
tikras kompetencijas, individai tampa mobilesni, įgyja platų spektrą įgūdžių, tačiau šių 
žinių gylis vis labiau yra abejotinas, taigi ekspertinės žinios, siaura specializacija šalia to-
bulėjančio valdymo ir technologijų įgauna dar didesnę svarbą ir vertę.

M.Weber skyrė dėmesį standartizacijos ir integracijos procesams moderniame admi-
nistravimo procese, pabrėždamas teisės, formalių taisyklių ir procedūrų svarbą. Biurokra-
tinių organizacijų plėtra sudaro sąlygas unifikacijai [176, p. 20], viešojo sektoriaus orga-
nizacijos pasižymi labai panašia organizacinė struktūra (pvz.: Lietuvoje viešojo sektoriaus 
organizacijų struktūra (poskyrių, skyrių, departamentų darbuotojų skaičius, pavaldumo 
santykis) yra apibrėžta teisės aktais), todėl šiuo aspektu standartizacija yra būdinga mo-
dernaus viešojo sektoriaus savybė. Kylant klausimui, ar standartizacija vis dar aktuali, 
neabejotinai atsakymas bus –taip. Narystė Europos Sąjungoje suponuoja naujus iššūkius 
teisės perkėlimui (standartizavimui), bendra rinka kelia vienodus (standartizuotus) reika-
lavimus paslaugų ir produktų rinkai bei kokybei, „gerosios patirties“ sklaida valstybinia-
me sektoriuje taip pat yra standartizacijos plėtra, šie procesai vis dar yra viešojo valdymo 
veiklų epicentre.

Modernizavimo procesai viešajame sektoriuje sulaukė tam tikros kritikos, pvz.: an-
timodernistai teigia, kad modernizavimas yra empirinis viešojo sektoriaus vystymasis, 
paremtas valstybinės kontrolės augimu, panašaus pobūdžio nuogąstavimai būdingi ir 
M.Weber, kuris teigė, kad nežabotas biurokratijos dominavimas gali vesti visa apimančios 
valstybinės kontrolės link [176, p. 21], šiandienos kontroliuojančios valstybės grėsmę kelia 
technologijų plėtra, kuri sudaro sąlygas centralizuotų duomenų bazių kūrimui bei specia-
lizuotų duomenų rinkimui. Informacija, kaip svarbiausias išteklius, yra kaupiama būtent 
valstybiniuose registruose ir duomenų bazėse, kurie pasižymi centralizacija(valstybinio 
lygmens registrai, administruojami centrinės valdžios institucijų), nepaisant to, kad vis 
daugiau valstybinių funkcijų perduodamos vietinės valdžios institucijoms, nevyriausybi-
nėms organizacijoms ir pan., duomenų kaupimo funkcija paliekama centrinės valdžios 
kompetencijai. Šiuo atveju teiginiai, kad plėtojama decentralizacija, uždaro moderniza-
vimo ciklą ir jau nebegalima kalbėti apie modernizavimą, nes iš esmės kinta šio proceso 
turinys yra ne visai tikslūs. Šiandien tenka kalbėti apie institucinę decentralizaciją (ar fizinį 
paslaugų artumą), tačiau detaliau nagrinėjant decentralizacijos kaip kontrolės perdavimo 
procesą, šiuo visuomenės gyvavimo etapu negalime dėl paprastų priežasčių: technolo-
gijų amžiuje svarbiausia funkcija ir galios šaltinis yra informacijos kaupimas, apdoroji-
mas ir disponavimas ja, o ši funkcija lieka centrinės valdžios subjektų rankose, kalbame 
apie cent ralizuotą valstybinę kontrolę, kuri turi tendenciją stiprėti pasitelkdama tinklines 
struktūras.

Taigi apibendrinant, galima teigti, kad modernizavimas yra daugiadimensis procesas, 
sąvoka, kuri skirtinguose kontekstuose įgauna to konteksto turinį. Šiek tiek pesimistiškai 
apie modernizavimo proceso esmę pasisakė A.Jokubaitis, kuris, cituodamas H.Ahrendt, 
prieina išvadą, kad mes „tarp praeities ir dabarties“, t.y. mūsų jau nebeveikia senasis poli-
tinis mąstymas, bet kartu mes dar neturime naujo mąstymo būdo ateičiai“, ir konstatuoja, 
kad „mes ir toliau liekame moderniųjų laikų postmodernistai, t.y. mūsų dabartinį politinį 
mąstymą slegia moderniųjų laikų distinkcijos, ir pripažįstame, kad modernioji tradicija 
jau yra tapusi problema [140, p. 12]. Taigi esame situacijoje, kai neigiama moderni tra-
dicija visur, tačiau neturima aiškios vizijos, kas yra geriau, pasitelkiamas retorikos įran-
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kis, kuris labai dažnai yra tiesiog gražus vaizdinys, neturintis konkretaus turinio (tai ypač 
aktualu ir matoma viešojo valdymo modernizavimo bandymuose). Tokiu atveju tenka 
sutikti su G.Therborn ir D.C.Tipps, kurie teigė, kad modernizavimo koncepcija yra prie-
monė, kaip interpretuoti pasaulį, ir galimai programa, kaip jį keisti, tačiau be priemonių 
aiškinimo, modernizavimo teorija tai nacionalinių valstybių „transformacijos“[176, p. 21]. 
Visgi nepaisant tam tikro modernizavimo turinio tuštumo, plačiąją prasme, objektyvioji 
modernizavimo proceso esmė nekinta, t.y. ji apima objekto charakteristikų esminę kaitą 
(viešosios valdžios modernizavimo atveju turėtų būti kalbama apie inspiruojamus poky-
čius). Modernizavimo procesas apima tris pagrindinius ramsčius (ekonominį racionalu-
mą, integraciją ir specializaciją), kurie turėtų būti interpretuojami konkretaus laikotarpio 
kontekste. Modernizavimo reformos, viena vertus, turėtų apimti ne mažiau kaip vieną 
modernizacijos ramsčių ir, kita vertus, išlaikyti balansą tarp likusių modernizacijos rams-
čių (net jeigu reforma jų ir neapima, vis tik ji neturėtų disonuoti su pamatinėmis likusių 
ramsčių idėjomis ir vertybėmis) ir tokį pokyčių procesą galima būtų vadinti moderniza-
cija [176, p. 6]. Iš pateiktos literatūros apžvalgos bei modernizavimo sampratos daugia-
sluoksniškumo, suprantame, kad apie modernizavimą galime kalbėti ir kaip apie procesą 
su tam tikru turiniu, kuris makro lygiu turėtų būti siejamas su pagrindiniais moderniza-
cijos ramsčiais, o konkrečiu atveju pasižymėti detaliu veiksmų planu, reikalingu konkre-
čiam modernizuojamo objekto charakteristikoms keisti ir turėti žinomus įeigos ir išeities 
(norimos būsenos) taškus. Taigi, atsižvelgiant į šios disertacijos tikslą, detaliau bus nag-
rinėjami tik viešojo valdymo modernizavimo procesai, kaip valstybinio aparato (veiklos 
principų ir organizacinės struktūros bei veiklos metodų) tikslingi keitimo procesai, siekiant jų 
gerinimo bei apimantys tris pagrindinius ramsčius: ekonominį racionalumą, integraciją bei 
specializaciją, besiremiantis tam tikra viešojo valdymo doktrina ir vykdomi per valstybiniu 
mastu įtvirtintas priemones(programas) ar kitus norminius dokumentus.

1.2.2.Viešojo valdymo modernizavimo galimybės: metodų ir priemonių įvairovė

„Kiekviena revoliucija išnyksta ir po savęs palieka tik naują biurokratiją“
F.Kafka

Valstybių raidos ir vystymosi procesai nuolatos kėlė modernesnių valdymo sprendimų 
poreikį, todėl pastaraisiais dešimtmečiais viešajam sektoriui ir jo veiklos veiksmingumui 
skiriamas itin didelis dėmesys, atsiranda nemažai metodų, kurie turėtų spręsti viešojo 
sektoriaus „problemas“. B.Guy, T.Peters, D.Kettl, CH.Pollitt, G.Bouckaert, L.Terry savo 
darbuose modernizavimą viešojo valdymo kontekste analizavo kaip viešojo sektoriaus 
veiklos efektyvumo sąlygą bei viešojo valdymo reformų sėkmės sąlygą [219, p. 26]. Šio-
je disertacijoje siekiama išnagrinėti modernizavimo fenomeną, jo aktualumą bei turinį 
viešajame sektoriuje. Modernizavimo retorika simbolizuoja pokyčius, objekto charakte-
ristikų pakeitimus, tikintis geresnės jų kokybės, efektyvesnio procesų valdymo. Tačiau 
pokyčių apimtys (plotis ir gylis) gali būti identifikuojami žinant išeitines siekiamo mo-
dernizuoti objekto charakteristikas, kurios sudaro galimybes identifikuoti egzistuojančio 
objekto probleminius aspektus, įvertinti modernizavimui tinkamiausias priemones bei 
adekvačiai jas taikyti. Socialinių paslaugų sistema Lietuvoje yra viešojo valdymo posis-
temė, kurios funkcionavimą tiesiogiai lemia viešoji valdžia, tiksliau socialinė politika bei 
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viešasis administravimas, kaip sektoriaus institucijų tinklo veiklos principų ir metodų 
rinkinys. Valstybės politika socialinių paslaugų atžvilgiu brėžia idėjas, vertybes, nustato 
pagrindinius socia linių paslaugų turinio bei teikimo principus, formuoja socialinių pas-
laugų sistemos ribas, o viešojo sektoriaus institucijų valdymo metodai bei principai lemia 
šio sektoriaus veiklos efektyvumą bei gebėjimą pateisinti ir atliepti visuomenės lūkesčius, 
kitaip tariant sistemos valdymą. Viešojo sektoriaus apimtys yra plačios ir skirtingos, todėl 
vargu ar galima tikėtis tolydžios viešojo sektoriaus valdymo plėtros ir identiškų veiklos 
valdymo metodų taikymo bei jų vystymosi skirtinguose sektoriuose. Nors modernizavi-
mas paprastai byloja apie idealaus tipo egzistavimą, praktika rodo, kad tai yra „tinkamiau-
sių metodų diegimas vietoje“. Taigi šiandien tobulinant viešąjį valdymą nebekalbama apie 
vieno konk retaus modelio kompleksinį taikymą kaip viešojo valdymo modernizavimo 
strategiją. Pastarosiomis dienomis vyrauja viešojo valdymo modelių atskirų metodų ar 
principų taikymo derinimas, galvojant apie vertybes, kurios yra reikšmingos sistemai duo-
tuoju momentu. Tai, viena vertus, apsunkina viešojo valdymo tyrimus, tačiau, kita vertus, 
atspindi aktualijas. 

Socialinių paslaugų sistemos valdymo modernizavimo galimybių analizė pradedama 
nuo viešojo valdymo vystymosi trajektorijų ir jų sąsajų su modernizavimo ramsčiais ana-
lizės, kaip socialinių paslaugų sistemos modernizavimo galimybių lauko analizės. Pokyčiai 
viešajame valdyme ilgą laiką buvo evoliucinio pobūdžio, tik pastaruosius 5–6 dešimt. po-
kyčiai tampa veikla, kuri neretai vadinama viešojo valdymo modernizavimu ir realizuo-
jama viešojo valdymo reformų pavidalu. Socialiniai santykiai tarp įvairių sociumo grupių 
ir vykstančios jų transformacijos veikia ir viešojo valdymo modelius, atsiranda įvairesnių 
valdymo sistemos ir atsakomybės formų, išreiškiančių naujas viešojo valdymo tendencijas 
bei jas atitinkančius turinio pokyčius [218, p. 127]. Taigi viešojo valdymo modernizavi-
mo ir jo turinio analizės poreikis atsirado dėl išorės spaudimo (rinkos ir viešojo valdymo 
sąveikos kontekste), kuris daugelyje valstybių inspiravo diskusijas dėl valstybės gebėjimų 
veikti ir kontroliuoti. Taigi, tokio pobūdžio diskusiją nulėmė:

– disputas tarp sistemų bei politikos analizės teorinių konceptų, kurie iš skirtingų 
perspektyvų vysto ir vertina augantį visuomenės kompleksiškumą bei kylančią valstybinės 
intervencijos problematiką, inspiravęs skirtingus valstybinių institucijų reformų vykdymo 
principus ir kryptis;

– susiklosčiusi politinių institucijų valdymo praktika, t.y. iki šiol tradiciniu M.Weber 
biurokratijos modeliu besiremiančiam viešajam administravimui kaltinimai neefektyvu-
mu (augantys biudžetų deficitai ir biurokratizacijos laipsnis), iškėlė debiurokratizacijos 
klausimo aktualumą [227].

Analizuojant viešojo valdymo turinį, susiduriama su viešojo valdymo modelių ir me-
todų įvairove bei aiškios takoskyros tarp jų nebuvimu, kalbėti apie vieną teoriją ar konkre-
tų viešojo valdymo modelį, kuris galėtų būti laikomas modernizavimo etalonu ar vaizdiniu 
yra ganėtinai sudėtinga. Diskusijos apie postmodernaus kapitalizmo etapo radimąsi, kuris 
viešojo valdymo kontekste siejasi su neoliberalios politinės ir ekonominės darbotvarkės 
plėtra, o pastarosios pagrindinis tikslas – laisvinti rinkas nuo valstybės priežiūros, nes 
valdžios vykdoma mokesčių ir valstybinio reguliavimo politika trukdo ekonominei plėtrai 
bei mažina verslo tarptautinį konkurencingumą, siejamos su viešojo valdymo moderni-
zavimo reformų gausa. Tokio pobūdžio reformų koncentracija įgalino kalbėti apie naujų 
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viešojo valdymo modelių radimąsi bei formavo naują viešojo sektoriaus modernizavimo 
darbotvarkę, kuri ypač ryškiai pastebima pokomunistinėse valstybėse, čia tikėjimas nema-
tomos rankos, teikiančios įvairias gėrybes, užtikrinančios ne tik ekonominę, bet ir socia-
linę gerovę, egzistavimu ypač gajus [236]. Taigi neretai viešojo valdymo modernizavimas 
išim tinai siejamas su NVV, kuri nuo 1980m. buvo dominuojantis viešojo valdymo reformų 
klasteris, įkūnijęs efektyvumo ir ekonomiškumo siekius. P. Mastronardi teigia, kad NVV 
atveju kalba eina ne apie naują valdymo veiklą bei apie naują valstybės valdymą [183,  
p. 65]. Anot K.Schedler, NVV yra filosofija bei į rezultatus orientuoto valdymo pagrindas 
ir išraiška, kurį mokslininkas traktuoja kaip antagonizmo tarp neoliberalizmo ir socialinės 
valstybės įveikimą, kaip priešpriešinių pozicijų sintezę „laiduojančioje valstybėje“. NVV 
savyje kombinuoja valstybinės veiklos legitimacijos utilitaristinę bei etinių įsipareigojimų 
perspektyvas su tikslu veikti valdžią ir jos veiklos sąlygas, tai reiškia ir politinę sistemą 
pakeisti taip, kad ji veiktų kaip besimokinanti organizacija bei būtų pajėgi dinamiškai rea-
guoti į aktualius aplinkos iššūkius [227]. Taigi nemažai užsienio šalių teoretikų NVV su 
jos orientacija į rinkos mechanizmų plėtrą viešajame valdyme laiko tam tikru atspirties ar 
lūžio tašku, kalbant apie viešojo valdymo modelio kaitą. Tačiau, anot M.Bileišio, egzistuo-
janti teorinių požiūrių įvairovė: NVV rėmėjai; biurokratinio valdymo procesų vystymo 
šalininkai (neoveberizmas), viešasis valdymas kaip bendruomeninio tipo socialinio orga-
nizavimo (pvz., Naujoji viešoji tarnyba) šalininkai, siūlantys derinti visų socialinio orga-
nizavimo tipo pagrindu veikiančių organizacijų veiklą (pvz.: Naujasis viešasis valdymas ar 
Tinklaveikinis valdymas), užkerta kelią teigimui apie rinkos modelio kaip postmodernaus 
kapitalizmo epochos viešojo valdymo mechanizmo įsigalėjimą [41, p. 88]. 

Viešojo valdymo transformacijas nagrinėsime pasitelkę „doktrinos“ konceptą, kuris 
eliminuos diskusijas apie tai, kad pokyčiai viešajame valdyme (NVV pavidalu) suforma-
vo naują paradigmą, ar vienos viešojo valdymo krypties identifikavimą viešojo valdymo 
modeliu ir pan. Viešojo valdymo doktrinos termino naudojimas viešojo valdymo poky-
čių kontekste (kaip jų turinys) yra prasmingesnis, nes jis apsiriboja ne konkrečiu viešojo 
valdymo modeliu, o veikiau įsitikinimu, kokių pokyčių reikia viešajam valdymui siekiant 
konkrečių tikslų. Anot V.Nakrošio, „doktrinos sudaro „filosofinį“ viešojo valdymo refor-
mų pagrindą, nurodo šios reformos sprendimus, pateikia kriterijus jų sėkmei įvertinti“ 
[189, p. 67]. Viešojo valdymo doktrinos apima įsitikinimus, kaip turi būti valdoma valsty-
bė, teikiamos viešosios paslaugos ir atliekamas ekonominės veiklos reguliavimas, o viešojo 
valdymo teorijomis, modeliais ar analize siekiama paaiškinti tam tikrus viešojo valdymo 
reiškinius [189, p. 2]. „Doktrininis“ požiūris į viešojo valdymo pokyčius šiojedisertacijoje 
taip pat yra šiek tiek per siauras ir ganėtinai paviršutiniškas, todėl siekiant atskleisti viešojo 
valdymo transformacijas integruotai pasitelkiamas doktrinų konceptas ir su jomis susiję 
pagrindiniai viešojo valdymo modeliai.

V.Nakrošis išskiria šias svarbiausias viešojo valdymo doktrinas: tradicinis administra-
vimas, Naujoji viešoji vadyba, post-NVV ir su ja susijusios doktrinos [189, p. 2], taigi šiuo-
laikinio viešojo valdymo modernizavimo pradžios tašką, kurį siūloma laikyti XX a. pab., 
kai anglosaksiškosios valstybės ėmė diegti privataus sektoriaus patirtimi paremtus valdy-
mo metodus (pvz.: Reinventing Government (JAV, valdžios perkūrimas); Next Steps Initia-
tive (Didžioji Britanija, naujųjų žingsnių iniciatyva); Kontraktmanagement (Nyderlandai, 
kontraktų vadyba); Neues Steuerungsmodell (Vokietija; naujasis valdymo modelis); Free 
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Commune Experiments (Skandinavija, laisvųjų savivaldybių eksperimentai); Wirkungso-
rientierte Verwaltungsfuhrung (Šveicarija, į rezultatus orientuotas administravimas); New 
Public Management (Naujoji Zelandija/Australija, naujoji viešoji vadyba) [282]), akcen-
tuojant konkurencingumą, rinkos mechanizmų plėtrą ir inicijuojant privatizacijos ir de-
centralizacijos procesus, mažinant tradicinių viešųjų organizacijų struktūros ir funkcijų 
veiklos bruožų kiekį bei metodus grįsti socialinių mokslų postmoderniomis teorijomis, 
kurių ideologiniu pagrindu buvo laikomi S.Kuhno, P. L.Bergerio ir T. Lucmano darbai 
[219, p. 25;221, p. 228].NVV kontekste vykusios reformos pasauliniu mastu sukėlė tam ti-
krą bangą, kurią D.Kettl pavadino „globalia viešojo valdymo revoliucija“ [150], taigi NVV 
atsiradimo ir populiarėjimo etapą pagrįstai verta išskirti, kaip atskirą doktriną, ją igno-
ruoti ar atmesti (nepaisant visų trūkumų) būtų neracionalus sprendimas. Nors NVV, kaip 
reformų darbotvarkė, vis dar populiari viešojo valdymo modernizavimo strategija, vistik 
pastaruoju metu pastebimas naujų požiūrių į viešojo valdymo modernizavimo turinį atsi-
radimas, kai kurie teoretikai tai vadina NVV evoliucionavimu, NVV vystymasis per laiką 
natūraliai kinta geresnės kokybės link ir sudaro prielaidas alternatyvių idėjų, agreguojan-
čių kitas vertybes ir požiūrius viešajame valdyme, atsiradimui, taigi šiandien susiduriama 
su NVV evoliucijos suponuotų modernizavimo metodų įvairove ir NVV iššauktų „naujų“ 
valdymo modernizavimo įrankių komplektais, generuojant kitokias vertybes, priskirtinais 
post-NVV doktrinai.

Kaip minėta, modernizavimo procesais traktuojami įvairaus turinio ir pobūdžio poky-
čiai viešajame valdyme, kurie radikaliai skiriasi nuo tradicijos. Tačiau tam, kad būtų įver-
tinta pokyčių apimtys ir turinys bei „radikalius skirtumus“ nuo tradicijų, diskusija prade-
dama nuo „tradicijos“ identifikavimo, nes bet kokios modernizacijos viešajame valdyme 
ataskaitos tašku yra laikoma tradicinio viešojo administravimo modelio formavimosi sta-
dija, kuri siejama su M.Weberio biurokratija bei idealiuoju jos tipu. Nors, anot A.Tumėno, 
tokia analizė yra klasikinė NVV analizė, t.y. NVV aprašomas pasitelkiant M.Weberio su-
formuluotą verbalinį šio metodo modelį, išryškinamos pasikeitusios aplinkos sąlygos ir 
kontekstas bei pateikiamas verbalinis NVV modelis, tokia analizė buvo sukritikuota dėl 
paprastumo ir iškraipymo galimybių [281, p. 18]. Iš dalies šiai pozicijai galima pritarti, 
tiesinis viešojo valdymų transformacijų vertinimas ir analizė lemia palyginamo ir siste-
minio požiūrio atmetimą, todėl žemiau esančioje lentelėje pateikiami būdingiausi tam 
tikrose srityse doktrininiai principai, suteikiantis galimybę akcentuoti doktrinų skirtybes. 
Kiekviena iš sričių lyginamuoju būdu aptariama detaliau. Svarbu paminėti, kad sričių po-
žymiai nėra absoliutūs, pvz.: į post-NVV doktriną patenkantis neoveberizmas, šiek tiek 
skiriasi savo turiniu ir yra veikiau atspindintis tradicinio viešojo administravimo doktriną 
su laikmečiui aktualiomis korekcijomis.
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4 lentelė. Lyginamoji viešojo valdymo doktrinų perspektyva

Sritis Tradicinis viešasis 
administravimas NVV doktrina post-NVV doktrina

Viešosios 
valdžios 
vaidmuo

„Irklavimas“ „Vairavimas“ „Aptarnavimas“

Viešo intereso 
koncepcija

Politiškai apibrėžta 
ir legitimuota

Individualių interesų 
sujungimo rezultatas

Dialogo ir 
bendradarbiavimo 
rezultatas

Susiję 
bihevioristiniai 
modeliai

 „Administracinis 
žmogus“

„Ekonominis 
žmogus“ 

Demokratiškas 
sprendimų priėmėjas

Valstybės 
tarnautojų 
atsakomybė

Klientams ir 
rinkėjams

Klientams, 
užsakovams

Piliečiams

Politikos tikslų 
pasiekimo 
mechanizmas

Programų 
administravimas 
per egzistuojančias 
valstybines 
agentūras

Mechanizmų ir 
skatinimo struktūrų 
kūrimas

Kuriančios viešo, 
nevyriausybinio ir 
privataus sektoriaus 
koalicijos 

Požiūris į 
atskaitomybę

Hierarchiniai-
administratoriai 
yra atsakingi 
demokratiškai 
išrinktiems 
politiniams 
lyderiams

Rinkos veikiama 
savųinteresų 
akumuliacija veda 
prie plačių interesų 
grupių (piliečiams ir 
klientams) laukiamų 
rezultatų .

Daugiadimensis 
-įstatymų, 
bendruomenės 
vertybių, 
politinių normų 
profesionalumo 
standartai ir pilietiniai 
interesai

Koordinavimo 
tipas

Hierarchinis-
procedūrinis, grįstas 
autoritetu

Rinkos tipo 
mechanizmai, 
stebėsenos ir 
vertinimo sistemos, 
rodikliai

Partnerystė ir tinklai

Numatoma 
organizacinė 
struktūra

Biurokratinės 
organizacijos 
apibrėžtos 
įgaliojimais „iš 
viršaus į apačią“ per 
agentūrą ir klientų 
kontrolė arba 
reguliacija

Decentralizuotos 
viešos organizacijos 
su pirmine kontrole, 
išliekančia per 
agentūrą

Bendradar- 
biaujančios 
struktūros su vidine ir 
išorine lyderyste
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Įrankiai/
metodai

Procedūrinis 
reglamentavimas, 
teisės normos ir 
standartai 

Decentralizavimas 
(privatizavimas, 
dekoncentravimas, 
liberalizavimas); 
strateginis 
planavimas, 
programinis 
valdymas, projektinis 
valdymas. Stebėsenos 
ir rodiklių sistemos
ekspertinių žinių 
plėtra per VT 
mokymų sistemas, 
postų sistemos plėtra.

Vartotojų 
pasitenkinimo 
matavimai, socialinės 
atsakomybės 
mechanizmų 
plėtra, dalyvavimo 
produktų/paslaugų 
kokybės standartų 
nustatyme bei 
kontrolėje, skatinimas 
(per legislatyvinius 
instrumentus). 
Valstybės tarnautojų 
lyderystės ir 
ekspertinių žinių 
plėtra, kompetencijų 
modeliai.

Šaltinis: sudaryta autoriaus pagal Denhardt&Denhardt, 71, p. 554; Pollitt&Bouckaert, 204, p. 22.

Viešosios valdžios vaidmuo.G.Osborneir E.Gebler, pasitelkę valstybės kaip valties me-
taforą, teigia, kad administracinė valstybė valtyje atlieka irklavimo funkciją, o NVV po-
žiūriu valstybė atsakinga už jos vairavimą, tai yra identifikuojama, kas valdo valtį. Valties 
valdytojas turi platesnius įgaliojimus nustatyti valties kryptį, plaukimo greitį, atstumą ir 
pan., o post-NVV šalininkai performuluoja šį teiginį naujai: kas yra valties savininkas? 
[75, p. 549]. Atsakymas į šį klausimą apeliuoja į piliečius (bendruomenę) ir demokra-
tijos procesų plėtrą valdyme. Šis požiūris hiperbolizuotai atskleidžia visų trijų doktrinų 
turinio esmę, sudėliodama pagrindinius akcentus kiekvienoje iš požiūrių grupių – „vyk-
dytojas“, „valdytojas“ ir „įgaliotasis“. Tradicinis administravimas, remdamasis M.Weber 
idealiosios biurokratijos modeliu, yra laikoma tradicine viešojo administravimo doktrina, 
grindžiama institucijų ir pareigybių hierarchija, griežta kontrole bei rašytiniu procedūri-
niu reglamentavimu [189, p. 69], paklusnumu įtvirtintai tvarkai, kurią vykdo ir proble-
mas sprendžia įvairios administravimo institucijos ir jų darbuotojai, svarbiausi valstybės 
veiklos aspektai yra saugumas ir racionalumas. Valstybė privalo prisiimti atsakomybę už 
sprendimus ir jų formulavimą bei pasekmes (ir atitinkamai išlaikyti valstybės autonomi-
ją). Viešasis sektorius vykdo jam pavestas funkcijas („vykdytojas“): formalūs įgaliojimai 
ir formali atsakomybė. Post-NVV („naujasis viešasis valdymas“, „valdysena“, „gerasis val-
dymas“, „sąveikaujantis valdymas“, „korporatyvinis valdymas“) valties savininkais iden-
tifikuojantis piliečius bei pasižymintis piliečių dalyvavimu, pliuralizmu, subsidiarumu, 
skaid rumu, atskaitomybe, prieinamumu, bendradarbiavimu byloja apie „įgaliojimą“ ir tei-
gia, kad valdžios veikimo prielaida yra suponuota piliečių teisių laikinu perleidimu, taigi 
kartu įtvirtina griežtesnę atsakomybę, nes įgaliojimas susijęs su laikinumu ir momentiniu 
įgaliojimų nutraukimu, o vykdytojas turi „formalią sutartį“, taigi kinta valstybės vaidmens 
ir santykio su piliečiais pobūdis, kuris keičia atsakomybės mechanizmų struktūrą. Į val-
dymą įsitraukiantys piliečiai (visuomenė) spaudžia plėsti jų poveikio mechanizmus, taigi 
natūraliai vystomas piliečių dalyvavimas. 
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NVV vykdomomis viešojo sektoriaus tobulinimo iniciatyvomis deklaruojamas vie-
šojo sektoriaus efektyvumo, veiksmingumo bei visuomenės poreikių patenkinimo ir de-
mokratizacijos procesų plėtros siekiai. Tačiau viešojo administravimo modernizavimo 
procesai pasauliniu mastu, rodo, kad modernizavimas nebūtinai siejasi su demokratiza-
cijos plėtra, nes modernizavimo iniciatyvos sėkmingai vykdomos ne tik demokratinėse 
valstybėse, bet ir nedemokratiniuose režimuose (P. Kinija, Singapūras) [261, p. 90]. Vie-
šoji valdžia, veikiama rinkos mechanizmų, ėmėsi valdytojo vaidmens, t.y. perskirstė ir pa-
skirstė atsakomybes ir funkcijas, „sukūrė“ prielaidas privačiam sektoriui „įeiti“ į viešojo 
sektoriaus teritoriją bei natūraliai ėmėsi valdytojo vaidmens (kūrė privatiems subjektams 
„elgesio taisykles“, vystė atskaitomybės ir atsiskaitymo mechanizmus ir pan.), tai paskatino 
aktyviau veikti į viešojo sektoriaus reguliavimo sritį įeinančius subjektus, kuriems palan-
kesni yra bendradarbiavimo, o ne valdytojo ir valdomojo santykiai, taigi viešajam valdy-
mui siūlomi valdžios, pilietinės visuomenės ir verslo sektorių sąveikos mechanizmai [78,  
p. 10], „pabrėžiant socialinių programų, socialiai orientuotų projektų, atsakomybės už or-
ganizacinius išteklių valdymo tobulinimą, viešųjų sistemų veiklos skaidrumo ir visų rūšių 
atsakomybės formų, etikos normatyvų tobulinimą“ [220, p. 79]. Šiomis vertybėmis tolsta-
ma nuo Naujosios viešosios vadybos skatintų ir plėtotų ekonomizavimo idėjų, efektyvu-
mo siekio ir kapitalo akumuliacijos sureikšminimo prie spartesnės demokratijos plėtros 
ir jos nulemtų etinių ir moralinių vertybių bei pilietinės atsakomybės, dalyvavimo formų 
plėtojimo, kaip demokratizacijos proceso plėtros pasekmės bei esminės viešojo sektoriaus 
veiklos skaidrumo bei veiksmingumo prielaidos. Svarbią vietą užimant bendradarbiavi-
mo ir tarpsektorinės integracijos aspektams, tenka akcentuoti, kad vistik viešasis sektorius 
skiriamas nuo privataus dėl jo vertybių ir pamatinių veiklos tikslų. Privataus sektoriaus 
vienas ir tikrasis tikslas yra pelnas, šiuo tikslu yra telkiamos įvairios priemonės, kuriomis 
užtikrinamas pelno didinimas, tiesa, augant visuomenės savimonei, girdima apie socialų 
verslą, tačiau vistiek kalbama apie verslą, tik tam tikrą dalį savo uždarbio skiriantį so-
cialinėms visuomenės reikmėms. Tačiau valstybė, kurios pirminė funkcija yra užtikrinti 
saugumo, teisingumo, socialinio teisingumo ir kitas funkcijas, tolsta nuo jų, kalbėdama 
apie efektyvumą ir perimdama privataus verslo metodus, ji tampa korporacija (turbūt ne-
suklystina teigti, kad mažėjantis dėmesys visuomenės interesams ir verčia verslo subjektus 
kalbėti apie socialų verslą, nes sąmoninga visuomenė reikalauja, kad kažkas užtikrintų 
valstybės funkcijų įgyvendinimą). Taigi, viešasis sektorius negali ir neturi būti tapatina-
mas su privačiuoju (mėginimas NVV kontekste), veikiau turėtų būti kalbama apie geres-
nio valdymo galimybę ir akcentuojamas sąveikaujantis bendradarbiavimas ir integracija.

Viešo intereso koncepcija. Viena pagrindinių viešosios valdžios funkcijų yra valstybinis 
reguliavimas, kuriuo siekiama padidinti visuomenės narių kaip visumos gerovę, „regulia-
vimas yra siejamas su viešuoju interesu – atsižvelgiant tiek į jo apimtį (viešas, taikomas 
atitinkamiems subjektams vardan visuomenės gerovės), tiek į jo vykdytojus (pareigūnai, 
paskirti vadovaujantis demokratiškai išrinktų pareigūnų, todėl visos visuomenės patikė-
tinių, nustatytomis taisyklėmis)“ [159, p. 2]. Taigi reguliavimas apima (1) taisyklių arba 
specifinių nurodymų (procedūrų) rinkinius; (2) valstybės intervenciją arba sąmoningą 
valstybės įtaką; (3) socialinę kontrolę [159, p. 3]. Valstybinio reguliavimo sampratos ir 
pobūdžio kaita atspindi tam tikrą valstybės vaidmens kaitą bei viešojo valdymo raidos eta-
pus, tradiciniam viešajam administravimui būdingas reguliavimas per teisę, administraci-
nes taisykles ir pan., NVV doktrinai reguliavimas per intervenciją į rinką ar jos ribojimą, 
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o post-NVV siejamas su socialine kontrole visose viešojo valdymo srityse. Reguliavimo 
pokyčiai, valstybės veikimas neretai yra grindžiami viešo intereso gynyba ar geresniu jo 
tenkinimu. 

Mokslinėje literatūroje skiriamos dvi pagrindinės reguliavimo kryptys: viešojo inte-
reso ir privataus intereso, kurie nurodo skirtingus reguliavimo pagrindus, t.y. reguliavi-
mas kaip rinkos nesėkmės rezultatas ir reguliavimas kaip valdymo nesėkmės rezultatas. 
„Šios dvi kryptys reprezentuoja skirtingas reguliavimo sistemos dimensijas – viešasis in-
teresas atitinka instrumentinę (teisės normų, parinktų nustatytiesiems tikslams pasiekti) 
reguliavimo sistemos dimensiją, o privatūs interesai atitinka procedūrinę (procesinę) ins-
trumentų formulavimo ir taikymo reguliavimo sistemoje, dimensiją“ [159, p. 1]. Skiria-
ma ganėtinai įvairių viešojo intereso (angl. public interest) koncepcijų klasifikacijų, pvz., 
D.Korsakaitė, analizuodama viešąjį interesą valstybinio reguliavimo požiūriu, teigia, kad 
viešasis interesas gali būti suprantamas kaip (1) visuotinė sutartis (visuomeninės sutarties 
doktrinoje buvo išryškintas individualaus intereso ir viešojo intereso nesutapimas, viešo-
jo intereso viršenybė (individualaus intereso atžvilgiu), pasiekta sutarimu arba prievarta, 
taip pat valdžios veiksmų ir individo veiksmų apribojimas viešojo intereso veiksniu) [159,  
p. 8];(2) kaip didžiausios naudos išraiška (utilitaristinis požiūris – didžiausia laimė didžiau-
siam žmonių skaičiui (J.Bentham, E.Burke, J.S.Mill), kurios prielaida yra administracija 
kaip vykdomosios valdžios principas, turintis įgaliojimus ir atsakomybę įgyvendinti vie-
šąjį interesą, nepaisant jam priešingų privačių interesų įtakos. Utilitaristai nepateikė viešo 
ir privataus intereso konflikto sprendimo priemonių); (3) kaip pusiausvyra (anot A.Smith, 
„nematoma ranka“,o ne administracija yra bendros gerovės užtikrinimo priemonė, t.y. sa-
vanaudiški individų veiksmai galiausiai įgyvendins viešąjį interesą, jei savanaudiškumas 
sukelia nepageidaujamus padarinius, „nematoma ranka“ juos šalina, taigi „viešasis inte-
resas yra privačių interesų idealiomis laissez faire sąlygomis tenkinimo rezultatas“ [159,  
p. 8]) ir viešasis interesas kaip (4) aukštesnis tikslas [159, p. 8] (bendro visiems visuomenės 
nariams tikslo buvimas (M.Weber), kuris yra daugiau nei daugelio tikslų suma, bendras 
tikslas yra visuomenės vystymosi ir pažangos prielaida, randamas socialinio dialogo metu. 
Motyvacija aukštesniu tikslu leido plėstis valstybinės intervencijos apimtims). 

Taigi viešasis interesas savo turiniu ir prasme skirtingu laiku skirtinguose konteks-
tuose reiškia skirtingus ir nevienareikšmius dalykus, neretai viešasis interesas tampa ne 
veiksmų priežastimi, o rezultatu. Tradicinė viešojo administravimo doktrina siejama su 
modernizmo epochos pradžia bei pasižymėjo švietėjiškomis vertybėmis, visuomenėje vy-
raujančiais saugumo ir racionalumo poreikiais, aukštesniųjų tikslų formulavimu ir siekiu, 
kuris suponuoja procedūrinį požiūrį į viešąjį interesą, t.y. kuriamos taisyklės ir prielaidos, 
griežtas reglamentavimas, standartizavimas, kurie užtikrina racionalų valdymą bei teisin-
gą sprendimo priėmimą. Pastarasis suponuoja tinkamą viešo intereso įgyvendinimo prie-
laidą, neretai pamirštant veiksmingumo aspektą, t.y. klausimo sprendimas jau yra viešo 
intereso realizavimas, neieškant tinkamesnių būdų (t.y. domimasi pačio proceso tinkamu-
mu, o ne rezultatais). Šiame kontekste aktyviai ima reikštis neoliberalizmas (XXa. pab.), 
kuris darė įtaką viešojo intereso sampratos kai tai ir valstybinio reguliavimo pobūdžiui 
ir apimtims (R.Reigan ir M.Tetcher dereguliavimo praktikos vystymas), todėl valstybės 
reguliavimo politika siekiama sukurti prielaidas (tvarkomis, procedūromis, poveikio prie-
monėmis, sąlygų sudarymu ir pan.) kiekvienam asmeniui siekti savo tikslų, pasitelkiant 
asmenines savybes, gebėjimus, žinias ir pan. [159, p. 8]. Taigi valstybė sudaro palankiau-
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sias sąlygas veikti, o individai, siekdami asmeninių interesų, per rinką kartu generuoja 
viešojo intereso pasiekimą. Viešajame valdyme įsigali NVV doktrinoje besiformuojantys 
valdymo metodai: įgaliojimų perdavimas, funkcijų mažinimas, teisė privačių subjektų įė-
jimui į viešojo sektoriaus erdves, taip pat dėmesio skiriama veiklos ir resursų panaudojimo 
efektyvumui (kaip viešo intereso pasiekimo veiksmingumo matavimams), orientacijai į 
klientus (pastarieji per savo individualių poreikių realizaciją generuoja ir bendrųjų viešųjų 
tikslų pasiekimą) ir didesniam jautrumui visuomenės poreikiams, kuris peraugo į viešojo 
ir privataus sektorių bendradarbiavimą, rinkos principų bei metodų adaptavimą viešo-
jo sektoriaus veikloje [78, p. 9]. Analizuojant NVV plėtros tendencijas valdymo stiliaus 
kontekste, matoma procesų ekonomiškumo siekio tendencija, vadybinio požiūrio plėtra 
[261, p. 92], iš verslo valdymo aplinkos perkeltų valdymo modelių vystymas ir privataus 
sektoriaus vertybių propagavimas [220, p. 79]. Tačiau NVV doktrinos suponuota ekono-
minė ekspansija į viešąjį sektorių turi neigiamą poveikį demokratizacijos procesams, t.y. 
neleidžia įtvirtinti visuomenės valdymo humanistinių pradų, didina socialinę diferencia-
ciją, didina visuomenėje socialines rizikas, gilina socialinę atskirtį“ [220, p. 79]. Tai yra 
nebeišlaikoma pusiausvyra tarp viešo ir privataus interesų, verčia grįžti prie visuotinės 
sutarties doktrinos, akcentuojant bendradarbiavimą ir dalyvavimą (sutarimą), nustatant 
viešuosius interesus ir jų realizavimo viršenybės principą privačių interesų atžvilgiu, todėl 
NVV keičiama post-NVV alternatyvomis (Naujuoju viešuoju valdymu arba Naująja vals-
tybės tarnyba), kurios akcentuoja, kad platesniu dalyvavimu ir sutarimu paremtas viešasis 
valdymas tampa demokratiškesnis ir skaidresnis[261, p. 95]. Dalyvavimas viešojo intereso 
tenkinimo procese skatina platesnį atstovavimą, skaidresnį ir racionalesnį viešųjų gėrybių 
paskirstymą (visuomenės nariai geriau „žino“, kokių gėrybių jiems reikia, kaip jas racio-
naliai skirstyti, ne gana to, dalyvaudami gėrybių skirstymo procese, jie atsakingiau žiūri į 
sprendimo priėmimą, visuomenės dalyvavimas sprendimų priėmime įpareigoja ją kontro-
liuoti ir galutinius proceso rezultatus, taigi vystoma dalyvavimu grįsta atsakomybė ir ima 
veikti socialinės kontrolės mechanizmai.

Susiję bihevioristiniai modeliai. Tradicinėje viešojo administravimo doktrinoje sutin-
kame „administracinio žmogaus“ vaizdinį. Darbuotojas traktuojamas kaip nuasmenintas 
mechanizmas, vykdantis savo siauras, teisiškai reglamentuotas bei specializuotas užduo-
tis, pasižymintis profesionalumu ir veikiantis teisiniais metodais. Dažnai tradicinis vie-
šasis administravimas kritikuojamas dėl to, kad hierarchinėje struktūroje egzistuojantys 
kontrolės ir koordinavimo mechanizmai riboja tarnautojo kūrybiškumą, lankstumą, tei-
sinis-procedūrinis požiūris eliminuoja moralinį jautrumą [123, p. 26],o karjeros sistema 
mažina motyvaciją ir neskatina tobulėjimo. Tačiau gilesnė istorinė analizė įgalina teigti, 
kad praktikoje tarnautojų funkcijų reglamentavimo poreikis nedingsta, jis kaskart tam-
pa vis svarbesnis, nes siejamas su tarnautojo veiklos efektyvumo matavimu, tačiau kinta 
ir turėtų būti vystomos tarnautojo vertybinės nuostatos, formuojamos per mokymą bei 
motyvavimo programas. Tradicinio viešojo administravimo požiūris teigė, kad tinkamose 
struktūrose ir tinkamai motyvuojami biurokratai gali elgtis etiškai ir siekti visuomenės 
gėrio, tradicinis viešasis administravimas siekė minimizuoti savanaudišką elgesį, o NVV 
siekiama kurti sistemą, kurioje rinkos principų veikimas verčiamas visuomenine nauda, 
t.y. savanaudiškas biurokratų elgesys gali virsti bendruoju gėriu [281, p. 22], taigi skati-
no žmogiškųjų išteklių valdymo srityje postų valstybės tarnybos modelio diegimą [189,  
p. 73] bei įvairių motyvavimo priemonių plėtrą (dažniausiai siejamų su veiklos efektyvu-
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mo matavimu grįsta išmokų sistema). Vienas iš pagrindinių NVV principų yra „leisti ir 
versti vadybininkus valdyti“. Anot V.Nakrošio, siekiant išspręsti viešojo valdymo prob-
lemas ir pasiekti geresnių rezultatų NVV kontekste, vadybininkams turi būti suteikta di-
desnė autonomija (mažinama išankstinė kontrolė), taip pat turi būti sukurtos paskatos 
ir sankcijos už veiklos rezultatus (didinama paskesnioji kontrolė) [189, p. 9]. Tradicinėje 
doktrinoje darbuotojai turėjo atlikti specializuotas funkcijas, o NVV doktrina jiems kelia-
mi reikalavimai atitikti multifunkcinius kriterijus, kur kalbama apie plataus spektro žinias 
ir kompetencijas, t.y. suformuojamas viešojo sektoriaus „vadybininkų universalų“ [123,  
p. 27] poreikis. Tačiau sparti technologijų plėtra, visiems ganėtinai lengvai prieinamos 
žinios bei išsilavinimas „vadybininkus-universalus“ paverčia vidutiniais valstybės tarnau-
tojais, kurie nepasižymi specifinėmis, ekspertinėmis žiniomis bei kompetencijomis, taigi 
sunkiai pretenduoja į inovacijų kūrėjų ar visuomenės lyderių (kaip tai buvo pvz., JAV tra-
dicinės viešojo administravimo epochos metu: viešojo sektoriaus darbuotojai buvo admi-
nistratoriai-ekspertai, taikantys sudėtingas vadybos technikas, specializuotus metodus ir 
disponuojantys, o kartais ir kuriantys viešojo valdymo srities žinias [281]) pozicijas. Besi-
vystantys veiklos metodai, technologijos ir jų įvairovė skirtingose viešojo valdymo srityse 
ir procesuose, mokslo pažanga suponuoja poreikį grįžti prie specializacijos ir ekspertinių 
žinių, kurios pasitelkiamos įrodymams apie viešojo valdymo kokybę surinkti, apdoroti ir 
panaudoti viešojo valdymo kokybei gerinti. Taigi šiuolaikiniam viešajam valdymui keliant 
didesnius iššūkius nei bet kada anksčiau ir susiduriant su socialinių problemų komplek-
siškumu, dinamiškumu, daugiasluoksniškumu, o tai formuoja kokybiškai sudėtingesnes 
viešosios valdžios veikimo sąlygas ir sprendimų priėmimo aplinkybes, dauguma proble-
mų tampa tarpusavyje susipynusios ir reikalauja iš viešojo valdymo specialistų specifinių 
žinių, galimybių bei išteklių [220, p. 83], todėl post-NVV dėmesys telkiamas į specialiąsias 
valstybės tarnautojų tarnybos sąlygas, valstybės tarnyboje akcentuojamas lankstumas ir 
skaidrumas, lyderystė ir ekspertinės žinios [189, p. 74]. A. Guogis ir A.V.Rakšnys, pasitelk-
dami D.Framerio įžvalgas, teigia, kad alternatyva racionalumo teorinei nuostatai gali būti 
kūrybiškumas, kuris siūlomas kaip atsvara racionaliam veikimui organizacijose, skatinanti 
inovacijas, alternatyvius konfliktų sprendimo būdus ir pan.[123, p. 28]. Išties kūrybišku-
mas daugelyje procesų yra sveikintinas ir pageidaujamas, tačiau viešajame sektoriuje jis 
turi žengti su sąmoningumu, kompetencija ir profesionalumu dėl viešojo sektoriaus ins-
titucijoms keliamų didesnių lūkesčių veiklos kokybei. Viešasis sektorius sprendžia klausi-
mus, dažnai siejamus su konkretaus asmens lūkesčiais ir problemomis, todėl kūrybiškumo 
aspektas siejamas su kliento nuomone ar jis norėtų, kad į jam rūpimo klausimo sprendimą 
administratorius arba viešojo sektoriaus vadybininkas žvelgtų „kūrybiškai“ ar „procedū-
riškai“ (savo ir kitų atžvilgiu). Todėl kūrybiškumas turi atrasti savo vietą viešojo valdymo 
procesuose šalia racionaliai vykdomų funkcijų.

Valstybės tarnautojų atsakomybė. Visuomenei reikalingi įrodymai apie viešojo sek-
toriaus institucijų veiklos rezultatyvumą, efektyvų visų rūšių išteklių valdymą, socialiai 
orientuotą veiklą. NVV radikalios formos valstybės vaidmenį ir tarnautojų atsakomybę 
supranta tik kaip techninę efektyvumo matavimo struktūrą[41, p. 16] bei atsiskaitymą pi-
liečiams. Kalbame apie valstybės tarnautojų atsakomybę sistemos viduje bei atsakomybę 
piliečiams, šios atsakomybės vis dar suprantamos ir matuojamos skirtingai, nesiekiant 
jų integracijos. Žvelgiant retrospektyviai į piliečių ir viešojo sektoriaus sąveiką, E.Vigoda 
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pastebi, kad piliečių traktavimas chronologiškai kinta: pilietis-subjektas; pilietis-rinkėjas, 
pilietis-klientas ar vartotojas, pilietis-partneris, pilietis-savininkas [292, p. 531]. 

Tradiciniame viešajame administravime pilietis traktuojamas kaip subjektas ar rinkė-
jas, kuriam atsiskaitoma netiesiogiai ir per legalias procedūras. Politiniai lyderiai ir admi-
nistratoriai turi praktiškai absoliučią galią ir disponuoja poveikio priemonėmis. Poveikis 
politikai daromas tik per rinkiminę teisę, t.y. suteikiant teisę atstovauti ir už netinkamą 
atstovavimą „nubausti“ per kitus rinkimus. Biurokratai kontroliuoja ir reguliuoja praktiš-
kai visas gyvenimo sritis. NVV siekė geresnės atskaitomybės piliečiams kaip klientams ir 
efektyvios sąveikos su jais kaip su partneriais, taigi kalba eina apie viešojo sektoriaus akty-
vumą (atskaitomybę) bei piliečių aktyvumą (sąveiką) [292, p. 531]. Atskaitomybė siejama 
su geresnėmis paslaugomis, teikiamomis rinkos sąlygomis piliečiams kaip vartotojams ar 
klientams, pilietis įgaudamas kliento statusą verčia paslaugų teikėjus jam įtikti („klientas 
visada teisus“, „niekada neprieštarauk kliento poreikiams“ ar dar ryškiau „ kliento noras – 
įsakymas“ ir pan.) ir tokiu būdu siekiant individualaus kliento pasitenkinimo (privataus 
jo intereso), sudaromos prielaidos realizuoti viešąjį interesą. Viešojo intereso realizavimo 
veiksmingumas apima ne proceso legislatyvinio atitikimo vertinimą, tačiau išeigos, kaip 
galimo tikslo pasiekimo laipsnio vertinimą (kur dėmesys skiriamas rodikliams ir krite-
rijams). O sąveika arba kooperacija su piliečiais apima socialinio aktyvumo dimensiją ir 
įgalina piliečius veikti įvairesniais metodais (ne tik per rinkimus). Tradicinė viešojo admi-
nistravimo doktrina teigia hierarchines struktūras, griežtą atskaitomybę, procedūrinį 
veikimą, sąlyginį sistemos uždarumą, ribotą komunikaciją, o sąveika skatina absoliučiai 
priešingų vertybių įsigalėjimą: atvirumą, prieinamumą, inovacijas, neribotus informacijos 
srautus bei galios ir resursų perskirstymą. Taigi sąveikos koncepcija yra tiesioginės de-
mokratijos prielaida, kuri sudaro sąlygas judėti paskutinės evoliucinės viešosios valdžios 
bei piliečių santykio stadijos link, t.y. piliečių-savininkų koncepto. Tačiau jo realizacijai 
reikalinga skatinti piliečių savimonę šiuo klausimu. Visuomenės nariai turi subjektyvų 
ir skirtingą supratimą apie reikalingus viešojo valdymo pokyčius ir asmeninius lūkesčius 
valdymo atžvilgiu, skirtingai traktuoja šių lūkesčių patenkinimo laipsnį ir kokybę [220,  
p. 79]. Neretai šios priežastys tampa neigiamu viešosios valdžios veikimo įvertinimu. Šiuo 
aspektu kyla poreikis visuomenėje diegti ne tik savo teisių suvokimo, bet ir atsakomybės 
už sprendimus, kurie bylotų ne tik apie asmeninių, bet veikiau apie kolektyvių poreikių 
tenkinimą. Viešojo valdymo užduotimi tampa pilietinės visuomenės stiprinamas ir ne tik 
piliečių teisių (teisės į viešąsias paslaugas ar tam tikras garantijas) vystymas, bet ir atsako-
mybės (atsakomybės dalyvauti priimant sprendimus, kontroliuojant viešųjų paslaugų tei-
kimo procesus ir kokybę ir pan.) diegimas, tokiu būdu plėtojant viešųjų paslaugų bendrojo 
kūrimo (viešojo valdymo institucijų ir pilietinės visuomenės, kaip vartotojo sąveika) di-
mensijas [220, p. 79]. Pastarieji klausimai tampa aktualia viešojo valdymo modernizavimo 
reformų tema, realizuojama skirtingų mechanizmų pavidalu (bendruomenės įtraukties 
didinimu į viešųjų paslaugų apibrėžties ir kokybės standartų nustatymu, dalyvavimo for-
mų viešojo valdymo veiklos rezultatų stebėsenos, kontrolės ir vertinimo mechanizmuose 
plėtra ir pan.). Taigi modernizavimo reformų srityje ima dominuoti ne rinkos, kliento ir 
vartotojo konceptai, bet bendruomenės ir piliečių bei tarnavimo jų interesams klausimai 
[261, p. 95].

Politikos tikslų pasiekimo mechanizmas. Tradiciniame viešajame administravime tiks-
lams realizuoti pasitelkiamas programinis tikslų pasiekimo principas per egzistuojančią 
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institucinę infrastruktūrą. R.K.Merton kritikavo tradicinį viešąjį administravimą, pagrin-
dine biurokratijos yda laikydamas „tikslų perkėlimą“, kuris atsiranda, kai taisyklės virsta 
tikslais pačiais savaime, kartu užmirštant tikruosius tikslus, kuriems pasiekti tos taisyklės 
buvo kuriamos“ [281, p. 123].NVV siekiama, kad vykdomosios valdžios institucinėje san-
daroje turi būti atskirtos politikos formavimo ir įgyvendinimo funkcijos, steigiant vien-
funkcines agentūras politikai įgyvendinti, diegiant įvairias finansines ir nefinansines veik-
los valdymo priemonės, pereinant nuo išankstinės prie paskesniosios valdžios institucijų 
ar valstybės tarnautojų veiklos kontrolės [189], taip pat kuriant skatinimo struktūras ir 
metodus. Post-NVV akcentuoja piliečių dalyvavimo valdyme, pradedant sprendimų priė-
mimu baigiant jų įgyvendinimo kontrole, aspektą, dalyvavimo stoka minima, kaip efekty-
vumo siekio trikdis, akcentuojama, kad piliečiai įtraukiami į valdymą jau po probleminių 
klausimų ir sprendinių suformulavimo [62, p. 224]. Visuomenės dalyvavimas valdyme 
apibrėžiamas kaip procesas, kurio metu valdingų įgaliojimų neturintys piliečiai (turintis 
pilietines dalyvavimo teises) kartu su legalius sprendimo priėmimo įgaliojimus turinčiais 
asmenimis dalyvauja sudarant politinę darbotvarkę ir/ar priimant sprendimus jiems ak-
tualiais klausimais ar formuojant viešąją politiką pagal jų interesus [234, p. 255]. Piliečių 
dalyvavimas yra glaudžiai susijęs su komunikavimo ir tarimosi konceptais, apimančiais 
skirtingų šalių (pilietinės visuomenės bei viešojo sektoriaus) bendravimą visais sprendimo 
parengimo etapais. Prielaidų visuomenės dalyvavimui sudarymas taip pat turėtų prisidėti 
prie viešųjų gėrybių racionalaus paskirstymo, atsižvelgiant į realius visuomenės poreikius 
bei šių gėrybių panaudojimo kontrolę. Anot post-NVV šalininkų, efektyvaus valdymo 
prielaida yra trijų pagrindinių veikėjų sąveika ir kuriantis bendradarbiavimas: valstybės 
institucijos, kurios sudaro atitinkamą politinę, ekonominę ir teisinę aplinką; privatus sek-
torius, kuris pateikia darbo vietas ir sudaro sąlygas pajamoms gauti, ir pilietinė visuomenė, 
kuri sudaro prielaidas socialinei ir politinei sąveikai [78, p. 9].

Požiūris į atskaitomybę. Viešojo sektoriaus atskaitomybė apima efektyvų viešųjų resur-
sų, paslaugų ir gėrybių gaminimą ir panaudojimą, viešojo sektoriaus kompetencija apima 
tas sritis, kurios nėra rentabilios ir kurių gaminama (jei gaminama) privačiame sektoriuje 
nepakankamai. Taigi kyla sudėtingas klausimas, kaip pamatuoti tokio pobūdžio gėrybių, 
paslaugų ekonominę vertę ir efektyvumą. Tradicinis viešasis administravimas pasižymėjo 
hierarchine monokratine atsakomybe, realizuojama iš viršaus į apačią, taigi kontroliuojan-
tys subjektai yra hierarchinės piramidės viršūnėje, kontrolės sistema yra racionali ir legali. 
F.Tailor sustiprino procesinės kontrolės reikšmę (ją taikydamas gamybos procese), vėliau 
tokia kontrolė tapo savaime suprantamu reiškiniu ir viešajame sektoriuje. Matavimo įran-
kiai neretai turi daugiau retorinę reikšmę, kadangi sudėtinga atrasti objektyvius matavimo 
kriterijus ir mechanizmus, mikrolygmeniu apsiribojama išeigos palyginimu pagal laiką 
(daugiau rezultatų už analogiškus praeitais metais skirtus resursus) arba savo veiklos re-
zultatų palyginimas su panašaus vieneto veiklos rezultatais [197, p. 449]. Nors viešasis 
sektorius kaltinamas neefektyviu veikimu, nelankstumu, nesugebėjimu konkuruoti, svar-
bu pastebėti, kad viešasis sektorius veikia mažiausiai patraukliose srityse, kurios neretai 
yra nekonkurencingos ir nepajėgios generuoti pelno, veikia turėdamos ribotus biudžetus, 
kuriais galima disponuoti tik pagal griežtai reglamentuotas ir kontroliuojamas lėšų panau-
dojimo taisykles. Siekiant šių problemų sprendimo imtasi plėtoti rinkos mechanizmus, 
kurie turėjo užtikrinti pusiausvyrą tarp viešų ir privačių interesų bei viešų interesų pa-
siekimą per privačių interesų tenkinimą, taigi laikomasi prielaidos, kad privačių interesų 
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realizavimas vyksta pasitelkiant efektyviausius veiksmus jiems pasiekti, tokiu būdu auga ir 
viešųjų interesų tenkinimo efektyvumas. NVV, siekdama didinti viešojo sektoriaus efek-
tyvumą, visų pirma pasitelkė daugelį privataus sektoriaus veiklos matavimo bei atskaito-
mybės mechanizmų: efektyvumas ir veiksmingumas turėtų būti vertinamas per išeigos, o 
ne įeigos kont rolę, veiklos standartus bei konkurencingumą. Svarbiausiu viešojo valdymo 
tikslu tampa veiklos rezultatai (arba poveikis), kurių vertinimui būtini indikatoriai (tiks-
liau jų sistema, kuria leidžiama kompleksiškai fiksuoti rezultatus bei stebėti sisteminius 
pokyčius). Dėl šių poreikių formuojasi atitinkamų stebėsenos bei veiklos vertinimo me-
chanizmų vystymo tendencijos, pastaroji skatina ir netiesioginės kontrolės funkcijos au-
gimą, nulemtą dar ir naujosios viešosios vadybos kontekste vykdytų liberalizavimo ir pri-
vatizavimo reformų. Post-NVV šalia NVV vystytų kiekybinių veiklos vertinimo metodų, 
atsiranda socialinė kontrolė, grindžiama daugiašaliu bendradarbiavimu su piliečiais, NVO 
ir kt. subjektais. Svarbu pastebėti, kad atskaitomybės formos ne tiek kinta (keičia viena 
kitą), kiek papildo egzistuojančias atskaitomybes formas ir šį procesą verčia įvairiapusiu ir 
daugiadimensiu, apimančiu tiek teisinės atskaitomybes, tiek politinės atskaitomybės, tiek 
administracinės ir socialinės atskaitomybės dimensijas. 

Koordinavimo tipas. Tradicinis viešasis administravimas kontrolę apibrėžia per teisę 
ir neginčijamą vykdomąjį autoritetą. Kontrolė yra užtikrinamą per žemesniojo hierarchi-
nio lygmens atskaitomybę aukštesniajam ir tai laikoma didžiausia tokio tipo organizacijų 
stiprybe, nes dėl savo norminio procedūrinio pobūdžio yra aukšto patikimumo laipsnio 
[197, p. 447]. Pasak M.Weberio, racionalusis valdymas remiasi tikėjimu įstatymų leidėjais 
ir priimtomis įstatymų normomis bei valdžios, kaip įstatymų ir taisyklių kūrėjos, teisėmis 
ir teisėtumu. Toks valdymo tipas susilaukė kritikos dėl orientacijos į procesus, o ne į re-
zultatus, atsirado poveikis skirti dėmesį išeigos vertinimui, rodiklių sistemų formavimui ir 
formaliai atsakomybei politikams ir klientams. NVV vykdomų decentralizacijos: privati-
zavimo ir liberalizavimo reformų kontekste stiprinami kontrolės mechanizmai tiek centri-
nių valdymo subjektų vietos valdymo subjektų atžvilgiu, tiek centrinių ir vietos valdymo 
subjektų nevyriausybinio sektoriaus ir privataus sektoriaus atžvilgiu. Taigi šiuolaikinė vie-
šoji biurokratija siekia užtikrinti socialinį stabilumą pasitelkdama įvairias reguliavimo bei 
kontrolės formas, kur aktuali vieta tenka piliečių dalyvavimo dimensijai. Naujo tipo vady-
binių ir politinių procesų veikimo bei valdymo priemonių priežastis yra socialiniai tinklai, 
kurie veda prie mažiau formalizuotos veiklos su dinamiškomis sistemomis ir aktyviais 
saviprodukcijos procesais. Taigi valdžia turi būti atvira ir strategiškai pajėgi valdyti „tink-
le“, bendradarbiaudama su įvairių lygmenų institucijomis (tarptautinėmis institucijomis, 
regioninės ir vietos valdžios institucijomis, privataus sektoriaus institucijomis bei NVO ar 
pilietinės visuomenės atstovais) Tinklų (plačiąja prasme) teorijos šalininkai gali būti su-
burti į vieną teorijų grupę, kurios ašis yra hierarchinio valdymo modelio atsisakymas, pa-
sirenkant alternatyvius organizavimo būdus, plėtojama horizontalaus koordinavimo idėja 
[41]. Taigi post-NVV organizacijoms būdinga mažesnė kontrolė ir išeigos arba poveikio 
matavimas, post-NVV nebelieka standartizuotų hierarchinių struktūrų, tačiau atsiranda 
unifikuoti tinklai, kurie savo esme yra panašios struktūros, tačiau išskiria valdančiuosius 
arba tvarkos parametrus, kurie „užduoda toną“ sistemos veikimui, atlieka koordinavimo 
funkciją, kuri grindžiama bendradarbiavimu.

Numatoma organizacinė struktūra. Tradiciniu viešojo administravimo modeliu besi-
remiantis viešasis sektorius remiasi aiškiomis funkcijomis ir hierarchiniu valdymu, de-
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taliai apibrėžtos tradicinio viešojo administravimo ribos, teisiškai reglamentuota didelės 
apimties biurokratinė struktūra riboja paslaugų teikimo galimybes konkurencingumo 
aspektu [123, p. 25] ir į aplinkos pokyčius reaguoja ilgiau ir sudėtingiau („gremėzdiškų“ 
daugiapakopių struktūrų)[261, p. 90]. Paslaugas teikiančios modernios viešojo sektoriaus 
organizacijos privalo tobulinti konkuravimo sistemas, kalbama apie viešojo sektoriaus 
organizacijų pertvarkymą pagal privataus sektoriaus organizacijų pavyzdžius. V.Nakrošis 
teigia, kad laikantis NVV principų, turi būti sumažinta valdžios apimtis per privatizaciją 
bei privataus verslo įtraukimą į valdymą ir viešųjų paslaugų teikimą [189, p. 74], taigi stei-
giamos decentralizuotos, ekonominės organizacinės struktūros, kurios gebėtų lanksčiai 
veikti ir reaguoti bei prisitaikyti prie aplinkos pokyčių, skatinama paslaugų kokybė bei 
ekonomiškai efektyvi veikla, todėl vykdomi viešojo valdymo decentralizavimas, mono-
polijų dereguliavimas, viešosios valdžios eliminavimas iš viešųjų paslaugų teikimo sekto-
riaus ir alternatyvių jų teikimo būdų garantavimas [261, p. 93]. Nors, anot J.Pfiffener, hie-
rarchinė, apibrėžta ir aiški organizacinė viešojo sektoriaus sistema nėra pats prasčiausias 
instrumentas, užtikrinantis stabilų, valdomą ir tvarkingą šimtų ar net tūkstančių viešojo 
sektoriaus darbuotojų veiklos organizavimą, ypač tai aktualiu tampa, kalbant apie laiko 
dimensiją, anot jo, tokio pobūdžio struktūros turi didesnį potencialą išlikti laike, ir teigia, 
kad netgi privataus sektoriaus organizacijos, kurios pretenduoja į ilgalaikį gyvavimą ren-
kasi biurokratinio tipo struktūras[197, p. 444]. Decentralizacija, anot J.Pfiffener, nereiškia 
debiurokratizacijos organizaciniame lygmenyje, funkcijos tiesiog perkeliamos iš didesnės 
apimties struktūrų į mažesnės apimties vietines struktūras, kurios vėlgi yra organizuoja-
mos hierarchiškai. NVV doktrinoje prasidėjusios viešojo sektoriaus hierarchizacijos ar-
dymo tendencijos, tęsiasi ir post-NVV, t.y. įsivyravusia decentralizacija, kurioje siekiama 
kurti mažos apimties autonomines struktūras (jų veikla yra mažiau ribojama daugiapako-
pės institucinės sąrangos, dėl ko jos yra lankstesnės, dinamiškesnės, galinčios efektyviau 
reaguoti į aplinkos pokyčius). Taigi „organizacijos vykdo restruktūrizacijos procesus, kei-
čia savo funkcijas, padalinius, mažina darbuotojų skaičių, derina įvairius valdymo būdus“ 
[123, p. 25]. Tiek NVV, tiek post-NVV kontekste susiformavę viešojo valdymo modeliai 
neturi aiškios skiriamosios tarpsektorinės (viešojo ir privataus) ribos. Anot. A.Guogio ir 
A.V. Rakšnio, „postmodernioje epochoje nyksta tradicinės organizacijų ribos ir funkcijos. 
Modernybėje tradicinės organizacijos viešajame sektoriuje rėmėsi aiškiomis funkcijomis 
ir hierarchizuotu valdymu. Riba tarp valstybinių institucijų ir privataus individų verslo 
daugeliu aspektų buvo aiški“, anot autorių, viešojo ir privataus sektorių samplaika buvo 
suponuota NVV [123, p. 25]. „Ribų trynimas tarp viešo ir privataus sektoriaus“ iš tiesų yra 
viešojo sektoriaus plėtra (1.1.1 skyrius), nes rinkos ir viešojo valdymo sąveika formuoja 
naujus darinius, kurie tapdami viešojo sektoriaus elementais atiduoda dalį savarankišku-
mo, paklūsta viešojo sektoriaus taisyklėms, veikia pagal nustatytas sektoriuje procedūras. 
Tokia „viešojo sektoriaus plėtra“ formuoja naujų organizacinių kontrolės darinių forma-
vimąsi ir plečia jų apimtis. 

Post-NVV nėra vientisa doktrina, tačiau joje pastebimi akcentai ties siekiu išvengti 
fragmentacijos ir politikos koordinavimo spragų, pasitelkiant institucinės sandaros despe-
cializaciją, t.y. pavienes agentūras jungti į stambesnius darinius, taip pat geriau koordinuo-
ti valdžios institucijų veiklą, naudojant įvairias hierarchines, rinkos ar „tinklo“ priemones, 
siekiama balanso tarp išankstinės ir paskesniosios kontrolės [189, p. 74].
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Taigi apibendrinant galima teigti, kad tradicinėje doktrinoje aptarti principai tiek 
NVV, tiek post-NVV doktrinose buvo traktuojami kaip disfunkcijos valdyme, kurias rei-
kia keisti, šalinti, tobulinti. Nors egzistuoja daugybė bandymų apibrėžti NVV, mėgstama 
kalbėti apie naują paradigmą, vienodą viešojo sektoriaus reformų kryptį, NVV sąvoka ir 
turinys tebėra migloti, o reformos atliekamos gana padrikai ir nesistemingai [281, p. 122]. 
Pagrindinė NVV vystymo kryptis buvo daugiau ideologinė ir retorinė nei mokslinė, o 
pag rindinis instrumentas buvo tradicinio viešojo administravimo blogybių identifikavi-
mas ir sprendimų joms panaikinti siūlymas per daug nesigilinant į visos viešojo valdymo 
sistemos funkcionavimo ypatybes [281, p. 123]. NVV kritikai akcentuoja šiuos problemi-
nius aspektus: (1) inovacijų adaptavimo viešajame sektoriuje problematiką (skirtinga vie-
šojo ir privataus sektoriaus veiklos filosofijos bei prigimtis); (2) piliečio vaidmens diferen-
ciacijos problemą (vartotojas ir pilietis); (3) viešųjų paslaugų realizavimo per privatų ar/
ir nevyriausybinį sektorius kritiką, privatus sektorius pilietį paverčia vartotoju, o nemoka-
mos viešosios paslaugos tampa mokamomis bei vietoj to, kad mažintų socialinę nelygybę 
ir atskirtį, ją didina; (4)NVV reformų rezultatų vertinimo klausimas. Taip pat NVV dažnai 
kritikuojamas dėl termine esančio „naujumo“, anot daugelio teoretikų, naujoji viešoji va-
dyba, jau seniai nebėra „nauja“ [255, p. 2], tačiau toks požiūris gali būti kvestionuojamas 
dėl kelių priežasčių: tai yra bendrinis „metodų rinkinio“ pavadinimas, taikomas siekiant 
apibūdinti konkrečios (privataus sektoriaus veiklos metodų taikymą viešajame sektoriuje, 
kontraktavimo, rinkos elementų plėtros viešajame sektoriuje plėtros procesas, t.y. „antrep-
reneriško valdymo lygmens didėjimo, visaapimančio konkurencijos mechanizmo išvysty-
mo“ [220, p. 79]) krypties reformas, turint omenyje, kad veiklos metodai taip pat kinta ir 
privačiame sektoriuje (iš kurio jie yra perkeliami į viešąjį), tai tam tikra prasme perkeliami 
į viešąjį sektorių jie išlaiko savo naujumą. NVV, nepaisant aršios kritikos, plačiu mastu 
vienokia ar kitokia forma įsigalėjo daugelio pasaulio valstybių viešojo valdymo moderni-
zavimo/reformavimo/vystymo politikose (Vyriausybių programų, reformų paketų, strate-
gijų ir kt. dokumentų pavidalu arba tiesioginės praktikos perėmimu). Post-NVV modelių 
įvairovė dar yra vystymosi stadijoje, šiandien veikiau kalbama apie šios doktrinos princi-
pus: dalyvavimą, bendradarbiavimą, sąveiką, skaidrumą ir pan., o ne konkrečius įrankius 
ar metodus. Formuojamos idėjos apie demokratijos procesų plėtrą ir jų suponuotą skai-
drumą, užtikrinamą per socialinę kontrolę, socialinių veikėjų bendradarbiavimą sprendi-
mų priėmimo procese ir pan., yra vertingos dėl savo socialesnės prigimties, tačiau lieka 
daug klausimų, kuriuos reikalinga spręsti siekiant post-NVV vertybių, kaip antai: kas turi 
skatinti piliečių dalyvavimą visų lygių viešosios valdžios procesuose: valdžia ar piliečiai. 
Piliečių sąmoningumas ir viešosios valdžios „prigimtis“, t.y. ar viešajai valdžiai „naudinga“ 
platesnė piliečių ekspansija į jos veiklos areną, ar pakankamas piliečių sąmoningumas ir 
gebėjimai pasinaudoti jiems suteiktomis dalyvavimo teisėmis ir t.t. Taigi šiandien veikiau 
kalbama apie teisinių prielaidų piliečių dalyvavimui kūrimą bei kitokias retorinio pobū-
džio priemones, kurios dar toli gražu nėra realus siekis, ypač valstybėse, kurios neturi 
demokratinių judėjimų tradicijos.

Žemiau esančioje lentelėje pateikiamos populiariausios doktrinai priskirtinos refor-
mos (metodai) bei jų sąsajos (numanomas teigiamas ar neigiamas poveikis modernizavi-
mo ramsčių integralumo aspektu).
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5 lentelė. Viešojo valdymo doktrinų ir modernizavimo ramsčių sąsaja

  Ramstis 

 Doktrina

Ekonominis racionalumas

- ← → +

Integracija
(sąsajos, standartizacija, 
centralizuota kontrolė, 

formalizacija)

- ← → +

Specializacija
(mokslo pažanga,
ekspertinės žinios,

technologinė plėtra)

- ← → +

NVV 
doktrina

Biudžeto 
apkar-
pymai
Privati-
zavimas
Konku-
rencija
Kontrak-
tavimas
Efekty-
vumo 
mata-
vimai

Atvejo 
vadyba
Decentra-
lizacija
Agentū-
rizacija

Strateginis 
planavimas
Veiklos 
rodikliai
Vieno 
langelio 
principas;
Standar-
tizuoti 
apskaitos 
mecha-
nizmai
Visuotinė 
kokybės 
vadyba

Univer-
salūs 
vadybi-
ninkai

IT panau-
dojimas 
visuose 
valdymo 
lygmenyse;

Post-
NVV 
doktrina

Piliečių 
dalyva-
vimas 
skirstant 
viešąsias 
gėrybes 

Socialinė
kontrolė 
(teisės 
suteikimo 
principas)

Vidinė 
decentra-
izacija

Piliečių 
dalyvavimas 
priimant 
sprendimus 
(teisės 
suteikimo 
principas)

Dalyvių 
visuomenė:
nauji 
sprendimų 
priėmimo 
standartai ir 
taisyklės

Despecia-
lizacija

Lyderystė 
ir strateginis 
mąstymas
IT plėtra
Atvira 
valstybės 
tarnybos 
sistema

Šaltinis: sudaryta autoriaus.

Dėl skirtingų reformų taikymo pobūdžio ir vientisumo neišlaikymo, negalima teigti, 
kad visos šios reformos yra būtinos (privalomos įgyvendinti) modernizuojant viešąjį val-
dymą. Viešajame valdyme ir jo tobulinime jau senokai vyrauja tam tikras „chaotiškumo“ 
laipsnis renkantis modernizavimo kryptis ir priemones, veiklos efektyvumo numano-
mos prielaidos jungiamos į kompleksinius veiksmus jau nebe pagal vieną doktriną. Nors 
J.Pffifner teigia, kad modernizavimo procesas skirtingose valstybėse turėtų apimti skir-
tingus reiškinius, tačiau, anot autoriaus, vistik kelių viešojo sektoriaus vystymosi stadijų 
peršokti nederėtų, t.y. visų pirma svarbu sukurti stiprią biurokratiją ir tik vėliau ją laisvinti 
pasitelkiant rinkos mechanizmus, priešingu atveju gali kilti liberalizacijos procesų nesu-
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valdymo rizika dėl itin stipraus privataus sektoriaus spaudimo [197, p. 445]. Praktikoje 
pastebimas kelių doktrininių principų koegzistavimas, taigi sąmoningas veiklos metodų 
derinimas, tikėtina, neturėtų sukelti neigiamų padarinių.

Ankstesniame skyriuje minėta, kad modernizavimo procesas turi apimti daugiau nei 
dviejų ramsčių subalansuotą plėtrą, tada galima tikėtis teigiamo modernizavimo povei-
kio. Balansas arba kompensaciniai santykiai tarp trijų modernizavimo ramsčių, t.y. eko-
nominio racionalumo, integracijos ir specializacijos yra būtina sėkmingo modernizavimo 
prielaida, šalia kurios taip pat būtina realizuoti šias sąlygas: (1) modernizavimo veikla tarp 
trijų modernizavimo ramsčių neturėtų būti prieštaringa (kelti įtampą kitame ramstyje, t.y. 
kaip anksčiau aptartas naujosios viešosios vadybos reformų atvejis) (2) modernizacijos 
strategijos skirtinguose ramsčiuose turėtų būti suderintos tarpusavyje, ar netgi remti ir 
stiprinti vieną kitą [176, p. 7]. Tačiau pvz., NVV įgyvendinamoms modernizacijos strate-
gijoms praktiškai apėmus tik vieną modernizacijos ramsčių, t.y. ekonominį racionalumą 
(efektyvumas, individualizmas), dėl ko didelės institucinės struktūros buvo restruktūri-
zuotos į įvairialypes agentūras (agentūrizacija), o tai yra priešprieša antrajam moderni-
zacijos ramsčiui: integracijai ir sąsajoms [176, p. 25], nesisekė pateisinti visų keliamų lū-
kesčių, ir tai tampa viena iš priežasčių, kad NVV kaip viešojo valdymo „modernizavimo 
strategija“ užleidžia vietą kitoms viešojo valdymo tobulinimo iniciatyvoms.

1.3. Modernizuojamo objekto charakteristikos: socialinių paslaugų sistemos  
  dekonstrukcija viešojo valdymo diskurse

„Jei kuri nors politinė partija bandys panaikinti socialinę apsaugą, 
draudimą nuo nedarbo ir pašalinti darbo santykius reguliuojančius įstatymus ,

 politikos istorijoje daugiau apie ją nebeišgirsite“.
Dwight D. Eisenhower

      
Kiekvienos valstybės siekis užtikrinti savo gyventojams gerovę negali būti įgyvendin-

tas be adekvačių socialinės politikos priemonių, kuriomis būtų sprendžiamos opiausios 
sociumo problemos: socialinė atskirtis, marginalizacija nepakankama tam tikros dalies 
visuomenės integracija į visuomenę, darbo rinką ir pan. Egzistuojanti socialinės apsaugos 
modelių įvairovė bei skirtingi socialinės apsaugos sistemos veikimo rezultatai ir besikei-
čiantis globalus kontekstas skatina valstybes vykdyti tam tikrus pokyčius socialinės apsau-
gos sistemoje ir jos valdyme įvairiomis reformomis, ieškant geriausio socialinės apsaugos 
veikimo būdo, kuris užtikrintų visuomenės lūkesčių ir poreikių bei valstybės finansinių 
galimybių balansą, įsigalinčios postmodernios visuomenės egzistavimo paradigmos re-
miamų vertybių kontekste. Siekiant suvokti galimas reformų, sistemos modifikavimo ir 
veikimo kryptis, reikalinga išanalizuoti socialinių paslaugų sampratą, identifikuoti pag-
rindinius veikėjus, veikimo kontekstą, t.y. dekonstruoti egzistuojančias socialinių paslau-
gų sistemą (institucinę ir procesinę socialinių paslaugų teikimo struktūras) bei apžvelgti 
kiekvienos sistemos dalies funkcijas, kad vėliau jas galima būtų modeliuoti pokyčius.

Socialinių paslaugų analizės lygmenys konceptualiai pavaizduojami adaptuojant 
M.Daly ir J.Lawis [71] socialinės rūpybos analizės modelį (žr. 6lentelę) socialinių paslaugų 
koncepto analizei.

http://www.brainyquote.com/quotes/authors/d/dwight_d_eisenhower.html


71

6 lentelė. Socialinė paslaugų koncepto detalizavimas

Marko-lygmuo Mirko-lygmuo

Koncepcinės 
nuorodos

Socialinių paslaugų 
teikimo institutai (veikla 
atsakomybė ir kaštai) 
tarp valstybės, rinkos, 
bendruomenės ir šeimos

Socialinių paslaugų teikimo paskirstymas 
(veikla, kaštai ir atsakomybė) tarp individo 
ir šeimos, bendruomenės bei valstybės, 
parama soc. paslaugų teikėjams

Empiriškai 
indikuota

– socialinių paslaugų 
infrastruktūra 
(paslaugos ir 
finansavimas)

– socialinių paslaugų 
teikimo paskirstymas 
tarp sektorių

– kas teikia paslaugas?
– kas yra socialinių paslaugų gavėjas 

ir kokios socialinės paslaugos yra 
prieinamos?

– kokio tipo santykiai egzistuoja tarp 
socialinių paslaugų teikėjų ir gavėjų?

– kokioms ekonominėms, socialinėms 
ir normatyvinėms sąlygoms esant 
teikiamos socialinės paslaugos?

Pokyčių 
trajektorijos

Daugiau/mažiau: 
valstybė, rinka, šeima, 
bendruomenė

– socialinių paslaugų teikimo paskirstymo 
pokyčiai;

– socialinių paslaugų teikėjų identiteto 
pokyčiai;

– socialinių paslaugų teikimo sąlygų ir 
valstybės vaidmens pokyčiai;

– santykių tarp socialinių paslaugų teikėjų 
ir gavėjų pokyčiai.

Šaltinis: sudaryta pagal M.Daly ir J.Lewis[71, p. 287]. 

Šis skyrius pradedamas diskusija apie socialinių paslaugų sampratą, apžvelgiant isto-
rinę raidą ir įterpiant tam tikras analitines įžvalgas. Suformuota socialinių paslaugų sam-
prata turėtų įgalinti analizuoti socialinių paslaugų sistemos pokyčius ir vystymosi ten-
dencijas platesniame kontekste, kituose skyriuose aptarsime socialinių paslaugų sistemą 
ir procesus.

1.3.1. Socialinių paslaugų sampratos kaita

    „Šiandien vis daugiau žmonių labiau tiki NSO, 
nei tai, kad socialinė apsauga pasirūpins jais“

S. Cook

Visais laikais, visose visuomenėse buvo ir tebėra socialinių grupių, kurioms bendros 
socialinės politikos priemonės nedaro reikiamo poveikio. Tokioms socialinėms grupėms 
pagelbėti ir jas integruoti į visuomenę gali tik individualus socialinis darbas ir sociali-
nių paslaugų sistema [300]. Viena pagrindinių socialinės apsaugos funkcijų yra socialinių 
paslaugų teikimas gyventojams, kurios yra modernios visuomenės veiklos produktas ir 

http://www.brainyquote.com/quotes/authors/s/scott_cook.html
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atsirado pradėjus tikėti, kad valstybė, kaip socialinė sistema, yra pajėgi spręsti socialines 
problemas. 

Istoriškai socialinių paslaugų samprata siejama su rūpybos kontekstu, ištakomis lai-
koma moters veikla šeimoje (rūpinimasis vyru, vaikais, buitimi ir pan.), ilgainiui tokio 
pobūdžio veikla tapo reikalinga ir aktuali ne tik šeimoje, tačiau ši veikla buvo kaip savaime 
suprantamas rūpestis, kuris nebuvo traktuojamas kaip darbas ar paslauga, už jį nebuvo 
atlyginama (pinigine forma) ir tai nebuvo formalizuotas procesas [71, p. 283]. Tokio pobū-
džio paslaugos rėmėsi individualiu įsipareigojimu, pasitikėjimu, lojalumu bei asocijavosi 
su artimu ir patikimu ryšiu, pasitikėjimo faktoriumi. Organizuoti mėginimai pasirūpin-
ti piliečių gerbūviu (arba sudėtingomis gyvenimiškomis situacijomis: skurdu, nedarbu, 
liga ir pan.) pastebimi jau XVIIa. Žvelgiant retrospektyviai socialinių paslaugų sistema 
per savo egzistavimo laikotarpį išgyveno esminius sisteminius lūžius (transformacijas), 
kurie savo turiniu buvo gana radikalūs. Socialinių paslaugų sistemos raidą sąlyginai ga-
lime suskirstyti į tam tikrus etapus: (1) modernios visuomenės formavimosi laikotarpis 
(nuo Didžiosios Prancūzijos revoliucijos iki Antrojo pasaulinio karo), siejamas su Vargšų 
įstatymų (1601m.) atsiradimu, kurio tikslas buvo reguliuoti skurdžiausiųjų sluoksnio dalį, 
tačiau taikytos priemonės tik stigmatizavo tokių paslaugų gavėjus bei Spynhemlendo sis-
tema (1795 m.), joje buvo įteisinta pašalpų, priklausomų nuo darbo užmokesčio, teikimo 
sistema [87]. Pirmieji sisteminiai socialinių paslaugų įteisinimo veiksmai siejami su Vo-
kietijos kanclerio O.von Bismarko inicijuotais ligos, nelaimingų atsitikimų darbe, senatvės 
ir negalios socialinio draudimo įstatymais (1882–1889m.), šiuo periodu ir susiformavo 
gerovės valstybės sąvoka [141]. (2) Laikotarpiu nuo Antrojo pasaulinio karo pabaigos iki 
8-ojo dešimt. gerovės valstybių sąvoka ir socialiai orientuota politika ėmė vystytis, daugelis 
šalių savo socialines politikas, o kartu ir socialinių paslaugų sistemų struktūras, konstravo 
Beveridžio pranešime (kuris laikomas gerovės valstybės, kaip mechanizmo, konstravimo 
gairėmis) įvardytais principais bei J.M.Keinso ekonomine politika. Šis periodas pasižymi 
sparčia socialinių paslaugų sistemos plėtra bei socialinių paslaugų ir išmokų apimčių au-
gimu, valstybės saugomų gyvenimo rizikų sąrašo plėtra, daugelis socialinių grupių turėjo 
joms pritaikytas socialines programas [87]. Šiuo etapu socialinių paslaugų pagrindiniu ir 
bene vieninteliu teikėju buvo viešasis sektorius. (3) Laikotarpiu nuo 8 dešimt. pastebimi 
ryškūs demografiniai pokyčiai: senstanti visuomenė, augantys migracijos srautai bei eko-
nomikos augimo tempų sulėtėjimas [87] ir neoliberalių idėjų plėtra kartu su kaltinimais 
gerovės valstybėms dėl biurokratizacijos (garantuojamos teisės į socialines paslaugas rea-
lizuojamos per institucinę infrastruktūrą) suponuoja „pigesnės“ socialinės apsaugos siste-
mos poreikį bei „kitokios“ socialinių paslaugų sistemos klausimus.

Mokslininkai pateikia skirtingas socialinių paslaugų sampratas, socialinių paslaugų 
turinys, apimtys, valdymo modeliai yra priklausomi nuo valstybės socialinės politikos ir 
administravimo tradicijos, kurią lemia daugeliskitų faktorių. Socialinė paslauga gali būti 
aptariama vertinant sudedamąsias sąvokos dalis, t.y. žodis „socialus“ tarptautinių žo-
džių žodyne apibrėžiamas kaip „visuomeninis“ Anot R.Titmus, ši sąvoka tam tikra pras-
me kalba apie žmogų visuomenėje bei iš dalies reiškia neekonominius faktorius žmonių 
santykiuose [276, p. 139], apima bendrą visuomenei interesą, naudą, santykį ir pan., o 
„paslauga“ dažnai suprantama kaip veikla ar nauda, kuri gali tapti gavėjo materialia ar 
nematerialia nuosavybe, paprastai paslauga siekiama pagerinti paslaugos gavėjo kokybę. 
Taigi „socialinė paslauga“ apima visuomeninius veiksmus ir priemones, visuomeniškumas 
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šiuo atveju nurodo tiek subjektą, tiek objektą, t.y. ji teikiama visuomenės (per bendrai 
sukauptus resursus) visuomenei (jos daliai, atitinkančiai gavėjų kriterijus), siekiant page-
rinti jos kokybę. Siaurąja prasme, socialinė paslauga suprantama kaip visuomenės įgaliotų 
subjektų, nustatyta tvarka atrinktiems visuomenės nariams teikiama nauda, kuri tampa 
jų nuosavybe ir kuri turėtų pagerinti jų kokybę (veiklos, gyvenimo, savijautos ir pan.). 
Socialinės paslaugos skirtingų autorių suprantamos: kaip (1) integrali valstybės gerovės 
dalis, padedanti visuomenei spręsti iškylančias socialines problemas [43]; (2) valstybės 
subsidijuojamos paslaugos, už kurias klientas moka ne rinkos kainomis arba visai nemo-
ka [293]; (3) pagrindinių valstybės socialinio pobūdžio programų (socialinės apsaugos, 
mokymo bei užimtumo) vykdymo būdas bei socialinės apsaugos tarnybų teikiamos ne 
medicinos srities paslaugos [118]; (4) šiuolaikinė valstybės pagalba žmogui, gerovės vals-
tybės teikiamos socialinės garantijos [175]. Socialinių paslaugų ypatumas yra tai, kad jos 
teikiamos ne tada, kai asmuo mano esant reikalinga jas gauti, o tada, kai atitinka valstybės 
(viešosios valdžios) nustatytus kriterijus, taigi viešoji valdžia per sukonstruotas socialines 
problemas nustato socialinių paslaugų ribas, taip pat reguliuoja gavėjų srautus. Sociali-
nių paslaugų sampratą per rinkos prizmę reikėtų apibrėžti kaip išlaidas, skiriamas kliento 
charakteristikų pakeitimui/pagerinimui (sąnaudos), tokiu būdu viešoji valdžia sąveikauja 
su rinka, t.y. tam tikra apimtimi reguliuoja kapitalo srautus. Apibendrinant galima teigti, 
kad socialinėms paslaugoms būdingos šios savybės: (1) teikiamos šiuolaikinės socialinės 
apsaugos sistemoje; (2) siekia spręsti asmens ar jų grupės problemas, gerinti jų charak-
teristikas; (3)poreikis identifikuojamas valstybės/savivaldybės ar jų įgaliotų subjektų; (4) 
jos yra nemokamos ar tik iš dalies mokamos; (5) apima procesą, kai vyksta vartotojo ir 
personalo sąveika. 

Socialinių paslaugų koncepcija yra grindžiama dichotomija, t.y. mokamos ir nemo-
kamos socialinės paslaugos, viešos ir privačios, apmokamos asmenų arba teikiamos per 
socia linių paslaugų infrastruktūrą (per valstybinį/savivaldybinį finansavimą), kontrakti-
nės ar nekontraktinės ir pan., socialinės paslaugos gali būti suprantamos tam tikra prasme 
kaip priklausomybė (nuo valstybės) arba nepriklausomybė (paslauga didina gavėjo sava-
rankiškumą). Socialinės paslaugos yra įsiskverbusios tiek į valstybės veiklą, tiek į rinką, 
šeimą bei į nevyriausybinį ir savanorišką sektorius [71, p. 283]. 

Plačiąja prasme socialinių paslaugų poreikio išeities tašku tikslinga laikyti tikslą. So-
cialinė paslauga įgauna prasmę, kai ją laikome tam tikra veiksmų sistema, t.y. socialinė 
paslauga, kaip socialinis faktas apima aibę veiksmų, kuriems realizuoti tarp viešojo valdy-
mo sistemos elementų atsiranda tam tikri ryšiai. Socialinių paslaugų tikslo atsiradimas su-
ponuoja socialinę problemą. Socialinės problemos supratimas ir traktavimas skirtingose 
visuomenėse skirtingais jos egzistavimo periodais reiškia skirtingus reiškinius. Čia svarbu 
atsakyti į klausimą, kaip visuomenėje yra konstruojamos socialinės problemos (nes jos ne 
tiek egzistuoja, kiek yra konstruojamos, t.y. joms suteikiama socialinės (visuomeninės) 
problemos statusas) ir kuo socialinė problema skiriasi nuo asmeninės (privačios) proble-
mos. Problema visuomet siejama su tam tikro laipsnio rizika, kuri yra pavojus, trūkumas 
arba sudėtinga, diskomfortą kelianti situacija, kuri turėtų būti šalinama. Individuali rizika 
tampa socialine keliais atvejais: (1) vieno individo likimas gali turėti kolektyvines pasek-
mes, (2) visuomenė ją pripažįsta socialine, (3) jos kilmės individas negali kontroliuoti 
[263, p. 46]. Socialinės rizikos, savo ruožtu, konstruojamos į socialines problemas. Moksli-
nėje literatūroje neretai išskiriami trys socialinės problemos konstravimo etapai: (1) rizikų 
atranka, (2) rizikos įvardijimas problema, (3) problemos aiškinimo/sprendimo siūlymas 
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[44, p. 6]. Taigi socialinės problemos identifikavimo pradžia laikytinas specifinių poreikių 
(rizikų) apibrėžimas. Kodėl vieni, o ne kiti poreikiai tampa svarbūs visam sociumui, pri-
pažįstami „tikrais“ ir gali tapti verti tapti viešosios politikos darbotvarkės klausimais [44,  
p. 6] ir viešojo valdymo sistemos turiniu? Socialinių poreikių identifikavimas gali būti 
vykdomas tiek „iš viršaus“, tiek, „iš apačios“, t.y. pirmuoju atveju poreikius socialiniais pri-
pažįsta vyraujantis elitas (politikai verslininkai, žiniasklaida), viešojoje erdvėje atkreipia-
mas dėmesys į anksčiau nežinomą problemą, kuri vėliau visuotinai pripažįstama kaip so-
cialinis poreikis (pvz.: Lietuvos atveju Sodros biudžeto krizė, apie kurią daugelis gyventojų 
nežinotų, jei ne elito pateikta informacija). Socialinių problemų identifikavimas „iš vir-
šaus“ (suponuotas elito) paprastai kapitalizmo sąlygomis yra nulemtas finansinių išteklių 
mažėjimo ar nuostolių susiformavimo problematikos, pvz.: priklausomybės ligos yra pro-
blema: narkomanija skatina šešėlinių rinkų atsiradimą, t.y. tiesioginių finansinių nuostolių 
biudžetui susidarymą, narkomanų gyvenimo būdas paprastai yra asocialus, dažniausiai jie 
yra bedarbiai, kuriuos tenka išlaikyti iš valstybės biudžeto, neretai jie pradeda vykdyti įvai-
rias nusikalstamas veikas, kurių ištyrimas taip pat reikalauja resursų, užsikrečia įvairiomis 
ligomis, taigi gydymas taip pat dažniausiai užtikrinamas iš valstybės biudžeto lėšų ir t.t., 
tai reiškia, kad postmodernaus kapitalizmo sąlygomis elitas, siekdamas užtikrinti kapitalo 
savidaugą, turi mažinti visuomenines išlaidas ir didinti pajamas, t.y. problemą traktuojant 
kaip socialinę, jos sprendimui skiriamas finansavimas, tikėtina, turėtų su laiku mažinti iš-
laidas, kurios patiriamos nesprendžiant šios problemos. Tačiau kalbant apie alkoholizmą, 
rūkymą ar lošimus, į šią problemą jau žiūrima šiek tiek kitaip, nors vertinant sveikatos 
aspektu bei iš visuomeninių išlaidų pozicijų, rizika būtų labai panaši, tačiau detaliau įver-
tinus skirtingas priklausomybes, matyt, būtų pastebima tendencija, kad rūkymas kapitalo 
savidaugai kenkia mažiau, todėl problema nėra tiek opi arba tiek socialiai „vertinga“, kiek 
pvz., narkomanija. Socialinius poreikius apibrėžiant „iš apačios“, jie identifikuojami pačios 
visuomenės dalies iš visuomenės narių asmeninių patirčių. Visuomenės nariai, atsižvelg-
dami į šias patirtis, buriasi į tam tikrus socialinius judėjimus, kurie paprastai sulaukia 
dalies elito atstovų dėmesio, dėl kurių veiksmų socialinių judėjimų idėjos gali patekti į 
politinius dokumentus[44]. Taigi problemos traktavimas „socialine“ priklauso nuo kelių 
dalykų: visuomenėje vyraujančių vertybių, nuo elito požiūrio ir preferencijų traktuojant 
problemas socialinėmis bei nuo visuomenės narių asmeninių interesų ir organizuotumo. 
Tačiau problemos identifikavimas ir pripažinimas socialiniu poreikiu dar neužtikrina šio 
poreikio tapimo socialine problema ir pateikimo į politikos darbotvarkę. Pagrindinis kri-
terijus, kuriuo leidžiama problemą apibrėžti socialine yra politinė galia, kuria disponuoja 
tam tikri asmenys, t.y. turi galią legitimizuoti socialines problemas, be abejonės, tokiems 
asmenims poveikį gali daryti įvairios kitos asmenų grupės. Taigi socialinės paslaugos esmė 
yra tikslas spręsti socialines problemas, šalinant arba mažinant individualias rizikas per in-
tegracijos ir pagalbos mechanizmus. 

Socialine problema yra laikomas socialinis pažeidžiamumas arba atskirtis, kuri atsi-
randa dėl tam tikrų veiksnių, pastaruosius galima sąlyginai skirstyti į tris grupes: (a) in-
dividualūs; (b) socialiniai; (c) instituciniai. Šie veiksniai diferencijuojami pagal skirtingas 
socialiai pažeidžiamų asmenų grupes bei tam tikras atskirties sritis. Socialinių paslaugų 
sistema, pasitelkusi tikslines priemones, turėtų spręsti konkretaus asmens socialines prob-
lemas, šalindama visus ar konkretų socialinės atskirties veiksnį(-ius).

Socialinias paslaugas ir jų sistemą apibrėžia socialinių paslaugų teikėjai ir gavėjai bei 
santykiai tarp jų, ekonominis šių santykių pobūdis bei darbo santykių formavimasis, ins-
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titucinis socialinių paslaugų realizavimo tinklas bei socialinis jo pobūdis, apibendrinant 
susiduriama su tokiomis socialinių paslaugų dimensijomis: socialinių paslaugų gavėjai, 
socia linių paslaugų teikėjai arba socialinės paslaugos teikimas ir socialinės paslaugos gavi-
mas [71, p. 284]. Socialinių paslaugų konceptas gali būti identifikuojamas per tris segmen-
tus, t.y. socialinės paslaugos kaip darbas (kaip veiklos pobūdis), šiuo aspektu yra aptariamos 
tokios veiklos sąlygos, šis segmentas gali būti siejamas su socialinių paslaugų pobūdžiu, 
t.y. apmokamos/neapmokamos, formalizuotos /neformalizuotos bei identifikuojamas 
valstybės vaidmuo ribų tarp šių faktorių nustatyme. Kitas segmentas sieja socialines pas-
laugas su normatyvinių įsipareigojimų ir atsakomybės tinklu (socialinių paslaugų teikimo 
sąlygos bei atsakomybė, valstybės vaidmuo užtikrinant socialinių paslaugų teikimą bei 
įgaliojimai griežtinti ar lengvinti socialinių paslaugų gavimo sąlygas). Trečiasis segmentas 
apima socialinių paslaugų teikimo kaip veiklos kaštus (tiek finansinius, tiek emocinius), 
kas turi dengti socialinių paslaugų teikimo kaštus: asmenys, šeima ar visuomenė kaip vi-
suma [71, p. 285]. Socialinių paslaugų teikimo sistema yra susijusi ir su viešojo sektoriaus 
subjektų priimamais sprendimais ir politinių jėgų pasiskirstymu bei su norminiu regla-
mentavimu ir atitinkama institucine infrastruktūra, užtikrinančia sprendimų vykdymą, 
siekiant socialinių problemų sprendimo, socialinių rizikų mažinimo. Socialinių paslaugų 
teikimo ir valdymo modelis yra jėgų (galios) ir politinio apsisprendimo pasiskirstymo dėl 
socialinių paslaugų teikimo tam tikrame socialiniame kontekste per tam tikrą institucinę 
infrastruktūrą išraiška.

Socialinių paslaugų sistemos turinys ir apimtys, išsivystymo laipsnis, prioritetai ir tiks-
lai priklauso nuo socialinės apsaugos sistemos (modelio), t.y. valstybės sąmoningai (ar 
intuityviai) sukonstruotos socialinės politikos ir administravimo sistemos. Bendriausia 
pras me, socialinių paslaugų sistemos paskirtis yra viešosios valdžios priemonėmis užti-
krinti pakankamas gyvenimo sąlygas asmenims sudėtingais gyvenimo atvejais: „sudėtin-
gus gyvenimo atvejus“ bei „pakankamas gyvenimo sąlygas“ apibrėžia konkrečios valstybės 
socialinės apsaugos modelis, arba dar konkrečiau teisinis reglamentavimas, siekiantis įga-
linti asmenis tapti visaverčiais visuomenės nariais, „visavertiškumas“ taip pat yra apibrė-
žiamas konkrečios valstybės kontekste.

Neretai skirtingose valstybėse vartojamos skirtingos socialinės apsaugos termino 
atmainos: socialinė rūpyba, socialinė gerovė ir pan., intuityviai šios sąvokos orientuoja į 
tam tikrą egzistuojantį gerovės valstybės tipą, pvz.: socialinės rūpybos ar socialinės apsau-
gos politikos terminai veda manymo link, kad socialinės politikos priemonės yra skirtos 
apsaugoti nuo pavojaus ar rizikos, kurie kyla sociumo nariams, t.y. išskiriamos tam tikros 
„rizikingos visuomenės narių kategorijos“, kurios turi galimybę pretenduoti į socialinės 
apsaugos/rūpybos priemones. J.Blau bei M.Abramovitz vartojamas terminas socialinė ge-
rovės politika turi vertybinį svorį, t.y. kalba apie socialinį teisingumą ir teisingos bei „ge-
ros/gerbūvio“ visuomenės prigimties klausimus, kur piliečių teisės papildomos ir „sociali-
nėmis“ teisėmis, užtikrinančiomis ekonominį saugumą ir socialinę gerovę [265]. Todėl 
pvz. „gerovės valstybės politikos“ terminas ganėtinai populiarus retorinis įrankis, turintis 
užtikrinti ne tik realią pagalbą socialinės rizikos grupėms, bet ir leidžiantis pasijusti „ge-
resnės“ ir „teisingesnės“ visuomenės nariu. Socialinių paslaugų konceptas neretai naudo-
jamas gerovės valstybių tyrimuose, tačiau gerovės valstybės termino naudojimas yra gana 
selektyvus bei kontraversiškas: empirinis šio termino naudojimas neretai yra susijęs tik 
konkrečiai su Dž.Britanija ir Skandinavijos valstybėmis, analizuojant įvairius socialinių 
paslaugų ryšių aspektus arba lyginant socialinių paslaugų teikimo sąlygas ir infrastruktūrą 
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[71, p. 1], o populiarumas yra cikliškas, šiandien gerovės valstybė (ir pats terminas) išgy-
vena krizę. Bendrąja prasme gerovės valstybės suprantamos kaip socialinio valdymo bū-
das, kuriuo siekiama socialinės gyventojų rūpybos bei gyvenimo kokybės gerinimo. Susi-
tarimas dėl gerovės būdingas kapitalistinėms demokratinėms valstybėms ir vyravo nuo 
pokario iki pat XXa. 9 dešimtmečio, gerovės valstybės forma galima laikyti viešosios val-
džios laidavimą, kad ekonominę ir socialinę gerovę užtikrina valstybės įsikišimas, sociali-
nis aprūpinimas ir socialinės paslaugos [265]. Gerovės valstybė tradiciškai rėmėsi sampra-
ta, kad už socialines rizikas, remiantis solidarumo principais, atsakinga visuomenė [263, 
p. 45]. Modernios gerovės valstybės siekė bent minimaliai užtikrinti socialinio draudimo 
sistemos, nukreiptos prieš nedarbo, senatvės, ligos ir kt. rizikas, buvimą. Naujosios kartos 
socialinės politikos tyrėjų terminologijoje gerovės valstybės sąvoka žymi visas po Antrojo 
pasaulinio karo susiformavusias Vakarų demokratijose socialinių paslaugų sistemas. Į ge-
rovės užtikrinimą savo piliečiams galimą žvelgti kaip į valstybės politika suteikiamas ga-
rantijas silpniesiems, arba kaip į tam tikras kompensacijas, prizus ar net dovanas dirban-
tiems ir nedirbantiems vargšams, kurios tik didina valstybės galias reguliuoti ir stebėti jų 
privatų gyvenimą. Pastarųjų dešimtmečių valstybės vaidmens santykio su rinka kaita le-
mia ir gerovės valstybės turinio kaitą, pertvarko socialinės politikos darbotvarkę bei kartu 
sukelia tam tikrus pokyčius socialinių paslaugų sistemoje. Šiandien gerovės valstybė yra 
veikiama globalizacijos proceso [263, p. 47] bei visuotinio efektyvumo siekio, o valstybi-
nio reguliavimo apimčių mažėjimas bei rinkos sąlygų įsigalėjimas, viena vertus, skatina 
paslaugų teikėjų konkurenciją, suponuoja paslaugų teikimo ekonomiškumo bei efektyvu-
mo siekius, kita vertus, kelia naujus reikalavimus paslaugų sistemos administravimui, so-
cialinių paslaugų teikimo vertinimui bei akivaizdžiai lemia gerovės valstybių nykimo ten-
denciją ir socialinės apsaugos sferos apimčių mažėjimą. Tokio pobūdžio tendencijos 
skatina manyti, kad socialinės piliečių teisės visuomenei tampa mažiau aktualiomis, socia-
linių problemų sprendimas siejamas su rinkos savireguliacijos mechanizmais, kurių pa-
trauklumą skatina ir valstybių biudžetų „skylės“ bei per didelė socialių išlaidų ir gerovės 
valstybės išlaikymo kaina. Šiuolaikiniame pasaulyje vykstantys viešojo sektoriaus pertvar-
kymai daugiausia nukreipti prieš redistribucinį (perskirstymo) modelį; kiek mažiau kriti-
kuojami motyvacinis ir liberalusis modeliai [260, p. 86]. A.Guogis viename iš straipsnių 
teigia, kad „Vakarų visuomenė nutarė demontuoti savo gerovės valstybes ir pasirinko neo-
liberalios postmodernybės kelią“[122]. Tačiau iš tiesų galima diskutuoti, ar vistik „visuo-
menė“ renkasi tam tikrą socialinės apsaugos modelį, galbūt įtaka yra atvirkštinė, t.y. val-
džios siūloma politika lemia visuomenės virsmą ir tam tikrų vertybių elgesio modelių 
pasirinkimą. Jeigu taip, tai kokią alternatyvą siūlo viešoji valdžia postmodernaus kapitaliz-
mo sąlygomis. Anot A.Guogio, individualistinė Naujoji viešoji vadyba orientuoja į „akty-
vias“ socialines paslaugas, keičia egzistavusio tradicinio hierarchinio valdymo modelio 
suponuotas „pasyvias“ socialinių išmokų sistemas, liberalus gerovės modelis generavo 
naująją viešąją vadybą, orientuotą į privataus sektoriaus metodus viešajame administravi-
me ir atvirkščiai – Naujoji viešoji vadyba generavo liberalųjį gerovės modelį [121]. Taigi 
pastebimas ganėtinai ryškus perėjimas nuo socialesnių gerovės valstybės modelių prie in-
dividualistiško liberalaus-marginalinio modelio, dėl to galimai didėja socialinė nelygybė ir 
atskirtis. Globalizacija sudaro palankias sąlygas įsigalėti anglosaksiškam liberaliam-mar-
ginaliniam modeliui (ar ženklioms jo apraiškoms) net Skandinavijoje, bismarkinis-korpo-
ratyvinis modelis palaipsniui susilieja ir perima anglosaksiškojo liberalaus-marginalinio 
modelio ypatybes. Taigi pastaruoju metu gerovės valstybės vis daugiau atsakomybės už 
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socialines rizikas perduoda individui [263, p. 45]. Z.Bauman atkreipia dėmesį į tai, kad 
gerovės valstybės interpretacija pasikeičia dėl racionalumo pokyčio, nes gamintojų visuo-
menė tampa vartotojų visuomene, vyraujančiais diskursais tampa rinka ir individualiz-
mas. Kadangi individas, šeima ar bendruomenė, bet ne valstybė, tampa ne tik socialinių 
paslaugų objektu, bet ir subjektu. Kalbama apie naują socialinės politikos modelį, kur vy-
raujantis terminas yra ne gerovės valstybė, o gerovės visuomenė su jai būdingu socialiniu 
sąmoningumu [263, p. 45]. Individai, bendruomenės ir šeimos skatinamos būti atsakingo-
mis už savo ir kitų gerovę, taigi našta perkeliama nuo valstybės pečių, „įvyksta tai, ką 
J.Habermas vadina sistemos negalėjimu sujungti bendrus motyvus, kurie palaiko siste-
mą“[199]. Individualizmo iškilimas atspindi ekonominio gerovės paskirstymo per gerovės 
valstybę sampratos kaitą rizikų pasiskirstymo tarp individų sampratos plėtrą ir iš čia ky-
lančios gerovės visuomenės funkcijų formavimąsi [263, p. 46], t. y. žmogus tampa savo 
gyvenimo šeimininku, jis nėra ribojamas klasės, luomo ar sluoksnio, jis turi galimybes 
kurti savo gyvenimą, tačiau kartu ir prisiima atsakomybę už jį ir valstybė jau nebepadeda 
„saugos pagalvės“ kritimo atveju. Taigi modernaus kapitalizmo sąlygomis gyvavusią gero-
vės valstybę skatino bendruomeniškumo, solidarumo ir kolektyvizmo idėjos, kurios post-
modernaus kapitalizmo sąlygomis tampa nebeaktualios, nors neretai kuriama bendruo-
menių stiprinimo iliuzija, tačiau iš tiesų vis labiau klesti ir įsigali individualizmas, kuriame 
socialinio bendrumo jausmas yra virtualus ir su realiomis socialinės apsaugos priemonė-
mis mažai ką teturintis bendro. K. Marks teigė, kad kapitalizmą nusako vartojimui skirta 
gamyba, vartojimas tampa ne tik gamybos tikslu, bet ir jo sąlyga bei prielaida [236], kuri 
kuria vartojimo visuomenes, kuriose vartojimo poreikiai diegiami kaip socialinė 
individua laus tapatumo konstravimo priemonė. Anot V.Rubavičiaus, postmodernaus ka-
pitalizmo sąlygomis keičiasi asmenybinės struktūra, t.y. subjektas jau ne atlieka įvairių 
socialinių ir sugalvotų vaidmenų ar tenkina įvairius polinkius, išlaikydamas tam tikrą sub-
jektinį centruotumą, tačiau jis vartoja rinkos teikiamus tapatumo bei gyvenimo būdų fra-
gmentus ir iš jų kuria naujus savo bruožus [236, p. 20]. Socialinė paslaugų sistema, žvel-
giant per šią prizmę, remia ir prisideda prie naujų tapatumų (per tam tikrų įgūdžių ar per 
finansines intervencijas) kūrimo, kurie įgalina socialinių paslaugų gavėjus būti naujais 
rinkų vartotojais. Taigi postmodernaus kapitalizmo sąlygomis socialinės paslaugos yra ne 
tiek socialinį teisingumą užtikrinanti priemonė, kiek naują vartotoją kuriantis mechaniz-
mas, kuris prisideda prie platesnės ir gilesnės kapitalizmo plėtros, t.y. užtikrina nuolatinį 
vartotojų augimą ar vartojimo sričių plėtrą. Tokiu atveju socialinės paslaugos asmeniui ar 
šeimai teikimo priežastis yra to asmens ar šeimos nesugebėjimas būti rinkos dalyviu egzis-
tuojančios rinkos sąlygomis dėl asmeninių, psichinių, socialinių ar sveikatos problemų. 
Socialinių paslaugų teikimas gali būti grindžiamas J. Rowso socialinio teisingumo samp-
rata rinkos ir sveikatos atžvilgiu, todėl būtų galima formuluoti taip: rinkos ar sveikatos 
„nuskriausti“ individai turi teisę būti „pagerinti“ iki tam tikro sutarto lygmens, kad galėtų 
veikti įgyvendindami savo laisvę siekti numatytų gyvenimo tikslų [236]. Tokiu būdu pasi-
reiškiantis žmogaus suprekinimas ir pavertimas ištekliu yra vienas kitą papildantys proce-
sai, socialinių paslaugų teikimo atveju asmuo gauna socialines paslaugas, t. y. tampa jų 
vartotoju tam, kad būtų pagerintos jo charakteristikos ir kad jis galėtų tapti „preke“ ir 
parduodamas prekę gauti galimybes plėtoti savo vartojimo laukus (vartoti). Taigi, kad ir 
kokius „geresnio gyvenimo“ ar „poreikių tenkinimo“ šūkius visuomenė keltų kaip ateities 
ir gyvenimo gerinimo sąlygas, šie procesai užprogramuoti atliepti kapitalo savidaugos 
tikslą (naudos imperatyvas) [236, p. 39]. Kapitalas tampa asmens vertės augimo priemone, 
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t.y. šioje visuomenėje tu esi naudingas tiek, kiek turi kapitalo, žmonėms „gėda“ būti socia-
linės rizikos ar atskirties asmenų grupėje, socialinės paslaugos tampa galimybe pritapti. 
Naujų vartotojų kūrimas (per socialinių paslaugų teikimo sistemą) turėtų tapti „naujos 
politinės darbotvarkės“ prioritetu, nes persotintos išsivysčiusios ir ekonomiškai stiprios 
visuomenės atveju ypač sunku kurti vis naujas ir naujas vartotojų grupes, siūlant naujus 
produktus, todėl logiška būtų taikytis į segmentą, kuris atsilieka nuo likusios visuomenės 
dalies, nes jis turi potencialą vartoti, jei būtų naikinamos ribojančios sąlygos (darbo įgū-
džių formavimas, kuris yra prielaida savo paslaugų pardavimui ir mainų objekto (pinigų) 
įgijimui bei vykdymui, pagalba esant priklausomybės ligoms, konsultavimas ir pan.). Su-
siklosto paradoksali situacija, postmodernaus kapitalizmo epochoje formuojasi tikslas 
grįžti prie „socialiai orientuotos“ darbotvarkės ir socialdemokratinio ar bent konservaty-
vaus-korporatyvinio gerovės valstybės tipo. Tačiau yra vienas bet, kaip jau minėta, visuo-
menė turi atitikti kapitalo savidaugos principą, taigi, paprastai sakant, investicijos turi at-
sipirki. Jeigu socialines paslaugas, plačiąja prasme, traktuosime investicija (investiciją į 
žmogų, siekiant jo charakteristikų pagerinimo), tai tikėtina, kad investuojantis subjektas 
tikisi investicijų grąžos, paprastai investicijų grąža yra suprantama kaip finansinis rodiklis, 
parodantis iš investicijos gautą naudą. Esminį vaidmenį skaičiuojant investicijų grąžą at-
lieka laikas, nes tam, kad investicija atneštų naudos, reikia laiko. Socialinės apsaugos siste-
moje investicijos atsiperka per socialinių išmokų taupymą, kurios būtų mokamos, jei ne-
būtų papildomų investicijų į įgalinimą. Taigi socialinių paslaugų sistemoje vis labiau 
trinamas „socialumo“ kaip neekonominio termino vartojimas, socialinių paslaugų siste-
mos polinkį į ekonomizavimą liudija ekonomiškumo ir efektyvumo siekiai, tiesa, šiuo 
metu vis dar maskuojamas investicijų į asmenis per socialinių paslaugų infrastruktūrą 
grąžos paieškos, perėjimas nuo socialinių paslaugų teikimo užtikrinimo kolektyvinėmis 
priemonėmis prie individualizmo bei socialinių paslaugų teikimo naštos perkėlimo šei-
mai (bendruomenei), savanoriškumo (kaip neapmokamos veiklos) principų skatinimas. 
J.C. Rogers (2000) teigia, kad naujoji gerovės paradigma remiasi komercializmu, savano-
riškumu ir familiarumu bei pasižymi tokiais bruožais:

 − apsauga nuo socialinės rizikos, kuri anksčiau buvo pasidalyta tarp kartų, šiandien 
gali būti garantuojama ir užtikrinama per rinkos programas;

 − darbdaviai skatinami motyvuoti darbuotojus, sukuriant privačią profesinės socia-
linės gerovės sistemą;

 − atsakomybė už socialines rizikas perkeliama šeimai;
 − akcentuojama asmens individuali atsakomybė už jo saugumą ir gerovę (skurdas, so-

cialinė nelygybė tampa savaime suprantamais reiškiniais, kuriuos sukelia globalūs 
ekonominiai pokyčiai);

 − socialinė aprėptis nėra svarbiausias valstybinės socialinės politikos tikslas, jos plėtra 
užtikrinama pasitelkiant privatų sektorių;

 − pabrėžiamos pilietinės ir politinės teisės, kuriomis garantuojama pasirinkimo lais-
vė, o ne užtikrinamas priėjimas prie gerovės valstybės garantuojamų išmokų ar 
paslaugų [230].

Apibendrinant galima teigti, kad šiandien vyksta perėjimas nuo valstybės kaip aprū-
pintojo (išmokos ir socialinės paslaugos) šeimos ir nevyriausybinio sektoriaus link, kaip 
pagrindinio socialinių paslaugų teikėjo. 
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Socialinių paslaugų vietą geriausiai atspindėtų jos santykis su panašias problemas 
sprendžiančiomis socialinės apsaugos politikomis. Pasaulinė darbo organizacija išskiria 
tris socialinės apsaugos dimensijas: (a) priėjimo prie būtinų prekių ir paslaugų užtikrini-
mas; (b) įvairių rizikų prevencija ir apsauga nuo jų; (c) galimybių ir pajėgumo plėtra [54]. 
Šios dimensijos iš esmės apima socialinę apsaugą, socialinį įtrauktį bei užimtumo politiką, 
kurių santykis atvaizduotas lentelėje.

7 lentelė. Socialinės apsaugos, socialinio įtraukimo ir užimtumo politikų santykis

Socialinė apsauga Socialinis įtraukimas Užimtumo politika

Tikslas Patenkinti 
pagrindinius asmenų 
poreikius/paremti 
negalinčius dirbti

Įtraukti aktyvaus 
amžiaus žmones į 
socialinį ir ekonominį 
gyvenimą/suteikti 
galimybes dirbti

Pritraukti į darbo 
rinką ir joje išlaikyti

Tikslinė 
grupė

Tie, kuriems reikia 
pagalbos

Socialiai atskirti 
asmenys

Tie, kurie neturi darbo

Bedarbiai, seneliai, 
neįgalieji, motinos, 
nelaimingus 
atsitikimus darbe 
patyrę asmenys ir pan.

Neįgalieji, ilgalaikiai 
bedarbiai, narkomanai, 
buvę kaliniai, etninės 
mažumos ir pan.

Neįgalieji, baigę 
profesinės 
reabilitacijos 
programas, 
ilgalaikiai bedarbiai, 
buvękaliniai, 
narkomanai ir pan.

Priemonės Universalios 
intervencijos

Tikslinės intervencijos Universalios ir 
tikslinės intervencijos

Socialinis draudimas, 
socialinės 
kompensacijos ir 
socialinės paslaugos

Socialinės integracijos 
paslaugos : 
psichosocialinė 
reabilitacija ir 
profesinė reabilitacija

Užimtumo rėmimo 
paslaugos, aktyvios 
darbo rinkos 
politikos priemonės 
ir užimtumo rėmimo 
programos

Šaltinis: 291, p. 16.

Socialinių paslaugų turinys ir apimtis gali varijuoti atsižvelgiant į valstybės teisinės 
aplinkos ir socialines tradicijas. Lietuvoje socialinės paslaugos apima tiek socialinės ap-
saugos, tiek socialinės įtraukties dimensijas (psichosocialinė reabilitacija: konsultavimas, 
informavimas ir pan.). Skirtingo tipo socialinių paslaugų samplaika apsunkina socialinių 
paslaugų paketų sudarymą ir socialinių paslaugų efektyvumo bei kokybės vertinimus. 

1.3.2. Socialinių paslaugų sistema: elementai ir ryšiai

Socialinių paslaugų sistemos įvairovę lemia daugelis faktorių: gerovės valstybės tipas, 
socialinių paslaugų teikimo centralizacijos/decentralizacijos laipsnis, institucinė infra-
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struktūra ir pan. Dėl šios priežasties yra sudėtinga tipologizuoti socialinių paslaugų siste-
mas. Konceptualus socialinių paslaugų sistemos modelis pavaizduotas 6 pav.

 

Socialinių paslaugų 
politiką formuojanti 
institucija

Socialinių paslaugų 
teikimo valdymas

SP teikėjasSocialinis darbuotojasSP gavėjas

SP įvairovė

Šaltinis: sudaryta autoriaus.

6 pav. Koncepcinis socialinių paslaugų sistemos modelis

Siekiant apžvelgti maksimaliai įmanomą socialinių paslaugų sistemų įvairovę, kiekvie-
ną iš elementų bei galimas jų funkcijas bus aptarta detaliau, o galimos ryšių tarp skirtingų 
elementų variacijos apims socialinių paslaugų sistemos konstravimo galimybių aibę.

Socialinių paslaugų politiką formuojanti institucija. Socialinių paslaugų teikimas yra 
sudėtinė socialinės apsaugos politikos dalis. Socialinės apsaugos politika paprastai for-
muojama sprendimų, kurie įforminami įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų forma, vys-
toma pasitelkiant įvairaus pobūdžio ir trukmės planavimo dokumentus, koncepcijas ir 
pan., taigi pagrindinis socialinės politikos formuotojo vaidmuo tenka institucijai, turinčiai 
įstatymų leidybos teisę bei, tam tikra apimtimi, vykdomosios valdžios subjektams (pvz.: už 
šią sritį atsakingos ministerijos, departamento ar pan.). 8 lentelėje pateikiama susisteminta 
socialinių paslaugų politiką formuojančių institucijų visuma (atsakingų institucijų pavadi-
nimai skirtingi skirtingose valstybėse).

Šių institucijų veikla paprastai apima: socialinių paslaugų sampratos, socialinių pas-
laugų infrastruktūros formavimo, socialinių paslaugų gavėjų rato identifikavimo, sociali-
nių paslaugų kiekio ir turinio, socialinių paslaugų poreikio nustatymo bei teikimo, koky-
bės kontrolės, administravimo taisyklių reglamentavimą. Įgaliojimus (ar jų dalį) nustatyti 
socialinių paslaugų sistemos veikimo principus socialinių paslaugų politiką formuojanti 
institucija gali perduoti ir kitiems subjektams (pvz., vietos savivaldos kompetencijai).

8 lentelė.Socialinių paslaugų politiką formuojančių institucijų įvairovė

Įstatymų leidybos 
institucijos

Vykdomosios valdžios 
institucijos

Unitarinės:

Centrinė valdžia Parlamentas Vyriausybė (ministerijos/
departamentai)

Municipalinis lygmuo 
(vietos savivalda)

Municipalinės tarybos 
(bendruomenės ir pan.)

Munipacilitetų 
administracijos

Federalinės
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Centrinė valdžios subjektai Parlamentas Vyriausybė (ministerijos/
departamentai)

Federalinio vieneto valdžia Parlamentai/Tarybos Vyriausybės/kolegijos/
administracijos

Municipalinis lygmuo
(vietos savivalda)

Tarybos, bendruomenės Administracijos 

Šaltinis: sudaryta autoriaus.

Socialinių paslaugų sistemos valdymą vykdantys subjektai. Valdingus įgaliojimus turin-
tys socialinių paslaugų sistemos elementai. Šie subjektai yra atsakingi už norminiais doku-
mentais įtvirtintų socialinių paslaugų sistemos valdymą, t.y. užtikrina finansinių ištek lių 
administravimą, sistemos veikimo priežiūrą (kontrolę), stebėseną, socialines paslaugas 
teikiančių subjektų priežiūrą ir kontrolę, socialinių paslaugų kokybės kontrolę ir pan. 
Dažniausiu atveju šie sistemos elementai sutampa su 8 lentelėje vykdomosios valdžios ins-
titucijomis, infrastruktūra gali būti papildoma specializuotomis socialinių paslaugų siste-
mos administravimą įgaliotomis vykdyti institucijomis (pvz.: Lietuvos atveju – Socialinių 
paslaugų priežiūros departamentas prie Lietuvos Respubikos socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos). Įsibėgėjus viešojo valdymo modernizavimo (reformavimo) iniciatyvoms, ši 
funkcija gali būti perduota ir privataus ar nevyriausybinio sektoriaus subjektams (pvz., 
sutarčių pagrindu) per privatizavimo procesą. Socialinių, sveikatos ir švietimo paslaugų 
integracija taip pat skatina tarpinstitucinių (tarpsektorinių) socialinių paslaugų sistemą 
vykdančių subjektų formavimąsi. 

Socialinių paslaugų teikėjai. Socialinių paslaugų teikėjų ratą lemia bendra socialinės 
apsaugos politika. Paprastai identifikuojami šie socialinių paslaugas teikiantys subjektai: 
valstybės ar vietos savivaldos įsteigtos įstaigos, NVO/savanoriai, privatus sektorius, šei-
ma. Istoriškai pradiniai socialinių paslaugų teikėjai buvo šeima, vėliau kuriama valstybinė 
(plačiąja prasme, įtraukiant ir municipalitetų įsteigtas įstaigas) socialinių paslaugų teikėjų 
infrastruktūra, pastaraisiais dešimtmečiais vykdomos reformos viešajame sektoriuje pa-
pildo socialinių paslaugų sistemos dalyvių skaičių ir pobūdį, t.y. viešųjų paslaugų teikimo 
decentralizavimo ir privatizavimo procese socialinių paslaugų teikėjais įgalinami būti ne-
vyriausybinis ir privatus sektoriai bei išskiriamos dar ir savanoriškame darbe socialines 
paslaugas teikiantys subjektai bei bendruomenė (skatinama nemokamų paslaugų teiki-
mas, nemokamos paslaugos keičia tam tikras valstybės apmokamas socialines paslaugas 
(tokiu būdu taupomos valstybės/vietos savivaldos biudžetų lėšos). Analizuojant socialinių 
paslaugų teikimo tinklą pavaldumo aspektu, pagrindinė problema yra optimalus funkcijų 
pasidalijimas tarp skirtingų institucijų, valstybės, savivaldybių ir nevyriausybinių institu-
cijų veiklos koordinavimas ir kontrolė teikiant socialines paslaugas. Kiekviena socialinė 
grupė turi tam tikrų specifinių poreikių, todėl teikiant socialines paslaugas ir kuriant so-
cialinių paslaugų infrastruktūrą turėtų būti įvertinamos socialinių grupių skirtybės ir tuo 
pačiu organizuojama bei stiprinama jų tarpusavio sąveika kiekvienoje bendruomenėje. 
Vykdomos decentralizavimo reformos turi ir neigiamą pusę, t.y. mažėja valstybės įtaka 
ir galimybė kontroliuoti socialinių paslaugų turinio kokybę, socialinės paslaugos tampa 
nebe valstybinės reikšmės veikla. Tačiau bendriausia prasme stebime socialines paslaugas 
teikiančių subjektų plėtrą bei įvairovės augimą.
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 Dar vienas šalia bendro socialinių paslaugų teikėjų rato išskirtinas subjektas yra socia-
linis darbuotojas (įasmenintas socialinės paslaugos teikėjas). Aukščiau socialinių paslau-
gų teikėjai buvo įvardyti pagal sąlyginę priklausomybę tam tikram sektoriui (valstybinis/
viešosios valdžios, NVO, privatus, visuomeninis), tačiau svarbu pažymėti, kad socialinės 
paslaugos tikslas yra realizuojamas per socialinius darbuotojus, kurie M.Lipsky buvo įvar-
dyti „gatvės lygio biurokratais“ (angl. Street-Level Bureaucrasy) [168]. Šie darbuotojai (ša-
lia policininkų, mokytojų, ugniagesių ir pan.) daugelyje valstybių yra žemiausios grandies 
tarnautojai, su mažiausiomis pajamomis, tačiau jiems keliamais aukštais reikalavimais jų 
kompetencijai ir kvalifikacijai (tai yra ganėtinai natūralu, nes konkrečiai nuo šių asmenų 
priklauso socialinės paslaugos kokybė ir socialinės paslaugos teikimo tikslo pasiekimo 
laipsnis). Socialinio darbuotojo funkcija ir paskirtis plečiama ir pildoma, šalia jų (o kartais 
ir vietoj jų) atsiranda naujas socialines paslaugas teikti įgalintas subjektas – šeima (kar-
tais šio subjekto teisės yra formalizuojamos ir jis įgalinamas vykdyti socialinio darbuotojo 
funkcijas). Socialinių darbuotojų statusą, kvalifikaciją ir jos kėlimo kryptis, darbo užmo-
kesčio sistemą nustato socialinę politiką formuojantys subjektai.

Socialinių paslaugų gavėjai. Socialinių paslaugų gavėjus identifikuoja norminiais do-
kumentais įtvirtintos socialinių paslaugų gavimo/suteikimo sąlygos. Galimi du požiūriai 
į socialinių paslaugų gavėjus: negatyvus ir pozityvus, t.y. apibrėžiamos sąlygos, kurioms 
esant asmuo negali būti socialinių paslaugų gavėju, arba nustatomos sąlygos, kurioms 
esant asmuo gali būti socialinių paslaugų gavėju. Socialinių paslaugų gavėjai atskirais atve-
jais gali būti kategorizuojami pagal amžių (socialinės paslaugos vaikams, senyvo amžiaus 
žmonėms ir pan.), pagal priklausymą socialinės rizikos asmenų grupės (socialinės paslau-
gos alkoholine priklausomybe sergantiems asmenims, bedarbiams ir pan.) arba šeimoms. 
Pastarasis socialinių paslaugų gavėjas (kaip vienas vienetas) yra ganėtinai naujas reiškinys, 
kompleksinės socialinės paslaugos šeimai yra tam tikra prasme naujovė socialinių paslau-
gų teikimo sistemoje, lemianti kompleksinį požiūrį į socialinių problemų sprendimą bei 
skatinanti integraciją.

Socialinių paslaugų turinys – vienas svarbiausių socialinių paslaugų sistemos aspektų. 
Socialinių paslaugų charakteristikos paprastai nustatomos socialinių paslaugų sistemos 
kūrimo etape socialinę politiką formuojančių institucijų. Socialinių paslaugų paketas gali 
apimti platųjį socialinių paslaugų spektrą, t.y. tiek švietimo, tiek sveikatos ir pan. paslau-
gas, arba gali būti traktuojamas siaurąja prasme, t.y. tik socialinės apsaugos sektoriaus 
teikiamos paslaugos. Paslaugų bendriausia prasme pagal savo pobūdį gali apimti: 1) sta-
cionarines paslaugas (globos namuose ar kt. pobūdžio licencijuotose įstaigose); 2) namų 
sąlygomis suteikiamą priežiūrą ar pagalbą; 3) pusiau stacionarią priežiūrą; 4)pagalbą (rū-
pyba) 5) paramą, konsultavimą ir informavimą ir pan. Vykdant viešojo valdymo reformas 
pastebima socialinių, švietimo ir sveikatos paslaugų integravimo tendencija, kuria yra sie-
kiama viešųjų paslaugų sektoriaus efektyvumo bei tarpsektorinės integracijos.

Socialinės paslaugos teikimo procesas apima veiksmus, sąveikos ir ryšių aibę tarp so-
cialinės paslaugos sistemos elementų, kurių tikslas yra socialinės paslaugos suteikimas 
socialinės paslaugos gavėjui. Procesai funkcinėje subsistemoje jungiasi į bendrą visumą 
ir sudaro seką. Vieno proceso rezultatas dažnai tampa kito gaviniu, kiekvienas procesas 
turi savo teikėjus, kurie teikia gavinius procesui, ir gavėjus, kurie naudodamiesi gaviniais 
gamina rezultatą. Teikėjai ir gavėjai gali būti tiek išoriniai, tiek ir vidiniai sistemos nariai. 



83

Procesais remiasi šiomis pagrindinėmis veiklomis: planavimu, organizavimas, koor-
dinavimas, vykdymu ir kontrole. Socialinių paslaugų teikimo procesas konceptualiai pa-
vaizduotas 7 pav., identifikuojant pagrindines proceso veiklas bei jų vykdytojus ir šių vyk-
dytojų priklausomybę konkrečiam sektoriui. 

 

Planavimas
Organizavimas, 
koordinavimas ir 
administravimas

 
Vykdymas/
Teikimas

Stebėsena 
/kontrolė 
/vertinimas

SP valdymo 
subjektai

 

SP valdymo
subjektai

SP teikiantys 
subjektai

SP valdymo 
subjektai/ SP 

teikiantys 

 

SP  proceso
reguliavimas

SP politiką 
formuojantys
subjektai

Viešasis
sektorius

Viešasis sektorius Viešasis 
sektorius /privatus 
sektorius/ NVO

 

Viešasis 
sektorius /privatus 
sektorius/ NVO

 

Viešasis 
sektorius /privatus 
sektorius/ NVO

 

Šaltinis: sudaryta autoriaus.

7 pav. Socialinės paslaugos teikimo procesas ir dalyviai

Socialinių paslaugų teikimo reguliavimo užtikrinimo procesas apima socialinių paslau-
gų teisinio reglamentavimo užtikrinimą, kurį vykdo viešasis sektorius (SP politiką for-
muojantys subjektai).

Planavimas – socialinių paslaugų sistemoje planavimas apima socialinių paslaugų 
poreikio planavimą ir finansinių išteklių planavimo sistemą bei yra realizuojama viešojo 
sektoriaus (SP valdymo subjektų). 

Organizavimas apima socialinių paslaugų poreikio nustatymą, sistemos finansavimą 
(lėšų skyrimas ir apmokėjimas), veiklos koordinavimą ir administravimą, sąlygų paslaugų 
teikimui sudarymą. Socialinių paslaugų finansavimas gali būti vykdomas viešojo sekto-
riaus (centrinės ir/ar vietos socialinių paslaugų sistemos valdymą vykdantys subjektai) ir 
privataus ar nevyriausybinio sektoriaus. Socialinių paslaugų teikimo administravimą bei 
koordinavimą paprastai vykdo viešasis sektorius, tačiau dėl privatizavimo procesų vis gar-
siau kalbama apie šios funkcijos perdavimą privačiam arba/ ir nevyriausybiniam sektoriui.

Socialinių paslaugų teikimas suprantamas kaip vykdymo funkcija procese bei apima 
tiesioginį paslaugos teikimą klientui. Socialinės paslaugos gali būti teikiamos tiek viešojo 
sektoriaus, tiek privataus, tiek NVO bei neformalaus sektoriaus (šeima, bendruomenė).

Stebėsena /kontrolė /vertinimas–ši socialinių paslaugų teikimo proceso dalis yra bene 
silpniausiai išvystyta veikla viso proceso atžvilgiu. Stebėsena apima socialinių paslaugų 
teikimo rodiklių ir tikslų pasiekimo, finansinių resursų panaudojimo matavimus. Socia-
linių paslaugų sistemos kontrolė apima administracinę socialinių paslaugų valdymo sub-
jektų savikontrolę. Socialinių paslaugų teikimo vertinimas apima socialinių paslaugų tei-
kimo kokybės matavimus (vykdoma socialines paslaugas teikiančių subjektų atžvilgiu). 
Socialinių paslaugų teikimas ir jų kokybė yra vietinės valdžios atsakomybė, socialinių pas-
laugų kokybės indikatorių nustatymas dažniausiai apima nacionalinių institucijų tinklą, 
kuris skirtas išgryninti vietinius kokybės standartus bei juos stebėti. Ši socialinių paslaugų 
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proceso veikla bus nagrinėta plačiau. Socialinių paslaugų teikimo stebėsena ir kontrolės 
bei kokybės vertinimas laikomi neatskiriama veiklos valdymo dalimi bei prisideda prie 
geresnio vadovavimo, sprendimų priėmimo proceso, informuotumo lygmens, puoselėja 
atskaitomybę ir atsakomybę, prisideda prie paslaugų efektyvumo ir pan. [338]. Veiklos 
vertinimo sistemos yra gana plačiai analizuojamos ir nagrinėjamos tokių kaip Chin, Su-
man (2004), Chan (2004), Kuwait (2004), Busi, Bitici (2006), Kumar (2008) ir kt. Lie-
tuvoje veiklos vertinimo sistemos nagrinėtos L.Klovienės, E.Gimžauskienės ir kt. Tačiau 
veiklos vertinimas ir jų tyrimai yra būdingi daugiau privačiam sektoriui ir konkrečioms 
organizacijoms. Viešajame sektoriuje veiklos vertinimas ir jo tyrimai yra ganėtinai nauja 
sritis, atėjusi į šį sektorių su naujosios viešosios vadybos ir naujojo viešojo valdymo idėjų 
realizavimu, kaip vienas iš metodų viešųjų paslaugų administravimo bei turinio efekty-
vumui didinti. Neefektyviai administruojant socialines paslaugas gali sulėtėti jų plėtros 
procesas ir nespėti atitikti šių dienų poreikių bei tendencijų. Socialinių paslaugų teikimo 
vertinimas yra būtinas dėl kelių esminių prielaidų: jos teikiamos socialiai pažeidžiamiems 
asmenims, kurie dažniausiai yra priklausomi nuo kitų asmenų, vieniši, apleisti, negeban-
tys realiai vertinti savo poreikių ir pan. (rinkos dalyvių racionalaus pasirinkimo gebėjimo 
nebuvimas). Ši situacija sudaroprielaidas pasinaudoti paslaugų gavėjų būkle bei teikti ne-
tinkamos kokybės, apimties ir pan. paslaugas, taigi šių asmenų interesus turėtų užtikrinti, 
ginti ir atstovauti valstybė [294]. Socialinių paslaugų teikimo finansavimas yra biudžeti-
nis (iš valstybės ir savivaldybių lėšų), taigi valstybė privalo siekti užtikrinti efektyviausią 
ir racionaliausią šių lėšų panaudojimą bei vykdyti jų panaudojimo teisėtumo kontrolę. 
Savo ruožtu, rinkos mechanizmų įsigalėjimas ir socialinių paslaugų teikimo srityje lemia 
augančią paslaugų teikėjų konkurenciją, kuri verčia paslaugų teikėjus ne tik konkuruoti 
paslaugų kokybe bei teikimo efektyvumu, bet gali kelti ir atvirkštinius procesus: konku-
rencingumas gali mažinti socialinių paslaugų kokybę, siekiant jų teikimo ekonomiškumo, 
t.y. teikimo pelningumo. 

Taigi socialinių paslaugų vertinimas yra vienas veiklos ir jos turinio matavimo būdų, 
užtikrinantis socialinių paslaugų teikimo teisėtumą, efektyvumą, reikiamą kokybės lygį ir 
pan. Apibendrinant galima išskirti šias socialinių paslaugų teikimo vertinime dalyvaujan-
čias šalis:

• Socialinių paslaugų teikimą finansuojančios įstaigos;
• Socialines paslaugas teikiančios įstaigos;
• Socialinių paslaugų gavėjas.
• Socialinių paslaugų vertinimą pagal jį atliekančius subjektus galima skirti į:

•	 išorinį vertinimą:
 − įgaliojimus turinčių subjektų atliekamas socialinių paslaugų vertinimas;
 − įgaliojimus turinčių subjektų perduotas socialinių paslaugų vertinimas;
 − privataus ar nevyriausybinio sektoriaus atliekamas socialinių paslaugų verti-

nimas;
•	 vidinis socialinių paslaugų teikėjų vertinimą (įsivertinimą):

 − socialinių paslaugų teikėjo vienasmenis įsivertinimas;
 − kolegialus socialinių paslaugų teikėjo bei suinteresuotų asmenų įsivertinimas.

Egzistuoja skirtingos nuomonės, kokia sistema ir kokie vertinimo kriterijai yra tin-
kamiausi socialinių paslaugų vertinimui, viena populiariausių, anot vadybos teoretikų, 
paslaugų teikimo vertinimo metodikų yra Servqual metodika, kurioje išskiriami tokie 
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paslaugų vertinimo kriterijai kaip: patikimumas, reagavimas, kompetentingumas, prieina-
mumas, paslaugumas, komunikabilumas, pasitikėjimas, saugumas, vartotojo pažinimas, 
apčiuopiamumas [157;160]. Šie kriterijai gali būti išdėstomi skirtinguose paslaugų ver-
tinimo lygmenyse. Anot A.Guogio ir D.Gudelio, socialinių paslaugų vertinimo rodikliai 
ir kriterijai iš esmės nesiskiria nuo bendrųjų politikos vertinimo rodiklių ir kriterijų. Jų 
nuomone, svarbiausi socialinių paslaugų teikimo vertinimo kriterijai yra efektyvumas, 
veiksmingumas, ekonomiškumas ir socialinis teisingumas [119]. Efektyvumas supranta-
mas kaip santykis tarp organizacijos veiklos išeigos ir sąnaudų, veiksmingumas yra susijęs 
su veiklos pasekmėmis, jis apima laipsnį, kuriuo pasiekiami organizacijos tikslai, veiklos 
pasekmės klientams ir veiklos kokybę, kuri suprantama kaip klientų pasitenkinimo išei-
ga, ekonomiškumas-socialines paslaugas teikiančių įstaigų veikos sąnaudų minimalumas, 
socialinio teisingumo kriterijus suprantamas kaip piliečių teisė gauti vienodos kokybės 
paslaugas [119].

E.Kriauzaitė socialinių paslaugų kokybę supranta kaip veiklos ar visuomeninių gėry-
bių tekimo silpniesiems visuomenės individams (siekiant užtikrinti jų minimalių poreikių 
patenkinimą ir palengvinant jų gyvenimo buitį bei aplinką) savybių ir požymių visumą, 
kuri atitinka tam tikrus nustatytus reikalavimus ir socialinių paslaugų gavėjų poreikius. 
Anot E.Kriauzaitės, socialinių paslaugų kokybės samprata yra plati, įvairiapusė ir priklau-
soma/ lemiama įvairių kriterijų. Kalbant apie kokybę, galima ją skirti ir nagrinėti įvairiais 
aspektais: (1) paslaugos kokybė – savybių ir požymių kiekis, apibūdinantis paslaugą, kuris 
dar ir turi ekonominį atspalvį, t.y. kokybės lygis priklausomas nuo kainos – brangesnis 
dažnai reiškia geresnis; (2) kokybė vartotojui – tai bene svarbiausias kriterijus, kuris su-
prantamas kaip vartotojo lūkesčių patenkinimas, vartotojo reikalavimų paslaugai atitiki-
mo lygis, (3) kokybė gamyboje – suprantama kaip iš anksto numatytų parametrų, ku-
rie išreiškiami standartais, techninėmis sąlygomis ir kt. reikalavimais, atitikimas [157]. 
R.Lazutka, A.Guogis, S.Šukienė, L.Žalimienė teigia, kad paslaugos kokybės vertinimas 
gali vykti įvairiais lygmenimis. Paprastai yra išskiriami trys lygmenys: struktūrinė-gamy-
binė, proceso ir rezultato kokybė [293]:

 − struktūrinė-gamybinė kokybė apima paslaugos atitikimo standartų reikalavimams 
analizę;

 − proceso kokybė apima paslaugų teikimo būdų bei apimčių vertinimą;
 − rezultato kokybė – vertinama, ar paslauga patenkino vartotojo lūkesčius.

Analizuojant, kaip paslaugų kokybę vertina jų gavėjai, dažnai remiamasi Ch.Gronrooso 
bendrai suvoktos kokybės modeliu, kuriuo vertinamos technologijos ir subjektyvioji/
funkcinė kokybės [21]. Technologinė kokybė nusako paslaugų teikimo proceso kokybę, 
arba objektyviąją paslaugų teikimo pusę, kuriai neturi įtakos ar neturėtų daryti įtakos sub-
jektyvūsveiksniai, reglamentuota norminiais dokumentais, procedūromis, metodikomis, 
o subjektyvioji kokybė atspindi, kaip paslaugas vertina paslaugos gavėjas, t.y. paslaugos 
kokybės suvokimas yra kiekvieno paslaugos gavėjo supratimas, kas jam yra kokybė, pvz., 
tai gali būti paslaugos prieinamumas vienam klientui arba paslaugos teikėjo komunikaci-
niai įgūdžiai - kitam.

Taigi kokybės valdymo sistemų ir pažangių paslaugų teikimo vertinimo metodų įgy-
vendinimas socialinės apsaugos sektoriuje iškyla kaip svarbus reiškinys, kuris aktualus 
siekiant į klientus orientuoto valdymo bei socialinių paslaugų efektyvumo, čia svarbi di-
mensija tenka post-NVV doktrinos proteguojamoms piliečių dalyvavimo nustatant pas-
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laugų turinio charakteristikas, sprendimų priėmimo dėl socialinių paslaugų poreikio bei 
socialinės kontrolės dimensijoms.

1.3.3. Socialinių paslaugų sistemos transformacijos viešojo valdymo reformų  
 kontekste

Pastaruoju metu Europos Sjungos valstybių politikos darbotvarkėse viešųjų paslaugų 
teikimo klausimai vėl tapo diskusijų ir analizės objektu, grįžtama prie viešųjų paslaugų 
teikimo efektyvumo klausimų, jų sprendimas siejamas su viešojo valdymo moderniza-
vimo reformomis, kurių viena iš trajektorijų apėmė decentralizavimą ir visus jo tipus: 
dekoncentravimą, privatizavimą ir pan., ekonomikos liberalizavimą, taip pat kontrolės ir 
atskaitomybės mechanizmų vystymą ir kt., o tai kokybiškai transformavo socialinių pas-
laugų sistemos struktūrą [87]. Decentralizacija gali būti traktuojama tiek kaip vietos savi-
valdos, tiek kaip pilietinės visuomenės vystymo prielaida. A.Raipa ir E.Backūnaitė išskiria 
šiuos pagrindinius decentralizacijos vykdymo tikslus: (1) ekonominio efektyvumo siekiai;  
(2) politinio efektyvumo siekiai; (3) makroekonominis stabilumo užtikrinimas ir (4) per-
skirstymas [221, p. 3]. Decentralizacijos socialinių paslaugų sistemoje (kaip viešųjų pas-
laugų srities) priežastys analogiškos viso viešojo sektoriaus problematikai, t.y. egzistuo-
jančios socialinių paslaugų rinkos tariamas negebėjimas veikti efektyviai dėl šiai sričiai 
būdingo polinkio į paslaugų standartizavimą, sistemos nelankstumą, paslaugų prieinamu-
mo ribojimus, bendradarbiavimo tarp organizacijųstoką ir pan.

Decentralizacijos fenomenas yra išnagrinėtas visapusiškai ir išsamiai. Daugiausia 
diskusijų kyla dėl decentralizacijos turinio, apimčių ir pasekmių [16, p. 9]. Mokslinėje 
literatūroje pateikiama nemažai decentralizacijos sampratų (D.Rondinelli, R.Crook, 
E.Lacey, V.Evdokimov, A.Raipa, E.Backūnaitė, A.Astrauskas, J.Baltušinskienė ir kt.) ir fe-
nomeno interpretacijų. Decentralizacija viešajame valdyme apima valdžios ir atsakomy-
bės už viešųjų funkcijų vykdymą, perdavimą iš centrinės valdžios jai pavaldžiai valdžiai 
ar kvazinepriklausomoms valstybinėms organizacijoms ir/ar privačiam sektoriui [221,  
p. 2].Anot A.Astrausko, decentralizacija – „tai atsakomybės perdavimas demokratiškai 
nepriklausomiems žemesniems valdymo lygiams, suteikiant jiems daugiau valdymo lais-
vės, bet nebūtinai daugiau finansinio savarankiškumo“ [16, p. 10]. J.Baltušinkienė, anali-
zuodama decentralizacijos reiškinį, teigė, kad siauriausią decentralizacijos sąvoką pateikia 
D.Rushforth, E.Lacey ir kt., kurie decentralizaciją traktavo kaip „įgaliojimų ir išteklių per-
davimą iš centrinių valstybės valdymo subjektų savivaldos teises turintiems viešojo valdy-
mo subjektams“ [25, p. 80]. Plačiąją prasme decentralizaciją traktavę teoretikai teigė, kad 
decentralizacija yra „veikimo laisvės (diskrecijos) funkcijų, atsakomybės ir išteklių perda-
vimas ne tik savivaldos teises turintiems viešojo valdymo subjektams, bet ir skirtingose 
viešojo valdymo pakopose funkcionuojantiems valstybės valdymo ir (ar) privataus sekto-
riaus subjektams, nevyriausybinėms organizacijoms“ [25, p. 80]. Taigi decentralizacija api-
ma pokytį (pertvarkymą, perskirstymą), vykdomą sistemoje. A.Astrauskas, nagrinėdamas 
vidinę decentralizaciją sistemų teorijos kontekste, teigia, kad viešajai valdžiai, kaip siste-
mai, būdinga jos elementų, užimančių skirtingą vietą hierarchinėje struktūroje, įgaliojimų 
proporcija, valdymo ar paslaugas teikiančių subjektų valdingų įgaliojimų perskirstymas le-
mia subjektų santykio hierarchinėje struktūroje kitimą, t.y. šių subjektų decentralizavimo 
laipsnį apibūdina „artumas“ ar „atitolimas“ nuo centro (hierarchinės viršūnės) [16, p. 14].  
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Decentralizacija ir centralizacija yra socialinės sistemos valdymo ar paslaugų teikimo per-
tvarkymo būdas, turintis tam tikrą kryptį: (1)„daugėja „toliau nuo centro“, kuriame sutel-
kiama valdžia, administravimas ar paslaugų teikimas, ar tame pačiame hierarchiniame ly-
gyje veikiančių valdymo ir (ar) paslaugų teikimo posistemių elementų; (2) ir daugėja jiems 
nustatomų įgaliojimų apimtis; (3) didėja jų diskrecijos spręsti ir veikti“ [16, p. 14],esant 
šiems požymiams, teigtina, kad vykdomas decentralizacijos procesas. Socialinių paslau-
gų teikimo kontekste decentralizacija keičiamos centralizuotos valdymo struktūros, t.y. 
socialinių paslaugų sistema istoriškai išimtinai sieta su priklausymu viešajam sektoriui ir 
hierarchiniu valdymu viešojo valdymo reformomis, perduodant daugiau įgaliojimų vietos 
valdžios sub jektams, kuriant mažesnės apimties tinklinio pobūdžio agentūras, į socialinių 
paslaugų rinką įsileidžiant įvairesnius socialinių paslaugų teikėjus (privataus ir NVO sek-
torių).

Decentralizacija remiasi šiais pagrindiniais konceptais: diskrecija (veikimo laisvė), 
funkcijų bei atsakomybės ir išteklių perskirstymu[25, p. 81], taigi decentralizacijos tu-
rinį lemia įgaliojimus gaunančių subjektų statusas, įgaliojimų turinys (valdingi įgalioji-
mai, įgaliojimai vykdyti viešojo administravimo funkcijas, kurioms nereikalingi valdingi 
įgaliojimai, įgaliojimai teikti viešąsias paslaugas) bei jiems suteikiama veikimo laisvė [16,  
p. 15]. Decentralizuotos sistemos kūrimo įrankiais laikomi: (a)rinkimų taisyklės; (b)at-
sakomybės paskirstymas; (c) mokesčių paskirstymas; (d) finansavimo mechanizmų per-
žiūra; (e) centrinės valdžios kontrolės funkcijų užtikrinimas [221, p. 3].Mokslinėje lite-
ratūroje dažniausiai yra išskiriami šie decentralizacijos tipai (pagal objektą) — politinė, 
ekonominė, fiskalinė ir administracinė [17,25,221,16], pateikiami 9 lentelėje.

Skirtingų šalių įstatymai, administracinio suskirstymo ypatybės lemia skirtingų socia-
linių paslaugų funkcijų ir atsakomybės pasidalijimą tarp skirtingų skirtingo hierarchinio 
lygmens viešojo valdymo subjektų. Daugelyje Europos valstybių įsigali socialinių paslaugų 
administravimo decentralizavimo principas, t.y. organizuojant socialines paslaugas siekia-
ma kuo daugiau socialinių paslaugų sistemos valdymo funkcijų perduoti vietos savivaldai, 
tokiu būdu paslaugas maksimaliai priartinant prie gavėjo gyvenamosios vietovės. Taigi, 
didžioji dalis socialinės apsaugos priemonių yra telkiamos prie vietos valdžios institucijų. 
Šios valdymo institucijos socialinių paslaugų srityje turi joms priskirtas funkcijas, kurias 
reglamentuoja įstatymai. Paslaugų organizavimo funkcijų pasidalijimo esmė užtikrinti 
racionalų paslaugų tinklo sukūrimą ir paslaugų efektyvumą bei garantuoti piliečių porei-
kių tenkinimą pagal nustatytus standartus. Remiantis šiuo principu yra pagrindžiama ir 
sukuriama šalies socialinių paslaugų teikimo strategija ir standartai, kurių įgyvendinimą 
bendruomenėje (vietoje) užtikrina teritoriniai valdymo subjektai.

9 lentelė. Decentralizacijos tipai

Decentralizacijos 
tipas

Samprata

Politinė Galių priimti viešuosius sprendimus perdavimas teritorinėms 
bendruomenėms ar jų įgaliotiems atstovams [25, p. 81]. Tikslas – 
suteikti didesnių galimybių piliečiams ar jų įgaliotiems atstovams priimti 
sprendimus. Neretai teigiama, kad politinė decentralizacija plėtoja 
demokratizacijos procesus, nes sprendimai yra priimami arčiau pilietinės 
visuomenės, taigi dalyvaujant platesniam ratui piliečių [221, p. 2]. 
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Perdavimas
Atsakomybės, sprendimų priėmimo, išteklių ir pajamų surinkimo 
funkcijų ir įgaliojimų perdavimas žemesnio hierarchinio lygmens 
valdymo subjektams, kurie autonomiški ir nepriklausomi [221, p. 2]. 

Ekonominė Kompetencijos perdavimas privačiam sektoriui ar nevyriausybinėms 
organizacijoms (per privatizavimo ir dereguliavimo procesus).

Privatizavimas 
Valstybės turto ir viešųjų paslaugų teikimo perdavimas privačiam 
sektoriui bei valstybinio reguliavimo apimčių mažinimas [16, p. 19]. 
Privatizavimas dažniausiai vykdomas kartu su rinkos liberalizavimo 
reformomis bei rinkos santykiu vystymu.

Dereguliavimas

Valstybės intervencijų į rinkos santykius, kontrolės ir biurokratinių 
kliūčių mažinimo procesas, kuriuo siekiama leisti veikti rinkai ir pa-
didinti privataus sektoriaus veiklos efektyvumą, dar dažnai vadinamas 
rinkos liberalizavimu [339].

Fiskalinė 

Viešųjų paslaugų sektorius suteikia teises ir įgaliojimus viešąsias pas-
laugas teikiantiems subjektams savarankiškai (nustatytose ribose) pa-
skirstyti ir panaudoti jiems aukštesniojo lygmens valdymo subjektų 
skiriamus (ar savarankiškai sukauptus) išteklius [16, p. 19], centrinių 
viešojo valdymo subjektų sprendimų priėmimo ir jų įgyvendinimo 
atsakomybės finansų valdymo srityje laisvės perdavimas teritoriniams 
valdymo subjektams [25, p. 81].

Administracinė Funkcijų ir atsakomybės perskirstymas skirtinguose viešojo valdymo 
lygmenyse, tam tikrų viešųjų funkcijų perdavimas iš centrinių valstybės 
valdymo subjektų teritoriniams valdymo subjektams [25, p. 81].

Dekoncentracija Atsakomybės, sprendimų priėmimo, teisės, finansų ir valdymo atsa-
komybės perskirstymas tarp skirtingų viešojo valdymo subjektų [221,  
p. 2].

Delegavimas

Platesnės apimties decentralizacijos forma, apimanti centrinės valdžios 
sprendimų priėmimo ir viešųjų funkcijų valdymo atsakomybės perdavimą 
iš dalies autonomiškoms organizacijoms, kurios yra atskaitingos centrinės 
valdžios subjektams, tačiau jų nekontroliuojamos [221, p. 2].

Šaltinis: sudaryta autoriaus.

Įperkamos aukštos kokybės viešosios paslaugos yra svarbi Europos socialinio modelio 
dalis. Siekiant įgyvendinti šį tikslą, Europos Sąjungoje vykdomas rinkos liberalizavimas 
(dereguliavimas) ir privatizavimas. Liberalizavimu siekiama kurti konkurencingas rin-
kos struktūras, kur daugelis teikėjų konkuruoja tarpusavyje lengvai prieinamoje rinkoje 
[333, p. 2]. Konkurencingos rinkos struktūros reiškia žemą rinkos koncentraciją, paslau-
gų teikėjai, užimantys didelę rinkos dalį, turi galimybę naujiems konkurentams sukurti 
patekimo į rinką kliūtis, manipuliuodami kainų ir paslaugų kokybe. Liberalizavimu sie-
kiama padidinti konkurenciją, dėl kurios galima tikėtis paslaugų teikėjų skaičiaus nau-
jai liberalizuotuose viešųjų paslaugų sektoriuose didėjimo (ypač būdinga monopolinėms 
rinkoms) [339, p. 2].Valstybinio reguliavimo apimčių mažinimas suprantamas kaip tei-
sinių ir administracinių barjerų rinkos dalyviams, norintiems dalyvauti viešųjų funkcijų 
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realizavime, mažinimas. Šalia rinkos liberalizavimo transformuojant socialinių paslaugų 
teikimo sistemą viena svarbiausių reformų krypčių, vykdomų decentralizavimo reformų 
kontekste, tenka privatizavimui. Skirtingose valstybėse susiduriama su skirtingomis pri-
vatizavimo procesų plėtros priežastimis, pvz.: postsovietinėse valstybėse valdžia turėjo 
transformuoti ir perkurti valdymo sistemas, sukurti demokratiškesnes institucijas, atkurti 
pilietinę visuomenę, performuoti valdžios ir piliečių santykius [15], imtis rinkos kūrimo 
iniciatyvų ir pan., N.Zelandija ir Australija daugelį socialinių valstybės funkcijų privati-
zavo įgyvendindamos radikaliausias naujosios viešosios vadybos reformas, kontinentinės 
Europos valstybės decentralizavimo procese žengia pirmuosius žingsnius [236]. Sociali-
nių paslaugų privatizavimo kontekstą papildo Milward (1996) pastebėjimai, kad viešasis 
valdymas ignoravo socialinės politikos realijas. Socialinių paslaugų sistemą ir jos valdymą 
charakterizuoja aiškiai apibrėžtos ir pamatuojamos išeigos nebuvimas, socialinių paslau-
gų teikimo terminai, specializuotos ekspertizės stoka [288, p. 297]. Socialinių paslaugų 
privatizavimo tikslus lėmė kaštų panaudojimo efektyvumo ir socialinių paslaugų kokybės 
siekiai. Privatizavimo šalininkai siūlo kalbėti ne apie viešą ir privatų sektorius, bet apie 
monopoliją ir kompetenciją, pastaroji yra privataus sektoriaus prerogatyva [288, p. 297]. 
Menama privataus sektoriaus kompetencija ir efektyvesni veiklos metodai bei racionales-
nis veiklos valdymas turėtų užtikrinti privatizavimo tikslų pasiekimą.

Nors privatizavimo terminas nėra naujas, tačiau vienu svarbiausių terminų Vakarų 
Europoje jis tapo 9 dešimtmetį. Pastebėtina, kad šis terminas apėmė skirtingas reformas 
su didele strategijų įvairove [161, p. 211], realizuojamas per politinius ir organizacinius 
veiksnius. Socialinių paslaugų privatizavimas yra susijęs su socialinių paslaugų sistemos 
elementų ryšių ir funkcijų perskirstymu, viešojo sektoriaus atsakomybių, susijusių su šių 
paslaugų užtikrinimu socialinių paslaugų gavėjams, perdavimą privačiam sektoriui. Pa-
sak A.Raipos ir E.Backūnaitės, privatizavimas gali apimti: galimybių privačioms įmonės 
realizuoti monopolines viešosios valdžios funkcijas sudarymą, sutartinių santykių su pri-
vačiu sektoriumi dėl viešųjų paslaugų ir (ar) infrastruktūros plėtotę, viešojo sektoriaus 
programų kofinansavimą per privatų sektorių, mažinant viešojo sektoriaus atsakomybes; 
valstybės įmonių pardavimą privačiam sektoriui [221, p. 2] ir pan. Socialinių paslaugų 
privatizavimas suprantamas gerovės valstybėse skirtingai, pvz.: Pietų Europos valstybėse 
privatizavimas apima socialinių paslaugų teikimo funkcijos perdavimą visų pirma šeimai, 
o Vokietijoje socialinių paslaugų teikimas dažniau užtikrinamas už šeimos ribų, per sava-
noriškas organizacijas (šis sektorius Vokietijoje labai išplėtotas) [71, p. 289]. Taigi į socia-
linių paslaugų teikimą ir infrastruktūros vystymą bei plėtrą vis dažniau įtraukiamas ne 
tik nevyriausybinis, bet ir privatus sektorius, todėl viešasis sektorius praranda savo, kaip 
vienintelio socialinių paslaugų teikėjo, statusą [221, p. 11]. Apibendrinant galima teigti, 
kad privatizavimas apima pokyčius, kai didelio laipsnio viešosios valdžios įtrauktis tei-
kiant socialines paslaugas keičiama į mažesnę [288, p. 296]. L.Kotova išskyrė 6 socialinių 
darbo paslaugų privatizavimo modelius, kuriuos galima adaptuoti ir pritaikyti socialinių 
paslaugų privatizavimo modeliams:

Pirmasis modelis – socialinių paslaugų procesas realizuojamas išskirtinai per viešojo 
sektoriaus institucinę infrastruktūrą. 

Antrasis modelis – socialinių paslaugų teikimo užtikrinimo procese reguliavimą, pla-
navimą, organizavimą, koordinavimą ir administravimą, kontrolę ir kokybę užtikrina vie-
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šasis sektorius, teikimą užtikrina privatus sektorius, NVO ir neformalus sektorius (šeimą, 
bendruomenę). 

Trečiasis modelis – socialinių paslaugų procese socialinių paslaugų teikimo reguliavi-
mą, planavimą, organizavimą, koordinavimą ir administravimą, administracinę kontrolę 
ir stebėseną užtikrina viešasis sektorius, teikimą ir paslaugų kokybės vertinimus užtikrina 
privatus sektorius, NVO ir neformalus sektorius (šeimą, bendruomenę). 

Ketvirtasis modelis – socialinių paslaugų reguliavimo, organizavimo, teikimo, stebė-
senos, kontrolės ir kokybės vertinimo veiklas atlieka viešasis sektorius. Paslaugos finan-
suojamos abiejų sektorių – viešojo ir privataus, NVO ir neformalaus sektoriaus (šeima, 
bendruomenė). 

Penktasis modelis – socialinių paslaugų reguliavimo, organizavimo, stebėsenos veiklas 
atlieka viešasis sektorius. Paslaugos finansuojamos abiejų sektorių – viešojo ir privataus. 
Teikimą ir kokybės vertinimą užtikrina privatus sektorius, apimantis pelno siekiančias or-
ganizacijas, NVO ir neformalų sektorių (šeimą, bendruomenę). 

Šeštasis modelis – socialinių paslaugų teikimo užtikrinimo procese paslaugų regulia-
vimo, organizavimo, stebėsenos ir kontrolės veiklas atlieka viešasis sektorius. Paslaugos 
finansuojamos per viešą ir privatų bei NVO sektorius. Teikimą ir paslaugų kokybės ver-
tinimą užtikrina tiek viešasis, tiek privatus sektorius, apimantis pelno siekiančias orga-
nizacijas, NVO ir neformalų sektorių (šeimą, bendruomenę)[161, p. 26]. Taigi paprastai 
socialinių paslaugų privatizavimas atitinka vieną iš aukščiau apibūdintų modelių. 

Privatizavimas yra dar vykstantis procesas ir siekiant jį tinkamai įgyvendinti yra rei-
kalinga institucinė infrastruktūra ir norminis pagrindas,kuriuo užtikrinamakryptinga 
procesoeigair siekiami rezultatai. Privatizavimo procesas yra sudėtingas dėl jo sėkmės 
indikatorių, t.y. aiškių įrodymų, kad privatizavimo procesai pasiekė savo tikslus, nusta-
tymo. Šis aspektas tampa svarbusir probleminis socialinių paslaugų teikimo srityje, nes 
socialinių paslaugų efektyvumas apima ekonomišką ir racionalų lėšų naudojimą siekiant 
užsibrėžto tikslo, kuris dažniausiai apima asmens įgalinimą veikti rinkoje, būti visaverčiu 
visuomenės nariu ir pan. Konstatuotina, kad šių tikslų pasiekimo laipsnio vertinimai yra 
bene sudėtingiausias ir kontraversiškiausias socialinių paslaugų teikimo aspektas. 1.3.1 
skyriuje aptarta investicijų grąžos paieškų problematika socialinių paslaugų teikimo atveju 
sudaro prielaidas teigti, kad šis terminas yra ne visai tinkama kategorija, nes investicijų 
grąža praktiškai socialinių paslaugų privatizavimo kontekste yra sunkiai pamatuojama 
ar įvertinama. Socialinių paslaugų privatizavimo efektyvumas dėl savo ypatumų (sunkiai 
apibrėžiamų įeigos ir išeigos duomenų, rezultato matavimo, skirtingų ir įvairių socialinių 
problemų, skirtingos socialinių paslaugų teikėjų motyvacijos ir pan.) tampa iššūkiu ne tik 
viešajam, bet ir nevyriausybiniam ar privačiam sektoriams [288, p. 298]. 

European Policy Brief „Privatisation and Liberalisation of Public services – Improving 
the Regulatory Framework“ publikuoti tyrimo apie viešųjų paslaugų liberalizavimą ir pri-
vatizavimą reguliavimo infrastruktūros gerinimo kontekste, kuriais siekta įvertinti ryšį 
tarp užimtumo, našumo, viešųjų paslaugų kokybės bei liberalizavimo ir privatizavimo 
procesų, rezultatai, kurie parodė, kad rinkos struktūros konkurencingumas pasiektas tik 
iš dalies. Privatizavimas tam tikra prasme reiškia darbo vietų viešajame sektoriuje mažini-
mą, o tai viešojoje politikoje yra populiari ir sveikintina veiklos strategija. Viešoji valdžia, 
privatizuodama savo veiklos sritis, jų realizavimo funkcijas perkelia nuo savo pečių, tai 
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reiškia, kad viešajame sektoriuje turėtų mažėti darbuotojų poreikis [288, p. 298], dėl to 
sutaupoma biudžeto lėšų. Tačiau perduodama savo funkcijas nevyriausybiniam ar priva-
čiam sektoriui, viešoji valdžia tampa priklausoma nuo šių sektorių turimos informacijos, 
o tairiboja viešosios valdžios kontrolės funkciją ir kelia grėsmę įgyvendinti atskaitomybę. 
Pasikeitusios nuosavybės struktūros suponavo naujų reguliavimo formų atsiradimą: pe-
reinama nuo paslaugų teikimo proceso kontrolės prie išeigos kontrolės, kuriamos nepri-
klausomos rinkos reguliavimo ir kontrolės institucijos, vykdančios rinkos veikimo prie-
žiūrą ir koordinavimą bei įvairių licencijų išdavimą, remiama universalių viešųjų paslaugų 
idėja. European Policy Brief„Privatisation and Liberalisation of Public services – Improving 
the Regulatory Framework“ prieinama išvada, kad liberalizavimas ir privatizacija savai-
me neužtikrino aukštos kokybės paslaugų, tačiau padidino viešojo sektoriaus reguliavimo 
apimtis [333, p. 3]. Taigi viešojo sektoriaus siekis mažinti šio sektoriaus dydį (mažėjantis 
viešojo sektoriaus darbuotojų skaičius dėl privatizavimo procesų) yra praktiškai neįgy-
vendinamas, nes vietoj viešąsias paslaugas teikiančių darbuotojų, atsiranda poreikis steigti 
viešąsias paslaugas ir jų kokybę kontroliuojančias institucijas ir papildomai dar kyla viešo-
sios valdžios specializacijos, kompetencijos ir ekspertinių žinių poreikiai.

Liberalizuotose rinkose viešųjų paslaugų teikėjai neretai siekia produktyvumo augimo 
per sumažintas darbo sąnaudas (mažesni atlyginimai, nestandartinės užimtumo formos 
naujas technologijas ar greitesnę reakciją į kliento poreikius), o tai atsiliepia ir sociali-
nių paslaugų kokybei, taigi privatizavimo ir liberalizacijos procesai valstybes įpareigoja 
vertinti socialinių paslaugų teikimo procesų poveikį bei skirti daugiau dėmesio teikiamų 
paslaugų kokybės stebėsenai (vystyti stebėsenos bei matavimo instrumentus), užtikrinti 
priežiūros ir kokybės institucijų tinklo buvimą bei specialistų kompetenciją (ekspertinės 
žinios) [333, p. 3]. Šios socialinių paslaugų sistemos veiklos ir jų tobulinimas sudaro pag-
rindines ateities viešojo valdymo veiklos tobulinimo trajektorijas. Šalia pokyčių viešaja-
me sektoriuje, privatizavimo procesai keičia ir NVO bei privataus sektoriaus organizacijų 
statusą ir padėtį. Reakcija į tokius vaidmens ir santykio su viešuoju sektoriumi pokyčius, 
suponuotus privatizavimo procesų, yra dvilypė. Viena vertus, NVO ir privatus sektorius 
tapo labiau pripažintu viešojo sektoriaus, kita vertus, šių sektorių organizacijos tam tikra 
dalimi praranda savo autonomiją (tampa viešojo sektoriaus dalimi ir pradeda veikti pagal 
viešosios valdžios sistemos nustatytas taisykles, t.y. vyksta procesai, aptarti 1.2 skyriuje). 
Taigi NVO jau nebėra nevyriausybinis sektorius savo prigimtine (grynąja) prasme, jis vei-
kiau tampa viešojo sektoriaus veikėju (netgi ne viešojo sektoriaus partneriu, kaip viešo-
jo sektoriaus aplinka), privatizavimui suteiktos „privilegijos“ teikti socialines paslaugas, 
kartu augina jų priklausomybę nuo viešojo sektoriaus lėšų bei atskaitomybę už teikiamas 
paslaugas [166]. Taigi šio proceso kontekste kalbamaapie hibridinių organizacijų formavi-
mosi tendencijas, tokių organizacijų valdymas irveikla kelia naujus iššūkius visoms su jų 
veikla susijusioms šalims.

Veiksmingai ir efektyviai veikiančiai valdymo struktūrai suformuoti reikalinga įver-
tinti galimus decentralizacijos privalumus ir trūkumus, kaip tikėtinas proceso pasekmes. 
Decentralizacija dažniausia vertinama kaip pozityvus ir teigiamai viešojo valdymo siste-
mą bei finansus veikiantis procesas [25, p. 83]. Nors decentralizacijos, kaip ir bet kurios 
kitos reformos, rezultatus lemia daugelis veiksnių, vistik paprastai kaip pozityvūs decen-
tralizacijos padariniai minimi fiskalinės ir politinės atsakomybės, politinio dalyvavimo ir 
demok ratinės atsakomybės augimas, ekonominis efektyvumas, kurio priežastis raciona-
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lesnis viešųjų išlaidų panaudojimas, konkurencingumo augimas, kurio pasekmės  – au-
ganti paslaugų kokybė ir įvairovė bei inovacijos, subnacionalinei valdžiai padidėjęs pri-
einamumas prie centrinės valdžios išteklių, skatinamas vietinės valdžios administracinių 
gebėjimų augimas ir tolygi regioninė plėtra [221, p. 3]. J.Baltušnikienė, apibendrindama 
daugelių mokslininkų įžvalgas, išskyrė šiuos decentralizacijos privalumus: viešojo sek-
toriaus plėtros ribojimas, demokratizacijos procesų plėtra, per piliečių pasirinkimo ir 
sprendimo priėmimo galimybių vystymas, viešųjų paslaugų augimas per jų prieinamumo 
plėtrą, pozityvus poveikis sąlygų inovacijų kūrimui sudarymui, viešųjų paslaugų įvairovės 
skatinimas, konkurencijos vystymas [25, p. 86]. 

Šalia privalumų išskiriami ir decentralizacijos trūkumai, t.y. decentralizacija gali tu-
rėti įtakos netolygiai regionų plėtrai per skirtingus regionuose veikiančių įstaigų organi-
zacinius ir administracinius pajėgumus, lemti ekonominį disbalansą, centrinės valdžios 
kontrolės apimčių mažėjimą, netolygų ir ne vienodos kokybės paslaugų teikimą [221,  
p. 7], sukelti „mokesčių karus“ [25, p. 84] tarp vietos savivaldos subjektų, ribojama „masto 
ekonomikos“ efekto raiška bei galima aukštos kvalifikacijos darbuotojų subnacionaliniuo-
se valdymo subjektuose stoka [25, p. 86].

Socialinių paslaugų decentralizacija keičia ryšių tarp valstybės ir jos piliečių struktūrą, 
skatina piliečių aktyvumą ir atsakomybę už savo gerovę. Socialinės paslaugos orientuoja-
mos į individualų arba kompleksinį (šeimai) teikimą, jų pasirinkimo bei galimybių mokėti 
už paslaugas sukūrimą ir plėtojimą. Pasikeitusi socialinių paslaugų sistema apima platesnį 
socialines paslaugas teikiančių organizacijų spektrą, kurios veikia vietos lygiu teikdamos 
socialines paslaugas. Kartu pasikeičia ir socialinėms paslaugoms skirtų lėšų valdymas. 
Socialinių paslaugų teikimo finansavimas vykdomas savivaldybių, kurios atsakingos už 
vietinių bendruomenių gerovės užtikrinimą, reikiamų paslaugų organizavimą ir bendra-
darbiavimą su įvairiomis socialinio darbo paslaugų organizacijomis [161, p. 22]. Vis tik, 
nepaisant didelės privataus sektoriaus plėtros, jo dariniai negali pakeisti valstybinės vie-
šosios politikos formavimo ir įgyvendinimo funkcijų priimant politinius ir ekonominius 
sprendimus [219, p. 29] ir veiklos priežiūros (kontrolės) vykdomos viešojo sektoriaus po-
reikio.

Naujajam viešajam valdymui sprendžiant socialinio saugumo problemas labai svarbus 
vaidmuo tenka decentralizavimo ir centralizacijos viešajame sektoriuje laipsniui. Skirtin-
gose šalyse praktikuojami skirtingo tipo ir santykių tarp centrinės valdžios ir municipa-
linio valdymo lygmens modeliai: vienur būdinga centralizacija, kitur daugiau linkstama 
prie didesnių galių suteikimo ir sprendimų priėmimo laisvės perdavimo vietiniams mu-
nicipalitetams.

Anot A.Raipos, socialinių problemų valdymą dabartiniu metu veikia modernios 
valstybės reguliavimo formos [220, p. 81]. Dėl socialinių paslaugų ekonomiškumo siekio 
tendencijų, rinkos plėtros bei stiprėjančios konkurencijos tarp įvairių tiekėjų socialinių 
institucijų administravimas įgauna vis didesnę reikšmę, todėl organizuojant socialinių 
paslaugų įstaigų veiklą daugiau dėmesio skiriama vadybai, padedančiai mažesnėmis są-
naudomis siekti geresnių rezultatų [295].
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1.4. Modernizavimo metodas –viešojo valdymo reforma

„Viešojo valdymo reforma dabar madinga ir nė viena  
save gerbianti valdžia negali jos ignoruoti“

   Wright

XX a. ir XXI a. viešasis valdymas pasižymėjo pokyčių iniciatyvomis, kuriomis buvo 
siekiama viešojo valdymo efektyvumo, veiklos gerinimo bei rezultatyvumo. Viešajame 
sektoriuje keliasdešimt metų vykstančios valstybinės veiklos gerinimo iniciatyvos, efekty-
vumo, našumo ir racionalumo paieškos apėmė daugelį priemonių, kurios bendrąją pras-
me vadinamos tokiais terminais, kaip „viešojo valdymo reforma“, „viešojo sektoriaus mo-
dernizavimas“ ar „inovavimas“. Galima teigti, kad „viešojo valdymo reformų atsiradimas 
bei jų turinys yra tarpusavyje konfliktuojančių ir konkuruojančių vertybių, nuomonių, po-
žiūrių, kas yra „geras viešasis valdymas [20, p. 18]“, rezultatas. Neretai viešojo valdymo re-
formos siejamos su Naujosios viešosios vadybos (NVV) klestėjimo periodu, t.y. teigiama, 
kad viešojo valdymo reformos yra NVV pasekmė. Viešojo valdymo reformų vykdymas 
yra permanentinis procesas ir tik globalaus tinklo poveikis nulėmė pakankamai greitus ir 
trumpalaikiame periode vykstančius pokyčius viešajame valdyme (siejamus su NVV), o 
tai nulėmė didelę reformų kiekio koncentraciją tam tikru periodu, tai sudarė prielaidą, kad 
NVV yra tolygi viešojo valdymo reformai, t.y. jos priežastis ir pasekmė. Nors reformos vie-
šajame sektoriuje nėra naujas reiškinys, tačiau ankstyvosios modernybės periodu jų plėt-
ra buvo nuosaikesnė ir fragmentiška dėl globalizacijos ir tinklų (spartesnė informacijos 
sklaida, efektyvesnis patirties dalijimasis ir „mados vėjų“ sklaida). Žiūrint į tolesnę laiko 
perspektyvą, galima tikėtis, kad reformų koncentracijos taškų dažnio periodas trumpės. 

Anot E.Gaulės, viešojo valdymo reformų analizė rodo reformos objektų atsikartoji-
mą, pastebint, kad šios „reformos pakartotinai praranda tikslus, o reformų įgyvendinimas 
kelia klausimus tiek praktikams, tiek teoretikams“[106]. Taigi aktyvūs viešojo valdymo 
reformų procesai bei reformų vykdymo problematika suformavo reformų tyrimų teoriją, 
kuri nagrinėja tiek reformų įgyvendinimo procesų valdymą, tiek reformų strategijas ir jų 
įgyvendinimo vertinimo aspektus, kurie aktualūs reformų vykdymo praktikams ir tyrė-
jams. Taigi susiduriamasu reformos sampratos dualumu, t.y. ar viešojo valdymo reforma 
plačiąja prasme turėtų būti suprantama kaip atskira viešojo valdymo teorija, susijusi su 
konkrečiu viešojo valdymo modernizavimo turiniu (pvz., NVV doktrina), ar tai vistik po-
kyčių vykdymo priemonė/įrankis/strategija, ar šie požiūriai neprieštarauja vienas kitam.

Reforma dažniau pasitelkiama kaip modernizavimo iniciatyvų realizavimo priemonė, 
kuri, anot A.Raipos, akcentuoja nuoseklias ir tikslingas pastangas reinventorizuoti organi-
zacijų struktūras, jos narių elgesį, organizacinės kultūros elementus ir bruožus, jų tikslas 
eliminuoti sistemos trūkumus [221, p. 229]. Viešojo valdymo reforma „nėra savitikslis 
procesas. Valdymo permainos viešajame sektoriuje nėra tik tam tikrų pavienių, savitų 
reiškinių kombinacija“ [20, p. 19]. V.Nakrošis viešojo valdymo reformą apibūdina kaip 
esminius viešojo valdymo struktūros ir procesų pokyčius [36, p. 66]. A.Tumėnas viešo-
jo valdymo reformą apibrėžė kaip valdančiosios posistemės veiksmus, kuriais siekiama 
sukurti planuojamus ir vairuojamus pokyčius [281], anot S.Puškoriaus „reformas būtina 
vykdyti nuolat, ir jos skiriasi tik turiniu, dydžiu bei įgyvendinimo terminais“ [213, p. 138]. 
E.Backūnaitė teigia, kad „daugeliu atvejų reformos apibūdinamos kaip planuotų pastangų 
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rezultatas, esant tam tikro lygio politizavimui, tačiau neinkrementinės prigimties tikslų 
ir įvykdymo atžvilgiu“ [20, p. 19], Pollitt & Bouckaert pateikia detalesnę viešojo valdymo 
reformos sąvoką: „viešojo valdymo reforma yra susijusi su viešojo sektoriaus organizacijų 
pokyčiais siekiant, kad šios (tam tikra prasme) veiktų geriau“ [191, p. 32] ir šią sąvoką 
papildo dar keliais elementais, pažymėdami, kad pokyčiai turi remtis tam tikra ideologija, 
jiems tiek pradžioje, tiek pabaigoje taką daro įvairūs veikėjai ir pokyčiai atspindi būtent šių 
veikėjų elito rūpesčius ir prioritetus, todėl turi būti stebimas valdymo reformų legitimaci-
jos aspektas ir kt. Neretai viešojo valdymo reformos sąvoka vartojama tame pačiame kon-
tekste kaip ir sąvokos viešojo valdymo tobulinimas, inovacijos ar modernizavimas. Pollitt 
& Bouckaert teigia, kad šios sąvokos savyje talpina skirtingus reiškinio aspektus: greitį, 
pobūdį, vertę ir turi būti vartojamos atsižvelgiant į sistemos, apie kurią kalbama, konteks-
tą. Taigi vertinant viešojo valdymo reformos sąvokų įvairovę, galime išskirti šias pagrindi-
nes reformos dedamąsias: (1) subjekto ir objekto konceptai (tai inspiruoja pokyčius ir kur 
juos inspiruoja), (2) laiko arba trukmės konceptas (reformos pradžios ir pabaigos taškai), 
nors reformą keli mokslininkai įvardijo tęstiniu procesu, reforma turėtų būti suprantama, 
kaip baigtinis procesas, su jos pradžios ir baigties taškais ir stebėsenos etapais, reformos 
neturėtų tapti nuolatine veikla, priešingu atveju galima būtų kalbėti daugiau apie inkre-
mentinio pobūdžio ciklišką sistemos tobulinimą, taikant įvairias technikas ar priemones, 
„reformų pradžia gali būti laikoma reformistinių veiklų iniciatyva, ateinanti iš administra-
cinių sistemų išorinės arba vidinės aplinkų, atsiradus pirmosioms suinteresuotųjų grupių 
pastangoms, keliančioms tam tikrus tikslus pirmosios interpretacijoms, prognozėms ir 
išvadoms“[20, p. 19], reformų pabaigos etapas turėtų būti apibrėžiamas reformas iniciavu-
sių subjektų; (3) glaudžiai su laiko konceptu yra susijusi tikslo dedamoji, t.y. reforma yra 
tikslingas procesas, jos galutinis rezultatas yra planuojamas ir valdomas, todėl reforma 
pasižymi baigtinio taško buvimu, priešingu atveju turėtume kalbėti apie nesėkmingą ar 
netinkamą reformos proceso valdymą, ir (4) paskutinė dimensija yra reformos kontekstas 
(arba reformos erdvė), t.y. kokiomis sąlygomis, kokioje aplinkoje vykdoma reforma. Taigi 
viešojo valdymo reforma gali būti suprantama kaip esminio tikslingo ir pozityvaus pokyčio, 
paremto patikima informacija ir duomenimis, vykdymas viešojo sektoriaus sistemoje ar jos 
dalyje per tam tikrą (nustatytą) periodą. 

Ch.Pollitt ir G.Bouckaert reformas skiria į fundamentalias ir mažiaus fundamentalias, 
t.y. bendrąja prasme vyksta pripažintų praktikų pritaikymas ir derinimas, antro lygmens 
reformos apima tam tikrų metodų parinkimą, o trečio lygio reformos apima pokyčius 
idėjų sistemose, kurios sudaro bendruosius tikslus ir struktūras [205]. E. Gaulė skiria dvi 
reformų stadijas: 1) bazinės reformos, kuriomis siekiama sukurti arba sustiprinti viešojo 
sektoriaus discipliną, ir 2) sudėtingesnės viešojo sektoriaus reformos [19]. A. Raipa teigia, 
kad teoretikai viešajame sektoriuje vykstančias reformas skirsto į tris lygmenis: pirmajame 
lygmenyje vyksta praktinių pasiekimų įvairiose valdymo sferose modernizavimas. Antro-
jo lygio reformos uždavinys yra padėti organizacijoms parinkti reformų metodus ir pro-
cedūras. Trečiojo lygio reformas teoretikai suvokia kaip pokyčius meta- ir mega- lygme-
nyse, t.y. ideologiniame, doktrininiame lygyje. Apibendrinant viešojo valdymo reformas, 
objektyviausia jas būtų grupuoti pagal poveikio mastą (visą sistemą apimančios, valdymo 
sritį apimančios, institucinės ir pan.) ir siektiną rezultatą/tikslą (ideologinės, struktūrinių 
pokyčių ir pan.).
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E. Gaulė, integruodama sisteminį ir procesinį požiūrius, konstruoja viešojo valdymo 
reformos teorinį modelį išskirdama šiuos elementus: (1) reformos kontekstas, kuris apima 
tiek išorinės aplinkos, tiek vidinės aplinkos veiksnius, kurie turi įtakos reformos procesui, 
(2)reformos mechanizmas (reformos turinys: vizija, tikslai ir uždaviniai; reformos pro-
cesas: etapai, valdymo būdas, įgyvendinimas); (3) reformos rezultatai (viešojo valdymo 
sistemai) ir (4) poveikis (valstybės valdymui)[106]. S.Puškorius teigia, kad „išnagrinėta 
užsienio šalių patirtis rengiant ir įgyvendinant įvairių reformų programas išskirtinos dvi 
reformų dalys: reformų aplinka ir valdymo dimensijos. Svarbiausiomis reformų aplinkos 
dalimis laikomos ideologinės nuostatos, tarptautiniai įsipareigojimai, politiniai ir admi-
nistraciniai valdymo aspektai, ekonominiai ir finansiniai veiksniai, pilietinės visuomenės 
plėtros veiksniai, reformų vykdymo patirtis, užsienio specialistų rekomendacijos [211,  
p. 143]. Reformų sėkmę lemia ne tik jau aukščiau aptarti veiksniai: kontekstas, strategija, 
ideologija ir pan., taip pat yra svarbu „geriau derinti skirtingus viešojo valdymo reformos 
įgyvendinimo būdus. Pagrindinis būdas viešojo valdymo reformai įgyvendinti turėtų būti 
nuosaikus vadybinis, pagrįstas politiniais Vyriausybės prioritetais, įgyvendinimo progra-
momis (ar tarpinstituciniais priemonių planais) bei projektais, jų įgyvendinimo stebėsena 
ir vertinimu“[189, p. 91]. Svarbi yra reformos valdymo dimensija, reformos įgyvendinimo 
strategija bei gebėjimai valdyti pokyčius. S.Puškoriaus (2001) išskirtas dvi reformos di-
mensijas: reformos kontekstą ir reformos valdymą, turėtų būti papildyti keliomis reformos 
dedamosiomis, taigi struktūrinės reformos dalys galėtų būti: reformos kontekstas (aplin-
ka), reformos parengimo ir įgyvendinimo technika (reformos valdymas), reformos turinys 
ir reformos įgyvendinimo vertinimas.

 

Kontekstas

Reformos parengimo ir 
įgyvendinimo technika 

(valdymas)

Reformos rezultatų 
vertinimas

Reformos 
parengimas/tikslinimas
REFORMOS TURINYS

Reformos įgyvendinimas

Proceso 
stebėsena/kontrolė

Šaltinis: sudaryta autoriaus 

8 pav. Viešojo valdymo reformos modelis

Reformos vykdymas yra paremtas nepasitenkinimu esama situacija ir siekiu ją gerinti. 
„Reformų pradžia gali būti laikoma reformistinių veiklų iniciatyva, ateinanti iš administ-
racinių sistemų išorinės arba vidinės aplinkų, atsiradus pirmosioms suinteresuotųjų gru-
pių pastangoms, keliančioms tam tikrus tikslus pirmosios interpretacijoms, prognozėms 
ir išvadoms“[20, p. 18]. Bet kokios reformos iniciatyva atsiranda (1) reformos konteksto 
aplinkoje, kontekstas generuoja reformą dėl noro spręsti itin aktualią, opią konkrečiam 
periodui problemą. Tačiau verta paminėti, kad vykdyti organizacines ar institucines re-
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formas trukdo taip pat konteksto veikėjai, arba tiksliau jų „du požiūriai: 1) dominuojanti 
populiari administracinių reformų koncepcija, kad nereikia taisyti to, kad dar nėra „su-
lūžę“, ir 2) politikų ir administratorių neryžtingumas sprendžiant klausimus, kurie nėra 
viešai pripažįstami kaip problemos“[20, p. 19]. Reformos išsivysčiusiose šalyse yra projek-
tuojamos demokratinių vyriausybių ir dažniausiai remiamos elektorato, o besivystančiose 
šalyse reformos įgyvendinamos tam tikrų organizacijų (tarp jų ir tarptautinių) iniciatyva, 
todėl piliečiai dažnai nepalaiko reformų iniciatyvų. 

(2) Viešojo valdymo reformų turinys bendriausia prasme dažnai apima egzistuojančios 
valstybės, organizacijos, bendruomenės sustiprinimą ir sutvirtinimą, tikintis pagerinti si-
tuaciją visuomenėje (organizacijoje), viešojo sektoriaus išlaidų mažinimą, konkurencin-
gumo didinimą, viešosios politikos ir piliečių poreikių atitikimą ir įgyvendinimą, viešųjų 
paslaugų teikimo tobulinimą ir viešojo, privataus bei nevyriausybinio sektorių tarpusavio 
pasitikėjimo ir visuomenės pasitikėjimo valdžia didinimą, inovatyvumo skatinimą ir plėt-
rą, alternatyvių, inovatyvių veiklos metodų paiešką ir pan. Ch.Pollitt ir G.Bouckaert išsky-
rė šias strategines viešojo sektoriaus reformų galimybes: (1) Ryšių tarp politinės sistemos 
priežiūra. Viešojo administravimo sistema kartu su rinkos ekonomika stipriną kontrolę 
tradicine prasme, t.y. skatina riboti išlaidas, mažinti darbuotojų skaičių, siekti veiklos efek-
tyvumo ir pan.; (2) Sistemos modernizacijos strategija, kuri apima lankstesnių, greitesnių 
administravimo metodų diegimą; (3) Sistemos marketizacija įdiegiant įmanomai daugiau 
rinkos tipo mechanizmų bei išlaikant egzistuojančią administravimo struktūrą. Diegiant 
privataus sektoriaus veiklos pricipus, didinamas veiklos efektyvumas, jautrumas klientų 
poreikiams; (4) Administracinės sistemos veiklos apimčių mažinimas, rinkai perduodant 
dalį funkcijų per privatizavimo ir kontraktavimo procesus [205]. Savo ruožtu K.Schedler, 
L.Jones ir R.Mussari išskiria šias viešojo valdymo strategijas: (1) atskaitomybės didinimas; 
(2) decentralizacija ir atsakomybės už sprendimų priėmimą bei valdymą delegavimas;  
(3) IT taikymas siekiant pagerinti valdymą bei atliepti klientų lūkesčius; (4) plėtoti ir ge-
rinti valdymo kontrolės sistemas viešajame sektoriuje; (5) antikorupcinių mechanizmų 
vystymas (liberalizacija); (6)veiklos rodiklių sistemos kūrimas ir naudojimas viešojo 
sektoriaus institucijose [255;p. 2]. V.Smalskys (2007) išskiria šiuos pagrindinius admi-
nistravimo reformų tipus: (1) struktūrinės funkcinės reformos, apimančios organizacijų ir 
institucijų struktūrų, pavaldumo ir valdymo pertvarkymą; (2) decentralizavimo reformos, 
apimančios valdingų įgaliojimų ar funkcijų perdavimą žemesnio hierarchinio lygio sub-
jektams, privačiam ar nevyriausybiniam sektoriams [261, p. 93]. J.E.Lane skiria šiuos ryš-
kius viešojo sektoriaus reformų tipus – decentralizavimą ir privatizavimą [163]. Dar vienas 
pakankamai populiarus būdas modernizuoti viešąjį sektorių yra jo dereguliavimas, t.y. kei-
čiamos viešojo reguliavimo schemos, valdančios įvairias rinkas [161]. Privatizavimas yra 
vienas populiariausių viešojo sektoriaus reformų tipų ir gali būti ta strateginė išeitis geri-
nant valstybės institucijų veiklą ir didinant visuomenės gaunamas pajamas [236, p. 16.]. 
Decentralizavimas įvedė pakeitimus viešojo sektoriaus politinėse institucijose, o privatiza-
vimas sukėlė ekonominių institucijų pokyčius. Reformų turinys bendriausia prasme api-
ma platų spektrą viešojo valdumo tobulinimo įrankių taikymą (pavienių arba komplekso). 
Reformų turinį demokratinėse valstybėse paprastai apsprendžia politikai, kuriems yra su-
teikta politikos iniciatyvos teisė, tačiau priklausomai nuo teisinių įgaliojimų suteikimo, ši 
iniciatyva gali būti perduota ir vykdomajai valdžiai (pvz., Vyriausybei).

http://lt.wikipedia.org/wiki/Bendruomen%C4%97
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Taigi viešojo valdymo reformos savo turiniu yra nukreiptos į esamos situacijos keitimą 
geresnės link. Konkretus reformų turinys (ideologija, siektinas rezultatas ir pan.) idealiuo-
ju atveju yra lemiamas konteksto (aplinkos), tačiau realybėje susiduriama su reformas ini-
cijuojančiųjų subjektyviomis reformų vizijomis, kurių turinys nebūtinai pasižymi konk-
rečia, logiška ir nuoseklia ideologija ar tam tikra viešojo valdymo modelio metodologija.

(3) Reformos parengimo ir įgyvendinimo technika (valdymas). Apžvelgus daugelio 
valstybių ir valstybės skirtingų sektorių reformas pastebima, kad jos visos pasižymi vienu 
bendru požymiu, t.y. skirtingais jų vykdymo būdais (strategijomis ir tikslais). Universalus 
arba bendrasis reformos vykdymo modelis gali būti apibūdinamas tokiomis charakteris-
tikomis kaip išorinis spaudimas ir bendri konstituciniai suvaržymai, ypač laiko ir vietos 
požiūriu, bei institucinės charakteristikos, virtusios skirtingais reformų procesais, kurie 
išryškino bendras valstybių savybes [15, p. 15]. Anot A.Raipos, siekiant suprasti reformos 
tikslus ir kryptingai jų siekti, būtina pažinti bendrąsias valdymo problemas ir skirti atitin-
kamą dėmesį valdymo reformų analizei, kuri susijusi su tam tikros „sekos veiklos etapais: 
darbotvarkės nustatymu, politikos formavimu, politikos įvedimu, politikos įgyvendinimu, 
politikos įvertinimu, politikos tęstinumu ir jos užbaigimu“ [219, p. 23]. Apskritai reforma 
turi būti aiškiai, viešai, formaliai apibrėžta, oficialiai įtvirtinta norminiuose valstybinių 
institucijų dokumentuose, nes šių reformų vykdymui labai didelę reikšmę turi laiko fak-
torius, t.y. galutinius reformos vykdymo rezultatus galima vertinti, tik praėjus tam tikram 
laikotarpiui nuo formalios reformos įgyvendinimo pabaigos. Reformos įgyvendinimo 
procesas paprastai pasižymi tam tikromis stadijomis, kurios įgalina koreguoti reformos 
turinį valdyti ir stebėti reformos įgyvendinimo eigą, laiku užtikrinti reikalingus veiksmus 
sėkmingam reformos vykdymui ir administravimui.

Viešojo valdymo modernizavimo teorija akcentuoja sistemingos (4)stebėsenos (mo-
nitoringo) svarbą [219; p. 26], neretai pasitaiko reformų „persidengimo“ procesai, kada 
viena reforma keičiama kita, neįgyvendinus buvusios (be abejonės, pasitaiko atvejų, kai 
reformos įgyvendinimo procese reforma nebetenka aktualumo, tačiau tai veikiau turėtų 
būti išimtis, o ne tendencija). Kiekvienos reformos įgyvendinimo eiga turi būti nuolatos 
stebima ir atliekamas galutinis reformos įgyvendinimo vertinimas, t.y. turi būti pama-
tuota, ar reforma pasiekė užsibrėžtą tikslą. Reformos įgyvendinimo vertinimas šiuo metu 
yra bene silpniausiai išvystytas procesas, tai lėmė keli veiksniai: visų pirma, objektyvius 
reformų įgyvendinimo rezultatus galima vertinti tik po 2–5 m. po reformos įgyvendinimo 
pabaigos, taigi bėgant laikui šis procesas gali tapti ir nebeaktualus besikeičiantiems kon-
teksto veikėjams, taip pat stinga aiškiai nustatytų reformos sėkmės pamatavimo kriterijų 
ir tinkamai išvystytų, objektyvių vertinimo instrumentų.

1.5. Teorinis socialinių paslaugų modernizavimo viešojo valdymo  
 modernizavimo kontekste modelis

Atlikus teorinę socialinių paslaugų sistemos viešojo valdymo modernizavimo kon-
tekste prielaidų analizę bei apibendrinus šios analizės rezultatus galima konstruoti socia-
linių paslaugų sistemos modernizavimo teorinį modelį (žr. 9 pav.).
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9 pav. Socialinių paslaugų sistemos modernizavimas viešojo valdymo  
modernizavimo kontekste 

Ankstesniuose skyriuose aptarta, kad sistemos modernizavimo poreikis formuojasi 
pagal kontekstą. Šį poreikį socialinių paslaugų sistemoje lemia saviorganizacijos proce-
sai ir sistemų sąveika, viešojo valdymo sistemos pokyčiai ir problematika bei socialinių 
paslaugų sistemos problematika. Šie veiksniai suponuoja poreikį keisti funkcionuojančią 
sistemą, tokia kaita gali būti identifikuojama kaip modernizacija, jeigu apima pagrindinius 
tris ramsčius (ekonominį racionalumą, integraciją bei specializaciją), modernizavimo tu-
rinys yra priklausomas nuo viešojo valdymo sistemos poreikių (sistema brėžia posistemių 
vystymo gaires ir bendras veiklos tendencijas ir kryptis) bei socialinių paslaugų sistemos 
poreikių (funkcionuojančios sistemos trikdžiai, ypatybės ir poreikiai nulemia jos vystymo 
kryptis). Modernizavimo turinys (arba strategija) pati savaime nenulemia modernizavi-
mo procesų svarbos, ji yra tiesiogiai priklausoma nuo modernizavimo procesų technikos 
(įgyvendinimo būdų ir priemonių visumos). Nors įgyvendinimo technika pasižymi tam 
tikrais standartizuotais etapais, vistik kiekvienu atveju ji yra unikali (modernizavimo stra-
tegija gali būti realizuojama pasitelkiant „reformos“, „priemonių plano“ ar kitas formas), 
šioje disertacijoje dėmesys skiriamas socialinių paslaugų sistemos modernizavimo turi-
niui, techniką aptariant fragmentiškai. Paskutinysis modernizavimo proceso etapas apima 
modernizavimo veiklų poveikio vertinimą.

Taigi, siekiant parengti Lietuvos socialinių paslaugų sistemos modernizavimo modelį, 
būtina sukonstruotą teorinį modelį „užpildyti“ Lietuvos atvejo duomenimis, todėl antra-
jame disertacijos skyriuje yra pateikiama socialinių paslaugų sistemos viešojo valdymo 
modernizavimo kontekste Lietuvos atvejo studija, tyrimo metu surinkti duomenys sudarė 
prielaidas modeliuoti Lietuvos socialinių paslaugų sistemos modernizavimą.



99

II. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SISTEMA VIEŠOJO VALDYMO 
MODERNIZAVIMO KONTEKSTE:  

LIETUVOS ATVEJO STUDIJA

2.1. Socialinių paslaugų sistemos empirinio tyrimo metodologija

Šis disertacijos skyrius apima socialinių paslaugų sistemos Lietuvoje transformacijų 
viešojo valdymo modernizavimo kontekste analizės ir egzistuojančių socialinių paslaugų 
sistemos probleminių sričių identifikavimo tyrimo metodologijos pagrindimą. Skyriuje 
apžvelgiami filosofiniai empirinio tyrimo pagrindai ir grindžiama tyrimo teorinė priei-
ga, apibrėžiami empirinio tyrimo tikslai bei uždaviniai, atsižvelgiant į juos parengiamas 
tyrimo dizainas ir aptariama tyrimo loginė schema, identifikuojami duomenų rinkimo 
metodai, duomenų analizė ir interpretacija.

2.1.1. Tyrimo teorinės prielaidos

Kiekvienas fenomenas gali būti analizuojamas iš skirtingų pozicijų ar pasitelkiant tam 
tikras požiūrių grupes kaip konceptualius fenomeno aiškinimo pagrindus. Fenomeno aiš-
kinimas pasitelkus skirtingas požiūrių grupes atskleistų plačiausią ir įvairiapusį fenomeno 
vaizdinį [69, p. 6]. Mokslinėje literatūroje nėra galutinio ir vienodo būdo ar priemonių 
rinkinio, galinčio užtikrinti „tiesos“ atradimą. Socialinių mokslų pobūdžio aiškinimo 
prielaidos apima šiuos svarbiausius aspektus: ontologiją (ar realybė yra išoriška sąmonei, 
ar yra žmogaus sąmonės produktas: nominalizmas vs. realizmas), epistemologiją (kaip gali 
būti įgyjamos žinios ir kaip gali būti randama tiesa: pozityvizmasvs. antipozityvizmas), 
žmogiškosios prigimties aspektą (mes esamame mūsų aplinkos produktas ar mes kuria-
me aplinką: voliuntarizmasvs. determinizmas), metodologiją (kokie tyrimo metodai yra 
tinkami tiesai atrasti: ideografinis vs. nomotetinį), aksiologija (koks yra vertybių vaidmuo 
tyrime, ar tyrėjas yra laisvas nuo savo išankstinės patirties ir vertybių: vertybiškai lais-
vas vs. vertybiškai orientuotas). Šiuo atveju kalbama veikiau apie ideografinį, vertybiškai 
orientuotą, antipozityvistinį (postpozityvistinį) nominalistinį tyrimą. 

Instrumentų socialinių paslaugų sistemos ir modernizavimo prielaidų analizei tikslin-
ga ieškoti filosofijoje ir sociologinėse teorijose. L.O. Chua (1983) teikia pirmenybę tokiai 
paradigmų klasifikacijai: pozityvizmui (ir jo formoms, neofunkcionalizmui, postpozity-
vizmui ir pan.), interpretacinei (hermeneutika, fenomenologija, etnometodologija ir pan.) 
bei kritinei (marksizmas, kritinė socialinė teorija) paradigmoms (žr. 10 lentelę).

Epistemologija yra kiekybinių ir kokybinių metodologijų pagrindas: kiekybinė meto-
dologija neretai traktuojama kaip pozityvistinis požiūris į nagrinėjamą fenomeną, o koky-
binė metodologija suprantama kaip interpretacinis arba fenomenologinis požiūris [225]. 
Socialiniuose moksluose pozityvistinis požiūris sulaukia nemažai kritikos dėl galimybių ir 
pajėgumo objektyviai matuoti ir vertinti nagrinėjamą fenomeną (socialinių mokslų atveju 
plačiąja prasme tai žinios apie žmogaus (žmonių) elgseną), susiduriama su pozityvizmo 
ontologijos prielaidų pažeidžiamumo problematika, t.y. žmonių elgsena nepaklūsta dės-
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niams ar matematinei logikai, jie kaip tiriami objektai nėra vienodi ir pan. [272, p. 70]).
Todėl empiriniai tyrimai, kurie neįvertina socialinio tiriamojo reiškinio aspekto, kelia 
abejonių dėl savo pagrįstumo [225], t.y. „epistemologinių pagrindų pozityvistiniuose ty-
rimuose kritika verčia abejoti šios metodologinės prieigos galimybėmis apibrėžti realybę 
tiriant socialinius reiškinius“ [272, p. 70]. 

10 lentelė. Paradigmų klasifikacija pgl. L.O.Chua

Kriterijų klasifikacija Pozytivistinė Interpretacinė Kritinė

Nuostatos apie fizinę 
ir socialinę realybę

Egzistuoja vienintelis 
realus interesų 
fenomenas ir 
egzistuoja unikalus 
geriausias bet kokio 
fenomeno aspekto 
aprašymas

Socialinis pasaulis 
nėra duotybė. Jis yra 
kuriamas ir įtakojamas 
per žmonių veiksmus 
ir sąveika. Realybės 
pokyčių interpretacija 
laike, aplinkybių 
kontekste

Socialinė realybė yra 
kuriama žmonių bet 
kartu ir egzistuoja 
objektyviai, dominuoja 
žmogiškoji patirtis.

Nuostatos apie žinių 
prigimtį

Deduktyvi logika 
tiriant vienašalį, 
priežastinį 
generalizuotą 
santykį, atsižvelgiant 
į prognozuojamus 
visuomenės elgesio 
modelius

Apima įeigą į socialinį 
pasaulį generuojant 
socialinius procesus

Socialinio pasaulio 
interpretacija nėra 
pakankama, būtina dar 
ir objektyvi aplinkybių 
analizė per teorinio 
tinklo prizmę.

Nuostatos apie žinių 
ir empirinio pasaulio 
ryšį

Bendros nuostatos yra 
žinomos ir atitinkami 
pradinės sąlygosgali 
būti manipuliuojamos, 
mes galime kurti 
norimą valstybinę 
veiką
Tyrimas yra vertybiškai 
neutralus

Žinios niekada 
nėra vertybiškai 
neutralios. Silpnas 
konstrukcionistinis 
požiūris: tyrėjas 
dažniausiai apibrėžia 
fenomeną veikėjo 
žodžiais. Stipri 
pozicija: tyrėjo 
interpretacijos papildo 
aktualų pasaulio 
supratimą, daro įtaką 
veikėjų socialinei 
realybei

Gali transformuoti 
ir veikėjus ir tyrėjus. 
Teorijos paskirtis yra 
inicijuoti pokyčius 
socialiniuose 
santykiuos 
eliminuojant 
dominavimą.

Šaltinis: Orlikowski ir Baroudi (1991).

Interpretacinis požiūris suprantamas kaip požiūris į žinių gavimą pasitelkiant ko-
kybinių tyrimų metodologiją. „Kokybinis tyrimas yra suvokimo procesas, grindžiamas 
individualiomis žmonių socialinių problemų tyrimo tradicijomis. Tyrėjas konstruoja 
kompleksinį, holistinį paveikslą“ [285, p. 33]. Kokybinį tyrimą sudaro interpretacinės ir 
materialios praktikos, kurios paverčia pasaulį matomu [76, p. 3]. Anot I.Luobikienės, ko-
kybiniai tyrimai yra tinkami socialinių bei kultūrinių reiškinių analizei [172, p. 50]. Tokio 
pobūdžio tyrimuose į tiriamą reiškinį žiūrima iš subjekto pozicijų, tyrimo metodų tikslas 
yra išsiaiškinti tiriamo fenomeno prasmę, tikslą ir kontekstą [272, p. 71].
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Burelio ir Morgano apibrėžtos keturios paradigmos (funkcionalizmas, interpretacinė, 
radikalusis struktūralizmas ir radikalus humanizmas), atskleisdamos skirtingus požiūrius 
į socialinį pasaulį, generuoja skirtingas teorijas, konceptus ir analitinius įrankius, kurie 
yra skirtingi kitų paradigmų atžvilgiu. Šios keturios paradigmos remiasi skirtingomis 
prielaidomis apie socialinių mokslų prigimtį (t.y.subjektyvi-objektyvi dimensijos) ir vi-
suomenės prigimtimi (reguliavimo- radikalių pokyčių dimensijos) (žr. 11lentelę)[69, p. 6]. 
Objektyvistai ieško universalių tiesų, galinčių aiškinti realybę ir santykius tarp elementų, 
subjektyvistai –koncentruojasi ties kūrimo ir konstravimo bei fenomenų interpretavimo 
galimybėmis.

11 lentelė. Paradigmų struktūra

Radikalių pokyčių sociologija

 Radikalus humanizmas
 (Egzistencializmas, anarchistinis 
 individualizmas, kritinė teorija)

Subjektyvi

Radikalus struktūralizmas
(Marksizmas, kritinė teorija)

Objektyvi

Interpretacinė
(Fenomenologija, hermeneutika,

intepretacinė sociologija )

Funkcionalizmas
(Integracinė teorija, socialinių sistemų 

teorija, objektyvizmas, socialinio  
veiksmo teorija ir kt.)

Reguliavimo sociologija

Šaltinis: Burrell ir Morgan (1979).

Funkcionalistinės paradigmos atstovai teigia, kad visuomenė turi konkretų būvį ir lai-
kosi tam tikros tvarkos, tokia traktuotė veda prie objektyvios ir vertybiškai neutralios so-
cialinių mokslų sampratos, kuri gali pretenduoti į aiškinamąsias tiesas. Daroma prielaida, 
kad mokslinės teorijos gali būti vertinamos objektyviai su nuorodomis į empirinius įrody-
mus, tyrėjas neasocijuoja savęs su tiriamu fenomenu, veikiau pasitelkia kruopštų moksli-
nio tyrimo metodo taikymą, taip pat teigiama galimybė taikyti gamtamokslinius metodus. 
O interpretacinės paradigmos atstovai teigia, kad pasaulis yra kuriamas individų, socialinė 
realybė tiek, kiek ji egzistuoja už individo ribų, yra laikoma prielaidų ir intersubjektyvių 
prasmių struktūra, šis požiūris suponuoja prielaidas teigti, kad egzistuoja aibė realybių, 
kurios yra nepertraukiamos ir kintančios [69, p. 14].

Visi socialinių mokslų fundamentalias ontologines, epistemiologines ir metodologi-
nes problemas atspindintys modeliai pripažįsta, kad ieškant įtikinamo socialinių reiškinių 
paaiškinimo, būtina vertinti visus skirtingų tradicijų akcentuojamus aspektus [41]. Tyri-
mo teorinių prielaidų sintezė ir vienoda tikrovės reiškinių pažinimo logika mokslinius 
tyrimus daro efektyvesnius, užtikrina jų aukštesnį lygį, šalina tarp mokslų egzistuojančius 
barjerus ir sudaro jų sąveikos galimybes sprendžiant mokslines problemas. Taigi komp-
leksiniai moksliniai tyrimai mokslines problemas gali spręsti giliau ir visapusiškai [272]. 
Todėl šioje disertacijoje yra derinamos interpretacinės paradigmos ir kai kurios funkcio-
nalizmo nuostatos, akcentuojančios reguliavimo aspektą (modernizacija kaip valdomi 
pokyčiai visuomenėje ir viešojo valdymo sistemos kaip saviorganizuojančios sistemos 
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funkcionavimas) bei subjektyvią ir objektyvią dimensijas (integruoja skirtingus požiūrius 
į mokslų prigimtį), kuri vertinga yra siekiant saviorganizuojančių sistemų modernizaci-
jos (sistemos organizavimas/konstravimas siekiant jos vystymo norima linkme), tyrimo 
dizainas paremtas interpretacine paradigma, kuri grindžiama subjektyvia nagrinėjamų 
reiškinių interpretacija, paremta tyrėjo patirtimi.

Nagrinėjant socialinių paslaugų sistemos modernizavimo prielaidas ir mechanizmą 
pasitelkiamos socialinio konstruktyvizmo teorijos nuostatos (preskriptyvinis ir normaty-
vinis socialinių paslaugų sistemos modeliai). Tyrimo metodika taip pat grindžiama siste-
mų teorija, kuri yra holistinė, pagal ją fenomenas nagrinėjamas kaip susietas su aplinka, 
kurioje jis funkcionuoja ir atvirkščiai – aplinka yra susieta su fenomenu, o tai sudarė prie-
laidas analizuoti, vertinti ir susieti viešojo valdymo sistemos modernizavimą su socia linių 
paslaugų sistemos modernizavimu. Procesinio požiūrio taikymas tyrime suteikia galimy-
bę žvelgti į socialinių paslaugų sistemą kaip visumą, nagrinėti viešojo valdymo bei socia-
linių paslaugų sistemos modernizavimo procesus, reformų parengimo ir įgyvendinimo 
procesus, stebėti ir analizuoti sistemos ir subsistemos sąveiką. Su socialinių paslaugų siste-
ma ir jos funkcionavimu bei viešojo valdymo modernizavimu susiję tyrimai gali būti atlie-
kami pasitelkiant tiek kiekybinius, tiek kokybius tyrimo metodus bei metodologijas. Nors 
kokybiniai tyrimai dažnai kritikuojami dėl jų „nemoksliškumo“, vistik socialinių mokslų 
tyrimuose neretai jie tampa pagrindinių įrankių mokslinėms žinioms gauti. Socialinių 
paslaugų sistemos modernizavimas viešojo valdymo modernizavimo kontekste yra įvai-
rialypis reiškinys, jo nagrinėjimas ir analizė gali apimti skirtingus reiškinius. Atsižvelgiant 
į šio reiškinio kompleksiškumą bei apimtį buvo parinkta analitinio (aiškinamojo) atvejo 
studijos tyrimo strategija.

2.1.2. Tyrimo tikslai ir uždaviniai

Šios disertacijos tyrimo dizainas projektuojamas vykdant tyrimo tikslų ir uždavinių 
formulavimą, disertacinio darbo tikslas bei uždaviniai lemia tyrimo pobūdį ir tyrimo me-
todų pasirinkimą.

Mokslinio empirinio tyrimo tikslas – dekonstruoti ir aprašyti Lietuvos socialinių pas-
laugų sistemą, identifikuoti problemines jos veikimo sritis bei pateikti rekomendacijas dėl 
galimos socialinių paslaugų sistemos modernizavimo krypties viešojo valdymo moderniza-
vimo kontekste.

Tikslui pasiekti keliami šie uždaviniai:
1. Pagrįsti tyrimo metodus bei parengti atvejo analizės ir ekspertinio vertinimo meto-

diką socialinių paslaugų sistemos modernizavimo krypčių analizei;
2. Įvertinti socialinių paslaugų sistemos problematiką bei jos vystymosi kryptis Lietu-

voje viešojo valdymo modernizavimo kontekste;
3. Atlikti identifikuotų probleminių sričių bei socialinių paslaugų sistemos moderniza-

vimo krypčių ekspertinį vertinimą ir ekspertų nuomonių suderinamumo vertinimą.
Objektas – socialinių paslaugų sistema Lietuvoje.
Siekiant empirinio tyrimo tikslo, tyrimas skaidomas į atskiras dalis:
• Viešojo valdymo sistemos modernizavimo apžvalga: Vyriausybės veiklos programų 

ir viešojo valdymo modernizavimo strateginių dokumentų analizė;
• Socialinių paslaugų sistemos dekonstrukcija;
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• Socialinių paslaugų sistemos modernizavimo Lietuvoje atvejo tyrimas;
• Socialinių paslaugų sistemos veikimo probleminių sričių identifikavimas.
Kiekvienai iš atskirų tyrimo dalių keliami individualūs tikslai ir uždaviniai, kurie yra 

pagrindinė priemonė bendrojo mokslinio empirinio tyrimo tikslo pasiekimui.
Siekiant išanalizuoti Lietuvos socialinių paslaugų sistemą ir jos modernizavimo proce-

sus viešojo valdymo modernizavimo kontekste, būtina apžvelgti viešojo valdymo sistemos 
Lietuvoje modernizavimo tendencijas, šiam tikslui pasiekti keliami tokie uždaviniai:

1.  išanalizuoti Vyriausybės veiklos programas (viešojo valdymo politikos ir socialinė 
apsaugos politikos srityse);

2.  išanalizuoti viešojo valdymo tobulinimo (modernizavimo) strateginius dokumen-
tus;

3.  identifikuoti Lietuvos viešojo valdymo sistemos modernizavimo tendencijas.
Siekis dekonstruoti Lietuvos socialinių paslaugų sistemą būtinas tam, kad galima būtų 

detaliai išnagrinėti tiriamą objektą, t.y. socialinių paslaugų sistemą Lietuvoje, šiam tikslui 
keliami šie uždaviniai:

išanalizuoti Lietuvos socialinių paslaugų sistemos teisinę, organizacinę aplinką;
apibūdinti Lietuvos socialinių paslaugų sistemos elementus ir ryšius tarp jų;
pateikti apibendrintą socialinių paslaugų sistemos modelį Lietuvoje.
Socialinių paslaugų sistemos modernizavimo Lietuvoje atvejo tyrimas apima šiuos už-

davinius:
1.  atlikti socialinių paslaugų sistemos Lietuvoje geneologinę analizę;
2.  atlikti socialinių paslaugų sistemos Lietuvoje vykdytų modernizavimo (tobulini-

mo) iniciatyvų analizę bei pateikti įžvalgas apie jų rezultatyvumą.
Socialinių paslaugų sistemos tobulinimo iniciatyvų bei viešojo valdymo moderniza-

vimo iniciatyvų analizė suteikia galimybę įvertinti viešojo valdymo sistemos ir socialinių 
paslaugų sistemos (subsistemos) sąsajas bei modernizavimo iniciatyvų sisteminį perkėli-
mą (sistema – subsistema). Vykdant šias mokslinio empirinio tyrimo atskiras dalis, sie-
kiama identifikuoti socialinių paslaugų sistemos veikimo problemines sritis, šiam tikslui 
įgyvendinti keliami tokie uždaviniai:

1.  atsižvelgiant į išanalizuotų viešojo valdymo ir socialinių paslaugų sistemos moder-
nizavimo dokumentus, socialinių paslaugų sistemos analizę identifikuoti sociali-
nių paslaugų sistemos veikimo problemines sritis;

2.  nustatyti galimas socialinių paslaugų sistemos modernizavimo kryptis;
3.  atlikti ekspertų nuomonių apie socialinių paslaugų sistemos problematiką bei mo-

dernizavimo kryptis suderinamumo vertinimą.
Aptartos atskiros sudedamosios tyrimo dalys realizuojamos tam tikru nuoseklumu bei 

pasitelkiant ir tarpusavyje derinant skirtingus tyrimo metodus, kurie plačiau bus aptarti 
kitame skyriuje.

2.1.3. Tyrimo strategija ir jos pagrindimas

Pastaraisiais dešimtmečiais vis dažniau susiduriame „post-“ mados sukeltomis įvai-
riomis diskusijomis apie mokslinio metodo, pagrįsto empiriniais tyrimais, eros pabaigą 
apie nusistovėjusių taisyklių laužimą ir peržengimą bei naujos realybės konstravimą. Vis 
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labiau įsivyrauja mokslo ir praktinės veiklos suliejimo tendencijos, skirtingų mokslo sričių 
integracija.

Disertacijos empirinio mokslinio tyrimo tikslas–dekonstruoti ir aprašyti Lietuvos 
socia linių paslaugų sistemą, identifikuoti problemines jos veikimo sritis bei pateikti reko-
mendacijas dėl galimos socialinių paslaugų sistemos modernizavimo krypties viešojo val-
dymo modernizavimo kontekste – padiktavo poreikį integruoti mokslo žinias ir praktinę 
sistemos veiklą (10 pav.).

Moksline
literatūra grįstas
pažinimo procesas

Į praktiką 
orientuotas 
pažinimo 
procesas

 

Deduktyvi 
konstrukcija

Mokslinė 
literatūra

Teorija

.... Geriausia 
praktika

Galimi 
sprendimai

Induktyvi 
konstrukcija

Idealūs sprendimai

Individualus 
sprendimas atvejui Nr.1
 

Individualus 
sprendimas atvejui ..

Individualus 
sprendimas atvejui n

Šaltinis: parengta pagal L.Baacke [18, p. 14].

10 pav. Moksline literatūra grįsto ir į praktiką orientuoto pažinimo procesai 

Skirtingų pažinimo būdų taikymas išplečia pažinimo lauką ir suteikia galimybes išsa-
miau nagrinėti objektą. Tyrimo modelio sudarymo proceso konceptualizacija pateikiama 
11 paveiksle, tyrimas apima empirinių metodų bei teorijos integraciją ir analizę, kaip pre-
liminarių išvadų parengimo prielaidas.

Prielaidų plėtojimas

Empiriniai  
stebėjimai

Teorija /
logika

Induktyvus priežastingumas
Testavimas / rezultatų numatymas

Nurodyti ryšius tarp  
kintamųjų

Preliminarios
išvados

Galutinis
modelis

Deduktyvus priežastingumas

Šaltinis: sudaryta pagal Bhattacherjee [39].

11 pav. Tyrimo modelio sudarymo procesas
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Mokslinio pažinimo procesą sudaro keturi etapai: 1) problemų formulavimas, 2) pro-
cesų, kuriuose susidaro problemos, aprašymas, 3) problemas procesuose sukeliančių prie-
žasčių nustatymas, 4) intervencijų, kurios galėtų pašalinti problemų priežastis ir išspręsti 
problemas. Šio tyrimo eiga apėmė visus išvardytus mokslinio pažinimo etapus, nagrinė-
jamų problemų teorinės prielaidos aptartos disertacijos I skyriuje, socialinių paslaugų 
sistemos Lietuvoje atvejo studija (procesų, kuriuose susidaro problemos, aprašymas bei 
problemas sukeliančių veiksnių nustatymas) yra atliekama disertacijos II skyriuje, diserta-
cijos III skyrius apima koncepcinio socialinių paslaugų sistemos modernizavimo modelio 
aprašymą.

Siekiant analizuoti socialinių paslaugų sistemos modernizavimo galimybes, būtina 
atsižvelgti šios srities specifikai ir sistemai turinčios įtakos veiksnių funkcionavimo ypa-
tumus ir poveikio priemones. Šalies ekonominės situacijos pokyčiai, viešojo valdymo 
sistemai keliami iššūkiai, gyventojų senėjimas ir pan., suponuoja atsakingo požiūrio į 
socialinių paslaugų sistemos efektyvaus veikimo užtikrinimą, neefektyvi ir nerezultaty-
vi socialinių paslaugų politika ir socialinių paslaugų sistemos valdymas gali sukelti itin 
sunkius padarinius, todėl svarbu tinkamai pasirinkti tyrimo metodus, kurie suteiktų ga-
limybių daryti patikimas ir vertingas išvadas ir modeliuoti socialinių paslaugų sistemos 
modernizavimo kryptis.

Taigi norint atsakyti į disertacijos tyrime iškeltus klausimus ir rengiant tyrimo mo-
delį, svarstytos dvi alternatyvios tyrimo strategijos, kurios konceptualiai pavaizduotos 12 
paveiksle.

Mokslinės 
literatūros  

analizė

Atvejo analizė

Koreliacinė analizė

Atvejo analizė

Ekspertinis vertinimas

Modeliavimas

I alternatyva

II alternatyva

12 pav. Tyrimo strategijų alternatyvos

I-oji alternatyva.Pirmosios alternatyvos atveju tyrimas turėtų apimti kokybinių ir 
kiekybinių tyrimo metodų derinimą ir integraciją, t.y.pasitelkiant mokslinės literatūros 
ir dokumentų analizės bei atvejo studijos metodą būtų siekiama išanalizuoti socialinių 
paslaugų valdymo sistemą Lietuvoje bei sistemoje vykusias pertvarkas, koreliacinės ana-
lizės metodu(požymių priklausomumo tyrimas) įvertinti viešojo valdymo reformų bei 
socialinių paslaugų reformų ryšio tamprumą, t.y. būtų įvertintas ryšio tarp šių dviejų kin-
tamųjų tendencija ir stiprumo laipsnis, tokiu būdu būtų įmanoma įrodyti ryšio buvimą bei 
išmatuoti jo stiprumą ir lemti viešojo valdymo modernizavimo (reformų) įtaką socialinių 
paslaugų sistemos modernizavimui (reformoms), taigi nepriklausomas kintamasis –vie-
šojo valdymo modernizavimo reformos, priklausomasis kintamasis –socialinių paslaugų 
sistemos modernizavimo reformos, nepriklausomojo kintamojo pokyčiai lemtų priklau-
somojo kintamojo pokyčius, reformas išdėsčius tam tikrais laiko periodais galima būtų 
apskaičiuoti ryšio stiprumą, kuris sudarytų prielaidas daryti išvadas apie viešojo valdymo 
modernizavimo bei socialinių paslaugų sistemos modernizavimo sąsajas. Tačiau iden-
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tifikuojant kintamųjų reikšmes, susidurta su duomenų ribojimo problemomis, t.y. jeigu 
socialinių paslaugų sistemos modernizavimo reformas nagrinėjamame periode (Lietuvos 
nepriklausomybės laikotarpis) yra įmanoma identifikuoti pasitelkiant dokumentinės ana-
lizės metodą ir vertinant teisinio reglamentavimo pokyčius srityje (nustatant tik moderni-
zavimo iniciatyvos pradžios tašką, tačiau nekalbant apie jų užbaigtumą, nes daugelis refor-
mų kito per laike savo turiniu ir poreikiu vykdyti, vykdymo terminais ir pan.), tai viešojo 
valdymo srities modernizavimo iniciatyvų (reformų) identifikavimas yra problemiškas: 
viešasis valdymas apima daugelį sektorių, kuriuose vyko skirtingos (apimtimi ir turiniu) 
pertvarkos, daugelis jų nebuvo formaliai identifikuojamos kaip modernizavimo reformos 
ir pan., todėl apsunkina pokyčių priskyrimą modernizavimo procesui. Taip pat svarbu 
paminėti, kad Lietuva yra viena iš daugelio valstybių, kurios išgyveno dideles transfor-
macijas per labai trumpą periodą, t.y. keičiantis socialinei, kultūrinei ir politinei valstybės 
organizavimo formoms (griūvanti Sovietų Sąjunga) buvo perkuriami tiek valstybės val-
dymo aparatas, tiek apskritai visos visuomenės egzistavimo sąlygos, todėl per Nepriklau-
somybės metus, įvykus nemažai įvairių pokyčių, skirti evoliucinių ir revoliucinių pokyčių 
ribas, identifikuoti ir konceptualizuoti viešojo valdymo modernizavimo iniciatyvų kiekį, 
tampa sudėtinga (kaip jos yra suprantamos šioje disertacijoje). Taigi tokio pobūdžio tyri-
mas dėl savo apimties šios disertacijos atžvilgiu tampa neadekvatus. Lietuva šiuo aspektu 
nėra unikali valstybė, su panašiomis problemomis susiduriama ir Šveicarijoje. St.Rieder 
ir Th.Widmer, siekdami įvertinti viešojo valdymo modernizavimo (kurio raiška buvo su-
prantama kaip Naujosios viešosios vadybos metodų diegimas) reformų rezultatyvumą, su-
sidūrė su viešojo valdymo reformų identifikavimo bei reformų turinio konceptualizavimo 
problematika. Nors praktiškai visuose Šveicarijos kantonuose vykdant viešojo valdymo 
modernizavimo iniciatyvas buvo oficialiai deklaruojama jų pradžia, turinys, apimtys ir t.t., 
t.y. buvo parengiamos reformų vykdymo strategijos su tam tikrais rezultato kriterijais ir 
pan., tačiau skirtingi kantonai taikė skirtingas modernizavimo strategijas, vienuose buvo 
tvirtinamas bendras dokumentas su numatomomis modernizavimo kryptimis, kituose 
pokyčiai vykdomi atskiruose sektoriuose pasitelkiant skirtingas reformų įgyvendinimo 
strategijas, taigi kantonuose skyrėsi reformų skaičius, nors turinys apėmė labai panašias 
ar netgi tokias pačias reformuojamas sritis, pvz.: Ciuricho kantone į veikimą orientuotas 
valdymas buvo diegiamas per pakankamai didelį skaičių įvairių pavienių projektų, o So-
lothurn kantone reformos buvo įgyvendinamos pasitelkiant kitokią koncepciją – NVV 
buvo įgyvendinama kaip vienas projektas, t.y. pagal vieną projektą, buvo vykdomos smul-
kios reformos, kaip pvz.: valstybės tarnautojų statuso kūrimas [227], taigi susiduriama su 
reformų identifikavimo problema. Taip pat svarbu paminėti, kad tokia analizė esant pilnai 
informacijai, leistų tvirtinti tik apie ryšio buvimą ir tamprumą tarp viešojo valdymo ir 
socialinių paslaugų sistemų, tačiau nesuteiktų informacijos apie pokyčių turinį ir kryptis, 
todėl aktualiau yra vertinti socialinių paslaugų sistemos modernizavimą viešojo valdymo 
modernizavimo kontekste ne tiek siekiant įrodyti tiesinę šių reformų priklausomybę, kiek 
veikiau analizuoti pokyčius sistemoje ir subsistemoje turinio prasme.

II-oji alternatyva. Taigi pirmoji tyrimo strategijos alternatyva dėl savo apimties nea-
titikimo tyrimo tikslams bei galimos duomenų iškraipymo rizikos ir nepakankamo pa-
tikimumo buvo atmesta kaip netinkama. Tyrimas vykdytas remiantis II-ąja alternatyva, 
kuri išdėstyta tyrimo strategijoje, t.y. atvejo studija apima atskirus du etapus: aprašomąją-
analitinę dalį, kurios metu aprašyta, įvertinta ir išanalizuota socialinių paslaugų sistema 
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Lietuvoje nepriklausomybės laikotarpiu (formuluojamos faktinės prielaidos apie prob-
lemas ir apie tai, kaip organizuoti socialinių paslaugų sistemos procesai) ir atliekamas 
ekspertinis vertinimas, kuriame įvertinamos suformuluotos socialinių paslaugų sistemos 
veikimo problemos ir galimi jų sprendimo būdai (taip pat atliekamas ekspertų nuomonių 
suderinamumo vertinimas). Atlikus tyrimą formuluojamos normatyvinės prielaidos, kaip 
turėtų būti organizuotas socialinių paslaugų valdymas ir konstruojamas viešojo valdymo 
modernizavimo kontekstą atitinkantis socialinių paslaugų sistemos modernizavimo kon-
cepcinis modelis.

Taigi atsižvelgiant į tyrimo tikslą ir teorinę perspektyvą bei galimybes surinkti duome-
nis ir gauti patikimus tyrimo rezultatus, empirinis tyrimas atliekamas pasitelkus kokybi-
nius tyrimo metodus (II-oji alternatyva). Socialinių paslaugų sistemos Lietuvoje viešojo 
valdymo modernizavimo kontekste analizei pasirinktas atvejo studijos metodas, kurio 
objektas yra socialinių paslaugų sistema Lietuvoje. Tiriamas Lietuvos atvejui pasirinkti šie 
analizės vienetai:(1) viešojo valdymo sistemos modernizavimas ir (2) socialinių paslaugų 
sistemos modernizavimas su analizės subvienetais: (1.1.) Vyriausybės programos (viešo-
jo valdymo politikos ir socialinių paslaugų politikos aspektai); (1.2.) Strateginiai viešojo 
valdymo vystymo dokumentai, (2.1) Socialinių paslaugų sistemos elementai: socialinių 
paslaugų politiką formuojančios institucijos, socialinių paslaugų teikimą organizuojančios 
institucijos, socialinių paslaugų teikėjai, socialinių paslaugų gavėjai; (2.2.) socialinių pas-
laugų sistemos procesai: socialinių paslaugų politikos formavimas, socialinių paslaugų tei-
kimo organizavimas, socialinių paslaugų teikimas, socialinių paslaugų teikimo vertinimas. 
Disertacijos tyrimas apribojamas socialinių paslaugų modernizavimo procesu Lietuvoje.

 

KONTEKSTAS

Lietuvos socialinių paslaugų sistemos viešojo valdymo modernizavimo kontekste

Analizės vienetas

Viešojo valdymo sistemos 
modernizavimas 

Analizės vienetas

Socialinių paslaugų sistemos 
transformacijos

Vyriausybės 
programos (viešojo 
valdymo politikos ir 
socialinių paslaugų 
politikos aspektai) 

Strateginiai 
viešojo valdymo 
vystymo 
dokumentai

Socialinių 
paslaugų 
sistemos 
elementai

Socialinių 
paslaugų sistemos 
procesai

13 pav. Tyrimo strategijos pagrindimas: analizės vienetai

Atvejo studijos analizės metodo pagrindimas. Atvejo studijos yra grindžiamos inter-
pretyvistine paradigma. Atvejo studijos tikslas yra detaliai ištirti vieną atvejį, panaudojant 
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įvairius duomenų rinkimo metodus [172, p. 50], taigi atvejo studijos yra taikomos siekiant 
suprasti studijuojamą atvejį ir jo ypatumus. Atvejo studijos ištakos siejamos su psicholo-
gija (Z.Freudu bei asmenų psichoanalize), medicina (ligos atvejis), teise (bylos atvejis), 
antropologija (kultūros studijos) ir pan.[67, p. 73].

Atvejo studija plačiąja prasme suprantama kaip tyrimas, kur analizuojamas vienas 
reiškinys, siekiant išspręsti konkrečią problemą. Anot K.Yin, atvejo studijos tikslas yra 
tiek suprasti kompleksinį socialinį fenomeną, tiek realius gyvenimo įvykius, tokius kaip 
organizaciniai ar vadybiniai procesai, jis teigia, kad „atvejo studijos tyrimas nagrinėja 
šiuolaikinius fenomenus gylio prasme per realaus gyvenimo kontekstą, ypač kai ribos tarp 
fenomeno ir konteksto nėra aiškios“ [138, p. 18].

Tyrimas atliktas remiantis interpretaciniu konstruktyvistiniu požiūriu, kuris aptar-
tas ankstesniame skyriuje. Reikia sutikti, kad egzistuoja įvairios realybės, kuriomis gali 
būti suprantami ir aiškinami tam tikri fenomenai, jiems suteikiama subjektyvi prasmė, 
t.y. tyrėjas konstruoja realybę remdamasis savo patirtimi ir tyrėjo požiūris į jo realybę yra 
validus [57, p. 1]. Tokia pasaulėžiūra ir realybės supratimu yra grįsti kokybiniai tyrimo 
metodai, kurie ir yra taikomi šiame tyrime. Tyrimas yra aiškinamojo pobūdžio procesas, 
suteikiantis galimybę atskleisti fenomeno sandarą. Teorinis tyrimo pagrindimas remiasi 
mokslinės literatūros, apimančios modernizavimo turinio sampratos ir modernizavimo 
proceso, kaip sistemos vystymo galimybės sistemų sąveikos kontekste, analize bei interp-
retavimu. Aprašomoji atvejo studija suteikia galimybę analizuoti informacinius ir kon-
tekstinius duomenis bei juos interpretuojant pateikti išvadas apie tiriamą fenomeną, in-
terpretacija pasižymi tam tikro laipsnio subjektyvumu, o tai gali būti vertinama tiek kaip 
trūkumas, tiek kaip privalumas, kuris yra susijęs su konkrečia situacija ir tyrėjo emocine 
ir intelektine informacija [57, p. 2].

Atvejo studija yra atskirta nuo kitų mokslinių tyrimų strategijų, nes tyrimo tikslas yra 
konkreti sistema arba atvejis. Atvejo studija šioje disertacijoje tampa natūraliu būdu spręs-
ti iškilusias tyrimo dizaino problemas ir išsamiai aprašyti ir išanalizuoti tiriamąjį fenome-
ną. Atvejo studijų metodologija išsamiai nagrinėta mokslininkų, tokių kaip S.Merriam, 
R.Yin bei R.Stake [185;138;268]. S.Merriam didesnį dėmesį skyrė atvejo analizių atlikimui 
švietimo srityje, R.Yin –metodologiniams atvejo studijų atlikimo aspektams, o R.Stake ak-
centavo kompleksiškumo ir asmeninės patirties aspektus atliekant atvejo analizės tyrimus, 
kuris siūlė į atvejo studijas žvelgti kaip į aukšto lygio interpretacines pastangas [57, p. 2]. 
Anot S.Merriam, atvejo studijos yra situacijos supratimo metodas, kur svarbus tampa vei-
kiau pats tyrimo procesas nei rezultatas. Vienintelė atvejo studiją apibrėžianti charakteris-
tika yra atvejis, kurį S.Merriam supranta, kaip vienį ar fenomeną su aiškiai identifikuoto-
mis ribomis. Pastarąsias gali nustatyti tyrėjas, taip pat skirti netiriamo reiškinio ribas, taigi 
apibendrinant atvejis yra suprantamas kaip subjektas (vienis) su nustatytomis ribomis, 
skiriančiomis jį nuo aplinkos [182, p. 27]. Ribų svarbą taip pat akcentavo ir I.Luobikienė ir 
pažymėjo, kad atvejis turi būti bendresnės struktūros dalis [172, p. 52]. Šis tyrimas apima 
socialinių paslaugų sistemos analizę bei problematikos identifikavimą, socialinių paslaugų 
sistema kartu yra ir viešojo valdymo sistemos posistemė. S.Merriam taip pat pažymi, kad 
atvejo studija nereikalauja jokių specialių duomenų rinkimo metodų, bet fokusuojasi ties 
holistiniu fenomeno aprašymu ir paaiškinimu [182 p. 29], t.y. tyrėjas tartum „nušviečia“ 
reiškinį [57, p. 3], nagrinėja naujas prasmes arba patvirtina jau žinomas, aiškina proble-
mos (reiškinio) kilmės priežastis, kontekstą ir pan. 
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Anot R. Stake‘o, atvejo studijų stiprybė yra tai, kad jos pateikia informaciją apie aktua-
lius, „gyvenimiškus“ reiškinius, R.Stake‘o teigimu, svarbiausias vaidmuo atliekant atvejo 
studijų tyrimus tenka tyrėjo interpretavimo veiklai, t.y. reiškinių ir faktų bei ryšių tarp jų 
aiškinimui [57, p. 6]. Taigi tyrėjo pagrindinė funkcija– identifikuoti jų suderinamumą ir 
sekas [268, p. 444]. Anot R.Stake‘o, svarbus aspektas atliekant atvejo studijų tyrimus tenka 
konteksto analizei, tik detalus konteksto supratimas suteikia galimybę nustatyti tiriamus 
ryšius [57, p. 7]. Taigi, atsižvelgiant į aukščiau išvardytus atvejo studijos analizės meto-
do ypatumus, šis metodas yra tinkamiausias kompleksinei socialinių paslaugų sistemos 
modernizavimo prielaidų ir krypties viešojo valdymo modernizavimo kontekste analizei.

Lietuvos atvejo pasirinkimo pagrindimas. Socialinių paslaugų sistemos analizė vie-
šojo valdymo modernizavimo kontekste (Lietuvos atvejis) yra aktuali ir tinkama dėl tokio 
pobūdžio tyrimų stokos Lietuvos akademinėje erdvėje, ankstesniuose skyriuose aptarto 
šio klausimo aktualumo visuomenei ir socialinės apsaugos (bei jos socialinių paslaugų 
subsistemos) sistemų egzistuojančios įvairovės, t.y. socialinių paslaugų sistemos kiekvie-
noje šalyje tam tikra prasme yra unikalios savo turiniu, bet socialinių paslaugų sistemos 
valdymo organizavimas yra panašus į daugelio Vakarų pasaulio valstybių. Disertacijos I 
skyriuje aptartos viešojo valdymo modernizavimo tendencijos (liberalizavimas, decentra-
lizacija, privatizavimas, orientacija į rezultatus ir t.t.), mažiau ar daugiau vyrauja prak-
tiškai visose Vakarų pasaulio valstybėse, taigi tyrimas sudaro galimybes įžvelgti bendras 
daugeliui Vakarų valstybių viešojo valdymo ir socialinių paslaugų sistemų sąsajas bei ten-
dencijas ir sudaro prielaidas nagrinėti Lietuvos atvejį, tokiu būdu prisidėti prie Lietuvos 
socialinių paslaugų sistemos modernizavimo metodų paieškos. Ganėtinai trumpas socia-
linių paslaugų sistemos kūrimosi Lietuvoje laikotarpis įgalina teigti, kad Lietuvos socia-
linių paslaugų sistema nėra pasiekusi aukščiausio savo vystymosi taško ir, atsižvelgiant į 
kintančią socialinių paslaugų sistemos aplinką, šio tyrimo rezultatai gali būti aktualūs ne 
tik teoriniu, bet ir praktiniu aspektu.

Analizės vienetų pasirinkimo pagrindimas. Lietuvos socialinių paslaugų sistemos 
viešojo valdymo modernizavimo kontekste atvejo studijos analizės vienetų pasirinkimas 
grindžiamas prielaida, kad socialinių paslaugų sistemos veikimas bei sistemos vystymo 
kryptys yra nulemtos viešojo valdymo modernizavimo iniciatyvų, kurias identifikuoti ga-
lima išanalizavus viešojo valdymo vystymo dokumentus (Vyriausybių programas bei stra-
teginius viešojo valdymo vystymo dokumentus) ir socialinių paslaugų sistemos veikimo 
principus, o tam reikalinga dekonstruoti socialinių paslaugų sistemą ir atlikti genealoginę 
sistemos analizę pasitelkiant analizės subvienetus, t.y. socialinių paslaugų sistemos ele-
mentus bei ryšius tarp jų.

2.1.4. Atvejo studijos tyrimo dizainas

Disertacijoje iškeltam tyrimo tikslui pasiekti pasitelkiama atvejo studijos analizės tyri-
mo dizaino metodologija. Mokslinio tyrimo dizainas yra suprantamas kaip planas, kuriuo 
vadovaujasi tyrėjas, rinkdamas, analizuodamas ir interpretuodamas tyrimo duomenis 
[272, p. 78].

Anot R.Yin, atvejo analizės strategiją sudaro penkios dalys: (1) tyrimo klausimų formu-
lavimas, (2) prielaidų, paremtų teorinėmis įžvalgomis formulavimas, (3) analizė, (4) teigi-
nių ir duomenų susiejimas bei (5) gautų rezultatų aiškinimo kriterijų nustatymas [57, p. 3]. 
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J.Creswell ir R. Stake teigimu, atvejo studija turėtų apimti tokias procedūras:
• Atvejo studijos, kaip tyrimo metodo, pasirinkimo pagrindimas bei atvejo ribų iden-

tifikavimas;
• Atvejo apibūdinimas;
• Duomenų rinkimas (galimi įvairūs duomenų rinkimo metodai ar jų trianguliacija, 

kaip populiariausi įvardijami: dokumentinė analizė, stebėjimas, interviu, anketinė 
apklausa); 

• Duomenų analizė – holistinė atvejo analizė arba nagrinėjamo atvejo dalies (temos) 
analizė (aprašomoji atvejo ir jo konteksto analizė);

• Rezultatų interpretacija [67,268].
Tyrimo klausimai. Teorinėje darbo dalyje aptarti saviorganizuojančios sistemos vys-

tymo (modernizavimo) aspektai bei socialinių sistemų sąveika, kaip viešojo valdymo mo-
dernizavimo kontekstas, viešojo valdymo modernizavimo turinys ir tikslai, identifikuoti 
socialinių paslaugų sistemos elementai ir ryšiai tarp jų (procesai), parengtas socialinių 
paslaugų sistemos analizės ir modernizavimo koncepciniai modeliai. Pasitelkus disertaci-
jos I skyriuje sukonstruotus socialinių paslaugų sistemos analizės konstruktus bei viešojo 
valdymo modernizavimo krypčių analizę tyrimo antroje dalyje atliekama Lietuvos atvejo 
studija, joje analizuojamas viešojo valdymo Lietuvoje modernizavimo turinys ir jo kaita, 
identifikuojami pagrindiniai socialinių paslaugų sistemos elementai ir procesai, veikimo 
probleminės sritys. 

Vienas svarbiausių klausimų formuojant tyrimo dizainą buvo, iš kokių šaltinių ir kaip 
surinkti bei sisteminti duomenis apie nagrinėjamą fenomeną. Atvejo studijos metodas ir 
analitinės-interpretacinės įžvalgos suteikė galimybę apibendrinti duomenis, interpretuoti 
ir daryti tam tikras išvadas apie nagrinėjamą fenomeną. 

Ginamieji teiginiai. Ginamieji teiginiai nusako tiriamą objektą ir rezultatus, kurių ti-
kimasi atliekant mokslinį tyrimą. Disertacijoje ginami šie teiginiai:

1.  Lietuvoje viešojo valdymo modernizavimo tikslai fragmentiškai apima pagrindi-
nius modernizavimo ramsčius bei vykdomi tiek NVV, tiek post-NVV doktrinų kontekste. 

2. Vykdytos socialinių paslaugų sistemos Lietuvoje modernizavimo iniciatyvos pri-
klausomos nuo viešojo valdymo modernizavimo turinio bei viešojo valdymo ir rinkos 
sąveikos, tačiau nepasižymi sistemiškumu ir kompleksiškumu.

3. Funkcionuojanti socialinių paslaugų sistema Lietuvoje pasižymi disfunkcijomis, ne 
visada atitinka viešojo valdymo modernizavimo tikslus ir visuomenės poreikius, tai supo-
nuoja sistemos modernizacijos poreikį.

4. Viešojo valdymo modernizavimas paskatino liberalizavimo ir privatizavimo (de-
koncentracijos, decentralizacijos) procesus socialinių paslaugų sistemoje bei nulėmė so-
cialinių paslaugų sistemos ekonomizavimo tendencijas, kurios ne visada dera su „socia-
lesnės“ socialinių paslaugų politikos poreikiu. Socialinių paslaugų modernizavimas turėtų 
remtis demokratizavimo, atsakomybės kultūros ir bendradarbiavimo principų plėtra bei 
administracinės atskaitomybės ir pilietinės (bendruomeninės) kontrolės formų vystymu.

5. Socialinių paslaugų sistemos modernizavimo proceso sėkmė yra nulemta savior-
ganizacijos proceso ypatybių bei priklausoma nuo pasirinktos sistemos modernizavimo 
technikos (priemonės): atsakomybės ir funkcijų pasidalijimo, modernizavimo turinio bei 
efektyviai veikiančių stebėsenos, kontrolės ir vertinimo mechanizmų.
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Analizės vienetai. Atvejo analizės metodas apima dvi analizės vienetų grupes. Į pir-
mąją grupę patenka Vyriausybės programos (viešojo valdymo ir socialinių paslaugų po-
litikos aspektai) bei strateginiai viešojo valdymo vystymo dokumentai, o antroji analizės 
vienetų grupė apima socialinių paslaugų sistemos elementus bei ryšius tarp jų (procesus). 
Analizės vienetų pasirinkimą nulėmė disertacijos tema ir tikslai, t.y. analizuojant sociali-
nių paslaugų sistemą viešojo valdymo modernizavimo kontekste, kyla poreikis ištirti tiek 
viešojo valdymo sistemos modernizavimo aspektą, tiek socialinių paslaugų sistemą ir jos 
transformacijas.

Ginamųjų teiginių ir analizuojamų duomenų sąsajos. Tyrimo metu gautus duomenis 
su ginamais teiginiais galima susieti pasitelkus kelias analitines technikas: 

• Atitikimas dėsniui;
• Paaiškinimų kūrimas;
• Laiko eilučių analizė;
• Loginiai modeliai;
• Kelių atvejų sintezė [138].
Šioje disertacijoje naudojami paaiškinimų kūrimo ir loginių modelių konstravimo 

analitinės technikos.
Rezultatų interpretavimo kriterijai. Parengtas disertacinio tyrimo dizainas turi atitik-

ti keturis pagrindinius kriterijus:
• Konstrukto pagrįstumo (tiriama koncepcija yra atspindima pasirinktais rodikliais);
• Vidinio pagrįstumo (atspindima tyrimų rizika, susijusi su ryšiais tarp nagrinėjamų 

objektų);
• Išorinio pagrįstumo (gauti rezultatai ir padarytos išvados yra tinkamos tik tiria-

mam atvejui ir negali būti apibendrinti kitiems panašiems atvejams);
• Patikimumo (rizika, kad pakartojus tyrimą nebus gaunami analogiški rezultatai)

[272, p. 82].
Disertacijos I skyriuje aptarti teoriniai modernizavimo, viešojo valdymo moderniza-

vimo bei socialinių paslaugų sistemos (elementų ir ryšių tarp jų)ir socialinių paslaugų 
sistemos vystymo viešojo valdymo modernizavimo kontekste aspektai, remiamasi moks-
linių teorijų analize ir panašaus pobūdžio tyrimais, o tai užtikrina konstrukto pagrįstu-
mo kriterijų. Vidinio pagrįstumo kriterijaus reikalavimas išpildomas tyrimo atlikimo eigą 
grindžiant panašaus pobūdžio tyrimais. Išorinio pagrįstumo kriterijaus rizikos išvengia-
ma socialinių paslaugų sistemos viešojo valdymo modernizavimo kontekste analizei pa-
sitelkiant akademinėje visuomenėje pripažintas mokslines teorijas ir metodus bei kuriant 
universalius konstruktus, kurie gali būti pritaikomi kitų užsienio valstybių socialinių pas-
laugų sistemų analizei bei kitų tipų viešųjų paslaugų analizei. Socialinių paslaugų sistemos 
modernizavimo turinio analizė yra silpniau pritaikoma kitų socialinių paslaugų sistemų 
analizės atvejams dėl tokio pobūdžio sistemų unikalumo, priklausančio nuo sistemos 
aplinkos. Patikimumo kriterijus išpildomas disertacijoje išsamiai pateikiant ir aprašant 
tyrimo atlikimo metodiką ir eigą, kuri sudaro prielaidas atkartoti tyrimą.
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2.1.5. Empirinio tyrimo loginės schemos pagrindimas, tyrimo duomenų rinkimo ir  
 analizės procesai

Disertacijoje keliamas klausimas –ar socialinių paslaugų sistemą veikia viešojo val-
dymo modernizavimas ir kaip modernizuoti socialinių paslaugų sistemą Lietuvoje savior-
ganizuojančios viešojo valdymo sistemos modernizavimo kontekste. Klausimas apima dvi 
sudedamąsias dalis, t.y. viešojo valdymo modernizavimą bei socialinių paslaugų sistemos 
modernizavimą viešojo valdymo modernizavimo kontekste, taigi atvejo studijos logika 
derinama prie šių klausimų analizės, t.y. visų pirma siekiama išanalizuoti viešojo valdymo 
modernizavimo veiklas, vėliau pereinama prie socialinių paslaugų sistemos analizės bei 
jos modernizavimo galimybių ir krypties paieškų. 

Tokia loginė seka nulėmė duomenų rinkimo ir analizės metodų naudojimo eilišku-
mą. 14 paveiksle pateikiama disertacijos tyrimo loginė schema, kurioje atspindima tyrimo 
eiga, apimanti procesus nuo problemos formulavimo iki tyrimo rezultatų gavimo.

Atvejo analizės tyrimas skirtas išanalizuoti socialinių paslaugų sistemą Lietuvoje bei 
modeliuoti socialinių paslaugų modernizavimo kryptis viešojo valdymo modernizavimo 
kontekste. Šis tyrimas atskleidžia:

• Viešojo valdymo modernizavimo iniciatyvų turinį Lietuvoje;
• Lietuvoje funkcionuojantį socialinių paslaugų modelį:

 − Socialinių paslaugų sistemos elementus (organizacinė-teisinė aplinka);
 − Socialinių paslaugų sistemos procesus (organizacinė-teisinė aplinka);
 − Socialinių paslaugų sistemos vystymosi raidą bei apimtis;

• Socialinių paslaugų sistemos veiklos rodiklius bei veikimo vertinimą.
Atvejo studijos tyrimus paprastai apsunkina duomenų analizės strategijos parinkimo 

klausimai. R.Yin yra pasiūlęs tris duomenų rinkimo strategijų galimybes: pirma, teoriniai 
kriterijai, sudarantys prielaidas aiškiai identifikuoti nagrinėjamo reiškinio ribas ir nenu-
krypti nuo jų, antra, konkuruojančių požiūrių vertinimas ir analizė ir, trečia, atvejo stu-
dijos atlikimo organizacinio tinklo aprašymas, taip pat yra pasiūlęs specifines analitines 
technikas: modelių konstravimas, laiko eilučių analizė (pakitimų analizė laike) bei loginiai 
modeliai [57, p. 5].

Tyrimo tikslo pasiekimas ir numatytų uždavinių sprendimas priklauso nuo tyrimo 
metodų identifikavimo, vertinimo ir pasirinkimo bei šių metodų tarpusavio derinimo ir 
kooperavimo konkretiems uždaviniams spręsti. Mokslinis tyrimas vykdomas pasitelkiant 
trianguliacijos principą, t.y. tyrimo metu integruojami skirtingi tyrimo metodai norint 
pasiekti užsibrėžtą tikslą. 

Empirinis tyrimas apėmė kokybinių tyrimo metodų taikymą, šių metodų pasirinkimą 
nulėmė jų privalumai, t.y. šie metodai leidžia praplėsti tiriamą problemą, nagrinėti ją pla-
tesniu aspektu, suteikia galimybę vertinti socialinių paslaugų sistemos vystymo dinamiką 
ir tokiu būdu gauti įvairiapusę ir išsamią informaciją (identifikuoti metodologines, nor-
matyvines bei faktines tyrimo prielaidas).

Atvejo studijos ribos. Atvejo studijos ribas lemia pats atvejis ir atvejo studijos tikslai. 
Atvejo studijai atlikti yra reikalingas atvejis, kuris, anot R.Yin, turėtų pasižymėti šiomis 
savybėmis: (1) kompleksiškai funkcionuojantis vienis; (2) tiriamas natūraliame kontekste 
pasitelkiant kompleksą metodinių priemonių; (3) būti aktualus šiai dienai [138]. Tiriamas 
atvejis pasižymi visomis šiomis savybėmis. Viešojo valdymo pokyčiai Lietuvoje vyksta 
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nuo pat Nepriklausomybės atkūrimo pradžios, ar šiuos pokyčius galima vadinti moderni-
zavimu, kyla pagrįstų abejonių, intensyvesnių viešojo valdymo modernizavimo iniciatyvų 
kūrimo ir realizavimo pradžia paprastai galėtų būti laikomi 2000-ieji metai. Socialinių 
paslaugų sistemos modernizavimas siejamas su Socialinių paslaugų teikimo reformos 
koncepcija (2002m.), pokyčiai socialinių paslaugų sistemoje vyksta nuolat, tačiau jų turi-
nys, apimtys ir rezultatai sistemiškai praktiškai nevertinti, trūksta kompleksinio požiūrio 
bei socialinių paslaugų sistemos bei viešojo valdymo sistemos modernizavimo sąsajų ana-
lizės, taigi ši atvejo studija apima viešojo valdymo modernizavimo strateginių dokumentų 
analizę ir socialinių paslaugų sistemos vystymo ir vystymosi analizę bei dekonstrukciją 
Lietuvoje Nepriklausomybės laikotarpiu, siekiant nustatyti socialinių paslaugų sistemos 
ir viešojo valdymo sistemos modernizavimo sąsajas identifikuoti šiuolaikinės socialinių 
paslaugų sistemos veikimo problemas ir prognozuoti socialinių paslaugų sistemos moder-
nizavimo kryptis viešojo valdymo modernizavimo kontekste. Socialinių paslaugų sistema 
aprašyta pasitelkiant Z.Lydekos rekomendacijas sistemai aprašyti, t.y, pagal:

1) sistemos vidinės sandaros požymius: gausybės; elementų, savybės: ryšys; hierarchija, 
komponentas ir pan., požymius, atspindinčius sistemos sandaros (organizacijos) pagrin-
dus;

2) specifinių sisteminių savybių požymius: sąveiką, grįžtamąjį, tiesioginį ryšius; valdy-
mą; elementų būseną; savireguliaciją, statiškumą, dinamiškumą, diferenciaciją, centrali-
zaciją ir t.t. Požymiai, atspindintys užduotas ir galimas potencialias sistemines savybes;

3) sistemos elgesio požymius: tikslus; aplinką; sistemos būseną; elgesį; veiklą; pokytį; 
adaptaciją, vystymąsi, evoliuciją. Požymiai, atspindintys faktines sistemos savybes, atsi-
randančias sąveikoje su realia aplinka [170].

Taigi atvejo studija yra pagrindinis šioje disertacijoje atliekamame empiriniame tyri-
me taikytas tyrimo metodas, atvejo studijos atlikimo metu taikomi ir papildomi metodai: 
mokslinės literatūros analizė, istorinė analizė, dokumentinė analizė, lyginamasis metodas, 
interpretacinis kritinis bei ekspertinis vertinimas. Atvejo studijos objektas yra dvidimen-
sis: viešojo valdymo modernizavimo iniciatyvos Lietuvoje (dokumentinė-istorinė analizė) 
ir Lietuvos socialinių paslaugų sistema. Atvejo studijos atlikimo procesas apėmė tris eta-
pus: tyrimo instrumento sudarymą, tyrimo vykdymą ir duomenų analizę.

Duomenų rinkimo procedūros:
• ekspertų apklausa, siekiant patvirtinti identifikuotas socialinių paslaugų sistemos 

veikimo problemines sritis ir jų modernizavimo poreikį;
• teisinių dokumentų analizė ir vertinimas (įstatymai, Vyriausybės nutarimai; minist-

rų įsakymai ir kiti norminiai dokumentai).
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Mokslinė problema ir pagrindiniai klausimai –soc. paslaugų sistemos modernizavimas viešojo valdymo modernizavimo kontekste

Mokslinės literatūros analizė – socialinių paslaugų sistemos modernizavimo viešojo valdymo modernizavimo kontekste teorinis modelis

ATVEJO ANALIZĖ

Rezultatas – socialinių paslaugų sistemos Lietuvoje modernizavimo viešojo valdymo modernizavimo kontekste  koncepcinis modelis

Tyrimo instrumento sudarymas

Tyrimo vykdymas

Duomenų analizė

EKSPERTINIS VERTINIMAS

Ekspertinio vertinimo anketos sudarymas

Ekspertų atranka

Ekspertinio vertinimo atlikimas

Duomenų analizė

Ekspertų nuomonių suderinamumo vertinimas

VIEŠOJO VALDYMO 
MODERNIZAVIMO DOKUMENTŲ 

ANALIZĖ

Duomenų šaltinių atranka

Renkamos informacijos struktūros 
nustatymas

Duomenų analizė

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ 
SISTEMOS ISTORINĖ-KRITINĖ 

ANALIZĖ

Duomenų šaltinio pasirinkimas

Renkamos informacijos 
struktūros nustatymas

Duomenų analizė

Stadijinis socialinių paslaugų politikos formavimo modelis

14 pav. Disertacijos tyrimo loginė schema

Atvejo studijos tyrimo klausimai. Atvejo studijos tyrimo metu pagal renkamą infor-
maciją siekiama atsakyti į šiuos tyrimo klausimus:

1. Viešojo valdymo modernizavimo iniciatyvų kryptys Lietuvoje:
 − kokios viešojo valdymo modernizavimo iniciatyvos vykdytos (-mos) Lietuvo-

je (Vyriausybės programų ir strateginių viešojo valdymo vystymo dokumentų 
kontekstas)?

 −  kokios viešojo valdymo modernizavimo iniciatyvos planuojamos perspektyvi-
niam laikotarpiui (svarbiausia akcentai ir kryptys)?

 − kokios socialinių paslaugų sistemos vystymo iniciatyvos planuotos Vyriausybės 
veiklos programose?

2. Socialinių paslaugų sistema Lietuvoje:
 − kokie pagrindiniai socialinių paslaugų sistemos elementai (organizacinė-teisinė 

aplinka)?
 − kokie socialinių paslaugų sistemos procesai (organizacinė-teisinė aplinka)?
 − kokie pagrindiniai teisės aktai reglamentuoja socialinių paslaugų sistemos vei-

kimą?
 − kaip vystėsi šiuolaikinė socialinių paslaugų sistema Lietuvoje?
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 − kokia socialinių paslaugų politika vykdoma Lietuvoje?
 − kokios sistemos socialinių paslaugų sistemos vystymo iniciatyvos vykdytos Lie-

tuvoje Nepriklausomybės laikotarpiu?
 − kurių socialinių paslaugų sistemos procesų veikimas problematiškiausias?
 − kaip vykdytas socialinių paslaugų teikimo reformos koncepcijos įgyvendinimas 

ir kokie jo rezultatai?
 − kaip siejasi socialinių paslaugų sistemos vystymo siekiai (Vyriausybės programų 

ir strateginių vystymo dokumentų kontekstas) ir faktinė socialinių paslaugų mo-
dernizavimo veikla?

Socialinių paslaugų sistemos veiklos rodiklius ir veikimo vertinimą:
 − kokie nustatyti socialinių paslaugų sistemos veikimo vertinimo kriterijai?
 − kokios socialinių paslaugų sistemos veikimo vertinimo technikos naudojamos 

Lietuvoje?
Atsakymai į šiuos klausimus gauti pasitelkus mokslinės, dokumentinės, istorinės, lygi-

namosios analizių metodus ir ekspertinį vertinimą. Atvejo studijos vykdymo metu gauti 
duomenys sisteminami ir apibendrinami, siekiant identifikuoti socialinių paslaugų siste-
mos veikimo rezultatus bei socialinių paslaugų politikos problemines sritis pasitelkus sta-
dijinį politikos formavimo metodą. Mokslinėje literatūroje apibendrintai išskiriami tokie 
socialinių paslaugų politikos formavimo etapai: įeiga, procesas ir išeiga [199]. Įeiga apima 
šiuos socialinių paslaugų politikos formavimo etapus: socialinių paslaugų politikos situa-
cijos analizę ir problemų įvardijimą. Šioje politikos formavimo dalyje konceptualizuojama 
socialinių paslaugų politika. Procesas apima alternatyvių sprendimų paieškos, įvertinimo 
ir alternatyvos pasirinkimo (t.y. sprendimų priėmimo) etapus. Išeiga jungia veiksmų prie-
monių įgyvendinimo, kontrolės ir įvertinimo etapus. Šias socialinių paslaugų politikos 
dalis veikia kontekstas – matmuo, kuriame vyksta politikos formavimas ir įgyvendinimas 
siejant su socioekonominiais, kultūriniais bei instituciniais veiksniais.

Tokiu būdu empirinio socialinių paslaugų politikos formavimo tyrimo struktūrą su-
daro:

1. Kontekstas –analizuojamos sąlygos, kurios daro įtaką socialinių paslaugų sistemai 
(Vyriausybės veiklos programos ir strateginiai viešojo valdymo vystymo dokumentai).

2. Įeiga/strateginės nuostatos –analizuojami strateginiai socialinių paslaugų sistemos 
tikslai, prioritetai, priemonės skirtingame kontekste (socialinių paslaugų genealogija ir 
socialinių paslaugų sistemos tikslai).

3. Procesas/sprendimų priėmimas –analizuojamas ir vertinamas sprendimų priėmimas 
ir dalyvių galios santykis socialinių paslaugų sistemoje (socialinių paslaugų sistemos ele-
mentai ir ryšiai tarp jų).

4. Išeiga/priemonių taikymas –analizuojami ir vertinami socialinių paslaugų sistemos 
veikimo rezultatai (socialinių paslaugų sistemos valdymo kritinė analizė ir ekspertinis 
vertinimas).

Šioje analizėje identifikuojami socialinių paslaugų sistemos funkcionavimą ribojantys 
veiksniai (problemos/trikdžiai), šių veiksnių identifikavimas sudaro prielaidas socialinių 
paslaugų sistemos modernizavimo turinio modeliavimui.

Mokslinės literatūros analizės metodu išanalizuotos, susistemintos ir apibendrintos 
teo rinės ir metodologinės prielaidos apie modernizavimo ir saviorganizacijos procesus, jų 
prigimtį ir turinį. Mokslinės literatūros analizė sudarė prielaidas identifikuoti ir apibrėžti 
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modernizavimo proceso sampratą, viešojo valdymo modernizavimo metodus ir priemo-
nes (turinį), apžvelgti bendruosius saviorganizuojančių sistemų funkcionavimo ypatu-
mus, specifikuoti viešojo valdymo, kaip saviorganizuojančios sistemos, veiklos ypatumus, 
identifikuoti socialinių paslaugų sistemą, kaip viešojo valdymo posistemę, nustatyti savi-
organizuojančių sistemų modernizavimo prielaidas, rinkos, viešojo valdymo ir kultūros 
sistemų sąveikos kontekste. Viešojo valdymo modernizavimo priemonių analizė bei socia-
linių paslaugų sistemos transformacijų apžvalga viešojo valdymo modernizavimo kon-
tekste, sudarė prielaidas apibrėžti konceptualius socialinių paslaugų sistemos pagrindus ir 
susieti viešojo valdymo ir socialinių paslaugų transformacijas, modeliuojant galimas sis-
temos vystymo kryptis ir metodus. Tyrimo metu taip pat vykdyta tiek išorinė dokumentų 
analizė, t.y. vertinamos dokumento atsiradimo sąlygos, tiek vidinė dokumentų analizė, t.y. 
dokumento turinio analizė, kurios pagrindiniai elementai yra jų išorinė bei vidinė kritika. 
Nagrinėjami pirminiai šaltiniai, t.y. teisės aktai, strateginiai dokumentai, oficialūs prane-
šimai bei antriniai šaltiniai (ataskaitos). Dokumentų analizė teikia pirminės informacijos 
ir leidžia vėliau tikslingai ir kryptingai taikyti kitus tyrimo metodus. Pasitelkus istorinės 
analizės (visuomenės raidos reiškinių tyrimas, kuris suteikia galimybę suvokti praeities 
įvykius, juos vertinti ir analizuoti) metodą, nustatomos pagrindinės socialinių paslaugų 
teikimo valdymo ir poreikio jį modernizuoti aplinkybės. Šio metodo savarankiško taiky-
mo patikimumas socialiniams tyrimams nėra didelis, tačiau jį naudojant kartu su kitais 
metodais sudaromos prielaidos platesniam ir įvairesniam rezultatų interpretavimui. Kartu 
su istorine analize naudojamas ir lyginamasis metodas (lyginamosios analizės metodas) – 
vienas patikimiausių teorinių kokybinių tyrimo metodų, kuriuo galima tarpusavyje ly-
ginti skirtingus sistemos elementus socialinių paslaugų teikimo pokyčius skirtingu laiku 
(etapus). Taigi metodas suteikia galimybę analizuoti ne tik viešojo valdymo moderniza-
vimo iniciatyvas valstybės ir sektoriaus mastu, bet ir įgalina atskleisti socialinių paslaugų 
teikimo transformacijų ir valstybinės modernizavimo politikos priežastingumo ryšius. 
Šis metodas taip pat suteikia galimybę atrasti nuomonių įvairovę apie tiriamą problemą, 
suponuoja sisteminį požiūrį į tiriamą reiškinį.

Ekspertinis vertinimas ir jo taikymo metodika. Ekspertiniai vertinimai yra taikomi 
įvairių sričių tyrimuose. Ekspertinio vertinimo metu atliekamas atvejo studijos metu iš-
skirtų socialinių paslaugų valdymo problematikos ir modernizavimo krypčių vertinimas, 
siekiant išsiaiškinti ekspertų nuomonę ir patvirtinti/paneigti atvejo studijos rezultatus.

Ekspertinis vertinimas apėmė šias stadijas:
1. Ekspertų atranką tyrimui;
2. Anketos ekspertams parengimą;
3. Ekspertinio vertinimo atlikimą ir duomenų analizę;
4. Ekspertų nuomonių suderinamumo vertinimą bei duomenų apibendrinimą.
Ekspertinio vertinimo metodas yra vienas patikimiausių duomenų patikrinimo ar pa-

grindimo būdų [146, p. 274]. Ekspertiniams vertinimams yra būtinos specialiosios eksper-
tinės žinios ir patyrimas tam tikroje srityje, kuriomis nedisponuoja daug leis specialistų. 
Anot R.Tidikio, ekspertas – asmuo, kuris dėl savo profesinės arba gyvenimo patirties turi 
didžiausią kompetenciją ir patikimiausią bei pakankamai išsamią informaciją apie tiriamą 
problemą [274]. Socialinių paslaugų valdymo sistemos specifika lemia poreikį įvertinti 
šios srities specialistų nuomonę ir vertinimus tiriamu klausimu.

Ekspertų skaičiaus nustatymas ir atranka.
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Ekspertinių vertinimų patikimumas priklauso nuo:
 − ekspertų grupės dydžio (ekspertų skaičiaus);
 − ekspertų sudėties pagal jų specialybes;
 − ekspertų savybių.

Sudarant ekspertų grupę, remiamasi vienu bendru kriterijumi: sudaryta grupė turi 
būti pajėgi patikimai ir efektyviai išspręsti nagrinėjamą problemą. Pasirenkant priimti-
ną ekspertų skaičių, vadovaujamasi metodologiniais reikalavimais ir prielaidomis, su-
formuluotomis klasikinėje testų teorijoje, kurioje teigiama, kad agreguotų sprendimų 
patikimumą ir priimančių sprendimą (ekspertų) skaičių sieja greitai gęstantis netiesinis 
ryšys [21, p. 24]. Tyrimais įrodyta, kad agreguotų ekspertinių vertinimų moduliuose su 
vienodais svoriais mažos ekspertų grupės vertinimai ir jų tikslumas ir didelės ekspertų 
grupės vertinimai ir jų tikslumas esmės nekeičia[21, p. 24]. Anot A.Augustinaičio ir kt., 
siekiant išlaikyti ekspertinio vertinimo tikslumą ir patikimumą, į ekspertų grupę reko-
menduojama įtraukti ne mažiau kaip 5 ekspertus. Tačiau kartais ekspertų skaičius gali 
siekti ir keliasdešimt asmenų, o mažiausias rekomenduotinas grupės dydis – 3 ekspertai. 
Daugelio mokslininkų nuomone, optimalus grupės dydis – nuo 8 iki 10 ekspertų [15]. 
Ekspertų kvalifikacija ir kompetencijos reikalavimai yra atskiro ekspertinio vertinimo ir 
turinio klausimas, konkrečių rekomendacijų dėl ekspertų sudėties mokslinėje literatūroje 
praktiškai nėra pateikiama, t.y. šio klausimo sprendimas paliekamas tyrėjo kompetencijai. 
Ekspertų pasirinkimą nulėmė keli veiksniai, t.y. (1) poreikis ekspertinio vertinimo metu 
patvirtinti arba paneigti identifikuotus socialinių paslaugų sistemos veikimo probleminius 
aspektus bei (2) saviorganizuojančios sistemos veikimo ir modernizavimo logika nulėmė 
tai, kad ekspertais pasirinkti socialinių paslaugų sistemos specialistai-praktikai, kasdien 
susiduriantys su socialinių paslaugų sistemos atskirais elementais ir procesais bei išma-
nantys sistemos veikimą „iš vidaus“, todėl buvo atsisakyta mokslininkų dalyvavimo eks-
pertiniame vertinime, kadangi jie gali pateikti nuomonę ne kaip sistemos dalyviai, bet kaip 
sistemos išorės stebėtojai, t.y. be praktinės patirties konteksto. Ekspertiniam vertinimui 
atrinkti 11 ekspertų pagal šiuos atrankos kriterijus: (1) užimamos pareigos; (2) aukštasis 
išsilavinimas; (3)darbo patirtis socialinių paslaugų valdymo/teikimo srityje (ne mažiau 
kaip 3m.). Tyrime dalyvavo 11 ekspertų, turinčių aukštąjį išsilavinimą, 7 ekspertai socia-
linių paslaugų sektoriuje dirbo vadovaujantį darbą, 4 buvo specialistai. Ekspertų darbo 
stažo socialinių paslaugų sektoriuje vidurkis buvo 11,5 metai.

12 lentelė. Ekspertų sudėtis pagal pareigas

Ekspertų 
skaičius Institucija pareigos

3 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija: skyriaus 
vedėjas, skyriaus pavaduotojas, vyriausiasis specialistas

1 Socialinių paslaugų priežiūros departamentas: vyriausiasis specialistas

3 Savivaldybės socialinės paramos skyrių vedėjai ir pavaduotojai

4 Socialines paslaugas teikiančių savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovai ir 
struktūrinių padalinių vadovai.

Šaltinis: sudaryta autoriaus.
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Visi tyrime dalyvavę ekspertai turėjo aukštąjį išsilavinimą, 7 ekspertai socialinių pas-
laugų sektoriuje dirbo vadovaujamą darbą, 4–specialistai. Ekspertų darbo stažo socialinių 
paslaugų sektoriuje vidurkis buvo 11,5 metai.

13 lentelė. Ekspertų išsilavinimas ir pareigos

-    N Proc.

Išsilavinimas
Bakalaurai 5 45,5%
Magistrai 6 54,5%

Pareigos
Vadovai 7 63,6%
Specialistai 4 36,4%

                                           Šaltinis: sudaryta autoriaus

Tyrimo struktūra. Atlikus dokumentinę analizę identifikuotos probleminės socialinių 
paslaugų valdymo sritys bei numatyto galimos socialinių paslaugų valdymo modernizavi-
mo sritys (taikant procesinį požiūrį į socialinių paslaugų valdymą). Identifikuotos socia-
linių paslaugų valdymo modernizavimui imlios sritys pakartotinai įvertintos pritaikius 
ekspertinio vertinimo metodą. Tyrimui atlikti pasirinktas ekspertinis individualiojo ver-
tinimo metodas-apklausa anketavimo būdu su uždarais klausimai, vertinimas atliekamas 
taikant 5 balų Liberto skalę, pagal kurią buvo nustatyta analizuojamųjų veiksnių svar-
ba (visiškai nesvarbu, nesvarbu, nei svarbu nei nesvarbu, svarbu, labai svarbu). Klausimai 
išdėstyti pagal socialinių paslaugų valdymo proceso logiką ir apėmė šių sričių skirtingų 
aspektų (problematikos ir modernizavimo poreikio) socialinių paslaugų poreikio verti-
nimą, socialinių paslaugų teikimo administravimą, socialinių paslaugų teikimo kokybės 
vertinimą (žr. 15 pav.).

 

PROCESAS
(Dalyvavimas)
Socialinių paslaugų poreikio nustatymas
Socialinių paslaugų teikimas ir   
administravimas
Socialinių paslaugų teikimo kontrolė ir 
vertinimas

Duomenys apie 
respondentą

Problematikos 
identifikavimas

Modernizavimo 
prielaidos/veiksniai

Modernizavimo krypčių
identifikavimas

Modernizavimo iniciatyvas lemiantys  
veiksniai:
Ekonominiai
Politiniai-administraciniai
Socialiniai 

Šaltinis: sudaryta autoriaus.

15 pav. Ekspertinio vertinimo anketos logika

Ekspertinis vertinimas atliekamas tada, kai objektyvus matavimas negalimas arba 
netikslingas, tačiau individualaus vertinimo pagrįstumas nustatomas lyginant jį su kokiu 
nors idealiu įvertinimu arba jo apytiksle reikšme. Ekspertinis vertinimas remiasi prielai-
da, kad sprendimas gali būti gautas tik įvertinus ekspertų nuomonių suderinamumą [21,  
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p. 28], iš ekspertų grupės pašalinami ekspertai, kurių nuomonės reikšmingai skiriasi, pvz.: 
pasižymintys ekspertų grupei nebūdingais požymiais, kitokia kompetencija ar patirtimi, 
originaliausi ekspertai, giliau ar kitaip nei daugelis suvokiantys problemą ir pan. Siekiant 
gautų rezultatų patikimumo, buvo nustatomas ekspertų vertinimo suderinamumas. Kai 
ekspertų daugiau nei du (m>2), ekspertų nuomonių suderinamumo vertinimas atliekamas 
apskaičiuojant Kendalo konkordancijos koeficientą [149]. Bendroji individualaus eksper-
to suderinamumo kriterijaus loginė eiga apima šiuos pagrindinius etapus: (1) nustatomas 
ekspertų nuomonių suderinamumo matas; (2) nustatomas prieštaringų vertinimų idealus 
modelis; (3) apskaičiuojamas pasirinkto modelio mato skirstinys darant tam tikras prielai-
das apie modelio parametrus. Skaičiuojant Kendalo konkordancijos koeficientą, ekspertų 
vertinimai ranguojami. 

Formuluojamos hipotezės:
H0: ekspertų vertinimai prieštaringi (t.y. konkordancijos koeficientas lygus nuliui);
HA: ekspertų vertinimai panašūs (t.y. konkordancijos koeficientas nelygus nuliui).
Rangų sumų vidurkį a galima apskaičiuojama pagal formulę:

    a=0,5m(k+1),      (1)

Nuokrypio nuo rangų vidurkio kvadratų suma lygi: 

 

Čia m – ekspertų skaičius; k – ekspertizės objektų skaičius.

Didžiausia galima nuokrypio nuo rangų vidurkio kvadratų suma, kuri gali būti tik 
absoliučiai sutampant ekspertų nuomonei ir nesant sutampančių rangų, apskaičiuojama 
pagal formulę

 

Jeigu nėra sutampančių reikšmių, tai konkordancijos koeficientas apskaičiuojamas pa-
gal formulę:

 

Kendalo konkordancijos koeficientas W (jei ekspertų vertinimai prieštaringi W→0, jei 
ekspertų vertinimai panašūs W→1, kuo aukštesnis W (kuo labiau artėja prie 1), tuo kinta-
mųjų koreliacija stipresnė, tuo labiau suderintos ekspertų nuomonės. Pasirinktas patiki-
mumo lygmuo α = 0,05, p-level < α reiškia, kad konkordancijos koeficientas reikšmingai 
skiriasi nuo nulio, taigi ekspertų nuomonės laikomos suderintomis, jei p-level<0,05. Eks-
pertų nuomonių suderinamumo vertinimas buvo atliekamas kiekvienu anketos klausimu, 
tokiu būdu užtikrinant kiekvieno klausimo atsakymų suderinamumą bei duomenų pati-
kimumą. 

(3)

(2)

(4)
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Loginės analizės bei interpretacinio-kritinio metodais analizuota, sisteminta ir kritiškai 
žvelgta į surinktus duomenis, tarpusavyje lyginti ir sieti įvairūs procesai (socialinių pas-
laugų valdymo modernizavimo poreikis ir prielaidos bei kryptys) bei lyginti platesniame 
socialiniame-politiniame kontekste, vertintos teorijų sąsajos su dabarties įvykiais bei jų 
įtaka dabarties procesams. Sisteminė analizė įgalina vertinti viešojo valdymo moderniza-
vimo poreikį ir kryptis Lietuvos socialinių paslaugų teikimo srityje, socialinių paslaugų 
teikimo transformacijas valdymo modernizavimo iniciatyvų kontekste kaip šios visumos 
komponentus (susijusius ir tarpusavyje ir su visa visuma) ir kaip visumą (sudarytą iš tar-
pusavyje susijusių komponentų). Metodo taikymas leidžia kompleksiškai vertinti pagrin-
dines viešojo valdymo modernizavimo teorijas, metodologines jų nuostatas, įvertinti so-
cialinių paslaugų teikimo reformas valdymo modernizavimo kontekste, modernizavimo 
įtaką socialinių paslaugų teikimo efektyvumui.

Modeliavimas yra vienas tyrime naudojamų metodų, kuris skirtas normatyvinėms 
prielaidoms apie socialinių paslaugų sistemos modernizavimo kryptims formuluoti. Mo-
delį galima apibrėžti kaip supaprastintą tikrovės reiškinio vaizdinį. Modeliai paprastai 
skirstomi į normatyvinius, aprašomuosius ir aiškinamuosius. Aprašomieji ir aiškinamieji 
modeliai skirti atspindėti faktiškai egzistuojančius reiškinius, o normatyviniais modeliais 
modeliuojama norima situacija, ideali reiškinio būsena. Normatyvinių modelių kūrimas 
yra įprastas pragmatinėje paradigmoje, jie plačiai naudojami socialiniuose moksluose. 
Normatyvinių modelių vertę lemia galimybė šiuos modelius taikyti praktikoje.

Atliktas tyrimas leidžia daryti pagrįstas išvadas apie viešojo valdymo modernizavimo 
iniciatyvų poveikį socialinių paslaugų sistemai bei konstruoti ir vystyti Lietuvos socialinių 
paslaugų sistemos modernizavimo modelį.

2.2. Socialinių paslaugų sistema: Lietuvos atvejo studija

2.2.1. Viešojo valdymo pokyčiai Lietuvoje: Vyriausybės veiklos kontekstas

Skirtingose valstybėse viešojo valdymo modernizavimo iniciatyvų pobūdį lėmė skir-
tingas kontekstas (istorija, geografinės sąlygos, politinė-administracinė šalies tradicija ir 
pan.), taigi susiduriama su konstruojamo modernizavimo būdų įvairove bei skirtingu 
modernizavimo turinio suvokimu. Lietuvos atvejis ypatingas tuo, kad daugelis sociali-
nių-kultūrinių procesų vyksta potvynių atoslūgių principu, t.y. netolygiai ir labai koncent-
ruotai, sąlyginai galima būtų išskirti kelių modernizacijos tipų egzistavimą: (1) forsuotas 
(paskubomis atliekamas) išorės subjektų arba nuosavo politinio elito atliekamas moder-
nizavimas; (2) nereguliuojama, evoliucinė modernizacija (arba vystymasis); (3) mišrus 
modernizavimas. 

Tradiciškai modernizacijos procesų pradžia Lietuvoje yra laikoma XIX a. pabaiga, 
kaišis procesas įvardijamas kaip nenuoseklus ir sudėtingas. Nepriklausomos tarpukario 
Lietuvos periodas pasižymėjo pakankamai nuosekliais modernizacijos procesas–urba-
nizacija, modernios pramonės plėtra ir pan.[50], modernizacijos procesams pristabdyti 
ir krypties pasikeitimui esminės įtakos turėjo sovietinės okupacijos laikotarpis. Lietuva 
ypatinga tuo, kad čia susiduria „vakarietiškos“ ir „rytietiškos“ modernizacijos tendenci-
jos. Lietuvai, kaip vienai iš pokomunistinių valstybių, Nepriklausomybės atkūrimo lai-
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kotarpiu būdingas spartus sąmoningas neoliberalios darbotvarkės įtvirtinimas, kuris per 
labai trumpą laiką sudarė prielaidas pajusti, kaip kuriasi ir plinta kapitalizmo sistema, kaip 
visuomenė „sluoksniuojasi“, t.y. skirstosi į segmentus per valdomo kapitalo ir politinės 
galios prizmę [236]. Lietuvos atvejis yra sudėtingas dėl kelių aspektų, t.y. pokomunistinės 
visuomenės išgyvena kelias krizes vienu metu, t.y. sisteminę kapitalizmo krizę bei poko-
munistinės visuomenės būdingą pereinamųjų visuomenių krizę. Struktūrinius pokyčius 
viešajame valdyme lemia įvairūs vidiniai ir išoriniai veiksniai: pasikeitę visuomenės lū-
kesčiai, kurie lemia naujus reikalavimus viešosios politikos ir viešojo sektoriaus institucijų 
veiklai, valdančių politinių jėgų pasikeitimas (keičiantis politinei valdžiai keičiasi ne tik 
politikos prioritetai, bet ir valdžios institucijų vidinė ir išorinė struktūra) [334, p. 39].

1.1.2 poskyryje aptarta, kad viešasis valdymas gali būti traktuojamas kaip saviorga-
nizuojanti sistema, kurios posistemės (arba elementai) yra laikomos funkcinės viešojo 
valdymo sritys (socialinių paslaugų sistema viešojo valdymo sistemos dalis), taip pat mo-
dernizavimas traktuojamas kaip priešingas saviorganizacijai (natūraliai sistemos veikimo 
būsenai) veiklai (pokyčių nustatymas, organizavimas ir siekis pakreipti sistemos veikimą 
norima linkme, tikintis aukštesnės sistemos veikimo kokybės, svarbu pažymėti, kad sie-
kiant realizuoti tokius pokyčius yra būtinos kelios sąlygos, tai yra pokyčių sąsaja su siste-
mos numatytais tikslais hierarchinių sistemos elementų veiklos kryptimis, į sistemą įei-
nančių elementų savarankiškumo laipsnio praradimas ir kt.). Sistemos veikimo pagrindus 
nusako Vyriausybių programos, atspindinčios būsimo viešojo valdymo vystymo kryptis 
bei tiksliniai strateginiai sistemos vystymo dokumentai. Viešojo valdymo modernizavi-
mas apima politinę ir administracinę dimensijas, „tradicinė (arba biurokratinė) valdymo 
sistema (kuri ir yra modernizavimo proceso atskaitos taškas) reikalauja, kad viešojo valdy-
mo procedūros ir institucijos būtų įtvirtintos teisėje. Demokratinėse valstybėse šie įgalio-
jimai priklauso politikams, jų priimami sprendimai dėl viešojo valdymo modernizavimo 
niekada nesuteikia teisinio reguliavimo diskrecijos administratoriams. Vyriausybė šiame 
kontekste yra unikali institucija, jos nariai vienu metu yra ir politinę atskaitomybę turintys 
reguliatoriai (tiek kolektyviai, tiek individualiai), ir tiesioginiai administracinio aparato 
vadovai“ [41, p. 11]. Taigi siekiant įvertinti viešojo valdymo transformacijas tikslingai bus 
apžvelgti svarbiausi Vyriausybių veiklos dokumentai(kaip sistemos vystymo prielaidos): 
Veiklos programose, kurios yra pagrindiniai veiklos krypčių nustatymo dokumentai (Vy-
riausybės veiklos periodui, kuris paprastai apima 4 metus, jeigu nesikeičia politinės galios 
centrų pasiskirstymas), numatomi paprastieji veiksmai, planuojamos reformos ar mo-
dernizavimo turinys. Vyriausybių veiklos programų apžvalgoje svarbiausi akcentai ten-
ka viešojo valdymo (viešojo administravimo, valstybės valdymo) bei socialinės apsaugos 
sritims, kurios sudaro galimybes aiškinti ir prognozuoti socialinių paslaugų sistemos bei 
valdymo transformacijas. 

Per nepriklausomybės laikotarpį Lietuvoje buvo suformuota 16 Vyriausybių, sistemi-
nė visų Vyriausybių programų apžvalga (viešojo valdymo ir socialinės apsaugos politi-
kos aspektais) pateikiama 3 priede. Apžvelgus Vyriausybių programų turinį, svarbu pa-
žymėti, kad socialinė politika, vienokia ar kitokia apimtimi aptariama visų Vyriausybių 
programose, daugelyje Vyriausybių programų aptariamos visos socialinės politikos sritys 
(pradedant užimtumo plėtra, baigiant migracija ir darbo santykių reguliavimu, sociali-
nės paslaugos siejamos išimtinai su socialine globa ir rūpyba). I, II, V, VI Vyriausybių 
programose akcentai ties socialinių paslaugų sistemos, infrastruktūros, teisinės bazės 
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kūrimu, socialinių paslaugų plėtros, VI Vyriausybės programoje deklaruojama socialinės 
apsaugos orientacija į rinką (be detalesnių nuorodų ar priemonių),VII Vyriausybės prog-
ramą lyginant su kitų Vyriausybių programomis Socialinių paslaugų sistemos vystymui 
skiriamas didesnis dėmesys, įvertinama socialinių paslaugų sektoriaus plėtros tendencija 
ir su tuo susijusios rizikos, planuojama parengti eilę norminių dokumentų, sudarančių 
prielaidas socialinių paslaugų sistemos veikimui, taip pat deklaruojami siekiai kurti socia-
linių paslaugų standartus ir pan. VIII–XII Vyriausybių programose socialinių paslaugų 
atžvilgiu planuojamos vykdyti priemonės, susijusios su socialinių paslaugų decentraliza-
vimu, aktyvios partnerystės ir bendradarbiavimo skatinimu ir pan., nuostatos iš esmės 
atkartoja viena kitą, tartum būtų tiesiog perkeliamos iš vienos programos į kitą, nuostatų 
turinys sudaro prielaidas teigti, kad siekiai yra deklaratyvaus pobūdžio, be detalesnės si-
tuacijos analizės ir konkrečių priemonių. Vyriausybės programinės nuostatos nenumato 
galimybių nuosekliam sistemos vystymui. XIII Vyriausybės programa socialinių paslaugų 
sistemos atžvilgiu išskirtinė, nes numato sistemos modernizavimo poreikį (nors Socia-
linių paslaugų modernizavimo koncepcija parengta ankstesnės Vyriausybės veiklos lai-
kotarpiu)bei siekius peržiūrėti finansavimo mechanizmą. Dėmesys socialinei apsaugai, o 
ypač socialinėms paslaugoms, slūgsta pradedant XIV Vyriausybės veikla, siekio vystyti ar 
tobulinti socialinių paslaugų sistemą apraiškų nerandama iki pat šios XVI Vyriausybės 
programos. Derėtų pastebėti, kad XIV Vyriausybės programoje užsimenama apie tikslų 
plėtoti socialinių paslaugų įvairovę, XV Vyriausybė akcentuoja poreikį institucinę globą 
keisti į paslaugas namuose, o XVI Vyriausybė programoje deklaruoja siekį vystyti sociali-
nes paslaugas šeimai bei gerinti jų kokybę. XV Vyriausybės programoje pastebima rizikų 
individualizavimo ir perkėlimo asmeniui (šeimai) tendencija, VII Vyriausybė programoje 
plėtojo siekius skatinti įvairių sektorių įsitraukimą į socialinių paslaugų teikimo procesą, 
savanorystę, socialines paslaugas šeimai ir pan., taip pat liudija analogiškus siekius, tačiau 
šalia to nėra vystomas savanoriško socialinio darbo principas ir pan. XIII ir XVIII (Social-
demokratinių) Vyriausybių programose deklaruojamas gerovės valstybės siekis, tiesa, 
priemonių ribotumas ir jų turinys praktiškai neatskleidžia gerovės valstybės egzistavimo 
užtikrinimo veiksmų.

O viešasis administravimas Vyriausybės veiklos objektu pirmąkart tampa tik VIII 
Vyriausybės programoje [41, p. 147]. Vyriausybės politika viešojo valdymo srityje apima 
funkcijų peržiūros, decentralizavimo, įgaliojimų ribų ir jų perdavimo, institucinės infra-
struktūros, strateginio planavimo ir kitus klausimus. Su NVV doktrina Vyriausybių pro-
gramose gali būti siejami viešojo valdymo efektyvumo siekiai, atskaitomybės ir strateginio 
planavimo mechanizmų įtvirtinimas ir vystymas, lyderystės įgūdžių formavimas. „Nuo 
XI Vyriausybės programos efektyvumo terminas „kolonizuoja“ Vyriausybių programas 
ir tampa pagrindiniu terminu, žyminčiu Vyriausybės veiksmų laukiamus rezultatus. Iš 
veikusių Vyriausybių programų išsiskiria XI („Naujosios politikos“) ir XV („Permainų“)
Vyriausybių programos, kuriose Vyriausybių lyderystės retorika apeliuoja į valdymo po-
kyčius“ [41, p. 147]. Analizuojant XV Vyriausybės planuojamus vykdyti veiksmus, galima 
daryti prielaidą, kad daugelis siekinių remiasi NVV doktrinos idėjomis (orientaciją į var-
totoją, strateginio planavimo sistemos pertvarka, rodiklių sistemos vystymą, sprendimų 
poveikio vertinimą, kompetencijų modelį ir pan.). Decentralizavimo strategija, kaip savi-
valdos veiklos savarankiškumo didinimo priemonė, minima VIII, IX, X, XII Vyriausybių 
programose. O XII Vyriausybės programa pasižymi tradicinio viešojo administravimo 
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modelio stiprinimo tendencijos rengiant profesionalius valstybės tarnautojus, karjeros 
sistemos vystymą ir stiprinimą ir pan. Bendradarbiavimo ir piliečių dalyvavimo siekiniai 
minimi X, XII, XIII, XVI Vyriausybių programose, tačiau skirtingame kontekste (X, XIII 
Vyriausybių programose tai daugiau deklaratyvios nuostatos be konkrečių priemonių nu-
matymo). 

Apibendrinant galima teigti, kad Vyriausybių programos tiek socialinių paslaugų sis-
temos vystymo, tiek viešojo valdymo sistemos tobulinimo klausimais pasisako fragmen-
tiškai, akcentuojant tik tam tikrus momentus (pvz., deklaruojamas begalinis decentraliza-
cijos siekis arba funkcijų peržiūra), veikiau reaguojant į ankstesnio laikotarpio problemas, 
nei planuojant reikalingus perspektyvoje veiksmus. Kai kurių Vyriausybių programų (ne-
paisant ideologinių skirtumų) programos atkartoja prieš tai veikusių Vyriausybių prog-
ramines nuostatas (tikimybės, kad rezultatai nebuvo pasiekti arba taikomas mechaninis 
požiūris į Vyriausybės veiklą).

Šalia Vyriausybės veiklos programų išanalizuoti ir strateginiai(pokyčių) dokumentai, 
kuriais oficialiai deklaruojamas siekis, vystyti/tobulinti/modernizuoti viešąjį valdymą 
(ypač galimo poveikio socialinių paslaugų sistemai aspektu). Retrospektyvinė ir pers-
pektyvinė viešojo valdymo tobulinimo priemonių apžvalga Lietuvoje sudaro galimybes 
identifikuoti pagrindines viešojo valdymo tobulinimo kryptis bei numatyti preliminarias 
vystymo tendencijas, tokiu būdu modeliuojant socialinių paslaugų sistemos plėtrą būtų 
užtikrinamas visos sistemos elementų integralumas bei sistemos vystymo nuoseklumas, 
kadangi visos sistemos veikimui priešingi veiksmai praktiškai neturi galimybių būti rea-
lizuoti. Šiuo tikslu atliekama viešojo valdymo modernizavimo, tobulinimo ir plėtros 
pagrindinių strateginių dokumentų istorinė apžvalga. 1.2.2 poskyryje aptartos viešojo 
valdymo modernizavimo kryptys ir turinys. Tradicinis administravimas, besiremiantis  
M. Weber idealiosios biurokratijos modeliu, yra seniausia viešojo valdymo doktrina, kuri 
grindžiama institucijų ir pareigybių hierarchija, griežta kontrolė bei valdymu, rašytinė-
mis procedūromis ir taisyklėmis [189, p. 5], kuris vis dar yra būdingas ir Lietuvai, t.y.  
(1) nustatyta aiški viešojo valdymo institucijų hierarchija (teisės aktais nustatyta organiza-
cijų kategorizacija pagal atliekamų funkcijų pobūdį, darbuotojų skaičių ir kt. reikalavimus 
bei reglamentuota galimybė teikti nurodymus žemesnio hierarchinio lygmens instituci-
joms ir pan.); (2) viešojo valdymo institucijų veikla grindžiama kompetencija ir funk-
cijomis; (3) Lietuvos valstybės tarnybos modelis pagrįstas karjeros modeliu. Lietuvai po 
nepriklausomybės atkūrimo būdinga nepaprastai sparti modernizacija diegiant tiek mo-
dernizmui, tiek postmodernizmui būdingus valdymo ir socialinių paslaugų diegimo prin-
cipus, sovietmečiu susiklosčiusių sociokultūrinių įpročių bei socialinių ryšių pagrindu 
[236]. Daugelis Lietuvoje įgyvendintų pokyčių buvo konstruojami orientuojantis į pažan-
gių šalių patirtį, kur ypač populiarūs buvo privataus sektoriaus valdymo metodų diegimo 
procesai viešajame valdyme, pokyčiai inicijuojami pagrindinėse valdymo sistemose – stra-
teginiame planavime ir valdyme, biudžeto planavime ir valdyme, žmogiškųjų išteklių val-
dyme ir institucinėje sąrangoje [334, p. 35]. Tokių metodologinių įrankių įvairovė vadina-
ma NVV vardu (doktrina), kurios diegimo pasekmės siejamos su mažinamomis valdžios 
apimtimis vykdant privatizaciją ir liberalizacijos procesus viešajame sektoriuje, dėmesys 
skiriamas veiklos rezultatų kontrolei bei administracinės kontrolės mechanizmų plėtrai, 
postų valstybės tarnybos modelio diegimu ir pan.4 priede pateikiama svarbiausių strategi-
nių vystymo dokumentų, skirtų viešojo valdymo tobulinimui, chronologinė apžvalga (nuo 
2004 m.), koncentruojantis ties viešojo valdymo tobulinimo/ modernizavimu.
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Viešojo administravimo modernizavimas Lietuvoje suprantamas kaip formalizuota 
siekiamybė, kuri reprezentuoja viešojo administravimo tobulinimo svarbą dabar ir pers-
pektyvoje [72, p. 12], viešojo valdymo modernizavimo iniciatyvos įgavo apčiuopiamas 
formas formalizavus ir institucionalizavus valdymo tobulinimo iniciatyvas viešojo admi-
nistravimo plėtros iki 2010m. strategijoje (toliau– Strategija), jos tęstinumas užtikrintas 
Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020m. strategija. Šių dokumentų detalesnė analizė 
sudaro galimybes identifikuoti pagrindines viešojo valdymo modernizavimo prielaidas ir 
kryptis bei galimybes mėginti įžvelgti konkrečios valdymo doktrinos, kuria remiamasi 
modernizuojant viešąjį valdymą bruožus. 2004—2010m. viešojo administravimo plėtros 
strategija nebuvo pirmasis bandymas strategiškai planuoti viešojo valdymo vystymą bei 
viešojo valdymo reformas, tačiau ji išskirtinė dėl savo parengimo prielaidų (tiesiogiai sie-
jama su stojimu į Europos Sąjungą).Dokumento pavadinimas „Viešojo administravimo 
plėtros strategija“, anot V. Nakrašo, liudija jos nuosaikumą [189, p. 15], vistik strategijos 
keliami tikslai: „modernizuoti ir racionalizuoti valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstai-
gų struktūrą, planavimo, organizavimo ir koordinavimo ryšius, įtvirtinti patikimą veiklos 
kontrolės vidaus audito sistemą, užtikrinti optimalų įgaliojimų, kompetencijos ir atsakomy-
bės paskirstymą centriniu, teritoriniu ir vietos savivaldos lygiais ir kt.“ yra ambicingi ir svar-
būs tiek viešojo valdymo sistemai, tiek visuomenei. 

Strategijos tikslai apima šiuos kertinius tobulinti reikalingus aspektus:
Į rezultatus orientuoto valdymo plėtra ir tobulinimas, jame susiformavę daugelis 

veiksmų ir priemonių (viešojo sektoriaus darbuotojų kompetencijos ir kvalifikacijos to-
bulinimas, stebėsenos ir veiklos vertinimo mechanizmų vystymas, sprendimų priėmimo 
procedūrų supaprastinimas, strateginio planavimo sistemos tobulinimas);

Viešojo sektoriaus institucijų vidinės infrastruktūros tobulinimas ir funkcijų peržiūra 
(teritorinio valdymo optimizacija, vidinių struktūrų modernizacija, vietos savivaldos sa-
varankiškumo didinimas);

Viešųjų paslaugų kokybės ir prieinamumo tobulinimas (kokybės vadybos sistemų die-
gimas, IT panaudojimo plėtra).

Strategijoje vienas svarbiausių skiriamųjų viešojo valdymo tobulinimo tikslų yra to-
bulinti į rezultatus orientuotą valdymą, kuris apima valstybės valdymo sistemos pertvar-
kymą, remiantis sisteminiu požiūriu ir vadybos pagrindais, veiklos priežiūros sistemoms 
sukūrimu ir vystymu [72, p. 12]. Į rezultatus orientuoto valdymo metodo diegimas ir vys-
tymas Lietuvoje apėmė daugelį susijusių šakinių veiklų. Svarbiausias į rezultatus orien-
tuoto valdymo aspektas yra valdymo tikslų nustatymas bei šių tikslų įgyvendinimas, t.y. 
veiklos rezultatai, kurie suteikia galimybę stebėti veiklą, jos rezultatus bei atitinkamai ją 
tobulinti, atsižvelgiant į gautą informaciją. Veiklos rezultatų stebėsenos modelio taiky-
mas yra efektyvi ir veiksminga viešojo administravimo tobulinimo priemonė bei užima 
centrinę vietą tarp į rezultatus orientuoto valdymo įrankių [72, p. 13]. Veiklos stebėsena 
bendriausia prasme suprantama kaip nuolatinis duomenų rinkimas ir analizė, siekiant 
atsiskaityti ir tobulinti valdymą. Lietuvoje veiklos stebėsena vykdoma dviem lygmeni-
mis – egzistuoja nacionalinių programų ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos pa-
naudojimo stebėsenos sistemos [334, p. 15]. Veiklos stebėsenos sistemos išvystymo lygis 
Lietuvoje nebuvo pakankamas: stebėsenos duomenys leido įvertinti programų tikslų ir 
uždavinių įgyvendinimo pažangą ar neįvykdymą [334, p. 15], tačiau priežasčių analizė 
yra praktiškai neatliekama, todėl mechanizmas natūraliai reikalauja vystymo ir plėtros. 
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Dar viena viešojo valdymo vystymo šaka Lietuvoje yra viešojo sektoriaus žmogiškųjų iš-
teklių kompetencijos klausimas. Viešojo administravimo sistemoje savarankiškai yra su-
kuriama mažai vidinių įrodymų, kurie yra būtina į rezultatus orientuoto valdymo veikimo 
prielaida. Lietuvoje viešajame sektoriuje dažniau yra remiamasi išorės ekspertų nuomone 
ir žiniomis, kurios paverčiamos įrodymais per perkamas rinkoje ekspertinių vertinimų 
paslaugas. Nepakankami valstybės tarnautojų analitiniai gebėjimai, duomenų rinkimo ir 
analizės suponuoja poreikį gauti reikalingą analitinę informaciją iš išorės [334, p. 13], šiuo 
aspektu valstybinio sektoriaus darbuotojų kompetencija tampa silpnąja į rezultatus orien-
tuoto valdymo grandimi.

Kita grupė viešojo sektoriaus tobulinimo veiksnių yra susijusi su viešojo sektoriaus 
institucijų funkcijų peržiūra, kuri laikoma vienu iš į rezultatus orientuoto valdymo įran-
kių. Viešojo valdymo institucijų funkcijų peržiūra, siaurinimas, optimizavimas Lietuvoje 
yra praktiškai kiekvieno strateginio dokumento, susijusiu su viešojo valdymo tobulini-
mu/modernizacija ar reformomis tekste bei kiekvienos Vyriausybės programoje. Funkcijų 
peržiūros veiklos periodiškumas bei vykdymas yra susijęs ir priklausomas nuo konteksto, 
kuriame vyksta. Mokslinėje literatūroje sutinkama tokia valstybių tipologizacija: (a) siste-
minės transformacijos šalys (daugiausiai Vidurio ir Rytų Europa), kur galima išskirti dvi 
funkcijų peržiūros bangas: laikotarpis, apimantis šalių perėjimo į demokratinę valdymo 
santvarką, tuo metu buvo siekiama peržiūrėti valdžios institucijų funkcijas ir apibrėžti 
jas taip, kaip jos apibrėžtos Vakarų šalyse bei laikotarpis nuo 1995 m. iki 2000 m., ku-
ris siejamas su Vidurio ir Rytų Europos šalių pasirengimu narystei Europos Sąjungoje;  
(b) Išsivysčiusios Vakarų šalys (JAV, Kanada, Jungtinė Karalystė ar Nyderlandai ir pan.), 
kuriose funkcijų peržiūra siejama su Naujojo viešojo valdymo idėjomis[334, p. 42]. Šios 
veik los paskirtis yra peržiūrėti viešojo valdymo institucijų funkcijas, siekiant jas optimi-
zuoti, racio nalizuoti jų paskirstymą, o tai turėtų didinti valdžios institucijų veiklos efek-
tyvumą. Sisteminės transformacijos šalyse funkcijų peržiūra dažniausiai suprantama kaip 
savarankiška, vienkartinė viešojo administravimo reformos iniciatyva, išsivysčiusiose 
Vakarų šalyse funkcijų peržiūros dažniau atliekamos reguliariai, paprastai jas atliekant 
taikoma vienoda metodika, o funkcijų peržiūra tampa sudėtine platesnių viešojo valdy-
mo tobulinimo iniciatyvų dalimi [334, p. 42]. Lietuva, nors ir turėtų priklausyti sistemi-
nės transformacijos šalių grupei, tačiau funkcijų peržiūra joje yra tapusi nuolatine veikla. 
Funkcijų peržiūra apima tiek vertikalų, tiek horizontalų lygmenis, kalbama tiek apie cent-
rinės valdžios institucijų funkcijų peržiūrą, tiek apie funkcijų pasidalijimą tarp centrinės 
ir regioninės municipalinės valdžios lygmenų. Šiame kontekste tampa aktualūs ne tik efek-
tyvesnio funkcijų realizavimo klausimai per tobulintiną institucinę infrastruktūrą, bet ir 
visų tipų decentralizacijos procesai (privatizavimas, dekoncentravimas ir kt.).

Kitas svarbus viešojo sektoriaus tobulinimo veiksmų blokas Strategijoje apima viešųjų 
ir administracinių paslaugų kokybės ir prieinamumo bei viešumo klausimus: kokybės va-
dybos sistemų diegimo klausimai, standartizuotos viešos informacijos pateikimas, infor-
macinių technologijų panaudojimo plėtra tampa viešojo sektoriaus aktualijomis.

Anot V.Nakrošo, „Strategijos negalima susieti nė su viena konkrečia viešojo valdymo 
doktrina“ [189, p. 15], tačiau svarbu pažymėti, kad strategijoje išdėstyti siekiai: tobulinti 
viešojo administravimo sistemą vystant į rezultatus orientuoto valdymą; sprendimų pri-
ėmimo procedūrų supaprastinimą, viešųjų paslaugų kokybės gerinimą diegiant kokybės 
vadybos sistemas, kokybės standartų parengimą didinti valstybės tarnautojų administ-
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racinius gebėjimus ir kt., taigi deklaruojamas į rezultatus orientuoto valdymo vystymas. 
Apskritai Lietuvoje pastarojo dešimtmečio reformos apibūdinamos kaip besiorientuojan-
čios į rezultatus orientuoto valdymo diegimą, ypač į stebėsenos sistemos vystymą [72, p. 
17]. Anot K.Schedler, NVV yra į rezultatus orientuoto valdymo pagrindas ir išraiška [227]. 
Apskritai NVV Lietuvoje nėra naujas reiškinys, jos diegimo Lietuvoje pirmosiomis ap-
raiškomis yra laikoma strateginio planavimo reforma, kuri atspindima viešojo administ-
ravimo plėtros iki 2010m. strategijoje, t.y.: viešojo valdymo efektyvumo paieškos diegiant 
ir vystantį rezultatus orientuoto valdymo modelį su visais jo įrankiais, rinkos liberalizacija 
per funkcijų peržiūros mechanizmus, viešųjų paslaugų teikimo privatizavimo plėtra per 
NVO ir privataus sektoriaus įtraukimą, kontraktavimo principų diegimas, mokymasis 
vykdant „gerąją patirtį“, veiklos rezultatų kontrolės ir priežiūros mechanizmų vystymas 
vykdant kiekybinių rodiklių sistemą, projektinio ir programinio valdymo principų diegi-
mą ir kt. Nors Strategijos įgyvendinimas pradžioje nebuvo itin sėkmingas, nes ši biurokra-
tinė (vykdomosios valdžios institucijų parengta) strategija nebuvo laikoma „politine“ nuo-
savybe, taigi jai trūko politinio palaikymo bei strategijos įgyvendinimas buvo vykdomas 
pasitelkiant legalistinį, ne vadybinį požiūrį, t.y. per teisinio reglamentavimo tobulinimą, o 
ne pasitelkiant programinio (projektinio) valdymo metodus [189, p. 16], vistik Strategijoje 
Lietuvos viešojo valdymo sistemoje yra įdiegta daugelis įrodymais grįsto valdymo priemo-
nių, pvz.: veiklos rezultatų stebėsena, biudžeto programų vertinimas, sprendimų poveikio 
vertinimas, Europos Sąjungos struktūrinės paramos vertinimas, veiklos auditas, funkcijų 
analizė/ peržiūra, užsakomieji moksliniai tyrimai, vidiniai ministerijų ir kitų valdžios ins-
titucijų analitiniai darbai, tačiau šių priemonių institucionalizacijos lygis yra skirtingas 
[334, p. 13]. Šalia Strategijos (nuo 2009m.) įgyvendinimo Lietuvoje buvo vykdomas ir 
„Valdymo, orientuoto į rezultatus tobulinimo“ projektas, finansuojamas Europos Sąjun-
gos lėšomis, projektu buvo siekiama įgyvendinti nemažai į rezultatus orientuoto valdymo 
įrankių – veiklos vertinimo, stebėsenos, programų vertinimo, sprendimų projektų povei-
kio vertinimo mechanizmai. 2011m. Lietuvoje buvo atliktas į rezultatus orientuoto valdy-
mo vieno iš svarbiausių elementų – veiklos vertinimo diegimo lygio vertinimas. Veiklos 
valdymo analizei ir brandai nustatyti autoriai pasitelkė G. Bouckaert ir J. Halligan veiklos 
valdymo lyginamosios analizės modelį, kuris rėmėsi šiais pagrindiniais komponentais: (a)
veiklos vertinimu; (b) informacijos apie veiklos rezultatus institucionalizavimu; (c)veiklos 
informacijos naudojimu. Veiklos valdymo brandos lygis nustatomas vertinant išvardin-
tus komponentus pagal du pagrindinius kriterijus: plotį ir gylį. Pagal tris komponentus  
G. Bouckaert ir J. Halligan identifikavo 4 skirtingo pažangos lygio veiklos valdymo ti-
pus – Veiklos administravimas, Veiklų rezultatų valdymas, Veiklos rezultatų valdymas ir 
Veiklos valdysena[334, p. 21].E.Rimkutė ir I.Kirstukaitė, atlikdamos analizę, konstatavo, 
kad Lietuvoje į rezultatus orientuoto valdymo diegimo patirtis yra dar labai menka, to-
dėl tikėtis aukščiausio veiklos vertinimo brandos lygio nederėtų. Analizuodamos Lietuvos 
veiklos valdymo sistemą ir jos brandos lygį pagal identifikuotus pločio ir gylio kriterijus, 
autorės visus tris veiklos valdymo komponentus apibūdino ir priskyrė vienam iš 4 veiklos 
valdymo tipų. Įvertinusios veiklos valdymo sistemos pažangumą Lietuvoje, autorės tei-
gia, „kad veiklos valdymo sistemai yra būdingi Veiklų rezultatų valdymo bruožai“ [334,  
p. 36].Anot autorių, „yra nemažai požymių, kad atskiruose veiklos valdymo komponen-
tuose pereinama prie veiklos rezultatų valdymo“ [334, p. 36], tačiau „nepakankamas veik-
los informacijos naudojimas veiklos tobulinimui net ir esant sudarytoms palankioms 
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sąlygoms neleidžia peržengti Veiklų rezultatų valdymo ribos“ [334, p. 36]. Lietuvai iš-
kyla didelis iššūkis vienu metu judėti dviem kryptimis, t.y. realizuoti būtinas aplinkybes 
veik los administravimui tinkamai funkcionuoti bei veiklos rezultatų valdyme bei vykdyti 
veiksmus, reikalingus pereiti prie veiklos rezultatų valdymo[334, p. 36]. Ši analizė nurodo 
vieno iš į rezultatus orientuoto valdymo įrankio – veiklos vertinimo, vystymo kryptį ir 
plėtros tendencijas. Apskritai visos strategijos, tarp jų ir veiklos vertinimo mechanizmo, 
tęstinumu vyriausybiniu lygmeniu yra siekiama užtikrinti Viešojo valdymo tobulinimo 
2012–2020 m. programą (toliau – Programa), kurios pagrindinis tikslas yra „,didinti viešo-
jo valdymo procesų atvirumą ir skatinti visuomenę aktyviai juose dalyvauti, teikti geros ko-
kybės administracines ir viešąsias paslaugas, stiprinti strateginio mąstymo gebėjimus viešojo 
valdymo institucijose ir gerinti jų veiklos valdymą“. Pažymėtina, kad Programa apima pla-
tesnį spektrą priemonių nei Strategija, tačiau taip pat tęsia į rezultatus orientuoto valdymo 
modelio diegimo plėtrą, ypač per stebėsenos ir, jau minėto, vertinimo mechanizmų plėtrą. 

Vienas iš tikslų blokų Programoje apima viešųjų paslaugų tobulinimo kryptis, šių 
veiksmų priežastys yra „neinventorizuotos viešojo sektoriaus teikiamos paslaugos, nenusta-
tytas tikslus jų kiekis, apimtis ir tikslingumas“; „neidentifikuoti visi esami ir galimi paslaugų 
teikėjai“ [315], tokie teiginiai sudaro prielaidas teigti, kad „valstybės žinios apie teikiamų 
viešųjų paslaugų turinį yra nepakankamos ir šios problemos žymi spragas biurokratinia-
me valdyme“ [41, p. 159]. Šias spragas planuojama pildyti sprendžiant viešojo sektoriaus 
darbuotojų kompetencijos klausimus, ypač pabrėžiant lyderystės bei strateginio mąstymo 
įgūdžius, pastarieji yra aktualūs tiek NVV kontekste, tiek naujojo viešojo valdyme. Svar-
bus akcentas Programoje tenka piliečių dalyvavimo formų viešajame valdyme plėtrai, jį 
siekiama vystyti tiek viešųjų paslaugų kokybės vertinimo, tiek viešųjų paslaugų kokybės 
standartų nustatymo bei sprendimų priėmimo ir konsultavimo procesų kontekstuose, ta-
čiau vystymas apima tik miglotų teisinių prielaidų dalyvavimui sudarymą ir, „nepaisant 
retorikos, nenumato mechanizmo, kaip turėtų visuomenė realiai dalyvauti sprendimų pri-
ėmime“[41, p. 160].

Viešosios valdžios vertybes (skaidrumą, viešumą ir pan.) siekiama užtikrinti centrali-
zuotai pateikiant standartizuotą informaciją visuomenei prieinamomis formomis. Tačiau 
pati prielaida, kad informacijos apimtys ir prieinamumas skatina skaidrumą nėra visai 
tiksli, galbūt būtų galima veikiau kalbėti apie atvirumą ir informacijos prieinamumą. 

Viešojo sektoriaus efektyvumas siejamas su funkcijų peržiūra, optimizavimu, perskirs-
tymu, didesniu decentralizacijos laipsniu ir privatizavimo procesais, o viešųjų paslaugų 
kokybė ir prieinamumas su kokybės sistemų diegimo plėtra bei municipalinio lygmens 
savarankiškumo didinimu (taip pat ir finansavimo mechanizmų peržiūra) vidine vietos 
savivaldos decentralizacija bei išorine viešųjų paslaugų teikimo centralizacija (per viešųjų 
paslaugų centrų steigimą). Tačiau privataus sektoriaus veiklos elementų diegimas bendra-
jame administraciniame reglamentavime ir praktikoje vyksta detalizuojant procedūras, 
dėmesį telkiant ties teisiniu reglamentavimu, todėl „Vyriausybė išlaiko visus teisinius sver-
tus prireikus taikyti hierarchinio valdymo priemones“[41, p. 152].

Pastebėtina, kad Programoje teoriškai aptinkama visus 1.2.1 poskyryje įvardytus vals-
tybinio aparato modernizavimo ramsčius bei modernizavimo strategijos formalų įtvirtini-
mą. Anot M.Bileišio, Viešojo valdymo tobulinimo programa radikalių viešojo administra-
vimo pokyčių nenumato dėl kelių priežasčių: (1) programa sudėtinga įtvirtinti su teisiniu 
reglamentavimu ir jo pokyčiais susijusias pertvarkas; (2) nėra pagrįstų prielaidų teigti, 
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kad įgyvendinant programą keisis viešųjų organizacijų tinklas ar vyraujanti administra-
cinė kultūra [41, p. 159]. M.Bileišis teigia, kad „vadybines idėjas yra numatoma „įvilkti“ 
į tradicinį administracinį procesą, per didesnę ir detalesnę valdymo formalizavimą, išlai-
kant nusistovėjusius pavaldumo ir organizavimo ryšius“ [41, p. 159]. Programa gali būti 
laikoma ir pagrindiniu dokumentu, sudarančiu prielaidas (juridinį pagrindą inicijuoti) 
siekti teisinio reglamentavimo pokyčių, kurie galėtų pretenduoti į radikalesnius veiksmus, 
hipotetiškai galima svarstyti ar įstatymu įtvirtinta Viešojo valdymo programa būtų efekty-
vesnis įrankis modernizavimo veiksmams vykdyti, tačiau tokiu atveju kyla kitų pavojų: (1) 
konsensuso tarp skirtingų politinių jėgų suradimas; (2) procedūrinių svarstymo terminų 
trukmė ir pan., kurie gerokai apsunkintų procesą, o priemonių įgyvendinimas ir kontrolė 
vis tiek patektų į Vyriausybės kompetencijos sritį.

Apibendrinant dokumentų apžvalgą, svarbu akcentuoti, kad tiek strategijoje, tiek 
prog ramoje remiamasi NVV doktrinos elementais bei aptinkami tam tikri post -NVV 
doktrinos (pvz. naujojo viešojo valdymo modelio) bruožai, pastarieji ypač būdingi Prog-
ramos siekiniams. Aptarus viešojo valdymo vystymosi tendencijas ir galimą plėtrą Lietu-
voje de facto vertinga būtų diskutuoti apie pasirinkto modernizavimo turinio tinkamumo, 
t.y. apie viešojo valdymo doktrinos turinio ir diegiamų elementų tinkamumą Lietuvos vie-
šojo valdymo tradicija bei įvertinti galimas alternatyvas. 

Anot V.Nakrošio, „Partinės logikos ir NVV derinys gali būti prieštaringas ir pavojingas 
Rytų ir Vidurio Europos šalyse. Kadangi NVV doktrina nedavė gerų rezultatų žemyninės 
Europos šalyse, jos sprendimai mažai atitinka Lietuvos problemas ir nėra tvirtų įrodymų, 
kad NVV gali efektyviai veikti Lietuvoje, viešojo valdymo reformų metu ją siūloma taikyti 
ribotai ir selektyviai“[189, p. 1]. Taigi pagrindinė reformų, paremtų NVV doktrina, vykdy-
mo problematika siejama su skirtingos administravimo tradicijos suponuojamomis refor-
mų įgyvendinimo aplinkybėmis, todėl valdančiajai daugumai suteikiami platesni valdingi 
įgaliojimai bei veiksmų laisvė. Kitoks politinis, administracinis ir teisinis kontekstas lemia 
skirtingus NVV paremtų reformų įgyvendinimo rezultatus (pvz. ,aukšto korupcijos pa-
sireiškimo lygmens valstybėse didesnių valdingų įgaliojimų bei autonomijos suteikimas 
viešojo valdymo institucijoms bei šio sektoriaus darbuotojams gali turėti absoliučiai pra-
žūtingų pasekmių [189, p. 20]. NVV taikymo rezultatai daugelyje šalių sukėlė abejonių 
dėl šios doktrinos efektyvumo, pvz., agentūrizacija, kurios problematika buvo sprendžia  
po–NVV doktrinų priemonėmis [189, p. 20 ] (jungiant agentūras, siekiant geresnio jų 
veiklos koordinavimo), sudėtingas NVV rezultatų efektyvumo vertinimas ir jo proble-
matika (dėl laiko ir rezultatų aktualumo išnykimo), nesudaro galimybių teigti, kad NVV 
vykdyti pokyčiai atnešė pozityvių pokyčių. Natūralu, kad po NVV besiformuojančiai val-
dymo modeliais siekiama spręsti ne tik tradicinio viešojo administravimo, bet ir NVV 
sukeliamas viešojo valdymo problemas ir šie metodai laikomi pažangesni vien dėl to, kad 
nauja idėja iš principo atrodo patrauklesnė ir pranašesnė, ypač dėl to, kad jos ne rezul-
tatyvumas neįrodytas (kadangi po NVV valdymo doktrina grindžiami pokyčiai dar yra 
kūrimo ir vystymo stadijoje), taigi NVV skeptikai ir NVV doktrina jau spėję nusivilti buvę 
jos šalininkai, aktyviai skatina orientuotis į efektyvesnių viešojo valdymo tobulinimo būdų 
paieškas. 

Dokumentų analizė suteikia galimybes išskirti šias pagrindines viešojo valdymo tobu-
linimo kryptis, pateikiamas žemiau esančioje lentelėje.
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14 lentelė. Viešojo valdymo Lietuvoje plėtros kryptys

Tikslas Sumanus, efektyvus, dalyvavimu grįstas valdymas

Uždavinys Strategiškai pajėgus ir 
efektyvus valdymas

Atviras ir įgaliojimus 
suteikiantis valdymas

Visuomenės poreikius 
atitinkantis valdymas

Priemonė Į rezultatus 
orientuotas 
valdymas

Funkcijų ir 
struktūros 
optimi-
zavimas

Viešosios informacijos 
prieinamumas

Viešųjų paslaugų 
prieinamumas

Lyderystės ir 
strateginio 
valdymo 
įgūdžiai

Sprendimų 
priėmimo 
procedūrų 
supapras-
tinimas

Viešojo valdymo 
demokratizacija

Viešųjų paslaugų kokybė

Metodas Veiklos 
vertinimo ir 
stebėsenos 
mechanizmų 
plėtra

Funkcijų 
peržiūra

Viešosios 
informacijos 
turinio 
unifikavimas 
ir skelbimo 
centrali-
zavimas

Konsulta-
vimosi mecha-
nizmų 
diegimas

Viešųjų 
paslaugų 
teikimo 
centra-
lizacija

Viešųjų 
paslaugų 
kokybės 
vertinimo 
sistemų 
diegimas

Kompetencijų 
modelio 
diegimas ir 
tarnautojų 
mokymai

Įrodymais 
grįsti 
sprendimai

Decentra-
lizavimas ir 
privatizavimas

Dalyvavimo 
mecha-
nizmų plėtra 
(įtraukiantį 
paslaugų 
charakteristikų 
nustatymą 
bei kokybės 
vertinimą

Vidinis 
decentra-
lizavimas

IRT 
panaudojimo 
plėtra 
duomenų 
kaupimas ir 
sisteminimas, 
registrai

Tikėtinas 
rezultatas

Efektyvi, skaidri, vadybiška 
valdžia

Piliečių ir bendruomenių 
pilietinis sąmoningumas bei 
dalyvavimas valdyme.

Kokybiškos ir prieinamos 
viešosios paslaugos

Šaltinis: sudaryta autoriaus [335, 315]. 

Svarbu pažymėti, kad perspektyviniai svarbiausi viešojo valdymo tobulinimo doku-
mentai iš esmės apima tiek NVV, tiek post-NVV doktrinų elementus, nors šių doktrinų 
kontekste yra puoselėjamos skirtingos, o kai kuriais aspektais net priešingos idėjos ir vie-
šojo valdymo vertybės, tačiau jų integracija gali vesti naujos kokybės link. Taigi, nepai-
sant egzistuojančios požiūrių į viešojo valdymo sistemos modernizavimo turinį Lietuvoje 
įvairovės ir galimų rizikų, šiandien ilgalaikiuose strateginio vystymo dokumentuose (tiek 
Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020m. programoje, tiek strategijoje „Lietuva 2030“ 
identifikuotos viešojo valdymo modernizavimo/ vystymo kryptys siejamos su NVV ir 
post-NVV (naujojo viešojo valdymo) doktrinų turiniu. Natūralu, kad šie dokumentai, 
kaip ir bet kuris kitas dokumentas gali ir netgi turi būti keičiami, tikslinami ir tobulinami 
atsižvelgiant į konteksto realijas, tačiau šiuo metu vystomos ir modeliuojamos funkcinių 
viešojo valdymo posistemių ar elementų modernizavimo (plėtros) strategijos turėtų ati-
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tikti (ar bent neprieštarauti) viešojo valdymo sistemos tobulinimo logiką, priešingu atve-
ju gali suveikti įėjimo į saviorganizuojančią sistemą blokavimo mechanizmai. Taip pat 
svarbus akcentas tenka viešojo valdymo plėtros vykdymo procesui. Tikslinga paminėti, 
kad pokyčių vyksmą lemia politinių partijų susitarimas dėl strateginių viešojo valdymo 
plėtros krypčių bei tiek politikų, tiek administratorių palaikymas ir valia vykdyti planuo-
jamus pokyčius, o tai tampa svarbu sistemos saviorganizacijos proceso ciklų bei jų sąsajų 
su rinkiminiais laikotarpiais ir Vyriausybių kaita kontekste. Anot V.Nakrošio, yra svarbu 
derinti politines ir biurokratines viešojo valdymo reformas, siekiant mažesnio atotrūkio 
ir didesnės integracijos tarp politikų ir administratorių, taip pat tikslinga derinti skirtin-
gus viešojo valdymo reformų įgyvendinimo būdus, akcentuojant vadybinį, o ne legalistinį 
požiūrį [ 189, p. 27]

2.2.2.  Socialinių paslaugų sistemos genealogija Lietuvoje Nepriklausomybės  
 laikotarpiu

Šiame poskyryje siekiama apžvelgti pagrindinių įvykių tinklą formuojant ir vystant 
socialinių paslaugų sistemą, kuris yra ribojamas tam tikro periodo. Socialinių paslaugų 
sistema per ganėtinai trumpą periodą (nepriklausomybės metus) apėmė tiek kūrimosi, 
tiek reformavimo ir vystymo aspektus. Socialinių paslaugų sistema Lietuvoje pradėta kurti 
1990m.[293], įteisinant socialinių paslaugų teikimą. 1991–1998 m. laikotarpis laikomas 
kiekybiniu Lietuvos socialinių paslaugų sistemos plėtros šuoliu, t.y. plečiamas socialinių 
paslaugų skaičius ir vystoma socialinių paslaugų infrastruktūra. 1998–2006 m. sąlyginai 
galima priskirti antrajam socialinių paslaugų plėtojimo etapui, kuriame plėtros akcentai 
buvo perkeliami nuo kiekybinių rodiklių kokybinių link[119]. Nuo 2006m. vykdomas 
nuosaikus socialinių paslaugų infrastruktūros vystymas be radikalių reformacinių prie-
monių, ženklių sistemos kokybinių pokyčių nepastebima, juntama tam tikra stagnacija 
(ankstesniame skyriuje aptartų Vyriausybių programų kontekstas)vystant socialinių pas-
laugų sistemą, o tai galėtų reikšti, kad socialinių paslaugų sistema funkcionuoja maksima-
liai efektyviai, tačiau net ir tokiu atveju aplinkos pokyčiai turėtų iššaukti bent evoliucinio 
pobūdžio pokyčius arba byloti apie nepakankamą dėmesį šios sistemos vystymui ir plėtrai.

Šios disertacijos temos atžvilgiu aktualūs yra sistemos pokyčių(reformavimo, mo-
dernizavimo, vystymo) laikotarpiai. Socialinių paslaugų sąmoningo vystymo chronolo-
gija legislatyviniu aspektu gali būti stebima per kelis, socialinių paslaugų sistemai svar-
bius dokumentus, t.y. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. gegužės 9 d. nutarimu  
Nr. 360 patvirtiną Socialinės paramos koncepciją, kurioje įtvirtintos socialinių paslaugų 
teikimo prielaidos bei sąlygoms Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 1998 m. rugsėjo 
4 d. įsakymą Nr. 137„Dėl Socialinių paslaugų namuose plėtojimo krypčių ir Stacionarių 
globos įstaigų darbo efektyvumo didinimo nuostatų patvirtinimo“; Lietuvos Respubli-
kos Vyriausybės 2002 m. vasario 6 d. nutarimą Nr.171 „Dėl Socialinių paslaugų teikimo 
reformos koncepcijos patvirtinimo“; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo  
18 d. nutarimą Nr. 1178 „Dėl socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros 2004–2006 metų 
programos patvirtinimo“”, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 12 d. nutari-
mą Nr. 1000 „Dėl Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros 2007–2009 metų programos 
patvirtinimo“. Šių dokumentų (epizodų) esminių siekių apžvalga pateikiama 4 priede.
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15 lentelė. Socialinių paslaugų sistemos pokyčių Lietuvoje konceptualizavimas

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SISTEMOS POKYČIŲ LIETUVOJE KONCEPTUALIZAVIMAS

I. Epizodas
Socialinių paslaugų 

namuose plėtojimo kryptys
( 1998m.)

II. Epizodas
Socialinių paslaugų teikimo 

reformos koncepcija
(2002–2004m.)

III. Epizodas
Socialinių paslaugų 

infrastruktūros plėtra
(2004—2009m.) 

Periodas (a) 2004–2006
Periodas (b) 2007–2009

ĮVYKIAI
I(1) teikti įvairių rūšių 
socialines paslaugas 
žmonėms namuose;
I(2) kurti integruotą 
pagalbos namuose sistemą, 
pirminės sveikatos 
priežiūros paslaugas 
bendruomenėje sujungiant 
su socialinių paslaugų 
teikimu namuose, 
apibrėžiant atskirų 
specialistų atsakomybę;
I(3)Į socialinių paslaugų 
namuose teikimą 
įtraukti nevyriausybines 
organizacijas bei 
neformalius paslaugų 
teikėjus (savanorystės 
principas) [326]

ĮVYKIAI
I1Fukcijų perskirstymas SP 
organizavimo srityje tarp 
atskirų valdymo lygmenų;
I2socialinių paslaugų 
planavimo funkcijos 
perdavimas municipaliniam 
lygmeniui;
I3 bendros socialinių paslaugų 
poreikio nustatymo sistemos 
sukūrimas bei atsakomybes 
įteisinimas;
I4 skatinti socialinių paslaugų 
teikėjų konkurenciją: socialinių 
paslaugų finansavimo kaita 
(paslaugų, ne institucijų 
finansavimas); socialinių 
paslaugų pirkimo modelio 
diegimas
I5 diferencijuoti socialinių 
paslaugų apmokėjimą 
(solidariai ir valstybės ir 
municipalinio lygmens);
I6 minimalių reikalavimų 
socialinių paslaugų sistemai 
sukūrimas, socialinių paslaugų 
kokybės vertinimo ir kontrolės 
mechanizmų sukūrimas ir 
socialinių paslaugų gavėjų 
įtraukimas į šį procesą;
I7 skatinti informacijos sklaidą 
apie teikiamas paslaugas [320 ]

ĮVYKIAI
I(a)1dekoncentruoti ir 
decentralizuoti socialinių paslaugų 
organizavimą ir teikimą;
I(a)2 mažinti socialinių paslaugų 
infrastruktūros skirtumus 
savivaldybėse ir regionuose;
I(a)3 plėsti nestacionarių 
socialinių paslaugų įstaigų tinklą, 
rūpintis, kad jos teiktų kuo 
įvairesnes socialines paslaugas;
I(a)4modernizuoti soc. paslaugų 
įstaigų materialinę bazę;
I(a)5 skatinti socialinių, švietimo 
ir sveikatos sistemų sąveiką;
I(a)6 vietos bendruomenių 
įtraukimas į programos 
įgyvendinimą, bendradarbiavimo 
plėtra;
I(a)7 finansavimo šaltinių 
panaudojimo įvairovės 
užtikrinimas [321]
I(b)1 tolesnė socialinių paslaugų 
organizavimo ir teikimo 
decentralizacija, socialinių 
paslaugų infrastruktūros skirtumų 
mažinimas savivaldybėse;
I(b)2 kompleksinio socialinių 
paslaugų tinkle bendruomenėse 
plėtra, įvairesnių, geros kokybės 
socialinių paslaugų, orientuotų į 
pagalbą šeimoms plėtra;
I(b)3 bendruomenių įtrauktis, 
bendradarbiavimo skatinimas, 
viešojo ir privataus sektoriaus 
partnerystės formų paieška;
I(b)4 socialinių paslaugų 
infrastruktūros plėtrą skatinti 
įvairesnių finansavimo šaltinių 
pagrindu[322].

Šaltinis: sudaryta autoriaus pagal M.Barzelay, F.Gaetani, J.C.Cortazar Velarde, G.Cejudo [ 30, p. 356].
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Šie dokumentai atskleidžia socialinių paslaugų sistemos vystymo dinamiką bei kryp-
tis ir nukreipti į socialinių paslaugų sistemos vystymą. Nors šio skyriaus užduotis nėra 
kritiškai vertinti aptartų vystymo ir plėtros dokumentų turinį įvykdymo prasme, vistik 
svarbu pažymėti, kad šie dokumentai sunkiai pretenduoja į strateginius, kompleksinius, 
sisteminius socialinių paslaugų transformavimo dokumentus, su tam tikra situacijos ana-
lize, metodologiniu pagrindimu, priemonių planais (programomis), nukreiptais į siste-
mos vystymą. Socialinių paslaugų sistemos vystymo (reformavimo/plėtros) dokumentų 
sąsajos su viešojo valdymo sistemos plėtros veiksmais, aptartais ankstesniame skyriuje yra 
abejotinos (dėl dokumentų parengimo laikotarpių skirtumo ir formuojamų pagrindinių 
tikslų), tiesa, svarbu paminėti, kad egzistuoja tam tikri bendrumai tarp viešojo valdymo 
sistemos bei socialinių paslaugų sistemos, kaip viešojo valdymo sistemos dalies, siekinių 
(2.2.1poskyris): viešųjų/socialinių paslaugų kokybė ir prieinamumas, viešojo valdymo sis-
temos/ socialinių paslaugų sistemos decentralizavimas; piliečių įtrauktis į viešąjį valdymą/
socialinių paslaugų valdymą; viešųjų paslaugų/socialinių paslaugų teikimo kontrolės me-
chanizmų bei infrastruktūros plėtra.

Detaliau bus panagrinėta Socialinių paslaugų teikimo reformos koncepciją, kuri pa-
rengta siekiant sąmoningai organizuoti socialinių paslaugų sistemą kitokiu būdu, nu-
rodant pokyčių turinį bei pokyčių realizavimo strategijas. Tai vienintelis aptiktas doku-
mentas, kuris įvardijamas kaip reformuoti sistemą skirtas dokumentas. Šio dokumento 
detalesnė analizė suteikia galimybę atsakyti į klausimus: kodėl ir kokie pokyčiai vyko so-
cialinių paslaugų sistemoje nuo 2002m. bei atskleidžia egzistuojančios socialinių paslaugų 
sistemos kūrimosi prielaidas. Atsižvelgiant į tai, kad politinis procesas yra komponuoja-
mas iš paralelių ir nuoseklių įvykių bei siekiant išanalizuoti, kaip ir kodėl buvo priimami 
viešosios valdžios sprendimai, reikalinga identifikuoti ir susisteminti konkrečioje srityje 
vykusius įvykius bei paaiškinti jų pradžios taškus, progresą ir pabaigą. 16 pav. pavaiz-
duota galima įvykių sekos analizės konstrukcija – analizės naratyvinė struktūra (bendroji 
schema), kurią sudaro (a) bazinis elementas, per kurį yra studijuojama patirtis yra įvykis. 
Įvykių rinkinys tiesiogiai susijęs su nepriklausomu ir analitiniu procesu, apibrėžiančiu epi-
zodą; (b)epizodai yra kuriami per susijusius įvykius (praeities ir dabarties); (c) praeities 
įvykiai apima veiklas, įvykusias prieš epizodą. Praeities įvykiai įgalina suprasti pradžios 
(įeigos) situaciją, įskaitant faktorius, darančius įtaką pokyčių darbotvarkės procesams; (d)
dabarties įvykiai apima tą patį periodą kaip ir epizodas; (e)dabarties įvykiai gali apimti ir  
(f) susijusius įvykius, kurie sutampa su epizodu, bet yra labiau paliesti epizodo įvykių nei 
kiti aplinkoje vykę įvykiai[30, p. 355]; (g)vėlesnieji įvykiai įtraukiami į atvejo tyrimo tinklą 
dėl tyrimo tikslų bei siekių atskleisti aktualius praeities istorinius) epizodus.

Parengta schema suteikia galimybę generuoti informaciją: (a) kiekvienam įvykiui ar 
subįvykiui epizode; (b) visai epizodo visumai; (c) palyginimui tarp skirtingų periodų [30, 
p. 356].



133

 

 

Ankstesni
įvykiai

Dabartiniai įvykiai

 

Epizodas
 

Susiję įvykiai

Vėlesni 
įvykiai

Šaltinis: M. Barzelay, F. Gaetani, J. C. Cortazar Velarde, G. Cejudo [30, p. 354].

16 pav. Atvejo duomenų sutvarkymo naratyvinė struktūra

Šios detalios apžvalgos tikslas yra atsakyti į klausimus: kokie pokyčiai buvo planuojami 
socialinių paslaugų sistemoje? Koks buvo socialinių paslaugų reformos vyksmas bei rezultatai?

Socialinių paslaugų teikimo reformos koncepcijos parengimas buvo nulemtas euro-
integracinių procesų (pasirengimo stojimui į Europos Sąjungą) bei socialdemokratinės 
Vyriausybės prioritetų. Reformos koncepcijos gairės numatytos Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2001–2004 metų programos įgyvendinimo priemonių, patvirtintų Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2001–2004metų programos įgyvendinimo priemonių patvirti-
nimo“, 25 punkte (žr. 17 pav. „susiję įvykiai“). Vyriausybės programoje numatytus poky-
čius pavesta įgyvendinti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai vykdant reformą. Tiesa, 
nurodytos gairės savo apimtimi ir turiniu apima tik tam tikrus socialinių paslaugų teiki-
mo sistemos epizodus (prioritetines sritis: finansavimo mechanizmą, planavimą, privati-
zavimą). Socialinės apsaugos ir darbo ministerija parengė reformos koncepciją, kurioje 
fragmentiškai aptariamos reformos parengimo prielaidos (didėjantis socialinių paslaugų 
poreikis, nepakankamas jų skaičius; egzistuojančios socialinių paslaugų sistemos ribotu-
mai), reformos uždaviniai, uždavinių įgyvendinimo priemonės, jų vykdytojai, priemonių 
įgyvendinimo laikotarpiai. Reformą buvo planuota įgyvendinti 2 etapais (pirmasis 2002–
2004 m. ir antrasis 2005–2010 m.), kadangi antrojo etapo vykdymo dokumentų aptikti 
nepavyko, konstatuotina, kad šis etapas nebuvo realizuotas. Reformos koncepcijoje ne-
numatytas reformos valdymo ir stebėsenos mechanizmas bei šio proceso vyksmą užtikri-
nantys subjektai. 

Analizuojant reformą pagal 1.4 poskyryje aptartą 8 pav. pateiktą viešojo valdymo 
reformos principinę schemą, svarbu atkreipti dėmesį į atskiras reformos modelio dalis. 
Reformos atsiradimo prielaidos yra nulemtos konteksto poveikio (Vyriausybės progra-
ma, pasirengimas narystei Europos Sąjungai), reformos parengimo procesas ganėtinai 
formalus(reformos turinyje pateikiama analizė bei reformos kryptys yra legislatyvinio 
pobūdžio, daugelis priemonių apima ne sisteminius integralius veiksmus, o šakinių do-
kumentų (strategijų) bei atskirų teisės aktų parengimą). Reformos vykdymas neatitiko 
Reformos koncepcijoje planuotų terminų, t.y. daugelis priemonių buvo planuotos įgyven-
dinti per 2002m., o įgyvendintos per 2006–2007m. (pvz., 2 priemonė „Parengti vaikų glo-
bos sistemos reorganizavimo strategiją (įgyvendinimo terminas 2002 m. II ketv.), Lietuvos 
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Respublikos Vyriausybės nutarimu 2007 m. spalio 31d. Nr. 1193 patvirtinta Vaiko globos 
(rūpybos) sistemos reorganizavimo strategija ir jos įgyvendinimo priemonių 2007–2012m. 
planas, taigi priemonės įgyvendinimas vėlavo 5m., priemone siektų tikslų įgyvendinimas 
vykdomas dar 4m.. Vadinasi, šios strategijos parengimo tikslai galimai įgyvendinti per  9 
m. ir pan.). Reformos priemonių įgyvendinimas galėjo užtrukti dėl nepakankamo stebėse-
nos ir kontrolės, t.y. reformos parengimo, įgyvendinimo ir kontrolės bei stebėsenos funk-
cijos buvo sutelktos vienos institucijos rankose (Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
rankose), kontrolės ir vykdymo funkcijų neatskyrimas kelia kontrolės sumažėjimo riziką. 
Taip pat nevertintas šios reformos poveikis sistemai. Be gilesnės reformos analizės yra 
pastebimi reformos parengimo ir įgyvendinimo bei rezultatų vertinimo technikos trūku-
mai, kurių priežastys gali būti administracinių gebėjimų stoka, neišvystyti reformų valdy-
mo įgūdžiai, nepakankami stebėsenos ir kontrolės mechanizmai ir pan. Tačiau nepaisant 
reformos įgyvendinimo trikdžių, svarbu akcentuoti, kad reformos koncepcijoje parengta 
daugelis socialinių paslaugų sistemai svarbių dokumentų, kurie yra aktualūs ir šiuo metu, 
juose peržiūrėtos funkcijos ir atskirų valdžios lygių atsakomybės, plėtota decentralizacija, 
privatizavimas ir liberalizavimas, sudarytos teisinės prielaidos socialinių paslaugų rinkos 
veikimui, todėl socialinių paslaugų sistemoje atsiranda nauji dalyviai, aiškesnės socialinių 
paslaugų planavimo ir poreikio nustatymo procedūros ir pan. Šie prieš dešimtmetį vykę 
sisteminiai pokyčiai kelia poreikį įvertinti jų adekvatumą šiandienos visuomenės porei-
kiams bei aktualiems strateginiams viešojo valdymo modernizavimo dokumentams.

Vėlesniuose socialinių paslaugų sistemos vystymo dokumentuose perkeliama dau-
guma buvusių ankstesnių dokumentų tikslų, pvz.: Socialinių paslaugų infrastruktūros 
plėtros 2004–2006 m. bei 2007–2009 m.programose: dėstomi analogiški tikslai: „toliau 
dekoncentruoti ir decentralizuoti socialinių paslaugų organizavimą ir teikimą“, „vietos bend-
ruomenių įtraukimas į programos įgyvendinimą, bendradarbiavimo plėtra“ bei „bendruo-
menių įtrauktis, bendradarbiavimo skatinimas, viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės 
formų paieška“ [322, 321], tai reiškia, kad arba tikslai nepasiekti ir tada kyla programos 
efektyvaus valdymo klausimas, arba liudija formalų požiūrį į plėtros planavimą (tikslų 
„perkėlimas“ iš vieno plano į kitą), nes, pvz., decentralizacijos procesas negali būti be-
galinis. Tolimesni socialinių paslaugų infrastruktūros vystymo planai apima veikiau 
socia lines paslaugas teikiančių įstaigų materialinės bazės modernizavimo veiklas, tačiau 
ne pačios sistemos vystymą ir tobulinimą. Minėti socialinių paslaugų sistemos bei infra-
struktūros plėtros dokumentai stokoja kompleksinio bei sisteminio požiūrio ir yra labai 
nuosaikaus vystymo nei modernizavimo (reformavimo) turiniu pasižymintys veiksmai. 
Apskritai atlikta norminių ir plėtros dokumentų analizė suteikia galimybę konstatuoti, 
kad į socialinių paslaugų sistemą kompleksiškai buvo pažvelgta tik jos kūrimo stadijoje, 
tačiau ieškoti socialinių paslaugų sistemos vizijos ir tikslų yra sudėtinga, nes ypač pasta-
rąjį dešimtmetį ši sritis stokoja deramo dėmesio, lieka neaišku, kokios socialinės apsaugos 
politikos valstybėje yra laikomasi, kokie socialinių paslaugų teikimo tikslai ir jų pasiekimo 
kaštai yra adekvatūs valstybės biudžetui, kokios socialinių paslaugų kokybės norime, kas 
turėtų prisiimti socialinių rizikų sprendimo klausimus (plačiąja prasme: asmuo, šeima, 
valstybė) ir pan., neturint socialinių paslaugų sistemos veikimo vizijos yra sudėtinga pla-
nuoti sisteminius veiksmus šioje srityje bei tikėtis rezultatyvumo (ypač jeigu „įeigos“ duo-
menys yra kintantys, „išeigos“ vertinimo kriterijai yra formalūs, o stebėsenos ir kokybės 
vertinimai yra fragmentiški). Šiame kontekste atsiranda poreikis kompleksiškai įvertinti 
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socialinių paslaugų sistemos „status quo“ būklę, identifikuoti jos problemines sritis bei 
modeliuoti socialinių paslaugų sistemos modernizavimo kryptis. 
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Sudaryta autoriaus pagal M.Barzelay, F.Gaetani, J.C.Cortazar Velarde, G.Cejudo [30, p. 354].

17 pav. Lietuvos socialinių paslaugų teikimo reformos duomenų sutvarkymo  
naratyvinė struktūra 

2.2.3. Socialinių paslaugų sistema Lietuvoje: kritinė analizė 

Socialinių paslaugų sistemos koncepcinį modelį aptarėme 1.3.2. poskyryje. Detaliau 
bus išanalizuoti socialinių paslaugų sistemos elementai ir ryšiai tarp jų, kurie pavaizduoti 
18 paveiksle.
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SP politiką formuojančios 
institucijos:

LR Seimas
LR Vyriausybė
Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerija
Savivaldybių tarybos

SP teikimo valdymas: Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerija
Socialinių paslaugų ir priežiūros 
departamentai
Savivaldybių Socialinės paramos 
skyriai

SP teikėjai: 
Valstybės ir savivaldybių biudžetinės 
įstaigos; NVO; privatus sektorius, 
bendruomenė (šeima)

Socialinis darbuotojas

SP gavėjas:
asmenys ir šeimos

SP  (SP katalogas):
-Bendrosios;
-Specialiosios paslaugos.

Šaltinis: sudaryta autoriaus.

18 pav. Socialinių paslaugų sistema Lietuvoje

Socialinių paslaugų politiką formuojantys subjektai. Socialinių paslaugų politiką 
kartu su bendrąja socialinės apsaugos politika formuoja Lietuvos Respublikos Seimas, 
kaip įstatymų leidybos institucija, ir Lietuvos Respublikos Vyriausybė kartu su Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerija vykdant jų kompetencijai priskirtus leisti norminius do-
kumentus (nutarimai, įsakymai ir pan.), taip pat šių subjektų kompetencijai priskirtas ir 
socialinių paslaugų sistemos vystymas vykdant ilgalaikį planavimą ir sistemos tobulinimą, 
taip pat socialinių paslaugų proceso reguliavimo funkciją. 

Socialinių paslaugų sistemos valdymo subjektai. Socialinės apsaugos ir darbo minis-
terija, Socialinių paslaugų ir priežiūros departamentas, Savivaldybių Socialinės paramos 
skyriai užtikrina socialinių paslaugų sistemos veikimą (planuoja, organizuoja, administ-
ruoja ir vertina/kontroliuoja socialinių paslaugų teikimą). Lietuvos Respublikoje pagrin-
diniais socialinių paslaugų teikimo proceso organizatoriais laikomos savivaldybės, kurios 
atsako už socialinių paslaugų teikimo savo teritorijose gyventojams užtikrinimą [304]. 
Savivaldybių administracijoms priskirta socialinių paslaugų planavimo funkcija, t.y. jos 
sudaro ir tvirtina socialinių paslaugų planus, prieš tai įvertinusios ir išanalizavusios ga-
limus gyventojų socialinių paslaugų poreikius, remiantis šiais duomenimis, prognozuoja 
ir nustato socialinių paslaugų teikimo apimtis ir socialinių paslaugų finansavimo porei-
kį. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterijos atlieka socialinių paslaugų įstaigų ir socialinių programų priežiūrą, Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos socialinės globos įstaigų skyrius administruoja socialinės 
globos įstaigas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija [304].

Socialinių paslaugų teikėjai. Lietuvoje socialinių paslaugų teikimas atskiriamas pagal 
socialinių paslaugų suteikimo vietą ir gali būti teikiamos tiek socialinių paslaugų įstaigose 
(socialinės globos namuose, šeimynose, laikino gyvenimo namuose, dienos socialinės glo-
bos centruose, savarankiško gyvenimo namuose, socialinės priežiūros centruose, bend-
ruomeninėse įstaigose ir kt.), tiek asmens namuose.  

Socialinių paslaugų įstatymas numato, kad „bendrąsias socialines paslaugas, socialinę 
priežiūrą teikia tos socialinių paslaugų įstaigos, kurių veiklos sritis yra socialinių paslaugų 
teikimas ir kurių teikiamos socialinės paslaugos atitinka teisės aktų reglamentuotus bendro-
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sioms socialinėms paslaugoms, socialinei priežiūrai keliamus reikalavimus, socialinę globą 
teikia tos socialinės globos įstaigos, kurių veiklos sritis yra socialinių paslaugų teikimas, o jų 
teikiama socialinė globa atitinka socialinės globos normas, jos turi licenciją teikti socialinę 
globą“ [303]. Taigi socialines paslaugas teikti planuojančios įstaigos turi atitikti teisės ak-
tais joms nustatytus reikalavimus. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas išduoda 
licencijas teikti socialinę globą, sustabdo ir naikina jų galiojimą bei prižiūri ir kontroliuoja, 
kaip laikomasi licencijuojamos veiklos sąlygų, tiesa, nuo 2015m. pastaroji funkcija tiks-
linama, ją išdėstant taip: „tikrina, kaip laikomasi licencijuojamos veiklos sąlygų“ [303].

Socialinių paslaugų įstaigų savininko teises ir pareigas įgyvendina Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerija, savivaldybės, nevyriausybinės organizacijos. Socialinių paslaugų 
teikėjų tinklą sudaro 38 globos įstaigos suaugusiems asmenims su negalia ir 102 globos 
įstaigos seniems žmonėms, vaikų ir jaunimo su negalia bei suaugusiųjų socialinės globos 
įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Socialinės apsaugos ir darbo ministe-
rija, iš viso yra 33 [337]. Socialines paslaugas teikiančių įstaigų skaičius atskirose savival-
dybėse yra skirtingas, kai kuriose savivaldybėse dominuoja savivaldybių įsteigtos įstaigos 
(pvz., Vilniaus raj., Joniškyje, Panevėžio raj.), kitose dominuojantis socialinių paslaugų 
teikėjas yra NVO sektorius (Šilutė, Alytus, Ukmergė) [291, p. 37].

Socialinių paslaugų teikimo funkcijos užtikrinimas yra savivaldybės kompetencija, 
todėl bendrąsias socialines paslaugas teikiančių įstaigų tinklas apima kiekvienoje savival-
dybėje egzistuojančių socialines paslaugas teikiančių įstaigų tinklą (teritoriniai socialines 
paslaugas teikiančių įstaigų tinklai). Teritorinius socialines paslaugas teikiančius tinklus 
sudaro savivaldybės centruose, seniūnijose bei kaimo vietovėse veikiančios įstaigos. Se-
niūnijose paprastai veikia pagalbos į namus paslaugų tarnybos (jų padaliniai), taip pat 
seniūnijų socialiniai darbuotojai, teikiantys bendrąsias socialines paslaugas seniūnijų gy-
ventojams. Bendriausia prasme galima teigti, kad daugelis socialinių paslaugų teoriškai 
yra prieinamos visiems gyventojams.  Tačiau 2012m. duomenimis, socialinių paslaugų 
tinklo netolygumai savivaldybėse yra ganėtinai ryškūs (10 tūkst. gyventojų tenka vietų/
gavėjų) (žr. 16 lentelę).

16 lentelė. Socialinių paslaugų tinklo netolygumai (10 tūkst.gyv./ 2012m.)

Paslaugų rūšis Minimumas Maksimumas 

Senelių globos namuose 2,8 65,7 
Dienos centruose seniems ir 
neįgaliems 

0 
(7 savivaldybės) 

30,5 

Socialinių paslaugų į namus 9 78,6 

Vaikų dienos centruose 0 
(7 savivaldybės)

78,9 

Vaikų globos namuose, šeimynose 0 
(8 savivaldybės) 

53,9 

Šaltinis: V. Toleikienė [ 340].

Egzistuojantys socialinių paslaugų tinklo netolygumai Lietuvoje suponuoja poreikį 
balansuoti socialinių paslaugų teikimo tinklą ir infrastruktūrą. 
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Socialinis darbuotojas. Socialinių paslaugų įstatyme socialinis darbas apibrėžiamas 
kaip „veikla, padedanti asmeniui, šeimai spręsti savo socialines problemas pagal jų gali-
mybes ir jiems dalyvaujant, nežeidžiant žmogiškojo orumo ir didinant jų atsakomybę, pa-
grįstą asmens, šeimos ir visuomenės bendradarbiavimu“ [303].Šią sąvoką planuojama nuo 
2015m. šiek tiek siaurinti – ją susiejant su profesine veikla, t.y. „yra profesinė veikla, kuri 
įgalina žmones, šeimas, bendruomenes ir visuomenę spręsti tarpusavio santykių ir socia-
lines problemas, skatindama socialinę kaitą, gerindama gyvenimo kokybę ir stiprindama 
solidarumą bei socialinį teisingumą“ [303], bei plečiama per atsakomybės ir svarbos lygį, 
minimi svarbiausi socialinės apsaugos tikslai: gyvenimo kokybė, socialinis teisingumas, 
socialinė kaita bei solidarumas.

Socialinių paslaugų kokybė (ypač subjektyvioji jos dalis, t.y. kaip socialinės paslaugos 
kokybė suprantama jos gavėjo ir kaip jis ją vertina) didžiąją dalimi priklauso nuo sociali-
nio darbuotojo kvalifikacijos, t.y. nuo jo vertybinių nuostatų, asmeninių, dalykinių savy-
bių bei kompetencijos, kurią lemia išsilavinimas, profesinės žinios ir įgūdžiai. Socialiniai 
darbuotojai dirba su skirtingomis asmenų socialinėmis grupėmis, todėl jiems reikalingi 
įgūdžiai skiriasi pagal veiklos sritis. Taigi kalbama apie bazinių (bendrų visiems sociali-
niams darbuotojams) bei specialiųjų (priklausomų nuo veiklos specifikos) kompetencijų 
rinkinius. Socialinių darbuotojų imperatyvus kvalifikacijos periodinis vertinimas, kėlimo 
tvarka ir atestacija Lietuvoje yra reglamentuoti teisės aktais. Reikalavimus socialiniams 
darbuotojams ir jų padėjėjams apibrėžia Socialinių paslaugų įstatymas ir Socialinių dar-
buotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacinių reikalavimai, Socialinių darbuo-
tojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų profesinės kvalifikacijos kėlimo tvarkos ir Socialinių 
darbuotojų atestacijos tvarkos aprašai, patvirtinti Socialinės apsaugos ir darbo ministro 
2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-92 „Dėl Socialinių darbuotojų ir socialinių dar-
buotojų padėjėjų kvalifikacinių reikalavimų, Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuoto-
jų padėjėjų profesinės kvalifikacijos kėlimo tvarkos bei Socialinių darbuotojų atestacijos 
tvarkos aprašų patvirtinimo“.

Svarbų paminėti, kad Lietuvoje palaipsniui vystomas savanoriškas socialinis darbas 
(kuris gali būti siejamas su socialinių paslaugų sistemos transformacijomis, aptartomis 
1.3.2. skyriuje), Statistikos departamento duomenimis, savanoriais dienos centruose 2006 
m. dirbo 1 712 asm., 2010m. –2 847 asm. 2013m. – 3593 asm., o tai liudija savanoriško 
sektoriaus plėtros tendencijas, kurios ateityje gali įgauti dar didesnį mastą bei kartu kelti 
tam tikrus iššūkius, pvz.: savanorių teikiamų paslaugų kokybės ir jos kontrolės klausimas, 
specializuotų socialinių paslaugų paketų, kurie gali būti sudaryti ir įgyvendinami savano-
rių ir pan.

Socialinių paslaugų gavėjas. Socialinių paslaugų įstatymas identifikuoja socialinių 
paslaugų gavėjus: (1) asmuo (vaikas, suaugęs, senyvo amžiaus žmogus), (2) šeima. Šeimos, 
kaip socialinių paslaugų gavėjo vienio, identifikavimas nurodo kompleksinį požiūrį į so-
cialines problemas bei aukštesnio socialinių paslaugų efektyvumo ir racionalesnio išteklių 
panaudojimo siekius (kiekvienam šeimos nariui individualiai teikiamos paslaugos užkerta 
kelią sinergetinio efekto apraiškoms ir eliminuoja persidengiančias veiklas, kuris neretai 
pasireiškia socialines paslaugas teikiant kompleksines paslaugas šeimai). 

Socialinių paslaugų gavėjus iš visos aibės visuomenės narių išskiria atitikimas tam 
tik riems reikalavimams. Bendruosius reikalavimus socialinių paslaugų gavėjams nusta-
to Socialinių paslaugų įstatymas, t.y. asmeniui reikalinga pagalba: (1)dėl amžiaus (vaikai, 

http://printsr3/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=96973&Zd=socialin%2Bdarbuo&BF=4#27z
http://printsr3/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=96973&Zd=socialin%2Bdarbuo&BF=4#28z
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senyvo amžiaus asmenys); (2) neįgalumo (neįgalieji); (3) socialinių problemų (ilgalaikiai 
bedarbiai, iš įkalinimo įstaigų grįžę asmenys, smurtą šeimoje patyrę asmenys ir pan.),ir 
jis neturi arba prarado (1) gebėjimus ar (2) galimybes savarankiškai rūpintis: (a) asmeniniu 
(šeimos) gyvenimu ir (b) dalyvauti visuomenės gyvenime [304].

Lietuvoje socialinių paslaugų gavėjų skaičiaus ir pasiskirstymo pagal grupes dinamika 
sudaro prielaidas prognozuoti galimus socialinių paslaugų sistemos pokyčius. Asmenų, 
socialines paslaugas gavusių dienos centruose statistiniai duomenys rodo, kad senyvo 
(pensinio) amžiaus asmenų skaičius nuo 2009m. tendencingai mažėja (2009 m. – 27,6 
tūkst. asm., 2013m. – 19,7 tūkst. asm.; darbingo amžiaus asmenų su negalia taip pat ten-
dencingai ir ženkliai mažėja (nuo 2009m. – 19,5 tūkst. iki 2013m. – 12,9 tūkst.); vaikų su 
negalia skaičius svyruoja nuo 2009m. – 2,3 tūkst., 2012 m.– 2,7 tūkst. iki 2013 m. – 2,4 
tūkst.; vaikų iš socialinės rizikos šeimų skaičius augo: 2009 m.– 6,8 tūkst., 2013 m. – 8,7 
tūkst., socialinės rizikos asmenų skaičiaus dinamika, neįgalina įžvelgti augimo ar mažėji-
mo tendencijų, nes 2009 m. socialines paslaugas dienos centruose gavo 11.8 tūkst., 2011 
m.– 12,7 tūkst., 2013 m. – 10,9 tūkst. asmenų. Tačiau bendros tendencijos rodo sociali-
nių paslaugų dienos centruose skaičiaus mažėjimą. O socialinių paslaugų namuose gavėjų 
skaičius 2006–2012m. pastebimai augo: 2006 m. –7 927 asm.; 2008 m.–13 262 asm., 2010 
m.–12 873 asm., 2012 m. – 15 902 asm. (Statistikos departamento duomenys). Tokį au-
gimą galėjo lemti bendros ekonominės socialinės būklės šalyje pokyčiai(dėl ekonominės 
krizės), demografinės sąlygos(senėjimas) ir tikslinga Socialinės apsaugos ir darbo minis-
terijos politika, kuria siekiama, kad kuo daugiau asmenų gautų paslaugas namuose, jiems 
priimtinoje aplinkoje.

Asmenų, vyresnių kaip 65 metai, gyvenančių stacionariose socialinės globos įstaigose, 
dalis (proc.) Lietuvoje sudaro vos 1,5 proc. O Švedijoje, Olandijoje, Danijoje sudaro apie 8 
ir daugiau proc., Vokietijoje – 6,8 proc., Italijoje – 3,9 proc., Ispanijoje – 2,9 proc. Senėjant 
visuomenei (prognozuojama, kad 2050 m. kas trečias asmuo bus pagyvenęs, vyresnis kaip 
60 m. amžiaus), socialinių paslaugų poreikis senyvo amžiaus asmenims ypač išaugs [340], 
todėl reikalinga vystyti socialines paslaugas (jų paketus) pagal tam tikras socialinių paslau-
gų gavėjų grupes. Pastarųjų metų statistika nesudaro galimybių teigti, kad globos įstaigose 
gyvenančių senyvo amžiaus žmonių skaičius auga: 2010 m. – 4476 asm.; 2011 m. – 4420 
asm., 2012 m. – 4528 asm., atitinkamai globos įstaigų senyvo amžiaus žmonėms 2010 m. – 
105 vnt. (4847 vietos); 2011 m. – 101 vnt. (4699 vietų); 2012 m. –104 vnt. (4899 vietų). 
2012m. stacionariose socialinės globos įstaigose gyveno 6118 suaugusių neįgalių asmenų. 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija atkreipia dėmesį, kad didžioji dalis šių įstaigų 
nepritaikytos globai (dėl neišvystytos infrastruktūros bei materialinės bazės).

Socialinių paslaugų gavėjų skaičiaus dinamika atkleidžia socialinių paslaugų faktinį 
poreikį, pastebimos pastarųjų metų dienos centruose teikiamų socialinių paslaugų gavėjų 
skaičiaus mažėjimas, o tai liudija faktinį tam tikrų socialinių paslaugų poreikio mažėjimą. 

Socialinės paslaugos. Lietuvos Respublikos teisės aktai numato, kad „socialinėmis 
paslaugomis yra siekiama sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) (kuriam reikalinga pagalba 
dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam 
arba praradusiam gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyve-
nimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes spręsti 
savo socialines problemas, įveikti socialinę atskirtį bei integruoti asmenį (šeimą) į darbo rin-
ką bei visuomeninį gyvenimą, siekiama socialinių problemų prevencijos, visuomenės sau-
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gumo“ [303]. Taigi socialinė paslaugos apima dvi dimensijas: (1) asmens (šeimos) pro-
blemų sprendimo bei (2) visuomenės problemų sprendimo. Socialinių paslaugų tikslas:  
(a) tenkinti asmens gyvybinius poreikius ir (b) grąžinti asmens gebėjimus pasirūpinti sa-
vimi ir integruoti į visuomenę, pastarosios apima ir socialinės integracijos paslaugas bei 
yra sudedamoji Darbo biržos sistemoje teikiamų užimtumo rėmimo paslaugų dalis, api-
manti darbinių gebėjimų atkūrimo paslaugas (psichosocialinės paslaugos ir profesinė rea-
bilitacija) [291, p. 15]. Taigi socialinės paslaugos apima bendrą socialinių paslaugų spektrą, 
taip pat tam tikra socialinių paslaugų dalis yra susijusi su užimtumo rėmimo politika, o tai 
sukelia tarp sektorinio persidengimo ir(ar) nepakankamos tarp sektorinio bei tarp instituci-
nio bendradarbiavimo bei integracijos rizikas, be to, siekiant įvertinti socialinių paslaugų 
poveikį, reikalingos išplėstinės žinios ir kompetencija, kuri įgalintų įžvelgti abiejų sričių 
poveikio priemonių (socialinių paslaugų) galutinius rezultatus ir efektyvumą. 

Socialinių paslaugų kataloge skiriamos šios socialinės paslaugos: (1) bendrosios (in-
formavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, maitinimo organizavimas, 
aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne; transporto organizavimas; sociokultūri-
nės paslaugos; asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas; kitos bendro-
sios socialinės paslaugos) ir (2) specialiosios (socialinė priežiūra ir socialinė globa) [329]. 
Socia linė globa yra visuma paslaugų, kuriomis asmeniui (šeimai) teikiama kompleksinė, 
nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. Dėl egzistuojančios socialinių pas-
laugų įvairovės kyla problematika apibrėžti socialinių paslaugų teikimo standartus bei 
kokybę, kurie yra iš esmės skirtingi, pvz., maitinimo paslaugų teikimui, konsultavimui ir 
socialinei priežiūrai bei globai.

Socialinių paslaugų sistemos elementų apžvalga Lietuvoje sudaro prielaidas identi-
fikuoti tobulinimui imlias sritis (probleminės veiksnių grupės), t.y. socialinių paslaugų 
sampratos išgryninimo poreikis (diferenciacijos pagal paslaugų teikimo tikslą, pvz.: už-
imtumo skatinimas, skurdo mažinimas ir pan.), bendruomenės dalyvavimo aspektas; de-
centralizacijos procesų negatyvios pasekmės (regioninių skirtumų SP sistemoje vystyma-
sis, rekomendacinio pobūdžio siūlymai vietos savivaldai, ženkliai sumažėjusi SP teikimo 
kontrolė), finansinių resursų alokacijos klausimai, socialines paslaugas teikiančių įstaigų 
materialinės bazės ribotumai; socialinių paslaugų teikėjų rinkos ribojimai; netolygus ins-
titucinis socialinių paslaugų teikimo tinklas; savanoriško socialinio darbo plėtros ribotu-
mai, socialinių paslaugų sistemos stebėsenos mechanizmų stoka bei kokybės vertinimo 
fragmentiškumas.

Kaip jau minėta anksčiau, pagrindinius teisės aktus, reguliuojančius socialinės ap-
saugos politiką, priima Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, t.y. centrinės valdžios institucijos. Šios politikos 
įgyvendinimą užtikrina vietos savivalda, o konsultavimosi ir bendradarbiavimo mecha-
nizmai tarp skirtingo lygmens institucijų yra labai riboti, todėl neretai daugelis centrinės 
valdžios idėjų ar sprendimų įgyvendinami formaliai, siekiant užtikrinti minimalių reika-
lavimų realizavimą, vietos savivalda neretai praktiškai neinicijuoja pokyčių visos sistemos 
atžvilgiu ir apsiriboja nuo savo funkcijų įgyvendinimo jiems priskirtoje teritorijoje (pvz.: 
socialinių paslaugų kokybės vertinimo funkcija turėtų būti užtikrinama savivaldos lygme-
niu, ši funkcija praktiškai nėra realizuojama apeliuojant į bendrų rekomendacijų nebuvi-
mą ir pan.). 19 paveiksle pateikiami pagrindiniai Lietuvos socialinių paslaugų sistemoje 
identifikuojami procesai.
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Šaltinis: sudaryta autoriaus.

19 pav. Lietuvos socialinių paslaugų sistemos pagrindiniai procesai 

Socialinių paslaugų sistemos reguliavimo funkcijas vykdo Vyriausybė, Socialinės ap-
saugos ir darbo ministerija, Savivaldybių tarybos ir savivaldybių administracijos. Šių 
institucijų veikla apima socialinių paslaugų sistemos funkcionavimo sąlygų parengimą ir 
užtikrinimą.

Socialinių paslaugų planavimo savivaldybėje principus, socialinių paslaugų planavimo 
subjektus, socialinių paslaugų plano projekto rengimo tvarką, plano struktūrą ir turinį, 
plano projekto svarstymo, derinimo ir įgyvendinimo tvarką nustato Socialinių paslaugų 
planavimo metodika, kurios vienos nuostatos yra normatyvinio pobūdžio, kitos – reko-
mendacinio. Socialinių paslaugų planavimo objektas yra socialinės paslaugos, teikiamos 
konkrečioje savivaldybėje bei finansuojamos iš savivaldybių biudžetų lėšų arba valstybės 
biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams bei apima ir paslaugas, ku-
rios teikiamos socialinių paslaugų įstaigose, kurių dalininko ar savininko teises ir pareigas 
įgyvendina Socialinės apsaugos ir darbo ministerija [324]. Socialinių paslaugų planavimo 
proceso tikslai apima siekius nustatyti socialinių paslaugų plėtros prioritetus ir planuoti 
socialinėms paslaugos reikalingus finansinius išteklius, gerinti socialinių paslaugų koky-
bę, didinti jų kompleksiškumą, veiksmingumą, užtikrinti informacijos suinteresuotoms 
šalims pateikimą, skatinti bendruomenės dalyvavimą socialinių paslaugų planavimo ir 
stebėsenos procesuose [324].

Socialinių paslaugų planavimo metodikoje deklaruojami socialinių paslaugų planavi-
mo principai teigia efektyvaus ir racionalaus socialinių paslaugų teikimo siekius, grįstus 
dalyvavimu viešumu bei skaidrumu. Socialinių paslaugų teikimo savivaldybėse mastas yra 
nustatomas pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministro tvirtinamus Socialinių paslaugų 
išvystymo normatyvus, tiksliau vertinant realias socialinių paslaugų teikimo galimybes bei 
realius poreikius su nustatytais normatyvais. Šiuo aspektu yra sudėtinga nustatyti asmenų 
realius socialinių paslaugų poreikius, nes jie vertinami pagal asmenų pateiktus raštiškus 
prašymus, tuo tarpu ne visi asmenys reikalingi socialinių paslaugų kreipiasi į atsakingus 
skyrius, taigi realus socialinių paslaugų poreikis gali būti didesnis nei yra deklaruojamas.

Socialinių paslaugų planavimo metodikoje numatoma galimybė neorganizuoti arba 
organizuoti mažesnėmis apimtimis nei numato normatyvai dėl socialinių paslaugų tei-
kimo (dėl egzistuojančių ribojimų (tinklo pajėgumų, finansinių resursų ir pan.) ir nu-
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matoma prievolė nurodyti argumentus, priežastis ir galimus sprendimo būdus ateityje. 
Taigi dotuoju momentu asmenims kyla socialinių paslaugų neprieinamumo rizika, kuri 
nėra spendžiama esamuoju momentu ir, negana to, sudaro sąlygas netolygiam socialinių 
paslaugų teikimui skirtingose teritorijose, taigi galimai gali diskriminuoti kai kurias so-
cialinių paslaugų gavėjų grupes. Socialinių paslaugų įstatymas deklaruoja socialinių pas-
laugų teikimą atsižvelgiant į individualius asmens interesus ir poreikius [303], tačiau ne į 
savivaldybės interesus ir poreikius. Taigi socialinių paslaugų prieinamumas neturėtų būti 
ribojamas.

Socialinių paslaugų planų parengimą rekomenduojama pavesti savivaldybės administ-
racijos atsakingam skyriui, o į patį procesą maksimaliai įtraukti bendruomenę bei kitas 
suinteresuotas šalis, pasitelkti ekspertus. Planų projektus skelbti viešai, siekiant suinte-
resuotųjų šalių dalyvavimo viešame svarstyme, tačiau teisės aktais deklaruojamas siekis 
užtikrinti visuomenės dalyvavimą bei bendradarbiavimą sprendžiant socialinių paslaugų 
apimčių ir turinio klausimus vis dar lieka labiau deklaratyvus, nepasižymintis konkrečiais 
instrumentais ar metodais, siekiant realizuoti šį siekį, reikalinga ne tik teisės aktais suteikti 
dalyvavimo teises, bet ir vystyti pilietinės visuomenės kultūrą, ugdyti piliečių aktyvumą. 

Socialinių paslaugų planų rengimo pradžia laikoma 2008m. (atkreiptinas dėme-
sys, kad akcentuojamas planas kaip dokumentas, o ne planavimas kaip procesas), tačiau 
pradžios etapas buvo sudėtingas ir ne visos savivaldybės sugebėjo parengti Planus. So-
cialinių paslaugų plano rengimo poreikis yra diskutuotinas dėl jo statiškumo ir menko 
prognozuojamo laipsnio, socialinių paslaugų planas veikiau yra turimų finansinių ištek-
lių paskirstymo neviršijant nustatytų normatyvų dokumentas, kurio turinio pokyčiams 
realios įtakos suinteresuotos šalys praktiškai neturi. Apskritai, idėja, planuoti socialines 
paslaugas, yra kontraversiška, t.y. tam tikras socialinių rizikų raiškos tendencijas galima 
prognozuoti, tačiau socialinės apsaugos sritis yra specifinė ir dėl savo ypatybių yra sunkiai 
prognozuojama, nes neretai socialinės problemos ištinka asmenis neplanuotai, o tokiems 
atvejams (jeigu jie viršytų planuotus poreikius) savivaldybių biudžetuose praktiškai nėra 
numatoma finansinio rezervo.

Socialinių paslaugų plano įgyvendinimo priežiūros mechanizmas nurodomas kiekvie-
name konkrečiame plane, savivaldybėms yra rekomenduojama socialinių paslaugų planų 
stebėseną vykdyti kartu su bendra strateginio plano stebėsena. Rekomendacijos laikyma-
sis suteiktų galimybę racionaliai paskirstyti kontrolės funkcijas tarp subjektų bei išvengti 
plano parengimo, plano įgyvendinimo bei plano stebėsenos funkcijų sutelkimo „vienose 
rankose“, tai yra sustiprintų ir objektyvizuotų stebėsenos funkciją. Ne gana to, strateginių 
planų stebėsenos funkciją vykdantys darbuotojai vykdo šią konkrečią funkciją, taigi turi 
reikalingą kompetenciją šios funkcijos realizavimui, nes pvz.: socialinės paramos skyriaus 
darbuotojai, kurių funkcija yra užtikrinti socialinių paslaugų teikimo organizavimą, spe-
cialiųjų strateginio planavimo įgūdžių ir žinių gali ir neturėti

Socialinių paslaugų teikimo organizavimas.
Socialinių paslaugų poreikio nustatymas (skyrimas) suprantamas kaip įgalioto subjek-

to sprendimo dėl konkrečių socialinių paslaugų teikimo priėmimas. Socialinių paslaugų 
poreikio nustatymo iniciatyvos teisė priklauso asmeniui ar jo įgaliotam subjektui, rūpin-
tojui (globėjui).Veikiant asmens ar visuomenės saugumo interesais tokia iniciatyvos teisė 
yra suteikiama ir bendruomenių nariams ar kitiems suinteresuotiems asmenims [304]. O 
valstybinės institucijos (švietimo įstaigos, policija ir pan.) Socialinių paslaugų įstatymu 
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įpareigojamos pranešti apie galimą socialinių paslaugų poreikį. Šiose normose teisinėmis 
priemonėmis yra išplečiamas paslaugos prieinamumas bei legalizuojamas bendruomenės 
įsitraukimas ir dalyvavimas socialinių paslaugų teikimo procese. Sprendimų dėl socialinių 
paslaugų poreikio nustatymo tvarka nustatoma savivaldybės lygmeniu, skirtingose savi-
valdybėse sprendimų priėmimo atsakomybė varijuoja nuo šios funkcijos įgyvendinimo 
pavedimo socialinės paramos skyriui (skyriaus darbuotojui) iki atskirų norminių doku-
mentų sudarytos komisijos. 

Ekspertai socialinių paslaugų poreikio nustatymo procese problemiškiausiomis sri-
timis įvardino bendruomenės dalyvavimą, socialinių paslaugų spektro atitikimą paslaugų 
gavėjų galimiems poreikiams bei finansinių ir kitų išteklių rezervo socialinių paslaugų tei-
kimui nustatymą (Kendalo konkordancijos koeficientas (W=0,340), ekspertų nuomonės 
šiuo klausimu buvo suderintos (p<0,05).

                            Šaltinis: sudaryta autoriaus.

20 pav. Probleminės socialinių paslaugų poreikio nustatymo sritys 

Socialinių paslaugų teikimas. Socialinių paslaugų teikimas apima socialinių paslaugų 
teikėjo ir gavėjo santykius, telpančius į socialinės paslaugos rėmus. Pastaraisiais dešimt-
mečiais vykęs intensyvus gerovės valstybių traukimasis teikiant viešąsias paslaugas, tarp jų 
ir socialinių paslaugų, keitė socialinių paslaugų teikimo procesą, plėsdamas socialinių pas-
laugų teikėjų spektrą, teikėjo ir gavėjo bei organizatoriaus santykius. Paskutinius dešimt-
mečius vadinamos pereinamosios visuomenės vaizdžiai demonstruoja „laisvosios rinkos“ 
ideologemos veikimą [236]. Neoliberalizmo doktrinos skatinamas viešųjų paslaugų teiki-
mo privatizavimas, t.y. teikimo paslaugų perdavimas privačiam sektoriui įsigali praktiš-
kai visame viešajame sektoriuje. Lietuvoje taip pat vykdytas aktyvus socialinių paslaugų 
decentralizavimas kartu su privatizavimu, galima teigti, kad Lietuvoje pritaikytas šeštasis 
socialinių paslaugų privatizavimo modelis (1.3.3poskyris), t.y. socialinių paslaugų teikimo 
užtikrinimo procese paslaugų reguliavimo, organizavimo, stebėsenos ir kontrolės veiklas 
atlieka viešasis sektorius. Paslaugos finansuojamos per viešą ir privatų bei NVO sektorius. 
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Teikimą ir paslaugų kokybės vertinimą užtikrina tiek viešasis, tiek privatus sektorius, api-
mantis pelno siekiančias organizacijas, NVO ir neformalų sektorių (šeimą, bendruomenę) 
[161, p. 26]. Socialinių paslaugų teikėjų atranka vykdoma savivaldybių socialinių paramos 
skyrių, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, o tai 
neretai iššaukia socialinių paslaugų teikėjų atrankos problematiką trukmės ir įvairovės 
aspektu.

Ekspertai socialinių paslaugų teikime įvardijo šias problemiškiausias sritis –paslau-
gas teikiančių specialistų kvalifikaciją, teikiančių subjektų įvairovę ir keliapakopės socialinių 
paslaugų teikimo sistemos buvimą bei bendruomenės dalyvavimo užtikrinimą teikiant so-
cialines paslaugas. Mažiausiai probleminėmis sritimis buvo įvardintos šios sritys: finan-
savimo šaltinių diferenciacija, socialines paslaugas administruojančių įstaigų organiza-
cinės infrastruktūros tinkamumas, socialines paslaugas teikiančių įstaigų infrastruktūra, 
socialinių paslaugų teikėjų atrankos procedūros, socialinių paslaugų teikėjų konkurenci-
ja, atlyginimo už teikiamas socialines paslaugas mechanizmas (Kendalo konkordancijos 
koeficientas W=0,184, ekspertų nuomonės yra suderintos (p<0,005), tyrime dalyvavusių 
ekspertų nuomonės šiuo klausimu buvo vienodos).

Socialinių paslaugų teikimo stebėsena, kontrolė ir vertinimas. Socialinių paslaugų įsta-
tymas numato, kad savivaldybės kontroliuoja bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės 
priežiūros kokybę. Vadovaudamasis socialinės globos normomis, Socialinių paslaugų 
priežiūros departamentas kontroliuoja socialinės globos paslaugų kokybę. Bendrųjų 
socia linių paslaugų, socialinės priežiūros ir socialinės globos kokybės sampratos, jas api-
būdinantys kriterijai Socialinių paslaugų įstatyme nėra pateikti. Atsižvelgiant į menką as-
menų gebėjimą įvertinti jam reikalingų socialinių paslaugų, kokybę, savivaldybė privalo 
kontroliuoti jų kokybę ne tik atsirinkdama paslaugos teikėją, bet ir prižiūrėdama paslau-
gų teikimo ir naudojimo procesą [294]. Socialinių paslaugų kokybės kontrolės nuostatos 
buvo įtvirtintos 1994 metais, patvirtinus Socialinės paramos koncepciją, kurioje bendrais 
bruožais užsimenama apie socialinių paslaugų teikimo vertinimą, t.y. numatoma, kad „Sa-
vivaldybės atsako už teikiamų socialinių paslaugų kokybę“, ir teigiama, kad „paslaugų koky-
bę turi teisę kontroliuoti asmenys, kuriems šios paslaugos teikiamos. Be to, prie savivaldybių 
gali būti sudaromos nepriklausomos socialinės paramos apeliacinės komisijos iš renkamosios 
valdžios bei visuomenės atstovų ir ekspertų“ [308]. Lyginant 2007 - 2012m. galiojusį so-
cialinių paslaugų kokybės vertinimo teisinį reglamentavimą su 2012 m. gruodžio mėn. 
įvykusiais pokyčiais socialinių paslaugų teikimo vertinimo sistemoje, galima teigti, kad:



145

                        Šaltinis: sudaryta autoriaus.

21 pav. Probleminės socialinių paslaugų teikimo sritys

 − socialinės globos paslaugų atitikties normoms vertinimo atlikimo privalomas mak-
simalus terminas ilgėja (nuo 2 iki 5m.), o tai reiškia, kad kontrolė šioje srityje sil-
pnėja:

 − atitikties vertinimo išvados teikimas numatytas tiesiogiai socialinių paslaugų tei-
kėjui, taip didinamas įstaigų nepriklausomumas, bet mažinamas savininko teises 
įgyvendinančios institucijos informuotumas;

 − didinamas viešumas apie socialinių globos paslaugų teikėjų vertinimą (privalomas 
informacijos skelbimas interneto svetainėje);

 − griežtesnė ir detaliau terminuose reglamentuota atsakomybė už nustatytų sociali-
nės globos normų neatitikimą.

 Valstybės kontrolė valstybinio audito ataskaitoje „Socialinių paslaugų teikimas“ 
(2009-02-27, Nr. VA-P-10-16-4) konstatavo: „Neparengtos metodikos, kurios numatytų, 
kaip savivaldybės turėtų tai <kontroliuoti kokybę, aut. pastaba> atlikti, taigi, nėra bendros 
tvarkos, kuria vadovaujantis savivaldybės galėtų kontroliuoti socialinių paslaugų kokybę. 
Kadangi savivaldybės vadovaujasi savo nustatytomis tvarkomis, sudaromos prielaidos skir-
tingai įvertinti teikiamos socialinės paslaugos kokybę: ta pati vienodos kokybės paslauga 
vienoje savivaldybėje gali būti įvertinta kaip pakankamos (tinkamos) kokybės, kitoje –ne“ 
[336].

Situacija yra nepakitusi nuo Valstybės kontrolės ataskaitos pateikimo (2009m.), t.y. sa-
vivaldybių socialinės paramos skyriai praktiškai nekontroliuoja socialinių paslaugų koky-
bės vertinimo. Socialinių paslaugų teikimas Lietuvoje yra decentralizuotas ir savivaldybės 
yra pagrindinės socialinių paslaugų teikimo organizatorės, tačiau rinkos santykių įsigalė-
jimas socialinių paslaugų teikime yra lydimas tam tikro socialinių paslaugų teikimo bei 
vertinimo modelio dualumo: viena vertus, socialinių paslaugų teikimo institucinė sąranga 
pertvarkoma taip, kad atitiktų vyraujančią neoliberalios ideologijos dvasią, kita vertus, kai 
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kurie jos elementai rodo, kad vykdant socialinių paslaugų teikimą, reguliavimą ir vertini-
mą esminis vaidmuo turėtų tekti valstybei [294]. Taigi socialinių paslaugų kokybės verti-
nimas turėtų būti unifikuotas visos valstybės mastu, t.y. tikslinga nustatyti vienodą soci-
alinių paslaugų kokybės vertinimo metodiką su pagrindiniais standartizuotais socialinių 
paslaugų kokybės kriterijais/rodikliais bei papildomais (kiekvienai savivaldybei individu-
aliai aktualiais (specialiaisiais) kriterijais). Tokiu būdu socialinių paslaugų kokybės verti-
nimo duomenys galėtų būti analizuojami ir lyginami tiek visos šalies mastu, tiek atskirų 
savivaldybių lygmenimis, o tai įgalintų socialinę politiką formuojančias ir įgyvendinančias 
institucijas imtis priemonių tolygiai socialinei plėtrai ir glaudesnei integracijai užtikrinti.

                           Šaltinis: sudaryta autoriaus.

22 pav. Probleminės socialinių paslaugų vertinimo sritys

Socialinės globos paslaugų kokybę, vadovaudamasis Socialinės globos normomis, 
kontroliuoja Socialinių paslaugų priežiūros departamentas, ši nuostata įtvirtina Socialinių 
paslaugų įstatyme (2006). Valstybės kontrolė anksčiau minėtoje ataskaitoje konstatavo, kad 
„Socialinės globos atitikties vertinimas ir įsivertinimas turėtų būti atliekami vadovaujantis 
socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintu Socialinės globos normų vertinimo kriterijų 
aprašu. Šis aprašas kolkas nėra patvirtintas“[336].Socialinių paslaugų departamentas atlie-
ka atitikties normoms vertinimus, socialinės globos paslaugas teikiančios institucijos taip 
pat atlieka savęs įsivertinimus. Apibendrinant teigtina, kad šiuo metu socialinių paslaugų 
kokybės vertinimas yra atliekamas socialinių paslaugų atitikimo jų charakteristikoms ir 
normoms aspektu, t.y. akcentuojama struktūrinė-gamybinė kokybė [294], Lietuvoje socia-
linės apsaugos sektoriuje vyrauja išoriniai socialinių paslaugų kokybės vertinimo metodai. 
Kompleksiniai ir sisteminiai socialinių paslaugų teikimo vertinimai praktiškai nėra atlie-
kami. 



147

Ekspertai problemiškiausiais socialinių paslaugų kokybės vertinimo proceso veiks-
niais įvardijo: unifikuotos bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų vertinimo metodikos 
nebuvimą, socialinių paslaugų įvairovę ir jos įtaką kokybės standartų nustatymui, socialinių 
paslaugų kokybės vertinimo rezultatų panaudojimo galimybių faktinį nebuvimą, nenusta-
tyta socialinių paslaugų teikimo vertinimo rezultatų įtaka socialinių paslaugų teikimo pro-
cesui, socialinių paslaugų rezultato (paslaugų teikimo tikslo pasiekimo prasme) kontrolės 
tvarką ir mechanizmą; socialinių paslaugų kokybės vertinimo funkcijų tarp atskirų valdymo 
lygių suderinimą. Mažiausiai svarbūs ir problemų keliantys veiksniai, turintys įtakos so-
cialinių paslaugų kokybės vertinimui, ekspertų nuomone, yra socialinių paslaugų admi-
nistratorių veiklos kontrolė (atsakomybė ir atskaitomybė) ir bendruomenės dalyvavimas 
socialinių paslaugų kokybės vertinime (Kendalo konkordancijos koeficientas W=0,434, 
ekspertų nuomonės yra suderintos (p<0,05), tyrime dalyvavusių ekspertų nuomonės šiuo 
klausimu buvo vieningos). 

Apibendrinus dokumentinės analizės bei ekspertinio vertinimo duomenis, teigtina, 
kad socialinių paslaugų sistema Lietuvoje pasižymi sukurta infrastruktūra, tačiau jos pa-
jėgumai nėra tolygus. Kompleksinis socialinių paslaugų sistemos vystymas šiuo metu nėra 
vykdomas, socialinių paslaugų sistema funkcionuoja su tam tikrais aukščiau skyriuje ap-
tartais trikdžiais, kuriuos susistemintus pateikiame 23 pav.
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III. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SISTEMOS MODERNIZAVIMAS 
LIETUVOJE

3.1. Socialinių paslaugų sistemos modernizavimo turinys: 7-S

Socialinių paslaugų sistemos modernizavimo procesas turi apimti sisteminius veiks-
mus ir siekį vykdyti subalansuotą sistemos plėtrą ir vystymą. Socialinių paslaugų sistemos 
modernizavimo procesas prasideda nuo poreikio modernizuoti sistemą identifikavimo, 
šis poreikis formuojasi sistemos kontekste (t.y. konteksto veikėjų iniciatyva) bei yra nu-
lemtas viešojo valdymo ir rinkos bei kitų socialinių posistemų sąveikos rezultatų, socio- 
ekonominių, politinių ir administracinių veiksnių, egzistuojančios socialinių paslaugų 
sistemos veikimo problematikos, kuri buvo aptarta 2.2 skyriuje ir kt. veiksnių. Taigi socia-
linių paslaugų sistemos modernizavimas yra ne tiek vidinio sistemos veikimo rezultatas, 
kiek išorinio spaudimo bei bendros viešojo valdymo veiklos socialinių paslaugų sistemos 
atžvilgiu vykdymo pasekmė.

Veiksniai, lemiantys socialinių paslaugų modernizavimo poreikį, buvo išskirti ir su-
sisteminti, ekspertinio vertinimo metu šie veiksniai buvo ranguojami ekspertų. Nustatyta, 
kad svarbiausiais ekonominiais veiksniais, lemiančiais poreikį modernizuoti socialinių 
paslaugų sistemą, ekspertai identifikavo socialinių paslaugų sistemos „atsiperkamumą“ 
(sistemos tikslų pasiekimo laipsnio ir sistemos sąnaudų santykis) ir nepakankamą sociali-
nių paslaugų teikimo finansavimą. O socialinių paslaugų sistemos administravimo kainos 
veiksnys, ekspertų nuomone, yra mažiau svarbūs (Kendalo konkordancijos koeficientas 
(W=0,136), ekspertų nuomonės suderintos (p<0,05), tai rodo, kad tyrime dalyvavusių 
ekspertų nuomonės šiuo klausimu buvo vienodos).

                  Šaltinis: sudaryta autoriaus.

24 pav. Socialinių paslaugų teikimo modernizavimo ekonominių veiksnių  
svarbos vertinimas 
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Svarbiausiu politiniu-administraciniu veiksniu, lemiančiu poreikį modernizuoti so-
cialinių paslaugų sistemą, ekspertai įvardijo integralios socialinių paslaugų vertinimo sis-
temos poreikį, mažiau svarbiais veiksniais buvo įvardyti: sudėtinga socialinių paslaugų 
teikimo infrastruktūra, egzistuojančios socialinės apsaugos modelio neatitikimas visuo-
menės poreikiams (Kendalo konkordancijos koeficientas (W=0,200), ekspertų nuomonės 
yra suderintos (p<0,05)).

                                    Šaltinis: sudaryta autoriaus.

25 pav. Socialinių paslaugų teikimo sistemos modernizavimo  
politinių-administracinių veiksnių svarbos vertinimas

Svarbiausiais socialinių paslaugų sistemos modernizavimo poreikį lemiančiais soci-
aliniais veiksniais ekspertai įvardijo socialinių paslaugų spektro atitikimo kliento ir vi-
suomenės lūkesčiams poreikį bei kvalifikacinių reikalavimų socialinių paslaugų teikėjams 
nustatymą. Mažiau svarbiais veiksniais laikomi visuomenės įsitraukimo poreikis teikiant 
socialines paslaugas ir visuomenės lūkesčiai socialinių paslaugų kokybei (Kendalo kon-
kordancijos koeficientas (W=0,001). Remiantis šiais rezultatais, nustatyta, kad ekspertų 
nuomonės nėra suderintos (p>0,05), o tai rodo, kad tyrime dalyvavusių ekspertų nuomo-
nės šiuo klausimu nebuvo vienodos).

                             Šaltinis: sudaryta autoriaus

26 pav. Socialinių paslaugų teikimo sistemos modernizavimo  
socialinių veiksnių svarbos vertinimas 
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Ekspertai įvardijo šias, socialinių paslaugų poreikio nustatymo proceso labiausiai rei-
kalingas pokyčių sritis: kolegialaus sprendimo dėl socialinių paslaugų poreikio nustaty-
mo priėmimą, socialinių paslaugų finansavimo modelio kaitą, sprendimų dėl socialinių 
paslaugų normatyvų nustatymo decentralizavimą. Anot ekspertų, poreikis decentralizuoti 
socialinių paslaugų kainos ir finansavimo tvarkos nustatymą ir prašymų dėl socialinių 
paslaugų poreikio pateikimo iniciatyvos teisės plėtrą yra mažiau reikalingas (Kendalo 
konkordancijos koeficientas W=0,170, ekspertų nuomonės yra suderintos (p<0,05), tyri-
me dalyvavusių ekspertų nuomonės šiuo klausimu buvo vienodos).

                       Šaltinis: sudaryta autoriaus.

27 pav. Socialinių paslaugų poreikio nustatymo modernizavimo  
poreikio vertinimas 

Svarbiausiomis pokyčių kryptimis, siekiant socialinių paslaugų teikimo proceso 
modernizavimo, ekspertai įvardino socialines paslaugas administruojančių ir teikiančių 
darbuotojų darbo užmokesčio ir karjeros sistemos plėtrą, socialines paslaugas teikiančių 
darbuotojų kompetencijos vystymą, socialinių paslaugų turinio ir spektro peržiūrėjimą (įvai-
rovės didinimo prasme) ir socialinių paslaugų teikėjų aplinkos (infrastruktūros) vystymą. 
Mažiausiai svarbiomis pokyčių reikalaujančiomis socialinių paslaugų teikimo kryptimis 
buvo įvardyti socialinių paslaugų turinio ir spektro peržiūrėjimas (įvairovės mažinimo 
prasme), socialinių paslaugų teikėjų konkurencijos skatinimas, socialinių paslaugų teikė-
jų atrankos procedūrų supaprastinimas (Kendalo konkordacijos koeficientas (W=0,501), 
ekspertų nuomonės yra suderintos (p<0,05), taigi tyrime dalyvavusių ekspertų nuomonės 
šiuo klausimu buvo vienodos).
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                     Šaltinis: sudaryta autoriaus.

28 pav. Socialinių paslaugų teikimo modernizavimo poreikis 

Socialinių paslaugų sistemos modernizavimo turinį lemia tiek viešojo valdymo vysty-
mo prioritetai, tiek sistemos veikimo trikdžiai ir poreikis spręsti sistemoje kylančias prob-
lemas.

Disertacijos empirinio tyrimo rezultatai sudarė prielaidas identifikuoti viešojo valdy-
mo sistemos modernizavimo prioritetus, nustatyti socialinių paslaugų sistemos problemi-
nes sritis ir procesinius trikdžius bei nustatyti pagrindinius veiksnius, lemiančius poreikį 
modernizuoti socialinių paslaugų sistemą kartu numatant pagrindines modernizavimo 
procesų gaires ir kryptis.

Disertacijos II skyriuje atlikto tyrimo metu nustatytos socialinių paslaugų sistemos 
funkcionalumo problemos sugrupuotos į keturias pagrindines kategorijas:(1) Koordinavi-
mo ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo problema (SP bei sveikatos priežiūros paslaugų 
„persidengimo“ problema, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir vietos savivaldos 
kompetencijų atskyrimo ir SADM koordinavimo stoka, SP kokybės kontrolės subjektų 
koordinavimo problematika); (2)Žmogiškųjų išteklių problema (ekspertinių žinių stoka, 
socialinių darbuotojų darbo užmokesčio problematika; lyderystės bei analitinio mąstymo 
kompetencijų stoka; savanorių kvalifikacijos problematika; socialinių darbuotojų „uni-
versalumo“ problema); (3)Pilietinio dalyvavimo problema (ribotas bendruomenės ir SP 
gavėjų dalyvavimas sprendimų dėl SP poreikio priėmimo, teikimo, vertinimo procesuose); 
(4)Finansinių resursų problema (finansinių normatyvų centralizuotas nustatymas; finan-
sinio rezervo SP teikimui savivaldybių biudžetuose nebuvimas; riboti finansiniai ištekliai 
(valstybės ir savivaldybės biudžetų)). Siekiant spręsti šias problemas būtina kompleksinė 
socialinių paslaugų sistemos modernizavimo strategija, kuri atitiktų viešojo valdymo sis-
temos modernizavimo prioritetus.

J.Newman, C.Glendenning ir M.Hughes, nagrinėdami modernizavimo procesus ir ge-
rovės valstybės transformacijas Anglijoje ir Velse, Suaugusiųjų asmenų socialinės globos 
modernizavimo programoje pasitelkė „7-S“ modelį, nagrinėtą Pascal ir Athos (1981) bei 
vystytą MacKinsey [191, p. 536]. „7-S“ strategija klasikinis vadybos instrumentas, skir-
tas sėkmingam organizacijos pokyčių strategijos vykdymui bei apima „kietuosius ele-
mentus“ (strategija, struktūra, sistema) bei „minkštuosius elementus“ (vertybės, įgūdžiai, 
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personalas ir stilius). „7-S“ modelio atsiradimo prielaidos buvo nulemtos valdymo efek-
tyvumo poreikio bei ryšių tarp strategijos, struktūros bei valdymo paieškų. J.Newman, 
C.Glendenning ir M.Hughes modelį šiek tiek modifikuoja bei sujungia personalo ir įgū-
džių elementus ir papildo laisvą erdvę sinergijos elementu. „7-S“ modelis vertingas savo 
gebėjimu tinkamai atskleisti įtampą tarp skirtingų modernizavimo tikslų ir dokumentų, 
skirtingos „7-S“ modelio dalys operuoja skirtingomis sritimis: standartai ir reguliavimas, 
partnerystė/bendradarbiavimas ir vartotojų įtraukimas į visas socialinių paslaugų valdy-
mo sistemos stadijas ir pan. [191, p. 539].

Pasitelkus minėto modelio įžvalgas bei jį papildžius Lietuvos atvejo duomenimis ir 
prioritetais, modeliuojamas Lietuvos socialinių paslaugų sistemos modernizavimo turi-
nys ir kryptys. Modelis padeda suprasti socialinių paslaugų modernizavimo dinamiką, 
kuri gali būti suprantama kaip transformacinis arba transakcinis procesas. Transakcinis 
procesas suprantamas kaip centrinės valdžios valdymas, apimantis standartų reguliavimą 
ir pagalbą priimant sprendimus bei įvertinimą, taip pat apima hierarchinius santykius tarp 
centrinės valdžios ir vietinių paslaugų teikėjų, tarp priežiūros ir vykdančiųjų institucijų. 
Šie santykiai generuoja politikos gaires, tikslus, standartus, reguliavimą, išeiga grįstą verti-
nimą, centralizuotai apibrėžtus prieigos kriterijus ir vertinimo tinklus [191, p. 539]. Trans-
formacinis procesas apima vertybes, požiūrius ir santykius, t.y. jis apima vidinę ir išorinę 
partnerystę (sinergiją), santykius tarp paslaugų teikimą prižiūrinčių institucijų ir sociali-
nių paslaugų gavėjų ir teikėjų, taip pat centrinės valdžios ir personalo vertybes ir nuosta-
tas. Transakciniai pokyčiai ir intervencijos reikalingi siekiant įveikti tradicinius veikimo 
būdus ir pasiūlyti naujas sistemas, kurios atspindi socialinių ir politinių vertybių pokyčius. 

 

STANDARTAI
Reguliavimas ir 
kontrolė

SISTEMOS
Parama 
municipalitetams 
priimant  
sprendimus 

VALDYMO 
TIKSLAI
Savarankiškumas 
gerovė 
pasirinkimas

KOPERACIJA
Bendradarbiavi-
mas peržengiant 
formalias  ribas   
tarpinst. bendr.

STILIUS
Socialinių 
paslaugų 
sistemos 
modernizavimas(
reforma)

PERSONALAS 
IR ĮGŪDŽIAI
Lyderystė, 
kultūra ir 
vystymasis

VALDYMAS
Įgalinanti 
politika

PERSONALAS 
IR ĮGŪDŽIAI
Lyderystė, 
kultūra ir 
vystymasis

Šaltinis: J.Newmann, C.Glendenning ir M.Hughes [191, p. 538].

29 pav. Socialinių paslaugų sistemos modernizavimo turinys
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Nuoseklumas ir nešališkumas. Socialinių paslaugų sistemos vienas iš 2 skyriuje minėtų 
trikdžių yra socialinių paslaugų sistemos vystymo fragmentiškumas ir nenuoseklumas. 
Sistemos vystymo nuoseklumas galėtų būti užtikrinamas vykdant centrinės valdžios ins-
titucijų koordinavimą ir vystant metodinės pagalbos ir atskaitomybės sistemas(teisinę, 
organizacinę, metodinę paramą). Vyriausybės programų, strateginių viešojo valdymo 
vystymo dokumentų bei socialinių paslaugų sistemos plėtrą konceptualiai aptariančių 
dokumentų analizė sudaro prielaidas teigti, kad socialinių paslaugų sistemos vystymas, 
kaip nuoseklus, logiškas ir valdomas procesas, nėra vykdomas (išskyrus fragmentiškus 
ir nenuoseklius veiksmus, skirtus problemoms „čia ir dabar“ spręsti). Visuomenė, vals-
tybė ir viešasis valdymas vystosi ir socialinių paslaugų sistema natūraliai bus priversta 
keistis, todėl siekiant valdomo sistemos vystymo proceso, būtina siekti sisteminio sociali-
nių paslaugų vystymo, kuris užtikrintų naują kokybę. Atliktas tyrimas leido identifikuoti 
ne tik sistemos vystymo fragmentiškumą, bet ir atskirų sistemos procesų netolygią plėtrą 
(pvz.: socialinių paslaugų kokybės vertinimo procesų nesubalansuotas vyksmas bei rezul-
tatų vertinimo sistemos faktinis nebuvimas, socialinių paslaugų prevencijos nebuvimas ir 
pan.).

Socialinių paslaugų sistemos tolygi ir subalansuota plėtra yra galima identifikavus 
socialinių paslaugų sistemos „savininką“ bei įgalinus jį veikti. Šiuo atveju yra reikalinga 
aukštesniųjų tvarkos parametrų (Vyriausybės) iniciatyva (galbūt net įpareigojančia for-
ma), kuria būtų aiškiai identifikuotas socialinių paslaugų sistemos „savininkas“, kurio 
veikimo ribos dėl vykusios aktyvios decentralizacijos išsibalansavo, susidarė prielaidos 
tiek centrinės valdžios subjektams, tiek vietos savivaldai „nusimesti“ atsakomybę ir su-
sikurti veiklos vystymo prerogatyvos vakuumui, todėl vykdomos tik sistemos palaikymo, 
o ne vystymo veiklos. Teigtina, kad socialinių paslaugų sistema vystosi nenuosekliai dėl 
cent rinės valdžios paramos stokos bei darbuotojų kompetencijos ir komunikacijos proble-
matikos (aukščiausiame valdžios lygyje turėtų būti deklaruojamai sistemos vystymo pri-
oritetai, kurie sistemos dalyvių turėtų būti suprantami vienodai (pvz.: socialinių darbuo-
tojai prevencinę veiklą turėtų suprasti ne kaip pasekmių šalinimą ar situacijos sprendimą  
ex-post, o priežasčių nustatymą ir jų eliminavimą prieš pradedant teikti socialines paslau-
gas). Šia prasme socialinių paslaugų politikoje reikalingi keli apsisprendimai: (1) atsako-
mybės už sprendimus (ar tai yra klausimas, sprendžiamas per vietinio autoriteto įtaką, ar 
vistik būtina centrinės valdžios intervencija, strateginiai aukščiausio lygmens sprendimai 
[191, p. 540]) bei (2) tarpsektorinio bendradarbiavimo užtikrinimas: iniciatyvos teisė ir 
reguliavimas.

Kaip turėtų pasiskirstyti atsakomybės tarp centrinės ir vietos valdžios socialinių pas-
laugų sistemos vystymo kontekste yra diskusijų objektas (žr. 28 pav.) ir tik priėmus spren-
dimus dėl aukščiau įvardytų klausimų turėtų būti vystomos konkrečios priemonės moder-
nizavimo tikslams pasiekti.
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                   Šaltinis: J.Newmann, C.Glendenning ir M.Hughes [ 191, p. 538].

30 pav. Nacionalinis vientisumas vs.lokalią lyderystę

Antrasis svarbus šiame kontekste aspektas yra sistemos nešališkumas, kuris gali būti 
užtikrinamas per socialinių paslaugų sistemoje veikiančius vertinimo ir stebėsenos proce-
sus. Atvejo studijos metu šių procesų veikimas identifikuotas kaip probleminė sritis: tiek 
socialinių paslaugų kokybės sąvokos, tiek unifikuotų kokybės kriterijų ir pačių kokybės 
vertinimo mechanizmų veikimo prasme. Socialinių paslaugų sistemos modernizavimas 
turėtų apimti siekius eliminuoti socialinių paslaugų ir jų kokybės sampratos interpretavi-
mo įvairovę bei unifikuoti socialinių paslaugų kokybės kriterijus ir vertinimo mechaniz-
mus visose savivaldybėse. 

Pagrindinė socialinių paslaugų organizatorė Lietuvoje yra savivaldybė. Savivaldybėse 
analizuojami įvairių visuomenės grupių poreikiai ir planuojamos lėšos, reikalingos so-
cialinėms paslaugoms finansuoti. Savivaldybė atsakinga už socialinių paslaugų teikimą 
jos teritorijoje nuolat gyvenantiems asmenims [119], ji taip pat turėtų užtikrinti tinkamą 
socialinių paslaugų sistemos funkcionavimą. Šiuo metu socialinių paslaugų sistemoje eg-
zistuojanti paslaugų kokybės vertinimo sistema apima tarpusavyje nesusietas vertinimo 
veiklas (klientų pasitenkinimo paslaugomis vertinimai, paslaugų kokybės tyrimai ir pan.), 
kurios suteikia fragmentišką ir nesisteminę informaciją apie socialinių paslaugų porei-
kį bei jų tinkamumą, atitikimą keliamiems reikalavimams/ standartams ir kliento lūkes-
čiams.

Svarbiausiomis socialinių paslaugų kontrolės ir vertinimo pokyčių kryptimis, eks-
pertai įvardino IT naudojimo vystymą diegiant centralizuotą socialinių paslaugų koky-
bės stebėsenos sistemą, tarpinstitucinio bendradarbiavimo plėtrą dalinantis informaciją 
apie socialinių paslaugų teikėjų išorinių subjektų atliktus kokybės vertinimus (pvz., apie 
SPPD atlikto socialinės globos paslaugų teikimo vertinimo rezultatus), atsakomybės for-
mų už socialinių paslaugų kokybę plėtrą, socialinių paslaugų gavėjų įtrauktis į sociali-
nių paslaugų vertinimo sistemą, kokybės stebėsenos sistemos (standartizuotų rodiklių) 
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visų rūšių socialinėms paslaugoms įtvirtinimas, mažiausiai svarbiomis pokyčių kryptimis 
buvo įvardintos: bendruomenės įtrauktis į socialinių paslaugų kokybės vertinimo sistemą, 
socialinės slaugos teikiamų paslaugų unifikuotų kokybės standartų nustatymas, sociali-
nes paslaugas administruojančių institucijų atsakomybės ir atskaitomybės mechanizmo 
plėtra (Kendalo konkordancijos koeficientas W=0,501, ekspertų nuomonės yra suderintos 
(p<0,05), taigi ekspertų nuomonės šiuo klausimu buvo vienodos).

                    Šaltinis: sudaryta autoriaus.

31 pav. Socialinių paslaugų teikimo kontrolės ir vertinimo  
sričių modernizavimo poreikis

Socialinių paslaugų sistemoje vertinimas apima dvi dimensijas: socialinių paslaugų 
teikimo poveikio vertinimus (jų tikslo pasiekimo aspektu), rezultato bei socialinių paslau-
gų kokybės kontrolę ir vertinimus (turinio atitikimas nustatytiems „geros paslaugos“ stan-
dartams). K.Schedler siūlo integralų kontrolės modelį, apimantį 4 kontrolės lygius (povei-
kio, rezultato, produkto ir kaštų) ir dvi dimensijas (planiniai ir realūs matavimai) (žr. 31 
pav.), kuri yra užtikrinama administruojant veiklą. Planiniai matavimai apima sistemos 
veiklos planavimo dimensiją su poreikių identifikavimu, išteklių ir paslaugų apskaitą bei 
tikslų su rodikliais nustatymo sistemą.
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Planiniai matavimai Realūs matavimai

Poreikiai/vertė

Tikslai

Paslaugų
planavimas

Išteklių 
planavimas

Realus poveikis

Realus rezultatas

Reali paslauga

Resursų 
panaudojimas

Administracinė
veikla

Naudos apskaita

Rezultatų apskaita

Paslaugos apskaita

Kaštų apskaita

              Sudaryta pagal K.Schedler [251, p. 373].

32 pav. Kontrolės lygiai su lydinčiais apskaitos vienetais

Tačiau socialinių paslaugų rezultatyvumo ir poveikio matavimų specifika lemia tam 
tikrus sunkumus naudoti šį metodą, socialinių paslaugų sistemoje vertinimo kriterijų ir 
rodiklių nustatymas reikalauja ne tik politinio sutarimo dėl galutinių šių paslaugų teikimo 
tikslo, bet ir tikslus nustatančių specialistų kompetencijos (Lietuvoje socialinių paslaugų 
teikimo rezultatyvumas neretai matuojamas suteiktų paslaugų skaičiumi, tačiau vargu ar 
šis skaičius gali liudyti socialinių paslaugų teikimo tikslus: „įgalinimas“, „pagalba“ ir pan.
(2.2.3 poskyris).

Socialinių paslaugų kokybės vertinimo sistemos plėtros kryptis yra pereiti nuo pa-
kankamai izoliuotos ir fragmentiškos vertinimo sistemos prie integralios ir kompleksinės 
socialinių paslaugų vertinimo sistemos, kuri leistų kaupti, sisteminti ir analizuoti socia-
linių paslaugų sektoriaus duomenis bei tobulinti sistemos procesus ir paslaugų kokybę. 
Socialinių paslaugų vertinimas turėtų būti sisteminis ir visapusiškas, vertinant subjekty-
viąją (paslaugų gavėjo subjektyvų požiūrį/ rezultato vertinimą) ir objektyviąją (atitikimo 
standartams, normoms) socialinių paslaugų teikimo puses bei atliekamas makro, mezo ir 
mikro lygmenimis (žr. 33 pav.).

33 pav. Socialinių paslaugų vertinimas

 SP pusė
Lygmuo Objektyvioji Subjektyvioji

Makro Valstybė (Soc. ap. ministerija) Bendruomenė

Mezo Savivaldybė Soc. paslaugų gavėjų grupė  
(nu teistieji, neįgalieji, bedarbiai ir 
kt.)

Mikro Socialinių paslaugų teikėjas Asmuo (soc. paslaugos gavėjas)

Šaltinis: sudaryta autoriaus.
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Socialinių paslaugų vertinimas, apimantis subjektyviąją socialinių paslaugų teikimo 
pusę (lygmenį), t.y. paslaugos vertinimo procedūras, susijusias su tiesioginiais paslaugų 
gavėjų nuomonės tyrimais (anketinė apklausa, pasitenkinimo vertinimas ir pan.), suteiktų 
informaciją apie vartotojų patirtą pasitenkinimą, kurį galima apibrėžti kaip pozityvų jaus-
mą, kylantį lyginant suvokiamą gautos paslaugos rezultatą (ar jos atlikimą) su turimais 
lūkesčiais tos paslaugos atžvilgiu[103], nepasitenkinimas paslauga atsiranda tada, kai su-
voktas paslaugos rezultatas neatitinka lūkesčių [151].

Svarbus subjektyviosios pusės socialinių paslaugų vertinimo aspektas yra vertinimas 
skirtingais lygmenimis, t.y. vertinimas procesas turi apimti pavienius paslaugų gavėjus 
(mikro lygmuo), atskiras tų pačių socialinių paslaugų gavėjų grupes (mezo lygmuo) bei 
bendruomenes (makro lygmuo). Išplėstinis vertinimas suteikia platesnės apimties, tikres-
nę ir objektyvesnę informaciją apie suvoktą kokybę ir didina piliečių įtrauktį į socialinių 
paslaugų teikimo procesus. Subjektyviosios socialinių paslaugų pusės vertinimas įgalintų 
socialinių paslaugų teikėjus įrodyti jų paslaugų kokybės lygį ir/ar tobulinti socialinių pas-
laugų teikimą. Objektyvusis socialinių paslaugų kokybės vertinimas turėtų apimti socia-
linių paslaugų atitikimo kokybės standartams vertinimą bei socialinių paslaugų teikimo 
proceso vertinimą skirtingais lygmenimis. Atliekant skirtingų pusių bei lygių socialinių 
paslaugų vertinimus būtų vystoma kompleksinė socialinių paslaugų vertinimo sistema.

Svarbus socialinių paslaugų vertinimo sistemos tobulinimo klausimas yra socialinių 
paslaugų kokybės standartų, vertinimo kriterijų ir rodiklių nustatymas. Socialinių paslau-
gų vertinimui tikslinga nustatyti nuolatinius bendruosius standartizuotus rodiklius, kurie 
leistų stebėti socialinių paslaugų kokybės dinamiką ir atitinkamai reaguoti į šiuos poky-
čius bei kintamus specialiuosius rodiklius (pastaruosius galėtų nustatyti savivaldybės, atsi-
žvelgiant į individualius savivaldybės poreikius). Informacija (vertinimo pagal nustatytus 
rodiklius duomenys) apie socialinių paslaugų kokybę turėtų būti prieinama viešai. Tokios 
informacijos prieinamumas yra viena iš motyvavimo priemonių socialinių paslaugų teikė-
jams, galinti pagerinti socialinių paslaugų kokybę.

Kurianti sinergija: bendradarbiavimo dinamika. 
Pozityvi socialinių paslaugų išeiga (paslaugos tikslo realizavimas) yra priklausoma 

nuo socialinių, sveikatos ir kitų paslaugų integralumo lygmens jas suteikiant vienoje vie-
toje. Gavėjo ir teikėjo santykis lemia partnerystės aspektą [191, p. 538], paslaugos išeiga 
yra pagrįsta subjektyviu socialinių paslaugų gavėjo vertinimu bei objektyviais vertinimo 
kriterijais, socialinės paslaugos tikslas yra tiesiogiai priklausomas nuo socialinių paslaugų 
teikėjo. Paslaugų kompleksiškumas sukelia sinergetinį efektą paslaugų gavėjui. Čia svarbus 
aspektas tenka ne tik socialinės apsaugos sektoriuje teikiamoms socialinėms paslaugoms, 
bet ir sveikatos priežiūros bei švietimo paslaugoms (Lietuvoje šios paslaugos yra atskir-
tos, o kai kuriose užsienio valstybėse socialinių paslaugų samprata apima platesnį spektrą 
paslaugų). Šių sektorių integracijos ir bendradarbiavimo poreikis yra akivaizdus, o efek-
tas ryškiau matomas ir suprantamas socialinių paslaugų gavėjui, kooperacija prisideda 
ir prie kaštų racionalizacijos: integruotų paslaugų teikimas trumpina socialinių paslaugų 
teikimo trukmę dėl greitesnės reakcijos į pokyčius, dėl asmens fizinės, psichinės ar socia-
linės būklės kompleksinio matymo, tai taip pat mažina ir paslaugo teikimo kaštus. Socia-
linių paslaugų politika Lietuvoje nesudaro prielaidų efektyviam bendradarbiavimui tarp 
skirtingų viešosios valdžios sektorių, dėl ko dalis socialinių problemų lieka neišspręstų 
arba veiksmai dubliuojami. Todėl ribos tarp socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugų 
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turėtų būti trinamos pasitelkiant partnerystę, bendradarbiavimą ir kooperaciją. Neretai 
glaudesnio tarpsektorinio bendradarbiavimo barjerais įvardijami programiniai biudžetų 
sudarymo principai ir negebėjimas integruotai valdyti finansinių ir žmogiškųjų resursų, 
reikalingų siekiant užtikrinti integruotų paslaugų teikimą (vyraujantis mechaninis požiū-
ris į socialinių, švietimo, sveikatos paslaugų teikimo finansavimą bei jo nesuderinamumą). 
Šiuos barjerus galėtų šalinti individualių paslaugų biudžetų ar tiesioginių mokėjimų už 
paslaugas metodai, tačiau pastarieji taip pat kelia tam tikras diskusijas: kas valdys/kontro-
liuos šių finansinių resursų panaudojimą: galutinis paslaugos naudotojas ar profesionalai 
(Savivaldybių socialinės paramos skyriai Lietuvos atveju).

Bendradarbiavimo skatinimas ir plėtra yra svarbūs socialinių paslaugų prevencijos sri-
tyje, kuri glaudžiai siejasi su socialinių paslaugų sistemos efektyvumu ir racionaliu resursų 
panaudojimu. Socialinių paslaugų sistemai svarbu sumažinti galimą finansinių resursų 
poreikį, t.y. imtis prevencinių priemonių vengiant socialinės rizikos bei vadybos spragų 
(kurios pvz.: gali riboti kokybiškų paslaugų teikimą, taigi pratęsti socialinių paslaugų tei-
kimo trukmę ir tokiu būdu didinti kaštus) [191, p. 540]. Tam tikrų kategorijų socialinių 
paslaugų poreikio prevencija socialinių paslaugų sistemoje praktiškai yra nevykdoma, 
toks sistemos funkcionavimo nenuoseklumas (svorio centrai pasiskirsto tik ties paslaugos 
teikimu, pamirštant socialinių paslaugų prevencijos bei kokybės vertinimo procesus) turi 
įtakos finansinių resursų poreikio augimui bei socialinio darbo efektyvumui. Socialinių 
paslaugų atveju efektyvi prevencinė veikla yra susijusi tiek su sveikatos apsaugos sekto-
riaus veiklos sritimis (liga, skurdas, nedarbas ir kt. veiksniai, galintys iššaukti socialinių 
paslaugų poreikį), tiek su socialinės apsaugos sektoriuje esančiomis užimtumo problemo-
mis, dėl kurių gali formuotis socialinių paslaugų poreikis. Socialinio darbuotojo užduotis 
šiuo atveju yra efektyviai bendradarbiaujant su kitų sektorių specialistais užtikrinti socia-
linių paslaugų prevenciją (jeigu ji įmanoma). Viešojo valdymo vystymo dokumentuose 
yra akcentuojama prevencijos svarba daugelyje viešojo gyvenimo sričių, tačiau socialinių 
paslaugų kontekste prevencinė veikla tam tikra prasme yra naujovė, reikalaujanti ypatingo 
dėmesio (teisinės aplinkos, prevencijos veiksmų unifikavimo valstybinių mastu, resursų 
bei socialinių darbuotojų kompetencijos). Taigi modernizavimo procesai turėtų apimti ir 
socialinių paslaugų prevencijos kultūros kūrimą.

SINERGIJA

Bendradar- 
biavimas,  

kooperacija

VALDYMO 
TIKSLAI

Savarankiškumas, 
gerovė, kokybė

VALDYMAS

Įgalinanti 
politika

                             Šaltinis: J. Newman, C. Glendenning ir M. Hughes [191, p. 542].

34 pav. Kurianti sinergija vs. politinis valdymas
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Kintantis stilius: vartotojų dalyvavimas ir įsipareigojimai.
Bendradarbiavimas ir dalyvavimas tampa esminiais konceptais kalbant apie viešo-

jo valdymo modernizavimą, šie konceptai liudija demokratizacijos procesų plėtrą ir yra 
laikomi skaidraus ir efektyvaus (atliepiančio vartotojo lūkesčius) valdymo prielaidomis. 
Anksčiau buvo aptarta, kad tarpsektorinis bendradarbiavimas socialinių paslaugų teikimo 
kontekste yra sėkmingos socialinių paslaugų prevencijos bei socialinių paslaugų efekty-
vumo prielaidos. Visuomenės įtrauktis ir dalyvavimas socialinių paslaugų sistemoje yra 
viena demokratijos raiškos formų, užtikrinanti socialinių paslaugų sistemos tolygią plėtrą 
ir socialinių paslaugų sistemos dalyvių lūkesčių patenkinimą. Piliečių dalyvavimas turė-
tų apimti veikimą visuose politikos formavo ir įgyvendinimo lygiuose. Pastarųjų metų 
viešojo valdymo modernizavimo tendencijos apima piliečių (bendruomenės) dalyvavimo 
iniciatyvų plėtrą, konsultavimo su piliečiais mechanizmų kūrimą ir vystymą, atkreipiant 
dėmesį į šių mechanizmų stoką bei akcentuojant ne tik dalyvavimo (teisių) dimensiją 
bet ir atsakomybės klausimus. Anot A. Stasiūkyno, nagrinėjant visuomenės dalyvavi-
mą, svarbu skirti tris šio proceso aspektus: (1) dalyvius (kurie paprastai įvardijami kaip 
suinteresuotieji asmenys, kurie daro, ar kuriems yra daroma įtaka vykdant veiklą) [270,  
p. 106]; (2) piliečių įsitraukimo lygį (dalyvavimo lygį), kuris gali būti tipologizuojamas 
pagal R.Arnsteino siūlomą visuomenės dalyvavimo pakopų tipologiją (nedalyvavimas, 
simbolinis dalyvavimas (informavimas, konsultavimas ir nuteikimas savo naudai) ir pilie-
čių valdžia (partnerystė, galios suteikimas ir piliečių kontrolė); (3) valdymo proceso, į kurį 
visuomenė yra įtraukta, etapą [270, p. 106].

Socialinių paslaugų sistema Lietuvoje pasižymi konservatyvumu ir naujovių inicijavi-
mo bei jų adaptavimo procesų sudėtingumu, piliečių dalyvavimas socialinių paslaugų sis-
temos procesuose yra veikiau simbolinis [191, p. 542] ir sunkiai vystomas konservatyvioje 
socialinių paslaugų sistemoje. Socialinių paslaugų sistema Lietuvoje koncentruojasi ties 
standartų ir veiklos kaštų dimensijomis, kurios riboja ir apsunkina piliečių dalyvavimo 
galimybes (dalyvavimas galimai išbalansuotų sistemos veikimą). Dalyvavimo per pilietybę 
aspektą pabrėžiančios reformos akcentuoja atsakomybės elementą, osocialinių paslaugų 
gavėjai Lietuvoje pasižymi nesąmoningu dalyvavimu, kur atsakomybė yra antraeilis da-
lykas (nesąmoningas pilietis), t.y. socialinė rizika ir jos valdymas pirmiausia buvo siejami 
su kolektyvine jos valdymo prigimtimi, kuri pastaraisiais dešimtmečiais tampa individu-
alizuota. Socialinių paslaugų gavėjai tampa atsakingais už rizikų valdymą, siekiama, kad 
rizikos valdymas būtų personalizuotas ir kontroliuojamas savarankiškai (aktyvus socia-
linių paslaugų gavėjo vaidmuo), atsakingai ir versliai (t.y. disponuojant resursais laikyti 
juos nuosavais, taigi ir atsakingiau naudoti, ieškoti geriausio kainos ir kokybės santykio 
ir pan.). Skurdas, nepriteklius ir socialinė atskirtis neretai yra negalios ir senatvės paly-
dovai (ypač būdinga Lietuvos atvejui) ir šia prasme individualizavimas tampa sudėtin-
gesniu klausimu – asmenys dėl fizinių ar protinių ribojimų negeba savarankiškai valdyti 
rizikų, spręsti su socialinių paslaugų sistemos veikimu susijusių klausimų (tiekėjų paieška 
ir atranka, adekvatus socialinių paslaugų kokybės vertinimas ir pan.).Tenka kalbėti apie 
nesąmoningus socialinių paslaugų gavėjus [191]. Taip besiklostanti situacija reikalauja pa-
pildomų stabilizuojančių mechanizmų, t.y. šeimos arba bendruomenės dalyvavimo – ko-
munitaristinio požiūrio į pilietybę (išplečiantis jos sampratą iki bendruomenės lygmens). 

Socialinių paslaugų teikimo teisinio reglamentavimo Lietuvoje analizės metu nustaty-
ta, kad dalyvavimo formos ir jų vystymas yra nukreipti į bendruomenės, o ne individualų 
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dalyvavimą, tokio tipo dalyvavimo formos skatinamos ir siekiamos plėtoti viešojo val-
dymo sistemoje (skatinamas bendruomeninis, t.y. apimantis ne tik kaimynystės principu 
grindžiamą bendradarbiavimą, bet ir įvairiausias draugijas, klubus, nevyriausybines orga-
nizacijas, turinčias tam tikrų tapatybės požymių, darbo ir profesinius kolektyvus ir pan., 
dalyvavimas ir bendradarbiavimas). 

Tyrimo metu ekspertai įvardijo šias Lietuvoje reikalingas vystyti bendruomenės daly-
vavimo socialinių paslaugų teikime sritis: savanoriškos pagalbos socialinių paslaugų teikime 
formų plėtrą ir bendruomenės dalyvavimo formų socialinių paslaugų administravime, tei-
kime ir kokybės užtikrinime plėtrą. Mažiau svarbiomis sritimis įvardintos: įvairių interesų 
grupių bendradarbiavimo formų formalizavimas ir įteisinimas, šeimos (bendruomenės) 
dalyvavimo formų socialinių paslaugų planavime ir poreikio nustatyme plėtra, bendruo-
menės dalyvavimo formų socialinių paslaugų plano viešame svarstyme plėtra bei soci-
alinių paslaugų poreikio nustatymo iniciatyvos bendruomenei suteikimas ir įteisinimas 
(bendruomenės dalyvavimo socialinių paslaugų teikime ekspertinio vertinimo apimtyje 
apskaičiuotas Kendalo konkordancijos koeficientas (W=0,661) (nustatyta, kad ekspertų 
nuomonės yra suderintos (p<0,05) (žr. 35 pav.).

                       Šaltinis: sudaryta autoriaus.

35 pav. Bendruomenės dalyvavimo socialinių paslaugų teikime  
modernizavimo poreikio vertinimas

Bendruomenės dalyvavimo ir įtraukties problematika veda prie poreikio unifikuoti 
socialinių paslaugų gavėjams ir teikėjams socialinės paslaugos rezultatyvumo apibrėžimą 
[191, p. 542]. Socialinių paslaugų gavėjas nori maksimalios kokybės ir kaštai jiems yra 
antraeilis dalykas (neretai atsiranda privačių interesų tenkinimo siekis), taigi socialinių 
paslaugų gavėjams paslaugos rezultatyvumas yra subjektyvaus vertinimo dimensiją api-
mantis procesas, kuris objektyviai kertasi su kaštų ribotumu, aktualiu socialinių paslaugų 
teikėjams ir socialinių paslaugų sistemos administratoriams.
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Šiame kontekste būtina apibrėžti „gerą paslaugą“ ir piliečių dalyvavimas yra viena bū-
tinų prielaidų. Pateikta schema (36pav.) apima ne tik paslaugos apibrėžimo tvarką bet ir 
tam tikrus kontrolės elementus (naudos vertinimai).

„Geros paslaugos“ apibrėžimą reikėtų pradėti nuo konkrečios paslaugos galimo kliento 
(gavėjo) identifikacijos. Šis procesas padeda atskirti vidinį ir išorinį požiūrius į paslaugos 
turinį. Tuomet tikslinga apibrėžti paslaugos teikimo institucines ribas, t.y. kur išeiga per-
žengia savo administracinį vienetą. Taip pat tikslinga išanalizuoti ir įvertinti kontaktus su 
trečiosiomis šalimis bei užfiksuoti išeigą, kurią klientai gauna iš jų administracinių viene-
tų ir galutiniame proceso etape išeigų įvairovė yra sukomplektuojama taip, kad patenkintų 
paslaugai politinės kontrolės keliamus reikalavimus. Paskesnis etapas apima paslaugos tes-
tavimą, siekiant įsitikinti, kad ji kuria nepriklausomą naudą (gavėjo pozicijos vertinimas) 
bei įvertinama, ar paslaugų teikėjai gali kontroliuoti paslaugų teikėjų veiklas per paslaugą. 
Esant nepatenkinamiems reikalavimams „geros paslaugos“ apibrėžimo rezultatams pro-
cesas turi būti kartojamas, jeigu rezultatas patenkinamas, paslaugai ar paslaugų grupei 
turėtų būti nustatomi tikslai ir jų pasiekimo vertinimo kriterijai [251, p. 379].

Ekonominė
perspektyva       

(klientai)                                            

                                                                                     Politinė                   
tyva                                                                                                  perspektyva

(piliečiai)
Taip

Perėjimas prie tikslų apibrėžimų                    

 

Analizuoti savo klientus

Apibrėžti organizacines 
ribas

Atsižvelgti  į išorinių 
partnerių perspektyvą

Sujungti išvesties elementus 
į ,, produktus“

Nepriklau-
soma nauda

Naudingai 
valdomas

Ne

Taip

Šaltinis: K. Schedler [251, p. 379].

36 pav. „Geros paslaugos“ apibrėžimo procesas

Šalia bendruomenės dalyvavimo plėtros būtina vystyti pilietinės atsakomybės kultū-
rą, kuri subalansuotų kokybės ir kaštų santykį vykdant pilietinės kontrolės mechanizmus. 
Šiam procesui užtikrinti būtina sąlyga yra gebėjimas daryti įtaką ir suprasti socialinių pas-
laugų procesus. Šiame kontekste formuojasi dar viena dilema, t.y. kiek asmuo (socialinių 
paslaugų gavėjas/vartotojas) yra pajėgus spręsti, kokios paslaugos jam reikia, koks galuti-
nis socialinės paslaugos teikimo rezultatas turėtų būti, kokie resursai turėtų būti skiriami 
ir pan.

Tam tikras pasipriešinimas piliečių dalyvavimui gali būti juntamas ir iš socialinių pas-
laugų sistemos darbuotojų pusės. Atsirandantis dar vienas juos kontroliuojantis subjektas 
natūraliai kelia nepasitenkinimo ir atmetimo reakcijas, taigi vietoj to, kad šios srities spe-
cialistai skatintų ir vystytų dalyvavimo mechanizmus, jie gali blokuoti šių procesų plėtrą. 
Egzistuojanti struktūrinė įtampa tarp socialinių paslaugų politikos siekio naudoti resur-
sus efektyviau bei poreikio užtikrinti vartotojų lūkesčius atitinkančių socialinių paslaugų 
teikimą galėtų būti sprendžiama pasitelkus kooperacijos ir bendradarbiavimo principus.
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Nepriklausomybė, pasirinkimas ir kontrolė: socialinių paslaugų gavėjų vieta moderni-
zavimo procese. 

STANDARTAI
Reguliavimas ir kontrolė

VALDYMO TIKSLAI
Savarankiškumas gerovė, 
kokybė

STILIUS
Socialinių paslaugų sistmos
modernizavimas (reforma)

Šaltinis: J. Newman, C. Glendenning ir M. Hughes [191, p. 542].

37 pav. Gavėjų įtrauktis vs. reguliavimas ir kaštų kontrolė

Kintanti socialinių paslaugų gavėjų vieta socialinių paslaugų sistemoje [191, p. 545] 
pastebima su neoliberalios minties plėtra, NVV doktrinos vertybių ir metodų įsigalėjimu 
viešajame valdyme, kuri skatino 1.3poskyryje aptartus individualizavimo ir personaliza-
vimo procesus socialinių paslaugų sistemoje, t.y. vis didesnė atsakomybė perkeliama ant 
socialinių paslaugų gavėjų (ar jų šeimos narių, artimųjų) pečių. Siekis mažinti valstybei fi-
nansinę naštą skatino institucinės globos apimčių mažėjimą (Lietuvos atveju), vystant so-
cialines paslaugas namuose, piliečių įtraukties į sprendimų priėmimo, stebėsenos vertini-
mo ir kontrolės mechanizmus akcentuoja atsakomybės pasidalijimo tendencijas (anksčiau 
atsakomybė teko centriniam valdžios aparatui, NVV doktrinos suponuoti decentralizaci-
jos ir privatizacijos procesai mažina atsakomybės naštą centrinės valdžios subjektams ją 
perkeliant vietos savivaldai, o post- NVV doktrinoje vystomi demokratizacijos ir piliečių 
dalyvavimo procesai atsakomybę perkelia asmeniui, šeimai ir bendruomenei, taigi ryškėja 
tendencija, kad asmuo yra pats atsakingas už savo rizikų mažinimą bei įgalinimą. Jeigu 
socialinių paslaugų sistemos procesai yra neefektyvūs, asmeniui per socialinių paslaugų 
finansavimo mechanizmą suteikiamos kontrolės funkcijos ir jis turi galimybę reguliuoti ir 
užsitikrinti socialinių paslaugų kokybę. Tačiau Lietuvoje egzistuojantis socialinių paslau-
gų finansavimo mechanizmas, normatyvai ir teisinis reglamentavimas formuoja dvipras-
mišką situaciją, kai asmuo turi ribotas teises ir neribotą asmeninę atsakomybę, o socialinių 
paslaugų finansavimas per individualius biudžetus nėra toli pažengę, dalyvavimo formų 
plėtra yra veikiau formaliai įteisinama, modernizacijoje siūlytina plėtoti partnerystės al-
ternatyvą, kur dalinantis atsakomybe turėtų būti dalinamasi ir įgaliojimais veikti, tai api-
ma ir socialinių paslaugų finansavimo mechanizmo plėtrą. 
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Lietuva, prisiimdama „vyresniojo brolio“ vaidmenį ir socialines paslaugas finansuoda-
ma tiesiogiai paslaugų teikėjui, eliminuoja socialinių paslaugų gavėją kaip aktyvų elemen-
tą iš socialinių paslaugų sistemos, socialinių paslaugų gavėjas praktiškai neatlieka jokio 
vaidmens, nors Lietuvos atveju teisės aktais jam suteikta teisė rinktis paslaugų teikėją, rea-
lybėje ši norma retai funkcionuoja, dar sudėtingesnė situacija yra su galimybe „atsisakyti“ 
socialinių paslaugų teikėjo. Įgalinus socialinių paslaugų gavėjus spręsti asmenines rizikas 
per socialinių paslaugų teikimo finansavimo modelio kaitą, tikėtina stiprėjanti socialinių 
paslaugų teikimo kontrolė (lėšos bus panaudotos tam, kam jos skirtos) bei asmeninės atsa-
komybė ir savarankiškumo sprendžiant asmenines rizikas augimas (renkantis, jo nuomo-
ne, tinkamiausią paslaugų teikėją ir pan.)Taigi skiriant individualius biudžetus (socialinių 
paslaugų krepšelius) socialinių paslaugų gavėjas (ar jo šeima), būtų įpareigojimas imtis 
aktyvaus vaidmens: skirstyti lėšas, rinktis teikėjus, vertinti paslaugų kokybę, kontroliuoti 
procesus ir pan., o tai prisidėtų ir prie socialinės integracijos procesų plėtros. Tačiau šių 
procesų plėtrai Lietuvoje trukdo teigiamas nepasitikėjimas socialinių paslaugų gavėjais 
(pvz.: panaudos lėšas ne pagal paskirtį, netinkamai įvertins paslaugų kokybę, nesugebės 
pasirūpinti formaliąja proceso puse, negebės naudotis informacinėmis technologijos ir 
pan.), todėl valstybė palieka kontroliuojančiojo vaidmenį vietos savivaldai, o tai iš esmės 
neskatina visuomenės ugdyti atsakomybę ir pilietinį sąmoningumą. Socialinių paslaugų 
sistemos modernizavimas turėtų apimti vienokį ar kitokį šį aspektą (pvz.: pasitelkus in-
formacines technologijas(atsiskaitymo ir kontrolės sistemas perkėlus į elektroninę erdvę) 
formaliai galima didinti asmenų socialinę atsakomybę už socialinių paslaugų teikimą 
bei dalyvavimą šiame procese, nors realiai kontrolė liktų viešosios valdžios institucijai, 
tačiau tuo pačiu būtų skatinamas ir piliečių dalyvavimas (pvz.: asmeniui informacinėje 
sistemoje pateikiamas jam galimai reikalingų socialinių paslaugų sąrašas, socialinės para-
mos skyrius nustato socialinių paslaugų poreikį, asmeniui sistemoje skiriamas tam tikras 
biudžetas(lėšų krepšelis) bei pasiūlomi galimi socialinių paslaugų teikėjai (taip pat galėtų 
būti nurodomos ir socialinių paslaugų kainos), asmuo renkasi socialinių paslaugų gavėją, 
socialinės paramos skyrius jį tvirtina, tuomet sistemoje atsiranda dar vienas veikėjas, ku-
ris elektroniniu būdu informuoja apie teikiamas paslaugas, asmuo patvirtina šį faktą, po 
patvirtinimo sistema leidžia apmokėti už suteiktas paslaugas, socialinių paslaugų gavėjas 
taip pat įgalinamas įvertinti suteiktų paslaugų kokybę, o socialinės paramos skyrius tvir-
tina atitikimą standartams ar pan., todėl asmuo įtraukiamas į socialinių paslaugų teikimo 
procesą, socialinių paslaugų valdymo subjektai išlaiko tam tikrą kontrolės laipsnį, ren-
kama, kaupiama ir sisteminama informacija apie socialinių paslaugų sistemos procesus, 
atliekami kokybės vertinimai ir pan.). Procese natūraliai lieka įgimta valdymo, skaidrumo 
ir pasitikėjimo rizikos, kurios gali būti įveikiamos ugdant moralines vertybes bei plėtojant 
tarpusavio pasitikėjimo kultūrą.

Taigi socialinių paslaugų gavėjai tampa aktyviais socialinių paslaugų proceso dalyviais 
visose šio proceso stadijose, šio vaidmens kitimas yra svarbus ne tik socialinių paslaugų 
teikimo, valdymo ir kontrolės principų atžvilgiu, bet ir finansavimo mechanizmų moder-
nizavimo turiniui, t.y. aukščiau aptarta tendencija suponuoja ir finansavimo sąlygų kaitą 
pereinant nuo resursų skirstymo ir kontrolės per vietos savivaldos lygmens socialinių pas-
laugų teikimo administratorius prie asmens įgalinimo savarankiškai koordinuoti sociali-
nių paslaugų finansavimą, t.y. formuojami socialinių paslaugų krepšeliai (pinigine forma), 
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kuriuos asmuo gali naudoti savarankiškai pasirinkdamas konkrečius socialinių paslaugų 
teikėjus ir konkrečias paslaugas (pvz., Didžioji Britanija)[191, p. 545]. 

Apibendrinant galima teigti, kad „7-S“ modelis įgalina identifikuoti socialinių paslau-
gų sistemoje egzistuojančias įtampos linijas (pvz.: tarp vertinimo ir kontrolės sistemų bei 
vietinės lyderystės ir kultūros pokyčių arba tarp reguliavimo institucijų tinklo ir santykių 
socialinių paslaugų sistemoje lankstumo [191, p. 542] bei sudaro prielaidas aptarti svar-
biausius socialinių paslaugų sistemos modernizavimo turinio aspektus bei modernizavi-
mo kryptis, atitinkančias viešojo valdymo vystymo kryptis.

3.2. Socialinių paslaugų sistemos modernizavimo technika: socialinių   
 paslaugų sistemos reforma

Ankstesniame skyriuje aptarta Lietuvos socialinių paslaugų sistemos modernizavimo 
kryptis. Svarbus sistemos modernizavimo aspektas yra modernizavimo technika (proce-
sas). Kadangi disertacijoje nekeliamas tikslas pateikti Lietuvos socialinių paslaugų siste-
mos modernizavimo programą su priemonių planu, o tik modeliuoti socialinių paslaugų 
sistemos modernizavimo kryptis, tai šiame skyriuje yra akcentuojami svarbiausi refor-
mos parengimo ir įgyvendinimo „sėkmės“ veiksniai, nedetalizuojant konkrečių reformos 
įgyvendinimo momentų (pvz.: reformos įgyvendinimo terminai, konkretūs vykdytojai ir 
pan.). Teorinėje disertacijos dalyje identifikuota, kad modernizavimas dažniausiai vyk-
domas pasitelkiant reformos konceptą. Reforma, kaip viešojo valdymo modernizavimo 
priemonė, turi pasižymėti tam tikromis savybėmis: (1) esminis, tikslingas ir pozityvus po-
kytis, (2) paremtas patikima informacija ir duomenimis, (3)vykdomas viešojo sektoriaus 
sistemoje ar jos dalyje (4)per tam tikrą (nustatytą) periodą bei (5) remiamas sistemos veiki-
mą užtikrinančių „tvarkos parametrų“ (viešojo valdymo sistemoje, pvz., Vyriausybės) (1.4 
skyrius). Taigi, planuojant socialinių paslaugų sistemos modernizavimo reformą, turi būti 
atsižvelgta į visus aukščiau aptartus aspektus, ypač akcentuojant reformos trukmę (aptar-
tos reformų persidengimo ir niveliacijos problemos (1.4skyrius)) ir palaikymą (saviorga-
nizacijos ir organizacijos procesų ypatumai, 1.1skyrius).

Reforma paprastai turi tam tikras struktūrines dalis (reformos kontekstas (aplinka), 
reformos parengimo ir įgyvendinimo technika (reformos valdymas), reformos turinys ir re-
formos įgyvendinimo vertinimas), kurios turi būti aprėptos, priešingu atveju kyla reformos 
nerezultatyvumo rizika.

Teorinė konteksto poveikio socialinių paslaugų sistemai analizė atlikta 1.1–1.2 sky-
riuose, disertacijos II skyriuje atliktas tyrimas suteikė galimybę identifikuoti konteksto 
veiksnius, lemiančius poreikį modernizuoti socialinių paslaugų sistemą Lietuvoje bei mo-
deliuoti jos modernizavimo kryptis (3.1skyrius). Reformos parengimo ir įgyvendinimo 
technika apima daugelį žingsnių, kurie pateikiami 38pav., išskirtini šie svarbiausi akcentai: 
modernizavimo reformos turinio parengimas, kur svarbus vaidmuo tenka Vyriausybei, 
pastaroji Lietuvos socialinių paslaugų sistemos atveju galėtų būti identifikuojama kaip sis-
temos valdantysis tvarkos parametras ir tik šio elemento siunčiama informacija bei kont-
rolė įgalina reformos vykdytojus siekti įgyvendinti reformos tikslus, taip pat reikalingas ir 
žemesniųjų tvarkos parametrų (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo minis-
terijos bei savivaldybių tarybų) palaikymas ir reformos įgyvendinimo kontrolės ir stebėse-
nos mechanizmų sukūrimas, kuris užtikrintų nuolatinę reformos įgyvendinimo stebėseną, 
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patikimų ir išsamių duomenų surinkimą bei laiku įgyvendinamą reformą. Atsižvelgiant į 
Lietuvoje egzistuojančios socialinių paslaugų sistemos keliapakopiškumą, vertinga taikyti 
tokį stebėsenos mechanizmą, kuris užtikrintų stebėseną ir duomenų surinkimą bei efek-
tyvią kontrolę visose sistemos pakopose, o galutiniai rezultatai turėtų būti kontroliuojami 
reformos rengėjo (pvz., Vyriausybės) lygmeniu. Tyrimo metu gauti duomenis parodė, kad 
reformos parengimo, vykdymo ir kontrolės funkcijų sutelkimas vienose rankose (Socia-
linių paslaugų teikimo reformos koncepcijos atvejis) nėra efektyvus būdas užtikrinti re-
formos įgyvendinimą laiku, todėl siekiant efektyvaus ir reformos procesų įgyvendinimo, 
reikalinga atskirti kontrolės (Vyriausybė) ir įgyvendinimo ( Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija bei Savivaldybių administracijos) funkcijų vykdymą. 

Atskiru reformos įgyvendinimo etapu, išskiriamas reformos tikslų pasiekimo vertini-
mas. Rezultatų ir poveikio analizė galėtų būti pasitelkiama į rezultatus orientuoto valdy-
mo įrankius. Viešojo valdymo vystymo dokumentų analizė (aprašyta 2.2 skyriuje) leidžia 
teigti, kad Lietuvoje diegiamas ir planuojamas vystyti į rezultatus orientuotas valdymas (į 
rezultatus orientuoto valdymo logika pateikiama 38pav.) turėtų apimti ir socialinių pas-
laugų sistemą. Į rezultatus orientuotas valdymas siekia tobulinti sprendimų priėmimą ir 
valdyti pokyčius [72, p. 12]. Šiame modelyje vystomos poveikio vertinimo technikos ga-
limos naudoti ir socialinių paslaugų sistemos modernizavimo reformos poveikio vertini-
mui (vertinimo mechanizmas). 

Išorinė organizacijos aplinka-poveikis
                                               Efektyvumas Veiksmingumas

 

Įdėjimai
(ištekliai)

 
Veiklos

 
Išeiga Rezultatas

Galutiniai 
rezultatai –

poveikis

Sudaryta I. Damirova, R. Šnapštienė [72, p. 13]. 

38 pav. Į rezultatus orientuoto valdymo logika

Veiklos logika į rezultatus orientuoto valdymo koncepcijoje apima tokius segmentus: 
(1) veiklos tikslus; (2) veiklos rezultatus (veiklos rezultatų matavimo sistemą) [72 p. 13]. 
Pradinė veiklos stadija apima veiklos tikslų nustatymą, kurie yra esminė prielaida atsiras-
ti veiklos rezultatams, pastarieji lemia visos veiklos tikslingumą. Kokybiškas ir tinkamas 
veiklos tikslų nustatymas nulemia kokybiškų ir pamatuojamų veiklos rezultatų atsiradi-
mą. Veiklos rezultatai yra suprantami kaip organizacijos, politikos ar programos veiklos 
poveikis, įtaka vidinei ir išorinei aplinkai. Veiklos rezultatai paprastai klasifikuojami į tie-
sioginius (arba artimiausius, angl. output), tarpinius (angl. outcome) ir galutinius (angl. 
impact) veiklos rezultatus. Tiesioginiai veiklos rezultatas dar vadinamas veiklos išeiga, tai 
rezultatas, kuris yra priskiriamas politikos ar programos išeigai. Tarpiniai rezultatai arba 
veiklos rezultatai pasiekiami, kai yra pasiektas vienas ar keli tiesioginiai rezultatai. Galuti-
niai rezultatai arba veiklos poveikis yra aukščiausio lygio veiklos rezultatai, jie pasiekiami, 
kai pasiekiami bent vienas ar keli tarpiniai veiklos rezultatai [72, p. 13]. Svarbiausias savo 
įtaka yra galutinis veiklos rezultatas –veiklos poveikis, nes tik poveikis realiai yra juntamas  
visuomenėje ir iš tiesų yra ar bent turi būti svarbus viešajam valdymui, kadangi jo tikslai ir
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Kontekstas

Socio-ekonominis kontekstas Politinis kontekstas
(Socialinės apsaugo politikos pokyčiai ir 
SP politikos pokyčiai)

Administracinis kontekstas
(viešojo valdymo pokyčiai)

↑ ↑ ↑

Viešojo valdymo prioritetai Socialinių paslaugų sistemos problematika

Socialinių paslaugų modernizavimo technika

Modernizavimo 
modelio parengimas

Modernizavimo poreikio ir 
prielaidų identifikavimas

Modernizavimo 
modelio realizavimui 
reikalingų institucinių 
ir žmogiškųjų išteklių 
pajėgumų analizė

Įgyvendinimo programų
(priemonių planų, reformų 
parengimas)

Problemų apibrėžimas, vizijos, 
tikslų ir planuojamų rezultatų 
identifikavimas

Modernizavimo 
modelio vystymas 
ir įgyvendinimo 
planavimas

Stebėsenos ir kontrolės 
mechanizmo projektavimas

Modernizavimo 
priemonių 
realizavimas

- Institucinių įgaliojimų ir 
atsakomybės pasiskirstymas
- priemones įgyvendinančių 
subjektų įgalinimas
- Susijusių subjektų 
įtraukimas

Modernizavimo 
modelio vystymas 
ir įgyvendinimo 
planavimas

Stebėsenos ir kontrolės 
mechanizmo projektavimas

Proceso stebėsena/
kontrolė

Stebėsenos ir kontrolės 
mechanizmo nustatymas
Įgaliojimų ir atsakomybės 
paskirstymas

Modernizavimo 
priemonių 
įgyvendinimo tarpinių 
rezultatų stebėsena ir 
vertinimas

Informacijos apie tarpinius 
rezultatus pateikimas 
įgaliotiems subjektams

Socialinių paslaugų sistemos modernizavimo turinys „7-S“

Modernizavimo priemonių įgyvendinimo rezultatų vertinimas

Vertinimas Vertinimo mechanizmo 
konstravimas ir įgaliojimų 
paskirstymas

Vertinimo rodiklių 
(rezultatų ir poveikio) 
nustatymas

Vertinimo atlikimas 
duomenų pateikimas 
suinteresuotoms šalims

Tikėtini rezultatai Ekonominis racionalumas:
išteklių efektyvus naudojimas
Socialinių paslaugų teikimo 
efektyvumas ir skaidrumas
SP paslaugų prieinamumas

Integracija
Dalyvavimu ir 
bendradarbiavimu 
grįstas sprendimų 
priėmimas ir SP 
kokybės vertinimas

Specializacija
Ekspertinių žinių vystymas
Socialinių darbuotojų 
specializacija;
IT panaudojimo socialinių 
paslaugų proceso valdyme 
panaudojimo plėtra
Visuomenės dalyvavimo 
skatinimas per socialinių 
paslaugų informacinės 
sistemos plėtrą.

Socialinių paslaugų sistemos modernizavimas

Tikėtinas poveikis Sumanus, efektyvus ir dalyvavimu grįstas socialinių paslaugų sistemos valdymas.
Prielaidų gerovės visuomenės kūrimuisi sudarymas, socialinio teisingumo bei sąlygų 
politinio ir ekonominio stabilumo užtikrinimui kūrimas.

      Šaltinis: sudaryta autoriaus.

39 pav. Lietuvos socialinių paslaugų sistemos modernizavimo reformos modelis
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prioritetai ir yra visuomenės interesų atstovavimas ir tenkinimas, tačiau jei visuomenė ne-
junta viešosios valdžios rezultatų, tai praktiškai galima teigti, kad ta veikla yra nerezultaty-
vi. Reformos parengimo etape nustatomi reformos tikslų pasiekimo vertinimo įrankiai ir 
po reformos įgyvendinimo yra būtinas reformos įgyvendinimo poveikio vertinimas, kuris 
sudaro prielaidas ir numato kryptis tolimesniam sistemos vystymui.

Atsižvelgiant į aukščiau aptartas aplinkybes 39 pav. pateikiamas Lietuvos socialinių 
paslaugų sistemos modernizavimo reformos modelis, kuriame identifikuojami svarbiausi 
reformos vykdymo taškai.

3.3. Sisteminis socialinių paslaugų sistemos modernizavimo modelis

Socialinių paslaugų sistemos modernizavimo procesas apima modernizavimo tikslų 
formavimą bei vertybinio konsensuso dėl šių tikslų realizavimo su visomis suinteresuo-
tomis šalimis radimą. Pasiekus susitarimus dėl modernizavimo tikslų ir socialinių pas-
laugų sistemos vertybių yra nustatomos atsakomybės ribos bei išskiriamos pagrindinės 
socialinių paslaugų sistemos politikos formavimo kryptys. Socialinių paslaugų sistemos 
modernizavimą užtikrina aiškiai nustatytos atsakomybės ribos tarp socialinių paslaugų 
sistemą formuojančių subjektų ir kitų socialinių paslaugų sistemos elementų, kurių sąvei-
ka vyksta per atsakomybės ribų derinimą, subalansuotą valdymą bei atskaitomybės užtik-
rinimą. 
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IŠVADOS

1. Saviorganizuojančios sistemos modernizavimo prielaidos

1.1. Saviorganizacijos sąvoka apima socialinių sistemų funkcionavimo ir veikimo ypa-
tumų aiškinimą ir gali būti apibrėžiama pagal pagrindines savybes: (i) kompleksiškumas; 
(ii) savireferentiškumas (autopoezė); (iii) autonomija. Sistemoje vyksta nuolatinė saviorga-
nizacija kuria, siekiama išlaikyti save, gaminamos ir keičiamos socialines jėgos, santykiai 
ir veiksmai. Sistemos subjektai kuria ir keičia sistemą, siedami savo veiksmus su pasekmė-
mis, tokiu būdu formuojasi naujos struktūros. Sistemos aukštesni naujos kokybės hierar-
chiniai lygiai, priėmę naujus/naujai susiformavusius elementus į sistemą, atlieka „kolek-
tyvinių kintamųjų“ funkciją, t.y. valdo sistemos elgesį bei organizuoja ir nustato žemesnių 
hierarchinių lygių elgesį, jį sinchronizuoja ir pajungia bendram kolektyviniam vyksmui.

1.2. Viešojo valdymo sistema gali būti traktuojama saviorganizuojančia autopoetine 
sistema, kadangi tenkina funkcinio unikalumo (sistemos pagrindinės funkcijos negali rea-
lizuoti jokia kita sistema ar alternatyvios funkcijos), operatyvaus uždarumo ir sąlyginio 
atvirumo reikalavimus. Viešasis valdymas kaip sistema negali veikti kitose sistemose dėl 
komunikacijos proceso ypatumų, sistema palaiko gyvybę pasitelkdama tik jai būdingus 
diskursyvius kriterijus, kuriuos nuolatos atgamina sistemos viduje, viešojo valdymo sis-
tema skatina ir padeda kitoms sritims (sistemoms) savarankiškai plėtotis, tačiau negali 
veikti jose (ji tampa kitoms sistemos aplinka).

1.3. Valstybė gali būti laikoma viešojo valdymo saviorganizacijos proceso organiza-
ciniu vienetu, kurio struktūrinis pagrindas yra organizuojamas naudojant demokratinių 
struktūrų (institucijos) bei procedūrų ir kompetencijų tinklą, siekiant akumuliuoti galią 
bei politinį kapitalą. 

1.4. Valstybės kaip viešojo valdymo saviorganizacijos formos funkcionavimas grin-
džiamas asimetriniu galios panaudojimu, sankcionavimu bei kontrole. Kolektyviniai 
sprendimai (teisė), jėgos struktūros (parlamentas, vyriausybė, teismai ir pan.), viešojo 
valdymo institucijos (ministerijos, teismai ir kt. viešojo valdymo institucijos) atspindi eg-
zistuojančius galios santykius ir egzistuojantį galios (valdymo įgaliojimų) panaudojimo ir 
veikimo tinklą (kaip galia įgaunama, naudojama, lokalizuojama ir išnyksta). Viešojo val-
dymo sistema pasižymi konservatyviu autopoezės procesu, kuris siejamas su rinkiminiais 
periodais šalyje (pvz., Seimo rinkimais), dėl šio proceso sistemoje atsiranda nauji veikė-
jai (elementai), kinta galios pasiskirstymo centrai, tai akumuliuoja naujų galios struktūrų 
iškilimą bei naujos sistemos kokybės formavimąsi ir sudaro palankias sąlygas sistemos 
organizavimo (modernizavimo) procesų vykdymui.

1.5. Socialinių paslaugų posistemės funkcionavimo kontekstą sudaro viešojo valdymo 
sistemos ir rinkos santykių sąveika. Sistemų struktūrinio sugretinimo principas sudaro 
prielaidas teigti, kad šios sistemos yra autonomiškos, tačiau kartu ir abipusiškai priklau-
somos, kiekviena gali realizuoti savo saviorganizacijos procesus tik su kitos pagalba, o tai 
sudaro prielaidas teigti, kad viešojo valdymo sistemos saviorganizacijos ir organizavimo 
procesams įtakos turi rinkos bei sistemos vystymas ir jis turi būti nagrinėjamas atsižvelgus 
į rinkos ir viešosios valdžios sąveikos kontekstą.
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1.6. Socialinių paslaugų sistemos modernizavimas siejamas su valdomu sistemos vys-
tymu (dirbtinis procesas, besivystantis nenatūraliomis sąlygomis, t.y. inspiruojamas bei 
apima veiksmus, kuriais siekiama vystyti objektą norimų charakteristikų link),sistemos 
saviorganizacijos procesų kaita į organizavimo procesus bei natūralių procesų kaita į dirb-
tinius-natūralius arba dirbtinius procesus, t.y. su organizuotai sukurtais bei per politinio 
poveikio priemones diegiamais dirbtiniais procesais, tikintis dirbtinių reiškinių adaptaci-
jos ir naujų vidinės tvarkos institutų formavimosi.

1.7. Viešojo valdymo modernizavimo procesas suprantamas kaip valstybinio apara-
to (veiklos principų ir organizacinės struktūros bei veiklos metodų) tikslingas keitimo 
procesas, apimantis tris pagrindinius ramsčius: ekonominį racionalumą, integraciją bei 
specializaciją, kuriuo siekiama gerinti viešojo valdymo sistemos charakteristikas. 

1.8. Modernizavimo proceso sėkmės prielaidomis identifikuojamos: (1) moderniza-
vimas turi apimti daugiau nei dviejų ramsčių subalansuotą plėtrą, (2) kuri neturėtų būti 
prieštaringa (kelti įtampą kitame ramstyje (pvz., naujosios viešosios vadybos reformų 
atvejai)), bei (3) skirtingų sistemos posistemių modernizavimo strategijos turėtų būti su-
derintos tarpusavyje (remti arba stiprinti).

1.9. Viešojo valdymo modernizavimo turinys yra siejamas su NVV ir post- NVV 
doktrinose vykdomomis viešojo valdymo reformomis. Viešojo valdymo kaitos analizė 
suteikia galimybę identifikuoti NVV ir post- NVV doktrinų skirtumus šiose svarbiausio-
se srityse: kintantis viešojo valdymo vaidmuo, viešojo intereso koncepcija, valstybės tar-
nautojų atsakomybės ir atskaitomybės principai, politikos tikslų pasiekimo mechanizmai 
bei koordinavimo tipas, taip pat ir besikeičianti viešojo valdymo institucijų organizacinė 
struktūra ir kt. 

1.10. NVV doktrina, kuriai įtaką padarė neoliberalios idėjos, skatino ekonomiškumo 
paieškas viešajame valdyme ir efektyvumo siekius pasitelkiant verslo vadybos (privataus 
sektoriaus) veiklos metodus. Įsigalintys decentralizacijos, liberalizavimo ir privatizavimo 
procesai turėjo ir neigiamų padarinių viešojo valdymo sistemai bei visuomenei. Didėjan-
tis socialinių rizikų ir atskirties augimas bei viešosios valdžios reguliavimo mechanizmų 
slopimas, skatino pilietinio aktyvumo bei bendradarbiavimo ir visuotinio dalyvavimo for-
mų paiešką, tinklų plėtra suponavo kitokių organizacinių struktūrų bei valdymo metodų 
poreikį, tokio pobūdžio paieškos sudarė prielaidas post-NVV doktrinos formavimuisi su 
deklaruojamomis demokratinių vertybių ir didesnės socialinės sanglaudos paieškomis. 

1.11.Viešojo valdymo tobulinimas pasižymi tam tikru „chaotiškumo“ laipsniu, todėl 
renkantis viešojo valdymo modernizavimo kryptis ir priemones, veiklos efektyvumo nu-
manomos prielaidos jungiamos į kompleksinius veiksmus jau nebe pagal vieną doktriną, 
todėl susiduriama su valdymo modelių pliuralizmu.

2. Modernizacijos turinys: socialinių paslaugų sistema viešojo valdymo 
kontekste

2.1. Egzistuojanti socialinių paslaugų sampratų įvairovė yra suponuota socialinės po-
litikos tradicijos. Išskirtinos šios socialinėms paslaugoms būdingos savybės: (1) teikiamos 
šiuolaikinės socialinės politikos sistemos apimtyje; (2) siekia spręsti asmens ar jų grupės 
problemas, gerinti jų charakteristikas; (3)poreikis identifikuojamas valstybės/savivaldybės 
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ar jų įgaliotų subjektų; (4) jos yra nemokamos ar tik iš dalies mokamos, (5) apima procesą, 
kai vyksta vartotojo ir personalo sąveika.

2.2. Socialinių paslaugų sistemos transformacijos yra siejamos su rinkos ir viešojo 
valdymo sistemų sąveika bei vykstančiais pokyčiais viešojo valdymo sistemoje (viešajame 
administravime ir socialinėje politikoje).

2.3. Socialinės politikos modelio kaita, lemia socialinių paslaugų sampratos kaitą, so-
cialinių paslaugų teikimo tikslų transformacijas, socialinių rizikų individualizavimą bei 
socialinių paslaugų teikimo naštos perkėlimą nevyriausybinėms organizacijoms, bend-
ruomenei ir šeimai bei savanoriško socialinio darbo ir socialinių paslaugų prevencijos 
vystymą, taip pat decentralizacijos (liberalizavimo, privatizavimo ir dekoncentracijos) 
procesus. Demokratizavimo procesų vystymas, „demokratinio dalyvavimo“ užtikrinimas 
skatina pilietinės atsakomybės, bendradarbiavimo ir dalyvavimo principų socialinių pas-
laugų teikimo sistemoje įsigalėjimą ir šiems principams realizuoti reikalingų dalyvavimo 
ir kontrolės mechanizmų vystymą. Besiformuojantys nauji socialinių paslaugų sistemos 
dalyviai (elementai) kelia jų „pajungimo bendrai veiklai“ (dalyvavimo formų, koordinavi-
mo ir atskaitomybės) iššūkius. 

2.4. Socialinių paslaugų sistemos transformacija, vykdyta NVV doktrinoje, skatina 
socialinių paslaugų sistemos ekonominio efektyvumo paieškas per privatizavimo, dekon-
centravimo ir liberalizavimo reformas („investicijų“ grąžos paieškos) ir formuoja naujų 
kontrolės, stebėsenos ir vertinimo mechanizmų vystymo ir plėtros socialinių paslaugų 
sistemoje poreikį. 

2.5. Socialinių paslaugų sistemos pokyčiai, vykdomi post -NVV doktrinoje, pasižymi 
susijusių šalių bendradarbiavimo, pilietinio dalyvavimo mechanizmų paieškomis ir atsa-
komybės kultūros vystymo poreikiu. Socialinių paslaugų teikimo procesas tampa atvires-
nis bei valdomas socialinių paslaugų gavėjų, t.y. į socialinių paslaugų turinio formavimo, 
teikimo, kontrolės ir vertinimo procesus siekiama įtraukti socialinių paslaugų gavėjų 
bend ruomenę, tokiu būdu siekiant užtikrinti piliečių interesų atstovavimą, efektyvų val-
dymą bei atsakomybės kultūros visuomenėje formavimą.

3. Modernizavimo priemonė – viešojo valdymo reforma

3.1. Viešojo valdymo reforma –esminis tikslingas ir pozityvus pokytis, paremtas pa-
tikima informacija ir duomenimis, vykdomas viešojo valdymo sistemoje ar jos dalyje per 
tam tikrą (nustatytą) periodą, gali būti skirtas įgyvendinti modernizavimo tikslus bei api-
brėžiamas pasitelkiant: (1) subjekto ir objekto konceptai (tai inspiruoja pokyčius ir kur juos 
inspiruoja), (2) laiko arba trukmės konceptas (reformos pradžios ir pabaigos taškai), (3) 
tikslo dedamoji, t.y. reforma yra tikslingas procesas, jos galutinis rezultatas yra planuoja-
mas ir valdomas, todėl reforma pasižymi baigtinio taško buvimu, priešingu atveju turėt 
būti kalbama apie nesėkmingą ar netinkamą reformos proceso valdymą ir (4) reformos 
kontekstas (arba reformos erdvė), t.y. kokiomis sąlygomis, kokioje aplinkoje vykdoma re-
forma. 

3.2. Identifikuojamos šios struktūrinės viešojo valdymo reformos dalys: reformos kon-
tekstas (aplinka), reformos parengimo ir įgyvendinimo technika (reformos valdymas), re-
formos turinys ir reformos įgyvendinimo vertinimas.
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4. Socialinių paslaugų sistemos Lietuvoje modernizavimas 

4.1. Vyriausybių programose tiek socialinių paslaugų sistemos vystymo, tiek viešojo 
valdymo sistemos tobulinimo klausimais pasisakoma fragmentiškai, reaguojant į ankstes-
nio laikotarpio problemas, planuojant reikalingus kompleksinius sistemos vystymo veiks-
mus. Viešojo valdymo vystymo dokumentai Lietuvoje apima tiek NVV, tiek post-NVV 
doktrinų elementus.

4.2. Atlikus socialinių paslaugų sistemos veikimą reglamentuojančių norminių ir plėt-
ros dokumentų analizę, teigtina, kad į socialinių paslaugų sistemos vystymą kompleksiškai 
buvo pažvelgta tik sistemos kūrimo stadijoje, pastarąjį dešimtmetį ši sritis praktiškai nėra 
vystoma, neturint socialinių paslaugų sistemos veikimo vizijos yra sudėtinga planuoti sis-
teminius veiksmus šioje srityje bei tikėtis rezultatyvumo (ypač jeigu „įeigos“ duomenys 
yra kintantys, „išeigos“ vertinimo kriterijai yra formalūs, o stebėsena ir kokybės kontrolė 
yra fragmentiški). 

4.3. Atvejo studijoje atliktas tyrimas suteikia galimybę išskirti šias egzistuojančios 
socialinių paslaugų sistemos problemines sritis: socialinių paslaugų sampratos aprėpties 
problematika; socialinių paslaugų teikėjų tinklo pajėgumo netolygumas; socialinių dar-
buotojų kvalifikacijos ir ekspertinių žinių poreikis, savanoriško socialinio darbo formali-
zavimo laipsnis, socialinių paslaugų prevencijos poreikis, pilietinės atsakomybės kultūros 
stoka. 

4.4.Socialinių paslaugų sistemos valdymo procese identifikuotos šios probleminės sri-
tys: bendradarbiavimo ir dalyvavimo mechanizmų visuose socialinių paslaugų valdymo 
socialinių paslaugų etapuose stoka arba nepakankamas veikimas, stebėsenos ir vertinimo 
mechanizmų nepakankama apibrėžtis, socialinių paslaugų kokybės standartų ir kokybės 
vertinimo sistemos stoka, formalizuota ir neinformatyvi socialinių paslaugų planavimo ir 
atsiskaitymo už rezultatus sistema, tarpinstitucinio koordinavimo ir atsakomybės pasida-
lijimo tarp skirtingų valdžios lygių problematika, nepakankamas informacinių technolo-
gijų panaudojimas socialinių paslaugų sistemos valdyme.

4.7. Atsižvelgiant į identifikuotą socialinių paslaugų sistemos problematiką, tikslingas 
kompleksinis socialinių paslaugų sistemos modernizavimas, derantis su planuojamomis 
viešojo valdymo sistemos tobulinimo kryptimis, įgyvendinimas per centrinių viešojo 
valdymo subjektų (Vyriausybės ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos) socialinių 
paslaugų sistemos modernizavimo reforma, grįsta sutarimu ir bendradarbiavimu tarp 
centrinės valdžios, vietos valdžios socialinių paslaugų gavėjų bendruomenės ir socialinių 
paslaugų teikėjų. Reformos turinys turi apimti probleminių sričių sprendimo bei socia-
linių paslaugų vystymo veiksmus ir priemones bei integruoti ekonominio racionalumo, 
integracijos ir specializacijos siekius. Reformos valdymo procesas turėtų būti instituciona-
lizuotas bei kontroliuojamas. Disertacijoje sukonstruotas ir siūlomas socialinių paslaugų 
sistemos modernizavimo modelis, konceptualiai apimantis aukščiau aptartus aspektus.
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PASIŪLYMAI

Teorinė ir kokybinio tyrimo duomenų analizė suteikė galimybę konstruoti sisteminį 
socialinių paslaugų modernizavimo modelį, įgyvendinant viešojo valdymo reformą. Iden-
tifikuoti šie sėkmingo socialinių paslaugų sistemos modernizavimo aspektai:

1. Nacionaliniu lygmeniu

1.1. Teorinė socialinių paslaugų modernizavimo prielaidų analizė bei Lietuvos socia-
linių paslaugų sistemos analizė (atvejo studija) įgalino identifikuoti socialinių paslaugų 
sistemos transformacijas, akcentuojančias individualų socialinių rizikų valdymą, socia-
linių paslaugų teikimo naštos perkėlimą bendruomenei, šeimai, asmeniui. Šiuo aspektu 
tampa svarbi socialinių paslaugų prevencijos plėtra, kuri suponuoja poreikį nacionaliniu 
lygiu apibrėžti socialinių paslaugų prevencijos vykdymo prioritetus bei atitinkamai vystyti 
socialinio darbuotojo ekspertines žinias ir kompetenciją šioje srityje.

1.2. Atvejo studijos tyrime nustatyta, kad siekiant sisteminio ir efektyvaus sociali-
nių paslaugų sistemos valdymo ir vystymo, būtina šio proceso sąlyga yra nacionalinio 
lygmens institucijų (Vyriausybės ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos) sprendimai 
(tvarkos parametrų skleidžiama informacija) dėl socialinės paslaugų sistemos politikos 
bei socialinių paslaugų sistemos prioritetinių vystymo tikslų, kurie būtų suderinti su vie-
tos savivaldos institucijomis ir socialinių paslaugų gavėjais. 

1.3. Lietuvos atvejo analizė bei ekspertinio vertinimo rezultatai sudaro prielaidas teig-
ti, kad nepaisant aukšto socialinių paslaugų teikimo decentralizacijos laipsnio susiduria-
ma su vietos savivaldos iniciatyvos socialinių paslaugų teikimo ir tobulinimo srityse stoka 
bei atsakomybės „nusimetimo“ problema, o tai sukelia veiklos koordinavimo ir atsako-
mybės atskyrimo tarp skirtingų valdžios lygmenų problemą, todėl tikslinga subalansuoti 
nacionalinio lygmens institucijų ir vietos savivaldos funkcijas socialinių paslaugų sistemo-
je (pvz., socialinių paslaugų kokybės rodiklių apibrėžimas – centrinės valdžios funkcija, 
kokybės matavimo funkcijos realizavimas –vietinės valdžios funkcija ir pan.).

1.4. Teorinė ir tyrimo duomenų analizė sudaro prielaidas teigti, kad sėkmingam mo-
dernizavimo procesui yra būtinas nacionalinio lygmens institucijų (Vyriausybės ir Socia-
linės apsaugos ir darbo ministerijos) sprendimas dėl modernizavimo poreikio ir moder-
nizavimo iniciatyvos palaikymas ir veiklos stebėsena, reformos mechanizmo konstravimo 
įgaliojimai turėtų tekti nacionalinio lygmens subjektui, o reformos turinys turėtų remtis 
bendradarbiavimo ir dalyvavimo principais grįstais sutarimais, kurie integruotų vietos sa-
vivaldos ir bendruomenės lūkesčius, o modernizavimo reformos turinys atitiktų viešojo 
valdymo modernizavimo tikslus.

1.5. Lietuvos socialinių paslaugų sistemos procesinė analizė ir kokybinio tyrimo re-
zultatai leidžia konstatuoti, kad pagrindinėmis socialinių paslaugų teikimo proceso pro-
bleminėmis sritimis yra laikomos: ribotas bendruomenės dalyvavimas socialinių paslau-
gų turinio bei jų kokybės vertinime, bendruomenės dalyvavimo formalumas planuojant 
socia linių paslaugų poreikį nei nustatant socialines paslaugas. Siūloma plėtoti bendruo-
menės dalyvavimo formų įvairovę, bendruomenės dalyvavimą užtikrinant teisinėmis ir 
techninėmis priemonėmis.

1.6. Egzistuojantis socialinių paslaugų finansavimo mechanizmas riboja socialinių 
paslaugų gavėjų įsitraukimą į socialinių paslaugų teikimo procesą. Siekiant plėtoti sociali-
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nių paslaugų gavėjų dalyvavimą bei savarankiškumą ir individualią atsakomybę, tikslinga 
svarstyti individualaus biudžeto sudarymo galimybes (socialinių paslaugų „krepšelis“) 
bei suteikti galimybę socialinių paslaugų gavėjui daryti įtaką socialinių paslaugų teiki-
mo procesui(paslaugoms, teikėjams, finansavimui, kokybės vertinimui ir pan.), paliekant 
vietos savivaldos lygmeniui šių biudžetų panaudojimo bei socialinių paslaugų kokybės 
kontrolės funkcijas.

1.7. Nustatyta, kad tarp nacionalinio lygmens, vietos savivaldos institucijų, socialinių 
paslaugų gavėjų ir socialinių paslaugų teikėjų nėra sutarimo dėl socialinių paslaugų ko-
kybės turinio ir socialinių paslaugų sistemos stebėsenos ir vertinimo mechanizmų uni-
fikuoto veikimo (išskyrus socialinę globą). Tai gali trikdyti socialinių paslaugų sistemos 
tikslų realizavimo procesą bei sudaryti prielaidas neefektyviai panaudoti lėšas. Dėl šios 
priežasties nacionaliniu lygiu turėtų būti priimti sprendimai dėl visų socialinių paslaugų 
kokybės turinio apibrėžimo ir unifikuotos socialinių paslaugų stebėsenos ir vertinimo sis-
temos (standartizuotų kokybinių rodiklių nustatymas).

1.8. Tyrimo metu nustatyta, kad socialinių paslaugų sistemoje vyraujanti formali at-
skaitomybės už pasiektus rezultatus forma, vertinant turimų išteklių ir suteiktų paslaugų 
kiekybinius rodiklius (suteiktų paslaugų skaičius ir pan.), neatspindi realaus socialinės 
paslaugos teikimo tikslo pasiekimo laipsnio, taigi siūlytina persvarstyti socialinių paslau-
gų sistemoje vyraujančią atskaitomybės sistemą, diegiant į rezultatus orientuoto valdymo 
principus ir vystant integralią bendrųjų (nacionalinių) ir specialiųjų (vietos savivaldos) 
rodiklių sistemą, ir vykdyti socialinių paslaugų teikimo poveikio vertinimus.

2. Vietos savivaldos lygmeniu:

2.1. Vietos savivaldos lygiu siūlytina diegti socialinių paslaugų teikimo savistabos me-
chanizmus, pasitelkiant informacines technologijas (pvz., tobulinant SPIS sistemą), kurie 
sudarytų prielaidas analizuoti socialinių paslaugų gavėjų charakteristikų pokyčius, socia-
linių paslaugų poreikio pokyčius, socialinių paslaugų kokybės pokyčius ir pan., bei imtis 
socialinių paslaugų teikimo prevencijos, siekiant užkirsti kelią socialinių rizikų plėtrai ir 
mažinti socialinių paslaugų poreikį.

2.2. Vietos savivaldos lygiu būtina užtikrinti socialinių paslaugų sistemos kokybę, at-
sižvelgiant į tai, kad socialinių paslaugų teikimo tikslas realizuojamas tiesiogiai per socia-
linio darbuotojo veiklą, turi būti stiprinama administracinė socialinių darbuotojų veiklos 
kontrolė, siekiant identifikuoti silpniausias socialinių darbuotojų kompetencijas ir užtik-
rinti tinkamą jų kvalifikacijos kėlimą ir kompetencijų vystymą.

_______________
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1 PRIEDAS

Saviorganizacijos apybraižų įvairovė
Saviorganizacijos apybraižos

Struktūralistinės socialinės saviorganizacijos 
koncepcijos

Subjektyvios/ veiksmu grįstos socialinės  
saviorganizacijos koncepcijos

Autorius Saviorganizacijos apybraiža Autorius Saviorganizacijos apybraiža

P. M.Heijl Saviorganizaciją apibrėžia kaip pro-
cesą ar sistemą, iškylantį spontaniš-
kai kaip būklę ar būklių seką. Skiria 
savireferentines ir savipalaikančias 
(angl. self-maintaining) sistemas 
(pastarosios yra suprantamos kaip 
vienos sistemos tam tikrų sąlygų 
gaminimas kitai, pastaroji gamina 
kitai(domino efektas) iki tol, kol ra-
tas užsidaro ir prieinama iki pirmo-
sios). Savipalaikančios sistemos yra 
tokios sistemos, kur saviorganizuo-
jančios sistemos gamina viena kitą 
operatyvaus uždarumo sąlygomis. 
Savipalaikančios sistemos būtinai 
yra savireferentinės, tačiau savire-
ferentinės sistemos nebūtinai yra 
savipalaikančios. Individai yra socia-
linių sistemų elementai. Socialinės 
sistemos nėra saviorganizuojančios, 
nes tokių sistemų sandara negali 
būti siejama su greitu ir spontanišku 
procesu, socialines sistemas jis taip 
pat traktuoja ne kaip savipalaikan-
čias sistemas, nes savipalaikančių 
sistemų elementai dalyvauja tik tų 
sistemų procesuose, o individai da-
lyvauja skirtingų sistemų palaikyme 
[99, p. 8]. 

W.L.Bühl 
(1991)

Autopoezės naudojimas visuome-
nei pateikia dereguliacijos ir valsty-
bės traukimąsi tam, kad būtų užti-
krintas visuomenės funkcionavimo 
tęstinumas, idėjas. Anot jo, komp-
leksinių sistemų nevaldomumo 
tezė veda prie neveiksnum ir neak-
tyvumo įteisinimo. Bühl pabrėžia 
veikimo autopoietinėje sistemoje ir 
jos kontrolės galimybes. Socialinės 
sistemos nesivysto pačios savaime, 
joms reikalingos organizacinės pas-
tangos ir fizinės ir protinės energi-
jos įeigos. Anot Bühl, kompleksinių 
sistemų kontrolė yra suprantama 
nebūtinai kaip hierarchinė, ji taip 
pat gali būti išreiškiama decentrali-
zuota forma, tam kad visuomenė iš-
liktų, jai yra yra reikalingi kompen-
suojamosios institucijos [99, p. 25].

F.Malik 
(1984)

Socialinė saviorganizacija reiškia, 
kad socialinės sistemos gali būti 
organizuojamos ir vadovaujamos 
tik ribotaiper mąstymą ir planuotą 
intervenciją. Saviorganizacija reiš-
kia policentrinę sistemą su saviko-
ordinacija ir abipusiškumu, daly-
vaujančia adaptacija ir visuomenės 
modifikacija. Saviorganizacija yra 
suprantama kaip sistemos sisteminė 
savireprodukcija [95, p. 9 ].

R. Espejo 
(2000)

Saviorganizacijos procesai dažnai 
gamina nepageidaujamus rekvizi-
tus (korupcija, sistemai nepalankias 
vertybes ar veiksmus), anot jo, tai 
reikalauja, kad sistemos dalyviai 
būtų ir veiktų, keltų tikslus sistemai 
sąmoningai ir sąmoningumas būtų 
išlaikomas valdant jų pasikartojan-
čius veiksmus pageidaujamos socia-
linės sistemos gamybos link. Espejo 
socialinės sistemos elementai yra 
socialiniai vaidmenys, kurie kyla iš 
Saviorganizacijos procesai dažnai
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gamina nepageidaujamus rekvizitus 
(korupcija, sistemai nepalankias 
vertybes ar veiksmus), anot jo, tai 
reikalauja, kad sistemos dalyviai 
būtų ir veiktų, keltų tikslus sistemai 
sąmoningai ir sąmoningumas būtų 
išlaikomas valdant jų pasikartojan-
čius veiksmus pageidaujamos socia-
linės sistemos gamybos link. Espejo 
socialinės sistemos elementai yra 
socialiniai vaidmenys, kurie kyla iš 
socialinių vaidmenų sąveikos. Anot 
autoriaus, tokia socialinės savi orga-
nizacijos forma, kuomet veikiantys 
vaidmenys yra sudaryti socialinės 
sistemos ir atsiranda iš jų pačių 
sąveikos yra socialinės autopoiesis 
forma. Espejo tęsia N.Luhmano 
tradiciją, tačiau gilina asmens in-
tervencijos į socialinės sistemos 
veikimo klausimus (per socialinius 
vaidmenis). Pasakjo, socialinės sis-
temos yra save kuriančios sistemos, 
o taireiškia sąmoningą dalyvavimą 
sistemos kūrime bei socialinių pras-
mių gamyboje (sąmoninko veikėjo 
koncepcija). Anot jo, saviorganiza-
cija veda prie atsakomybės, solida-
rumo ir tolerancijos [99, p. 25].

G.Probst 
(1987)

Saviorganizacija tai tvarkos savige-
neracija, kaip iškylantis fenomenas 
socialinėje sistemoje. Ši tvarka yra 
spontaniška ir nesąmoninga bei 
yra daugybinių patirčių, lūkesčių, 
veiksmų, planų ir sprendimų rezul-
tatas. Tvarka kyla pati savaime ir 
nėra kont roliuojama ar planuojama 
žmonių. Saviorganizacija socialinių 
sistemų struktūravimo principas 
[99, p. 9].

W. 
Böcher 
(1996)

Saviorganizacija kaip spontaniškas 
sistemos, sistemos būklių ar siste-
mos procesų dėl tam tikrų pradinių 
sąlygų iškilimas. Saviorganizacija 
apibrėžiama per savideterminaci-
jos terminą, kurį autorius apibrė-
žia kaip žmogaus galimybę suteikti 
norminti ir įprasminti reikšmes. 
Saviorganizacijos terminą jis tai-
ko žmonėms ir jų grupėms, kurios 
susiformuoja spontaniškai be tam 
tikrų direktyvinių nuostatų [99,  
p. 25]. 

H.Wilke 
(1989)

Savireferentiškumas ir savivaldumas 
(angl.self-steering) yra suprantami 
kaip procesai, vykstantys sistemo-
je subsistemos atžvilgiu. Socialinės 
sistemos suprantamos kaip savirefe-
rentės komunikacinės sistemos, taigi 
tokių sistemų elelementas yra komu-
nikacija, ne individas [99, p. 10].

A.Zeyer 
(1997)

Teigia, kad dėl „drugelio efekto“ 
maži pokyčiai gali turėti didelį efek-
tą, o tai su teikia galimybę tikėti 
geresnės socialinės sistemos kūri-
mosi galimybe. Anot jo, protestai, 
civilinio nepaklusnumo akcijos, 
nevyriausybinės organizacijos ir 
kt. įvairūs mėgėjiški judėjimai yra 
socia linės saviorganizacijos pavyz-
džiai [99, p. 26].
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L.Leydes-
dorff (1993)

Saviorganizacijos procesus siekia pa-
grįsti matematiškai per komunika-
cijos teoriją bei teigia, kad saviorga-
nizuojančių socialinių sistemų dalis 
yra tik komunikacija. Saviorgani-
zuojanti socialinė sistema negali būti 
kontroliuojamu genezės veiksniu ar 
prisidėti prie sistemos priežiūros, 
nors ji yra sistemos veiksmų rezulta-
tas [ 99, p. 10].

A. 
Schlemm 
(1999)

Socialinę saviorganizacija apibrėžia 
kaip socialinės organizacijos prin-
cipą iš apačios į viršų, kuris stimu-
liuoja pajėgumus veikti vietoj šios 
galimybės suvaržymo per asmeninę 
ir objektyvią galią. Kaip pavyzdžius 
autorė mini socialinės savipagalbos 
judėjimusir pan. [99, p. 26].

F.Heylighen 
(2000)

Plėtojo autopoiesis koncepciją ir tei-
gė, kad autopoietinę sistemą sudaro 
procesų tinklas, kuris rekursyviai ga-
mina savo komponentus ir kuri ski-
ria juos nuo sistemos aplinkos. Žmo-
nės su jų artefaktais yra psichiniai 
sistemos komponentai, kur žmonių 
būviai su artefaktų pagalba gamina 
kitus žmonių būvius, o artefaktai su 
žmonių pagalba, gamina kitus arte-
faktus, tokiu būdu perkurdami sis-
temą, šį procesą jis vadina savipro-
dukcija, kuris apibrėžia tinklą, kaip 
ciklišką organizaciją, charakterizuo-
jančią autopoiesis [99, p. 10].

V.Mueller-
Benedict 
(2001)

Socialinė saviorganizacija socialinės 
sistemos kokybiniai pokyčiai kolek-
tyviniame lygmenyje, kurie inspi-
ruojami valstybės mikro lygmenyje 
(individo lygmeniu). Saviorganiza-
cija vadinama kažkas neplanuoto ir 
spontaniška be priverstinių sociali-
nių jėgų įtakos, vedančio į naują ko-
kybę [99, p. 11].

H.Matu- 
rana ir 
F.Varela

Biologinė autopoiesis koncepcija 
teigia, kad gyvosios sistemos repro-
dukuoja pačios save [254, p. 6], auto-
poietinis organizmas yra organizuo-
tas kaip komponentų produkcijos 
procesų tinklas (transformacija ir 
destrukcija), gaminantis komponen-
tus, kurie: (1)sąveikos ir transforma-
cijų procese nuolat regeneruoja ir 
realizuoja santykių tinklą, kuris juos 
gamina, ir (2) sudaro organizmą kaip 
konkrečią visumą (vienį) erdvėje, 
kur komponentai egzistuoja nuro-
dydami tipologinį domeną jo, kaip 
tinklo, realizavimui [100, p. 111]. 
H.Maturana socialinę sistemą
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apibrėžė kaip „sąveikaujančių gyvų 
sistemų visumą, realizuojančią jų 
autopoiesis per sąvybines operacijas 
kaip autopoietinius vienius bei suda-
rančias sistemą, kuri kaip jų veiksmų 
ir santykių tinklas operuoja su kitais 
kaip su terpe, kurioje realizuoja savo 
autopoiesis integruojant ją bei yra 
neatskiriama nuo natūralios socia-
linės sistemos ir, faktiškai, viena iš 
tokių sistemų“ [99, p. 7].

N.Luhman Sistemos, kurios veikia šalia išorinės 
terpės bei siekia išvengti susiliejimo 
su ja, stebi, fiksuoja, organizuoja įvy-
kius tiek sistemos viduje, tiek išorėje 
vadinamos autopoietinėmis [179,  
p. 2] ir visuomenė grindžiama funk-
ciniais terminais. Autopoesė (arba 
savireferentiškumas) – tai sistemos 
atgaminimo procesas, kuris vyks-
ta pasitelkiant jos pačios struktūrų 
tinklą.

Dialektinės socialinės saviorganizacijos koncepcijos

Autorius Saviorganizacijos apybraiža

Beyerle (1994) Žmogus yra socialinis būvis ir visuomenė produkuoja žmogų kaip socialinį būvį, taip 
žmogus gamina visuomenę kaip būtiną sąlygą jo socialiniam būviui.Vartojant savire-
produkcijos arba autopoiesis sąvoką, visuomenei reikalinga paaiškinti, kaip visuome-
nė nuolatos gamina savo elementus, teigiant, kad visuomenė yra reprodukuojama per 
komunikaciją, o ne per individus , nepaaiškinamas savireprodukcijos procesas, nes 
komunikacijas produkuoja ne komunikacijos, o individai. Taigi Beyerle teigia, kad sa-
vireprodukcijos procesas gali būti paaiškintas, teigiant kad žmogus yra socialinis bū-
vis. Visuomenė reprodukuoja socialinius būvius, o žmogus produkuoja visuomenę per 
žmogaus veiksmų socialinę koordinaciją. Beyerle išskiria dvi saviorganizacijos koncep-
cijas: (1) objektyvioji: socialinė tvarka kaip abipusiai struktūros ir socialinių veikėjų 
santykiai,tai taip pat suprantama kaip autopoiesis); (2) subjektyvioji: politinė koncep-
cija, kuri atskiria heteronomiją ir saviorganizaciją per savideterminacijos terminus. 
Subjektyvioji saviorganizacija apibrėžiama kaip subsistemų savireguliacija ir institucijų 
savivadyba ( arba saviadministravimas). Anot autoriaus, saviorganizacija ir heterono-
mija yra du vienas kitą papildantys principai (ne dvi skirtingos alternatyvos), kurie yra 
būtini sistemos evoliucijai ir savaranktiškai priežiūrai. Socialinių sistemų ir organizacijų 
vystymasis yra galios disbalanso rezultatas. Taigi autopoiesis gali įgauti dvi skirtingas 
formas, t.y. saviorganizaciją ir heteronomiją [99, p. 26].
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E.Göbel Skiria du saviorganizacijos tipus: (1) autogenetinė saviorganizacija (spontaniškas tai-
syklių iškylimas); (2) autonominė saviorganizacija. Autogenetinėssaviorganizacijos 
pagrindimui E. Göbel naudoja Hayeko spontaniškos tvarkos iškilimo koncepciją. Tvar-
ka, kuri kyla iš savęs, negali būti sąmoningai kuriama, ji yra nelaukta, nenuspėjama ir 
spontaniškos formos [114, p. 21]. Skiriamos saviorganizacija kaip sisteminė autopoiesis 
ir saviorganizacija kaipveikėjų savivaldymas.Autogenetinę sisteminę saviorganizaci-
ją ji apibrėžia kaip spontanišką taisyklių, normų ir organizacijų iškilimą, autonominė 
saviorganizacija suprantama kaip būklė, kurioje organizacijų nariai gali nustatyti jų 
nuosavas taisykles.Tačiau autorė aiškiai neidentifikuoja kaip sisteminis ir subjektyvus 
saviorganizacijos tipai tarpusavyje susiję [99, p. 27]. 

Z.Bauman Z.Baumanas socialinės sistemos vystymąsi aiškina per habitat konceptą, kuris yra sup-
rantamas kaip kompleksinė sistema, t.y. nenuspėjama ir nekontroliuojama statiškai 
reikšmingų faktorių ir kur habitat veiksniai negali būti pamatuojami funkcionalumo 
arba nefunkcionalumo kriterijais, o viena kitą keičiančių būsenų seka yra nemotyvuota 
ir nebepriklauso nuo deterministinės logikos.Habitat iškyla kaip chaotiška ir chronolo-
giškai neapibrėžta erdvė, kur veikėjo tapatybė yra konstruojama, per nenutrūkstamą sa-
vikūros procesą, teigiant, kad saviorganizaciją keičia savikūra [32, p. 190]. Saviorganiza-
cijai būdingas ilgalaikis pastovumas, kuris siejamas su asmeniu (agentūra) ir gyvenimo 
tikslu yra derinamas žmogiškojo gyvenimo trukme, buvo išstumtas savikūros proceso, 
kuris neturi galutinio tikslo. Anot Z.Baumano, savikūros procesas nepamatuojamas ir 
nekontroliuojamas, jis yra valdomas nuolat besikeičiančių ir vienas kito atžvilgiu ne-
priklausomų ataskaitos taškų, savikūra apima ir parinkimą, ir ardymą, naujų elementų 
priėmimą ir senų atmetimą [32, p. 191]

Ch. Fuchs Socialinės sistemos struktūra yra sudaryta iš norminio visuomenės elgesio, tai apima 
ir socialines jėgas ir socialinius santykius. Naujos kokybės ir naujos struktūros 
gali iškilti per socialines interakcijas, jos negali būti sumažintos iki individualaus 
lygmens. Tai yra kilimo iš apačios į viršų procesas ir vadinamas agentūra. Iškilimas 
suprantamas kaip bent vienos naujos sisteminės kokybės pasirodymas, kuris negali būti 
sumažinta iki sistemos elemento. Taigi ši kokybė yra nesupaprastinama ir tam tikru 
mastu nenusakoma, t.y. iškilimo proceso laikas, forma ir rezultatas negali būti visiškai 
prognozuojama tik žvelgiant į elelementus ir jų interakcijas. Socialinės struktūros daro 
įtaką individualiems veiksmams ir mąstymui. Jie konstruoja ir įgalina veiksmus. Šis 
iš viršaus į apačią procesas kyla, kai gali iškilti nauji individai ir jų grupės. Visas šis 
ciklas yra basinis socialinės saviorganizacijos procesas. Socialinės struktūros įgalina ir 
konstruoja socialinius veiksmus ir individualumą bei yra socialinio veiksmo rezultatas. 
Jeigu socialinės sistemos struktūrine prasme yra saviorganizuojančios, tai dar nereiškia, 
kad biologine prasme jos yra autopoetinės. Perkūrimas pabrėžia, kad individai, kurie 
yra socialinės sistemos dalis nuolatos keičia jų aplinką. Tai įgalina socialinę sistemą 
keisti, palaikyti ir reprodukuoti save[99, p. 41 ].

Šaltinis: sudaryta autoriaus pagal Ch.Fuchs [95].
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3 PRIEDAS

Vyriausybių programų apžvalga
Vyriausybės 

programa
Viešasis valdymas Socialinė apsauga: socialinių paslaugų aspektas

I-oji 
Vyriausybė

Atskiro skyriaus viešajam valdymui 
Vyriausybės programoje nėra

Akcentuojamas egzistavusios socialinės ap-
saugos sistemos ydingumas tuometinėmis są-
lygomis ( brangi sistema, poreikių ir situacijos 
nebeatitinkanti sistema), siekiama sistemos 
demokratizacijos, decentralizacijos ir demono-
polizacijos.
Veiksmai apima: socialinių grupių diferenciaci-
ją ir toms grupėms aktualių socialinių garantijų 
užtikrinimas; kompleksinis atskirų grupių prob-
lemų sprendimas, socialinės sistemos struktū-
rizavimas, atsakomybių tarp skirtingų valdymo 
lygių paskirstymas bei sociumo narių (piliečių, 
privataus sektoriaus ir pan.), funkcijų peržiūra, 
socialinės apsaugos mišraus finansavimo me-
chanizmų įtvirtinimas (akcentuojant socialinės 
sferos ypatybes, kreipiamas dėmesys į tai, kad 
socialinė apsauga ne visada pajėgi finansuoti 
rinkos sąlygomis, dėl to skiriami tam tikri vals-
tybinio finansavimo prioritetai).
Dėmesys socialinės globos įtvirtinimui, teisinės 
bazės sukūrimui, globos įstaigų tinklui ir mate-
rialinei bazei

III-oji 
Vyriausybė

Atskiro skyriaus viešajam valdymui 
Vyriausybės programoje nėra

Socialinės reformos programa. 4.1skyrius Socia-
linė apsauga. Išskiriamos šios sritys: Užimtumo 
ir darbo santykių reguliavimas, pajamų garan-
tijos, pensijinis aprūpinimas, valstybės parama 
šeimai, migracija, gyvenamos erdvės apsauga, 
globa ir rūpyba. Su SP tiesiogiai siejamas globos 
ir rūpybos skyrius, kuriame deklaruojami siekiai 
tinkami tenkinti gyventojų poreikius, racionali-
zuoti funkcijų ir atsakomybių paskirstymą tarp 
skirtingų valdymo lygmenų, didinti globos įstai-
gų savarankiškumą, tobulinti jų infrastruktūrą, 
decentralizuoti globos įstaigų valdymą, pereiti 
prie mišraus finansavimo mechanizmų.

V-oji 
Vyriausybė

Atskiro skyriaus viešajam valdymui 
Vyriausybės programoje nėra

4.Skyrius. Socialinė politika. Vyriausybės prog-
ramoje konstatuojama, kad iki programos pa-
rengimo buvo sukurti ir įtvirtinti socialinės 
apsaugos sistemos, orientuotos į rinką pagrin-
dai. Dėmesys telkiamas į minimalaus gyvenimo 
lygio užtikrinimą, darbo užmokesčio didinimą, 
gyventojų užimtumo plėtrą. Socialinių paslaugų 
sistemos atžvilgiu konstatuojama, kad globos ir 
rūpybos sistemos tik pradedamos plėtoti, akcen-
tuojamas decentralizacijos siekis, taip pat pabrė 
žiamas profesionalių socialinių darbuotojų 
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. poreikis, formuojamos globos namuose teiki-
mo prielaidos, užsimenama apie globos įstaigų 
tinklo poreikį, taip pat pažymimas bendradar-
biavimo su visuomeninėmis organizacijomis 
vystymo poreikis.

VI-oji 
Vyriausybė

Atskiro skyriaus viešajam valdymui 
Vyriausybės programoje nėra.

Socialinė politika diferencijuojama į skirtingas 
sritis (Socialinė apsauga, Sveikatos politika, Kul-
tūra švietimas, Moteris ir šeima, Jaunimo politi-
ka, aplinkos apsauga ir pan.).
4.1. skyrius. Socialinė apsauga. Programa ak-
centuoja, kad po Nepriklausomybės atkūrimo 
įtvirtinti socialinės apsaugos pagrindai orien-
tuojami į rinkos ekonomiką, aptariami nuveikti 
darbai (kurtos institucijos, formuojama sociali-
nio draudimo sistema ir pan. Užsimenama apie 
socialinių paslaugų decentralizavimą bei SP tei-
kimo funkcijos perdavimą vietos savivaldai. Ak-
centuojamas dėmesys profesionalių socialinių 
darbuotojų parengimo poreikiui. Deklaruojami 
siekiai socialinės apsaugos funkcijas realizuoti 
bendradarbiaujant su socialiniais partneriais ir 
trečiosiomis šalimis.

VII-oji 
Vyriausybė

Atskiro skyriaus viešajam valdymui 
Vyriausybės programoje nėra 
skirta.

3.1. skyrius. Darbo ir socialinės apsaugos poli-
tika. Daugelis programos nuostatų skirtos dar-
bo ir gyventojų užimtumo, darbo apmokėjimo, 
darbo santykių ir sąlygų, migracijos klausimams 
spręsti. Socialinių paslaugų sistemos atžvilgiu 
siekiama apibrėžti valstybės garantuojamas 
socia lines paslaugas, nustatyti jų teikimo bei ga-
vimo sąlygas ir finansavimo principus. Akcen-
tuojama, kad SP sektorius plečiasi ir, nors tinklas 
yra kuriamas, veiksmai yra stichiški, nėra teisi-
nės bazės, reguliavimo standartų ir pan. Planuo-
jama parengti pagrindinius SP sistemos funk-
cionavimui reikalingus teisinius dokumentus 
(Socialinių paslaugų pagrindų įstatymą ir jį de-
talizuojančius teisės aktus, parengti SP teikimo 
reguliavimo mechanizmą, SP standartizavimo 
metmenis, siekiama decentralizuoti socialinių 
globos paslaugų įstaigų valdymą.

VIII-oji 
Vyriausybė

14. Viešojo (valstybinio) valdymo 
ir administravimo bei savivaldos 
reforma.
Centrinio valdymo institucijų val-
dymo tobulinimas (centrinės val-
džios institucijų veiklos kontrolės 
vystymą, bendros valstybinės IS 
sukūrimas); Departamentų ir mi-
nisterijų regioninių institucijų val-
dymas: kompetencijos nustatymas, 

9. Socialinė apsauga ir darbas.
Socialinės sistemos tobulinimu ketinama įtvir-
tinti socialinį teisingumą, didinant gyventojams 
teikiamas socialines garantijas, socialinių pas-
laugų universalumą, civilinio draudimo plėto-
jimas, socialinės informacijos sistemos plėtra 
(duomenų panaudojimo aspektu). Taip pat ap-
tariamos: socialinio draudimo, paramos šeimai, 
invalidų socialinės integracijos, vaikų teisių dar-
bo politikos, darbo santykių, darbo sąlygų, ap-
mokėjimo tvarkos klausimai.
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įgaliojimų ir funkcijų tikslinimas;
Teritorinių valdymo struktūrų per-
tvarkymas (funkcijų perdavimas 
regionams, valstybės decentraliza-
vimo ir dekoncentravimo deklara-
vimas); savivaldos reforma ir toles-
nė jos plėtra (pilietinės visuomenės 
formavimas, savivaldybių steigimo 
tvarkos nustatymas, savivaldos fi-
nansavimo mechanizmų tobulini-
mas ir plėtra, valstybinių funkcijų 
delegavimas, tiesioginiai merų rin-
kimai, savivaldos institucijų nusta-
tymas ir pan.).
Valstybinio valdymo ir valdymo 
administravimo viešumas (teisinio 
reglamentavimo tobulinimas, teisės 
į privatų gyvenimą užtikrinimas bei 
informacijos iš valstybės institucijų 
gavimo tvarkos reglamentavimas)

SP sistemos atžvilgiu siekiama decentralizuoti 
SP sistemą, skatinti bendruomenės socialinės 
infrastruktūros formavimąsi, plėtoti socialinių 
programų vietoje rėmimą, vystyti socialinių 
paslaugų partnerystės principu teikiamas SP, 
parengti decentralizuotos SP sistemos plėtojimo 
standartus.

IX-oji 
Vyriausybė

Vyriausybės veikla planuojama 
vykdant reformas įvairiose srityse. 
Programa praktiškai analogiška 
prieš tai buvusios vyriausybės prog-
ramai.
14 skyrius.Viešojo (valstybinio) 
valdymo ir administravimo bei sa-
vivaldos reforma.
Programuojamos diferencijuoja-
mos sritys: Centrinio valdymo ins-
titucijų valdymo tobulinimas;
Departamentų ir ministerijų regio-
ninių institucijų valdymas: kom-
petencijos nustatymas, įgaliojimų 
ir funkcijų tikslinimas; Teritorinių 
valdymo struktūrų pertvarkymas 
(funkcijų perdavimas regionams, 
valstybės decentralizavimo ir de-
koncentravimo deklaravimas); 
savivaldos reforma ir tolesnė jos 
plėtra (pilietinės visuomenės for-
mavimas, savivaldos finansavimo 
mechanizmų tobulinimas ir plėtra, 
valstybinių funkcijų delegavimas)

9 Skyrius. Socialinė apsauga ir darbas.
Vyriausybės programa apima šias socialinės 
apsaugos ir darbo sritis: socialinės apsaugos 
sistemos tobulinimas (socialinio teisingumo, 
socialinės apsaugos universalumo, gyventojų 
dalyvavimo principų įgyvendinimo siekiai), so-
cialinio draudimo, paramos šeimai ir jaunimo 
problemų sprendimų klausimus (finansinėmis 
priemonėmis ir socialinių užimtumo skatinimo 
paslaugų plėtra), invalidų socialinės integraci-
jos, vaikų teisių klausimus, migracijos procesų 
reguliavimo, darbo politikos gyventojų užimtu-
mo ir darbo santykių klausimus.
Vyriausybė socialinių paslaugų sistemos atžvil-
giu ketina plėtoti SP decentralizacijos procesus, 
bendruomeninės socialinės infrastruktūros 
susidarymo rėmimą, SP teikimo partnerystės 
principu vystymą.

X-oji 
Vyriausybė

14 skyrius. Viešojo (valstybinio) 
valdymo ir administravimo bei sa-
vivaldos reforma.

Vyriausybės programoje atkartojamos IX Vy-
riausybės programos nuostatos. 9 skyrius. Socia-
linė apsauga ir darbas.
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Valstybės valdymo institucijų veik-
los tobulinimas: strateginio plana-
vimo principų įgyvendinimas, kur-
ti vientisą valstybinę IT sistemą bei 
sudaryti teisinę, organizacinę bazę 
sistemos veikimui užtikrinti. Vie-
šojo valdymo institucijų struktūros 
ir funkcijų tikslinimas; teritorinių 
valdymo struktūrų pertvarkymas 
(apskritys, regioninės politikos 
centrai).
Savivaldos reforma. Gyventojų 
dalyvavimo sprendimų priėmimo 
procese užtikrinimas. Savivaldybių 
kūrimas ir plėtra, funkcijų delega-
vimas (socialinės rūpybos, vietos 
infrastruktūros, sveikatos priežiū-
ros ir pan.), vietos savivaldos insti-
tucijų kompetencijų ir atsakomybės 
ribų apibrėžimas

Socialinės apsaugos sistemos tobulinimas 
(socia linio teisingumo siekiai), principai: uni-
versalumas („privilegijuotų“ grupių mažinimas, 
subnacionalinio bendradarbiavimo skatinimas.
Socialinis draudimas: asmeninės atsakomybės 
vystymas, VSDFV veiklos tobulinimas siekiant 
realaus pajamų surinkimo; papildomo socialinio 
draudimo steigimas. Parama šeimai: finansinė 
ir kitokia parama šeimoms, socialinės apsau-
gos tinklo plėtra. Jaunimo problemos: akcentas 
jaunimo užimtumo plėtra ir savarankiško gyve-
nimo sąlygų sudarymas. Socialinės paslaugos: 
socialinių paslaugų decentralizacija, bendruo-
menės socialinės infrastruktūros susidarymo 
skatinimas, socialinių paslaugų programų plėtra 
apskrityse ir savivaldybėse socialinės paslaugos 
partnerystės principu. Taip pat programoje ap-
tariamos: invalidų socialinės integracijos vysty-
mas, vaiko teisių apsauga, migracijos procesų 
reguliavimas, darbo politika, gyventojų užim-
tumas, darbo santykiai ir socialinė partnerystė, 
darbo sąlygos ir darbo apmokėjimo tvarka.

XI-oji 
Vyriausybė

2 skyrius. Valstybės valdymas
Deklaruojamo valstybės tarnybos 
ydingos nuostatos (fragmentišku-
mas), centralizacija, efektyvumo 
stoka ir kt. Siekiai nustatyti: vietos 
savivaldos veikimo principus (Ta-
rybos įgaliojimai); antrojo lygio 
teritorinių subjektų įgaliojimai. 
Antrasis blokas apima Vyriausybės 
pertvarkymo veiksmus: ministerijų 
skaičius, koncentruoti ministerijų 
funkcijas, nustatyti įgaliojimus ir 
veikimo ribas, vienodo įstatymų 
įgyvendinimo mechanizmo kūri-
mas.
Siekis dekoncentruoti teritori-
nį valstybės valdymą (institucijų 
funkcijų ir veiklos peržiūra, per-
kėlimas į regionus, bendruomenės 
įtraukimas į valdymą.

10 skyrius. Darbas ir socialinė apsauga
Socialinis darbas ir pensijos: planuojama vyk-
dyti Pensijų reformą (perėjimas prie daugiapa-
kopės pensijų sistemos, privalomas kaupiamasis 
draudimas), Socialinio draudimo reformą, iš-
ankstinį išėjimą į pensiją ir pan.
Socialinė parama: socialinės paramos efektyvu-
mas bei sąsajos su asmens pajamomis ir turtu, 
tiesioginių piniginių išmokų sistemos siekis, 
paramos šeimai koncepcija, decentralizuoti so-
cialinių paslaugų teikimo sistemą, perduodant 
funkcijas savivaldai, plėtoti bendruomenės tei-
kiamas paslaugas ir remti privačias iniciatyvas, 
vystyti pagalbą ir slaugą namuose.
Darbas: vystomas profesinis mokymas ir orien-
tavimas, konkursinė perkvalifikavimo sistema.
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XII-oji 
Vyriausybė

12. skyrius Valstybės valdymas,
Siekiniai: pertvarkyti valstybės 
valstymo sistemą remiantis sistemi-
niu požiūriu ir vadybos pagrindais, 
projektuoti organizacines ir funkci-
nes valdymo institucijų struktūras, 
parengti sprendimo priėmimo pro-
cecūras. Teisinės valstybinio valdy-
mo pagrindų bazės plėtra, apiman-
ti: valdymo organizavimo ir veiklos 
priežiūros mechanizmo sukūrimą, 
valstybės institucijų ir pareigūnų 
veiklos ribų nustatymą, individua-
lią pareigūnų atsakomybę, centri-
nės valdžios institucinės sąrangos 
įtvirtinimą, ministrų atsakomybę 
už veiklos sritis, ministerijų atsako-
mybės sričių nustatymą, e.valdžios 
kūrimo koncepcijos užuomazgas, 
standartizuoti institucijų vidinę 
sąrangą, unifikuoti VT pareigybes 
ir sudėtį, optimizuoti institucijų ir 
tarnautojų skaičių, karjeros valsty-
bės tarnybos sistemos vystymą.
Atskirti skirtingų valdymo lygme-
nų kompetencijas iroptimizuoti ry-
šius tarp skirtingų lygmenų.
Programinės nuostatos pretenduo-
ja į kompleksinę viešojo valdymo 
sistemos pertvarką, paremtą tradi-
cinio viešojo administravimo prin-
cipais.

I Skyrius. darbas ir socialinė apsauga. 
Skaidoma į: darbo politika; socialinis draudi-
mas; pajamų garantijos ir skurdo mažinimas 
(parama pagal gaunamas pajamas, motyvacinė 
socialinės paramos sistema, bendradarbiavimo 
teikiant socialines paslaugas plėtra teisinėmis 
priemonėmis, institucinių socialinių paslaugų 
keitimas paslaugomis namuose, SP teikėjų rin-
kos plėtra,socialinių paslaugų regioninio pla-
navimo bei tarpinstitucinio bendradarbiavimo 
teikiant SP skatinimas; SP apmokėjimo ir finan-
savimo tvarkos keitimas); žmonių su negalia 
integracija (keisti invalidumo nustatymo tvarką, 
siekis atstatyti darbingumą ir savarankiškumą); 
šeimos, vaikų ir jaunimo rėmimas (demografi-
nės politikos strategija, palankesnė sąlygos šei-
mai, prevencinės socialinės rizikos mažinimo 
priemonės).

XIII-oji 
Vyriausybė

14 skyrius.valstybės valdymas.
Siekiniai: optimizuoti viešojo ad-
mi  nistravimo sistemą, grįstą pro-
fesionalia valstybės tarnyba žinio-
mis ir IT plėtra; įtvirtinti optimalų 
valstybės institucijų sandaros mo-
delį (ryšiai, pavaldumas, funkcijų 
pasiskirstymas); dezcentralizacijos 
plėtra didinant finansinio savival-
dos savarankiškumą, organizuojant 
tiesioginius mero rinkimus; įtvir-
tinant seniūnijų savarankiškumą, 
vykdant apskričių administraci-
jų reformą); (retorinis) dėmesys 
bendruomenės poveikio vietos 
savivaldos veiklai skatinimas; VT 
atrankos, veiklos vertinimo sistemų 
tobulinimas.

8 skyrius. Darbas, šeima, socialinė apsauga.
Prioritetinės sritys: užimtumo plėtra, investici-
jos į darbo vietų kūrimą; socialinės verslo atsa-
komybės skatinimas. Akcentuojamas socialinis 
dialogas ir partnerystė. Siekis modernizuoti 
pensijų sistemą, plėsti valst. socialinio draudi-
mo sistemos apimtį didinant išmokas. Siekiama 
skatinti mokymosi visą gyvenimą ir užimtumo 
poreikius, tobulinti socialinės paramos teikimo 
organizavimą, siekiama socialinių paslaugų įvai-
rovės, modernizuoti socialinių paslaugų teikimo 
sistemą ir tobulinti jų finansavimo mechanizmą. 
Skatinama globa šeimoje, planuojama plėtoti 
paramos šeimai mechanizmus.
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XIV-oji 
Vyriausybė

Valstybės valdymo politika išdės-
toma atskiru 16 skyriumi. Savo 
turiniu XIII ir XIV vyriausybių 
programos praktiškai analogiš-
kos. Siekiniai: optimizuoti viešojo 
administravimo sistemą, grįstą pro-
fesionalia valstybės tarnyba žinio-
mis ir IT plėtra; įtvirtinti optimalų 
valstybės institucijų sandaros mo-
delį (ryšiai, pavaldumas, funkcijų 
pasiskirstymas); dezcentralizacijos 
plėtra didinant finansinio savival-
dos savarankiškumą, organizuojant 
tiesioginius mero rinkimus; įtvir-
tinant seniūnijų savarankiškumą, 
vykdant apskričių administraci-
jų reformą); (retorinis) dėmesys 
bendruomenės poveikio vietos 
savivaldos veiklai skatinimas; VT 
atrankos, veiklos vertinimo sistemų 
tobulinimas
(Vyriausybės programai būdinges-
nis kompleksinis sisteminis požiū-
ris į tam tikras valstybės valdymo 
politikos sritis).

Deklaruojamas gerovės valstybės siekis. Darbo 
socialinės apsaugos ir šeimos politikai skiria-
mas I programos skyrius. Dėmesys užimtumo 
plėtros visose amžiaus grupėse skatinimas (2-os 
karjeros kūrimo sąlygų sudarymas vyresniems 
asmenims), dėmesys šeimos politikai (parama 
daugiavaikėms šeimoms, paprastesnio grįžimo į 
darbo rinką sąlygų sudarymas), akcentuojamas 
poreikis plėtoti socialinių paslaugų įvairovę, 
dėmesys socialinių išmokų ir senatvės pensijos 
išmokų didinimui ir pan. Bendradarbiavimo ir 
socialinio dialogo siekis.

XV-oji 
Vyriausybė

Atskiras skyrius.Valstybės valdymo 
pertvarkai, apimančiai: strategi-
nio planavimo sistemos pertvar-
ką, teritorinio valdymo pertvarką; 
Ministerijos sistemos ir valdymo 
pertvarką (į rezultatus ir vartotoją 
orientuotas valstybės valdymo mo-
delis): savivaldos pertvarką.
Siekis tobulinti atskiras valsty-
bės valdymo sistemos posistemes 
(sisteminis požiūris) apima šias 
priemones: strateginis valdymas, 
orientavimas į vartotoją, efek-
tyvumo siekis, sprendimų po-
veikio vertinimas, VT modelio 
tobulinimas:kompetencijų modelis, 
motyvavimo sistemos, atrankos po-
kyčiai; ministerijų valdymo sričių 
reorganizacija, siekis modernizuoti 
vidinę viešojo sektoriaus institucijų 
sandarą, decentralizacija (tiesiogi-
niai merų rinkimai ir pan.)
Priemonių visuma apima laibai 
skirtingo pobūdžio ir turinio veiks-
mus, kartais nesusijusius tarpusa-
vyje ar deklaratyvius.

Veiksmai skiriami problemai spręsti: socialinės 
atskirties mažinimui (kompleksinis požiūris, 
api mantis ne tik SADM veiklos sritis, siekis 
steigti atskirą padalinį šios veiklos koordinavi-
mui). Socialinę riziką skatinama įveikti indivi-
dualiomis pastangomis, deklaruojamas siekis 
mažinti, o ne finansuoti skurdą. Institucinės 
globos paslaugas keisti kompleksinėmis šeimos 
paslaugomis asmeniui. 
Planuojama skatinti bendruomenės dalyvavimą 
skirstant lėšas soc. rizikos šeimoms remti.
Pertvarkyti Socialinės apsaugos ir darbo minis-
teriją į Šeimos reikalų ministeriją.
Socialine politika siekiama asmenis imtis akty-
vių veiksmų sprendžiant savo problemas, kuria-
mos sąlygos verslo plėtrai, skurdo prevencijai ir 
pan.
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XVI 
Vyriausybė

Vyriausybės programoje skiriami 
atskiri skyriai viešosios valdžios to-
bulinimo klausimams, t.y.
Valstybės tarnybos pertvarkai, 
akcentuojamas efektyvumo ir re-
zultatyvumo poreikis, planuojama 
tikslinti darbuotojų atrankos pro-
cedūras , tobulinti VT veiklos verti-
nimo ir karjeros planavimo, darbo 
užmokesčio ir motyvavimo siste-
mas, dėmesys skiriamas VT moky-
mams (praktinių analitinių įgūdžių 
ugdymas). Valstybės valdymo to-
bulinimo priemonės turėtų apimti: 
tarpinstitucinių ryšių peržiūrą ir 
koordinavimo plėtrą, sprendimų 
priėmimo procedūrų paprastinimą, 
darbuotojų kompetencijos ugdymo 
klausimus, planuojama peržiūrėti 
valstybės valdymo modernizavimo 
strategiją bei pertvarkyti valstybės 
institucijų tinklą, tarpinstituci-
nį bendradarbiavimą. Dar vienas 
veiksmų blokas yra skirtas savival-
dos ir jos atsakomybės plėtrai per 
ekonominio ir finansinio neprik-
lausomumo užtikrinimą, biudžetų 
formavimo metodikų tikslinimą 
skatinant antreprenerišką valdy-
mą), strateginio planavimo sistemų 
tobulinimas, tiesioginių merų rin-
kimų įtvirtinimo siekis bei dėmesys 
seniūnijų veiklos efektyvumui ir sa-
varankiškumo didinimui. Taip pat 
deklaruojami ketinimai įtvirtinti 
politikų asmeninę teisinę atsako-
mybę.

Programoje deklaruojamas Gerovės valstybės 
siekis. Aptariamos sritys,tokios kaip užimtumo 
plėtra, socialinės draudimo sistemos tvarumas, 
šeimos politika, jaunimo politika. Atskiro sky-
riaus, skirto SP teikimui ir infrastruktūrai vys-
tyti, programoje nėra. Apie socialines paslaugas 
užsimenama Šeimos politikos dalyje, akcen-
tuojant poreikį vystyti kompleksines paslaugas 
šeimai, gerinti jų kokybę, prieinamumą ir tiks-
lingumą.
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4 PRIEDAS

Pagrindinės viešojo valdymo sistemos vystymo kryptis

Strateginis 
dokumentas

Prielaidos 
(svarbiausi 
akcentai)

Tikslai Uždavinys /Priemonė 

Valstybės 
ilgalaikės raidos 
strategija( Lietuvos 
Respublikos 
Seimas 2002-11-
12 nutarimas Nr. 
IX-1187)

Modernizuoti 
viešojo 
administravimo 
sistemą – siekti 
sukurti nukreiptą 
į ateitį viešąjį 
administravimą, 
adekvatų ES 
valstybėse 
suformuotoms 
normoms ir 
tradicijoms [305].

Socialinės apsaugos 
plėtojimas ir 
vystymas

- E. valdžios vystymas ir plėtra 
(veiksmingumo, prieinamumo, 
paslaugų skaidrumo ir valdymo 
kokybės bei operatyvumo sie-
kiai);
- Vykdomosios valdžios įstaigų 
veiklos modernizavimas, pro-
cedūrų skaidrumas (institucijų 
organizacinės struktūros unifi-
kavimas ir veiklos standartizavi-
mas, veiklos priežiūros mecha-
nizmų plėtra, viešojo sektoriaus 
funkcijų perdavimas privatiems 
subjektams, paprastų ir skaidrių 
sprendimų priėmimo procedūrų 
užtikrinimas);
- Funkcijų tarp skirtingų valdy-
mo lygmenų optimizavimas bei 
valdymo tobulinimas ( valsty-
bės valdymo decentralizacija, 
dekoncentravimas, savivaldybių 
teisių plėtra, teritorinio valdymo 
reforma);
- Savivaldybės plėtojimas (plė-
toti ir stiprinti savivaldą, pri-
artinti valdžią prie gyventojų, 
suformuoti mokestinių pajamų 
paskirstymo tarp valstybės ir 
savivaldybių biudžetų sistema 
ir pan.);
- Valstybės tarnybos administra-
cinių gebėjimų ugdymas (pro-
fesionalizacija, karjeros sistema, 
atsakomybės mechanizmai);
Socialinių paslaugų reforma 
(veiksmingesnis socialinių pas-
laugų organizavimas, savipagal-
bos skatinimas, paslaugų finan-
savimo mechanizmų pertvarka, 
socialinių paslaugų standartai, 
kokybės vertinimo ir kontrolės 
mechanizmai, prevencinių ir 
rea bilitacinių socialinių paslau-
gų plėtojimas) [305].

4 PRIEDAS

Pagrindinės viešojo valdymo sistemos vystymo kryptis
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Viešojo adminis-
travimo plėtros iki 
2010m. strategija 
(2004-04-28 Nr. 
488, neteko galios 
2012-02-07 Lietu-
vos Respublikos 
Vyriausybės nuta-
rimu Nr. 171)

Visuomenės spau-
dimas spręsti jų 
socialines proble-
mas, privataus sek-
toriaus vaidmens 
au gimas, siekis di-
dinti valstybės val-
dymo efekty vumą, 
gerinti vie šųjų pas-
laugų kokybę. 

Sukurti skaidrią, 
veiksmingą, orien-
tuotą į rezultatus 
ir tinkamą asmenų 
aptarnavimą, viešojo 
administravimo sis-
temą, pagrįstą IRT 
[314]

-Tobulinti viešojo administravi-
mo sistemą (sandaros ir vidinės 
struktūros modernizavimas, 
geros kokybės viešųjų paslaugų 
teikimas, tobulinti į rezultatus 
orientuotą valdymą; supapras-
tinti sprendimų priėmimo pro-
cedūras, gerinti viešųjų paslaugų 
kokybę diegiant kokybės vady-
bos sistemas, kokybės standartų 
parengimą);
- Optimizuoti teritorinį valdymą 
(apskričių funkcijų perskirsty-
mas);
- Plėtoti vietos savivaldą (opti-
mizuoti administracinę-terito-
rinę vietos savivaldos sandarą; 
didinti savivaldybių veiklos ir 
finansinį savarankiškumą bei 
efektyvumą, sudaryti sąlygas 
vietos savivaldai teikti kokybiš-
kas ir prieinamas viešąsias pas-
laugas, gyventojų dalyvavimo 
skatinimas ir plėtra, seniūnijų 
stiprinimas per vidinę decentra-
lizaciją);
- Didinti valstybės tarnybos 
administracinius gebėjimus 
(vals tybės tarnautojų kvalifika-
cijos kėlimo sistema, mokymo 
kokybės stebėsenos sistemos, 
valstybės tarnybos veiklos kon-
trolės sistemos plėtra);
- tobulinti viešųjų ir administ-
racinių paslaugų prieinamumą 
ir kokybę per IRT [ 314320].

Lietuvos Respubli-
kos Vyriausybės 
2008–2012m. pro-
gramos įgyvendi-
nimo priemonių, 
patvirtintų Lietu-
vos Respublikos 
Vyriausybės 2009 
m. vasario 25 d. 
nutarimu Nr. 189 
(Žin., 2009, Nr.33-
1268), 2 lentelė 
„Septynių esminių 
permainų 2008–
2009 m. įgyvendi-
nimo priemonės“

Valstybės valdymo 
per tvarka

- Strateginio planavimo sistemos 
tobulinimas ir optimizavimas
- Valstybinio lygmens eksper-
tinės institucijos steigimas (pe-
reinamuoju laikotarpiu Vals-
tybės valdymo reformų biurą 
(2009m.III ketv.);
- Viešojo valdymo institucijų 
integruotos atskaitomybės siste-
mos kūrimas;
- visuomenės dalyvavimo vieša-
jame valdyme bei pasitikėjimo 
mechanizmų paieška;
- Teritorinė reforma (apskričių 
funkcijų perskirstymas tarp vie-
tos savivaldos ir centrinės val-
džios subjektų);
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- Viešojo valdymo subjektų au-
dito sistemos plėtra;
-Ministerijų valdymo sričių bei 
kai kurių ministerijų reorgani-
zacija.
- Valdymo institucijų sistemos 
sandaros tobulinimas ir vidaus 
struktūros modernizavimas;
- vietos savivaldos plėtra ir vysty-
mas, tiesioginiai mero rinkimai, 
galimybių dalyvauti rinkimuose 
plėtra, dalyvavimo savarankišku-
mo skatinimas) [317]

Lietuvos Respub-
likos Vyriausybės 
nutarimas „Dėl 
vyk do mosios val-
džios sistemos san-
daros tobulinimo 
koncepcijos patvir-
tinimo“ 2009, Nr. 
1511 (Žin., 2009, 
Nr.138-6075)

Akcentuojamas sis-
teminis požiūris į 
vykdomosios val-
džios sistemą. Sie-
kiai tobulinti vyk-
domosios valdžios 
sistemą dėl naujų 
įstaigų kūrimo 
(stei gimo) teisinio 
reg lamentavimo 
nepakankamumo, 
kompetencijos pa-
skirstymo prielai-
dų identifikavimo 
poreikis, neefektyvi 
vykdomųjų institu-
cijų veiklos kontro-
lė ir dalyvavimas, 
neskaidrus atsako-
mybių paskirsty-
mas ir pan.

Valstybės vykdomo-
sios valdžios siste-
mos tobulinimas

- Prie Vyriausybės veikiančių 
įstaigų sistemos tobulinimas 
(Vyriausybės įstaigų ir Vyriausy-
bei atskaitingų įstaigų funkcijų 
peržiūra, poreikio keisti statusą 
įvertinimas, politikos formavi-
mo funkcijos atsisakymas per-
duodant ją ministerijoms, vei-
klos planavimo ir atskaitomybės 
sistemos pertvarka ir reikalavi-
mų standartizavimas);
- Ministerijų sistemos tobuli-
nimas (funkcijų, įgaliojimų ir 
organizacinės struktūros per-
tvarka);
- ministerijai pavaldžių įstaigų 
sistemos tobulinimas ( funkcijų, 
struktūros ir įgaliojimų perskirs-
tymas, steigimo tvarkos, statuso 
ir veiklos organizavimo principų 
nustatymas)
- teritorinio valdymo sistemos 
tobulinimas (apskrities viršinin-
kų ir jų administracijų panaiki-
nimas, funkcijų perskirstymas 
tarp centrinės valdžios ir vietos 
savivaldos; decentralizuojamos 
ir dekoncentruojamos tik Vy-
riausybės politikos įgyvendini-
mo ir dalyvavimo formuojant 
valstybės politiką funkcijos);
- viešųjų įstaigų ir valstybės 
įmonių sistemos tobulinimas  
(baigtinio viešųjų paslaugų są-
rašo nustatymas, viešųjų įstaigų 
sistemos optimizavimas, tiksli-
nama viešųjų įstaigų ir valstybės 
įmonių valdymo ir dalyvavimo 
steigime sistema) [316].
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Lietuvos Respubli-
kos Vyriausybės 
nutarimas „Dėl 
viešojo valdymo 
tobulinimo 2012–
2020m. programos 
patvirtinimo“ 2012, 
Nr. 171( Žin., 2012, 
Nr. 22-1009)

Siekiama numatyti 
esminius viešojo 
valdymo pokyčius, 
siekiant viešojo 
valdymo proceso 
efektyvumo ir vi-
suomenės poreikių 
tenkinimo. Poreikis 
tobulinti viešojo 
valdymo (dalyvavi-
mo ir administravi-
mo) procesus

„Užtikrinti visuo-
menės poreikius ati-
tinkančias viešosios 
politikos nustatymą, 
formavimą ir efek-
tyvų įgyvendinimą: 
didinti viešojo valdy-
mo procesų atviru-
mą ir skatinti visuo-
menę aktyviai juose 
dalyvauti, teikti ge-
ros kokybės admi-
nistracines viešąsias 
paslaugas, stiprinti 
strateginio mąstymo 
gebėjimus viešojo 
valdymo institucijo-
se ir gerinti jų veiklos 
valdymą“ [314 ]

-Viešojo valdymo procesų atvi-
rumas bei dalyvavimo plėtra 
(viešosios informacijos prieina-
mumas, standartizuota informa-
cijos forma ir turinys, centrali-
zuotas iformacijos kaupimas bei 
skelbimas, konsultavimo mecha-
nizmų plėtra, bendruomenių sa-
vivaldos plėtra, seniūnijų veiklos 
efektyvumo plėtra);
-visuomenės poreikius ati-
tinkančios paslaugos (viešųjų 
paslaugų kokybės standartai, 
bendradarbiavimas vystant 
paslaugų teikimą bei kokybės 
kontrolę, visuomenės įtraukties 
skatinimas, nuolatinė paslaugų 
kokybės stebėsena ir vertinimas, 
konkurencinių sąlygų užtikri-
nimas visiems potencialiems 
paslaugų teikėjams, aptarnavi-
mo kokybės gerinimas per IRT 
plėtrą, centralizuoti paslaugų 
teikimą steigiant viešųjų paslau-
gų centrus);
- stiprinti strateginį mąstymą 
viešojo valdymo institucijose ir 
gerinti jų veiklą (diegti į rezulta-
tus orientuotą ir įrodymais grįs-
tą valdymą, viešųjų institucijų 
veiklos rezultatų stebėsenos me-
chanizmų plėtra, mažinti regla-
mentavimą ir gerinti teisės aktų 
kokybę, tarpinstitucinio ben-
dradarbiavimo plėtra vykdant 
gerosios patirties sklaidą; vie-
šojo valdymo institucijų veiklos 
kokybės vertinimo mechanizmų 
vystymas, projektinio ir procesų 
valdymo diegimas, optimizuoti 
viešojo valdymo institucijų tin-
klą bei funkcijas. Savivaldos plė-
tra ir veiklos kokybės bei veiklos 
indikatorių sistemų vystymas);
- valstybės tarnybos patrauklu-
mo didinimas, lankstumo ir 
kom petencijos skatinimas 
(vadovaujančios valstybės tar-
nautojų grandies stiprinimas, 
modernizuoti karjeros plėtros 
ir darbo užmokesčio sistemas, 
diegiamas kompetencijų mode-
lis) [314].
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Strategija „Lietuva 
2030“

Globalizacijos ke-
liami iššūkiai, sau-
gumo poreikis, 
bend ros vizijos 
turė jimas, darnaus 
vys tymo siekiai, 
siekiai paskatinti 
esminius visuome-
nės pokyčius ir su-
daryti sąlygas for-
muotis kūrybingai, 
atsakingai ir atvirai 
asmenybei

Lietuvai tapti mo-
dernia, veržlia, 
atvira pasauliui, 
puose lėjančia savo 
nacio nalinį tapatu-
mą šalimi .Sumanus 
valdymas –atviras ir 
skatinantis dalyvauti, 
rezultatyvus, atitin-
kantis visuomenės 
poreikius ir užtikri-
nantis geros kokybės 
paslaugasvaldymas, 
kompetentinga ir 
pri imanti kryptingus 
strateginius sprendi-
mus valdžia [0 ]. 

-Strategiškai pajėgi valdžia (ly-
derystės ir vadovavimo įgūdžių 
ugdymas, bendradarbiavimo, 
partnerystės ir konsultavimosi 
mechanizmų plėtra bei užtikri-
nimas, kompetencijų valdymo 
modelio diegimas, profesionali, 
lanksti kompetentinga, į rezul-
tatus orientuota biurokratija, 
optimizuotas institucijų veiklos 
mastas bei funkcijos, įrodymais 
grįsto valdymo diegimas, vertė 
už pinigus iniciatyvos: centra-
lizuojamas bendrųjų funkcijų 
atlikimas bei į viešųjų paslaugų 
centrus telkiamos viešosios pas-
laugos);
-Atviras ir įgaliojimų suteikian-
tis valdymas (viešųjų paslaugų 
teikimo prieinamumo plėtra, 
piliečių dalyvavimo ir konsulta-
vimosi mechanizmų kūrimas ir 
plėtra, informacijos apie viešą-
sias išlaidas centralizavimas)
-visuomenės poreikius atitin-
kantis valdymas ( viešųjų pas-
laugų prieinamumas, kokybės 
standartai, dalyvavimas nusta-
tant viešųjų paslaugų poreikio 
apimtis ir kokybės vertinimus, 
IT panaudojimo plėtra) [335]. 

Šaltinis: sudaryta autoriaus.
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Santrauka

Tiriamoji problema. Visuomenėje vykstantys socialiniai, ekonominiai pokyčiai bei 
technologijų plėtra sąlygoja įvairialypių pokyčių vyksmą viešajame valdyme, daugelis vie-
šojo valdymo teoretikų ir praktikų P. Drukerio (P. Drucker) išsakytą mintį „Jei Jūs norite 
kažko naujo, jums reikia nustoti daryti kažką seną“ taiko tiesiogiai ir ėmėsi aktyvių „kaž-
ko seno“ naikinimo ir „kažko naujo“ paieškų, savo paieškas vadindami viešojo valdymo 
modernizavimu, viešojo valdymo reforma, postmoderniu viešuoju valdymu arba pos-
ttradiciniu viešuoju valdymu, bei aktyviai siekė keisti nusistovėjusias bendradarbiavimo 
ir valdymo formas, peržiūrėti, atrodo, nepajudinamas, klasikinėmis vadinamas valdymo 
ideologijas, metodologijas ir vertybes [216]. Tačiau esminė problema yra apibrėžti, kas 
yra „kažkas naujo“, ir ar tai „nauja“. Su naujumu viešajame valdyme asocijuojasi sąvokos 
„modernizacija“, „tobulinimas“, „viešojo valdymo reforma“, kurios, atsižvelgiant į jų var-
tojimo kontekstą ir turinį, kartais tapatinamos, o kartais vartojamos kaip absoliučiai skir-
tingos prasmės sąvokos. Pokyčiai ir jų vykdymas bei plėtra Lietuvoje viešajame valdyme 
ir socialinių paslaugų sistemoje yra matomi, tačiau ar šiuos veiklos tobulinimo procesus 
galima vadinti modernizacija, ar juos reikia vykdyti ir kokia trajektorija. Taigi reikalinga 
įvertinti, ar vykstančias viešojo valdymo tobulinimo iniciatyvas galima vadinti sistemos 
modernizacija, kartu kompleksiškai aprašyti modernizacijos turinį ir procesą, kad moder-
nizacija taptų ne retorine priemone, o tikslinga veikla, turinčia metodologinį pagrindimą 
bei atitinkančia šiuolaikinės visuomenės dinamiškumą ir technologinį vystymąsi. O tai 
galima įvardyti kaip susidūrimą su pirmuoju probleminiu temos aspektu, t.y. „kažko nau-
jo“, dažnai vadinamo modernizacija, viešajame valdyme – identifikavimu, ir apibrėžimu.

Viešojo valdymo sistema apima daugelį posistemių (socialinė apsaugą, švietimą, kul-
tūrą ir pan.), vykdomos viešojo valdymo tobulinimo iniciatyvos turi poveikį ir socialinių 
paslaugų sistemai, o socialinių paslaugų sistemoje vykstantys pokyčiai tiek politikos, tiek 
administravimo srityje turi didelę įtaką valstybės ekonominei situacijai (biudžeto dalis 
skiriama socialinėms paslaugoms, asmenų įgalinimas dirbti, demografinių procesų regu-
liavimas per išmokų sistemas ir pan.) bei jos gyventojų gerovei (socialinių išmokų sistema, 
migracijos procesų stabdymas ir pan.), taigi konstruoja kitokią socialinę tikrovę, todėl 
tobulinimo ir modernizacijos procesų supratimas, gebėjimas juos valdyti bei prognozuoti 
pagal besikeičiančias paradigmas yra itin svarbūs viešojo sektoriaus institucijų veikloje 
vykdant konkrečius praktinius veiksmus. Šiame kontekste tenka atsakyti į klausimus, ar 
„kažko naujo paieškos“ viešojo valdymo sistemoje reiškia ir analogiškas paieškas bei poky-
čius skirtingose viešojo valdymo posistemėse (pvz.: socialinių paslaugų teikime bei proceso 
valdyme). O gal viešojo valdymo sistema sąveikauja su socialinių paslaugų sistema struk-
tūrinio sugretinimo principu ir negali daryti įtakos šios sistemos vystymosi krypčiai. Šių 
probleminių aspektų analizė galima pasitelkus saviorganizuojančių sistemų teoriją, kuri 
sudaro prielaidas nagrinėti sistemoje ir jos posistemėse vykstančius pokyčius, jų sąsajas 
bei įvertinti galimybes vykdyti valdomus pokyčius sistemoje ir jos posistemėse.
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Dar vienas probleminis temos aspektas apima modernizavimo turinio klausimus ir 
yra susijęs su socialinių paslaugų sistemos pobūdžio specifika, t. y. ar galima atrasti tokius 
socialinių paslaugų sistemos modernizavimo principus, kurie derėtų tiek su neoliberaliomis 
viešojo valdymo transformacijų tendencijomis, tiek su „socialesnės“ socialinės apsaugos po-
reikiu. Viešojo valdymo modernizavimo turinys tampa svarbiu aspektu kitų viešojo val-
dymo posistemių vystyme. Socialinių paslaugų sistemos efektyvumas, ekonomiškumas, 
paslaugų kokybė ir prieinamumas yra priklausomi nuo viešojo valdymo transformacijų, 
todėl reikalinga įvertinti ne tik viešojo valdymo sistemą ir jos pokyčius, bet ir socialinių 
paslaugų sistemą. Šioje disertacijoje plėtojamas socialinių paslaugų sistemos moderniza-
vimo modelis. Tačiau neretai viešojo valdymo modernizavimo priemonės ir jų vykdymo 
apimtys pasirenkamos neįvertinant atskirų sričių specifikos. Socialinė apsauga beveik visą 
XX a. formavosi nacionalinėse valstybėse, o viešojo valdymo reformos, kurioms įtakos tu-
rėjo globalizacija (vykdomos NVV kontekste) ir apimančios socialinės apsaugos sritį, tarp 
jų socialinių paslaugų teikimą, neretai vykdomos diegiant lygiai tokias pat reformas, kaip, 
pvz.: Jungtinėje Karalystėje ar Naujoje Zelandijoje, ar kitoje valstybėje, ir tokiu atveju kul-
tūriniai skirtumai, skirtinga viešojo administravimo tradicija gali turėti lemiamos įtakos 
skirtingiems vykdomų reformų rezultatams. Patirtis rodo, kad diegiami, tikėtina, efekty-
vesni, viešojo valdymo metodai, įtraukiant privataus sektoriaus vadybos principus, turi ne 
tik teigiamas, bet ir neigiamas pasekmes, pavyzdžiui, skatinamas pelno siekimas, maksi-
malus efektyvumas turi neigiamos įtakos socialinei apsaugai, t. y. didina socialinę riziką 
bei atskirtį ir nulemia socialinių paslaugų poreikio augimą, o atskirų socialinės apsaugos 
dalių privatizavimas arba valdymas, remiantis viešojo ir privataus sektoriaus partneryste, 
įgalina socialinių paslaugų teikimą perduoti privačioms arba nevyriausybinėms organiza-
cijoms, steigti privačius pensijų fondus, šiek tiek sumažinant valstybinio socialinio drau-
dimo dalį ir pan., taip pat nulemia kontrolės mechanizmų socialinės apsaugos sektoriuje 
kaitą ir plėtrą, o tai tampa sudėtinga užduotimi dėl sektoriaus specifikos (kada socialinė 
paslauga tampa efektyvia?) bei socialinių paslaugų kokybės ir vertinimo jos vertinimo 
komplikuotumo (kokybiška – kai gavėjas teigia, kad „gerai“, ar kai ji atitinka nustatytus 
standartus, o gal kai pasiekia jos teikimo tikslą?). Be to, šie pokyčiai turi įtakos bendrajai 
socialinės apsaugos politikos sampratai [117]. Tai rodo, kad viešojo valdymo posistemės 
dėl savo funkcinio unikalumo susiduria tiek su „bendromis“ viešojo valdymo sistemai 
būdingomis problemomis, tiek su jų veiklos lauko specifikos sukuriamomis problemomis, 
tai kiekvienos viešojo valdymo posistemės modernizavimo procesus paverčia unikaliais. 

Mokslinėje bendruomenėje atskirų viešojo valdymo posistemių modernizavimo ana-
lizei dėmesio skiriama nepakankamai, socialinių paslaugų sistemos modernizavimo klau-
simai – ne išimtis, socialinių paslaugų sistemos modernizavimo poreikis nagrinėjamas 
fragmentiškai, akcentuojami vos keli sistemos modernizavimo turinio elementai, pvz.: 
socialinių paslaugų teikimo kokybės klausimai, finansavimo modelio kaita ir pan., todėl 
pasirinkta mokslinio darbo tema pasižymi aktualia problematika ir gali prisidėti prie tin-
kamiausios socialinių paslaugų sistemos transformacijų krypties viešojo valdymo moder-
nizavimo procesų kontekste identifikavimo ir vykdymo.

Taigi tiriamoji problema yra daugiapakopė ir tarpdisciplininė bei apima viešojo valdy-
mo modernizavimo sampratos ir turinio apibrėžimo poreikį ir modernizavimo vykdymo ga-
limybių saviorganizuojančiose sistemose analizę bei viešojo valdymo modernizavimo sąsajų 
ir poveikio socialinių paslaugų sistemos modernizavimo turiniui analizę.
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Tiriant socialinių paslaugų sistemos transformacijas valdymo modernizavimo kon-
tekste suformuluotas probleminis klausimas: 

Kaip modernizuoti socialinių paslaugų sistemą Lietuvoje viešojo valdymo modernizavi-
mo kontekste?

Temos aktualumas. XX amžiaus pabaiga ir šio amžiaus pradžia yra siejama su val-
dymo tobulinimo iniciatyvomis, dažnai vadinamomis modernizavimu ar viešojo valdy-
mo reforma. Modernizavimo (ypač valstybinio aparato) sąvoka yra tapusi neišvengiama 
duotybe, neretai vartojama tik kaip retorinė priemonė be konkretaus turinio ar stabilių 
tikslų, pastarųjų identifikavimas visuomet kėlė diskusijas. Viešojo valdymo moderniza-
vimo sąvoka daugelio valstybių darbotvarkėse yra vienas populiariausių klausimų, kuris 
liudija progreso viešajame sektoriuje paieškas. Šiandien rečiau kyla modernizavimo vyk-
dymo poreikio klausimas, veikiau tampa aktualu kalbėti apie pokyčių (modernizavimo) 
turinį, jų atitikimą „modernizavimo idėjai“ (jeigu tokia yra) bei tikslams, kurie tampa 
ypač svarbūs dėl pastaruoju metu ženkliai kintančių visuomenės egzistavimo socialinių, 
ekonominių ir kultūrinių sąlygų bei vertybių. Šie pokyčiai suponuoja poreikį persvarsty-
ti modernizavimo sąvokos aktualumą ir adekvatumą laikmečiui. Šiame kontekste svarbu 
pagrįsti, kad modernizavimas nėra tik retorinė priemonė, kuria vadinami visi pokyčiai, o 
vistik priemonė su konkrečiu turiniu ir tikslais.

Lietuvoje egzistuojanti viešojo valdymo sričių diferenciacija suponuoja vykdomų veik-
lų „persidengimą“, o tai veda prie neefektyvaus, brangiai kainuojančio viešojo valdymo 
aparato susikūrimo, kuris ne tiek atitinka visuomenės lūkesčius, kiek „dalijasi“ veiklos sri-
timis. Atskirų viešojo valdymo sektorių (posistemių) specifika bei siekis racionaliai skirs-
tyti atsakomybes lemia poreikį analizuoti konkretaus sektoriaus veiklos modernizavimo 
mechanizmus ir priemones bendrame viešojo valdymo modernizavimo kontekste, tarp 
jų ir viešųjų paslaugų teikimą. Europos Sąjungos valstybėse pastarąjį dešimtmetį viešųjų 
paslaugų teikimo klausimai tapo diskusijų ir analizės objektu. Anglosaksiškose Europos 
Sąjungos valstybėse, JAV ir kitose šalyse ieškoma efektyvesnių viešųjų paslaugų sistemos 
veikimo priemonių (bandoma kurti mišrius viešųjų paslaugų ūkius, kuriuose yra suda-
romos prielaidos paslaugų finansavimo formų įvairovei, derinami tradiciniai paslaugų 
teikimo modeliai su klasikinėmis rinkos sąlygomis, siekiant užtikrinti vienodas konku-
rencijos sąlygas visiems paslaugų teikėjams, keičiamos teisės aktų nuostatos, ribojančios 
galimų paslaugų teikėjų teises teikti viešąsias paslaugas, formuluojami minimalūs paslau-
gų kokybės standartai sveikatos, švietimo ir socialinių paslaugų teikėjams bei įtvirtinamas 
principas „pinigai seka paskui paslaugą“ ir pan.). Tačiau tuo metu, kai užsienio valstybėse 
grįžtama prie viešųjų paslaugų teikimo efektyvumo paieškų klausimo, Lietuvoje Viešojo 
valdymo tobulinimo 2012–2020 m. programoje konstatuojama, kad viešojo sektoriaus tei-
kiamos paslaugos yra neinventorizuotos, nenustatytas tikslus jų kiekis, apimtis ir tikslin-
gumas, taip pat neidentifikuoti visi esami ir galimi paslaugų teikėjai. Be to, pažymima, kad 
teisės aktai neretai riboja verslo įmonių, nevyriausybinių organizacijų galimybes dalyvauti 
paslaugų teikimo procesuose, o tai mažina paslaugų teikėjų konkurenciją bei neužtikrina 
biudžeto lėšų efektyvaus naudojimo paslaugų teikimo srityje [314]. 

Socialinių paslaugų sistemos išskirtinumą kitų viešųjų paslaugų atžvilgiu Lietuvoje 
lemia socialinės apsaugos sektoriaus racionalaus ir efektyvaus valdymo poreikis ir jo po-
veikis šalies ekonomikai bei finansams: (1) išlaidos socialinei apsaugai sudaro Lietuvoje 
daugiau kaip 40 proc. bendrų valstybės išlaidų; (2) savivaldybės vien tik socialinių paslau-
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gų teikimui išleidžia iki 6 proc. savivaldybių biudžetų; (3)socialinės apsaugos sektoriaus 
funkcijos realizuojamos sudėtingiausiu asmenų gyvenimo laikotarpiu (ligos, nedarbo, ne-
galios ir pan. situacijoje), taigi susijusios su jautriausiais žmogaus gyvenimo momentais; 
(4) socialinių paslaugų gavėjų skaičius nuolat auga dėl visuomenės senėjimo ir kitų demo-
grafinių procesų; (5) socialinėmis paslaugomis siekiama įgalinti asmenis dirbti, pritaikyti 
savo įgūdžius arba oriai pasitikti senatvę, tapti pilnaverčiais visuomenės nariais bei taip 
kartu kuriant naujas vartotojų grupes prisidėti prie ekonomikos augimo. Sparti visuome-
nės poreikių kaita, ekonomikos spaudimas mažinti išlaidas viešųjų paslaugų teikimui ir 
konservatyvus socialinės apsaugos modelių pobūdis bei sistemos negebėjimas laiku prie 
šių pokyčių prisitaikyti kelia naujus iššūkius socialinių paslaugų sistemai, tenka ieškoti 
tokių socialinių paslaugų sistemos vystymo būdų, kad būtų tenkinami tiek visuomenės 
lūkesčiai, tiek valstybės socialinės politikos modelis bei užtikrintų efektyvų socialinių pas-
laugų sistemos veikimą: racionalų socialinių paslaugų teikimą ir šio proceso valdymą, kad 
mažiausiomis sąnaudomis reikalingos paslaugos laiku pasiektų asmenį. 

Taigi temos aktualumą lemia socialinių paslaugų sistemos svarba visuomenės tolygiai 
plėtrai ir socialinių problemų sprendimui, kurie nulemia šių paslaugų sistemos efekty-
vaus veikimo aktualumą tiek pilietinei visuomenei, tiek privačiam sektoriui, tiek viešajam 
sektoriui. Kintanti socialinė visuomenės būklė (demografinė, ekonominės, technologijų 
kaita) suponuoja kitokio pobūdžio visuomenės ir individo lūkesčius socialinių paslaugų 
turiniui, kiekybei, kokybei ir prieinamumui bei sudaro prielaidas transformuoti socialinių 
paslaugų sistemą ir jos veikimą efektyvumo link (pasitelkiant technologijas, žinias ir įgū-
džius). Todėl atsiranda sistemos vidinis ir išorinis spaudimas įvertinti socialinių paslaugų 
modernizavimo poreikio aktualumą bei modeliuoti modernizavimo procesus. 

Viešajame sektoriuje ilgą laiką „etaloniniu“ modernizavimo projektu buvo NVV ir jos 
diegimas viešajame sektoriuje. Tačiau išryškėję NVV trūkumai prislopino reformų plėtrą 
ir pakeitė viešojo valdymo transformacijų trajektoriją post-NVV doktrinos link, kuri „kol 
kas yra labiau normatyvinio, į teorines refleksijas nukreipto pobūdžio ir, jeigu be savo 
puikių teorinių principų neatras praktinių atitikmenų valdymo ir ekonomikos srityse, jam 
gali grėsti socialinių vertybių „mirtis“[123, p. 29]. Vykstantys pokyčiai viešojo valdymo 
sistemoje, socialinės politikos modelio kaita bei socialinių paslaugų sistemos negebėjimas 
adaptuotis ir veikti „naujomis“ sąlygomis lemia temos aktualumą bei poreikį komplek-
siškai vertinti Lietuvos viešojo valdymo sistemoje vykstančius pokyčius kaip socialinių 
paslaugų sistemos modernizavimo kontekstą arba modernizavimo gaires ir prognozuoti 
socialinių paslaugų sistemos modernizavimo kryptis. 

Tyrimo mokslinis naujumas. Sistemų, jų veikimo ir sąveikos klausimai, t.y. ar siste-
mos gali būti konstruojamos ir jų vystymuisi gali būti daroma įtaka ir koordinuoti, nu-
kreipti norima trajektorija, ar jos vystosi nepriklausomai nuo išorinės aplinkos poveikio 
sistemai, ar individas gali veikti sistemos vystymosi kryptį ir pan., nepalieka socialinių 
mokslų tyrimo lauko. Požiūris į viešojo valdymo sistemą kaip į saviorganizuojančią sis-
temą yra ganėtinai naujas ir mažai nagrinėtas Lietuvos mokslininkų. Apie tai randama 
nedaug mokslinės literatūros, nagrinėjančios saviorganizacijos procesus atskirose posis-
temėse (pvz., teisė kaip saviorganizuojanti autopoetinė sistema) (S. Kanišauskas, 2002, 
2008; I. Sidrys, 2001). O užsienio mokslininkai skiria išties didelį dėmesį saviorganizacijos 
procesų analizei sistemose (socialinėse) (Espejo, 2000; Buehl, 1999; Seidl, Schoenborn, 
2010; Knost, Paslack, 1990; Fuchs, 2006, 2010; Schlemm, 1999; Leydesdorff, 1993; Zeyer, 
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1997 ir kt.). Tačiau vienas problemiškiausių ir diskusinių klausimų yra poreikis savior-
ganizacijos procesus modifikuoti į organizavimo procesus (kaip sistemos vystymo gali-
mybę) bei sudaryti prielaidas organizuotiems procesams grįžti į saviorganizacijos būklę, 
kurie leidžia sistemai natūraliai vystytis geresnės kokybės link. Taigi modernizavimo, kaip 
organizavimo procesų saviorganizuojančios sistemos (viešojo valdymo sistemoj), analizė 
Lietuvos mokslinėje literatūroje yra ribota, tam tikrus sistemų teorijos aspektus nagrinėjo 
Z.Lydeka, S.Kanišauskas ir kt., užsienio mokslinėje literatūroje randama daugiau ne tik 
sistemų teorijos atliktų tyrimų, bet ir sinergetikos moksle.

Kompleksinis atskirų valdymo sričių modernizavimas viešojo valdymo kontekste 
Lietuvoje yra praktiškai nenagrinėtas. Socialinių paslaugų sistema ir jos procesai Lietu-
voje nagrinėti fragmentiškai, tiriant socialinių paslaugų kokybę, nagrinėjant socialinių 
paslaugų turinį bei finansavimo modelius, tačiau socialinių paslaugų sistemos vertinimas 
nagrinėtas nepakankamai, juntamas mokslinių tyrimų, nagrinėjančių socialinių paslaugų 
sistemos optimizavimo galimybes veiksmingumo didinimą esamuoju laikotarpiu, trūku-
mas. Taigi disertacijoje nagrinėjami aspektai, integruojantys skirtingus viešojo valdymo 
modernizavimo bei jų įtakos socialinių paslaugų sistemai procesų aspektus (techniką ir 
turinį), yra nauji ir aktualūs tiek teoriniu, tiek praktiniu aspektais.

Ginamieji teiginiai.
1. Lietuvoje viešojo valdymo modernizavimo tikslai fragmentiškai apima pagrindinius 

modernizavimo ramsčius bei vykdomi tiek NVV, tiek post-NVV doktrinų kontekste. 
2. Vykdytos socialinių paslaugų sistemos Lietuvoje modernizavimo iniciatyvos pri-

klausomos nuo viešojo valdymo modernizavimo turinio bei viešojo valdymo ir rinkos 
sąveikos, tačiau nepasižymi sistemiškumu ir kompleksiškumu.

3. Funkcionuojanti socialinių paslaugų sistema Lietuvoje pasižymi disfunkcijomis, ne 
visada atitinka viešojo valdymo modernizavimo tikslus ir visuomenės poreikius, tai supo-
nuoja sistemos modernizacijos poreikį.

4. Viešojo valdymo modernizavimas paskatino liberalizavimo ir privatizavimo (de-
koncentracijos, decentralizacijos) procesus socialinių paslaugų sistemoje bei nulėmė so-
cialinių paslaugų sistemos ekonomizavimo tendencijas, kurios ne visada dera su „socia-
lesnės“ socialinių paslaugų politikos poreikiu. Socialinių paslaugų modernizavimas turėtų 
remtis demokratizavimo, atsakomybės kultūros ir bendradarbiavimo principų plėtra bei 
administracinės atskaitomybės ir pilietinės (bendruomeninės) kontrolės formų vystymu.

5. Socialinių paslaugų sistemos modernizavimo proceso sėkmė yra nulemta savior-
ganizacijos proceso ypatybių bei priklausoma nuo pasirinktos sistemos modernizavimo 
technikos (priemonės): atsakomybės ir funkcijų pasidalijimo, modernizavimo turinio bei 
efektyviai veikiančių stebėsenos, kontrolės ir vertinimo mechanizmų.

Tyrimo objektas – socialinių paslaugų sistema Lietuvoje viešojo valdymo moderniza-
vimo kontekste.

Tikslas. Parengti ir pagrįsti socialinių paslaugų sistemos Lietuvoje modernizavimo 
modelį viešojo valdymo modernizavimo kontekste.

1. Siekiant minėto tikslo, keliami tokie uždaviniai:
2. Išanalizuoti viešojo valdymo kaip saviorganizuojančios sistemos transformacijas, 

valdomų pokyčių vykdymo galimybes; 
3. Išanalizuoti socialinių paslaugų sampratą ir socialinių paslaugų sistemos valdymo 

procesą bei pokyčius viešojo valdymo modernizavimo kontekste;
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Atlikti socialinių paslaugų sistemos dekonstrukciją bei kritinę analizę, identifikuojant 
socialinių paslaugų sistemos veikimo problemines sritis ir poreikį modernizuoti (Lietuvos 
atvejo studija) bei parengti socialinių paslaugų sistemos modernizavimo modelį.

1 lentelė. Tyrimo uždavinių įgyvendinimo etapai

1. Išanalizuoti viešojo valdymo kaip saviorganizuojančios sistemos transformacijas, 
valdomų pokyčių galimybes ir turinį

1.1. Išanalizuoti saviorganizacijos sampratą bei 
soviorganizuojančių sistemų ypatumus.

Metodai:
- mokslinės literatūros analizė;
- lyginamoji analizė

1.2. Išanalizuoti modernizavimo sampratą bei jo 
vykdymo galimybes saviorganizuojančiose 
sistemose

Metodai:
- mokslinės literatūros analizė
- lyginamoji analizė
- loginė analizė
- istorinė analizė

1.3. Išanalizuoti viešojo valdymo modernizavimo 
turinį

Metodai:
- mokslinės literatūros analizė
- lyginamoji analizė
- loginė analizė
- istorinė analizė

2. Išanalizuoti socialinių paslaugų sampratą ir valdymo procesą bei pokyčius viešojo 
valdymo modernizavimo kontekste

2.1.Atskleisti socialinių paslaugų sampratą ir jos kaitą 
istorinėje perspektyvoje

Metodai:
- istorinė lyginamoji analizė;
- sisteminė mokslinės literatūros 
 analizė.

2.2. Dekonstruoti ir aptarti socialinių paslaugų 
sistemą ir pagrindinius jos elementus bei ryšius 
tarp jų 

Metodai:
- dekonstrukcija;
- lyginamoji analizė;
- mokslinės literatūros analizė.

2.3. Išanalizuoti socialinių paslaugų sistemos 
pokyčius viešojo valdymo modernizavimo 
kontekste

Metodai:
-lyginamoji sisteminė analizė;
- mokslinės literatūros analizė.

3. Atlikti socialinių paslaugų sistemos dekonstrukciją bei kritinę analizę, identifikuojant 
socialinių paslaugų sistemos veikimo problemines sritis ir poreikį ją modernizuoti 
(Lietuvos atvejo studija) bei parengti socialinių paslaugų sistemos modernizavimo modelį

3.1. Pagrįsti socialinių paslaugų sistemos modernizavimo 
Lietuvos atvejo tyrimo strategiją.

Metodai:
- mokslinės literatūros 
 analizė;
- lyginamoji analizė.
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3.2. Išanalizuoti viešojo valdymo transformacijas Lietuvoje 
(Vyriausybių veiklos programų bei strateginių viešojo 
valdymo vystymo dokumentų kontekstas)

Metodai:
- sisteminė dokumentų 
 analizė;
- lyginamoji analizė;
- atvejo analizė;
- istorinė analizė.

3.3. Atlikti socialinių paslaugų sistemos tyrimą: Lietuvoje 
atvejo studija

Metodai:
- sisteminė mokslinės 
literatūros analizė;
- dekonstrukcija;
- lyginamoji analizė;
- loginė analizė;
- istorinė analizė;
- dokumentinė analizė;
- atvejo analizė;
- kritinė analizė.

3.4. Nustatyti socialinių paslaugų sistemos veikimo 
problematiką bei modernizavimo poreikį

Metodai:
- dokumentų analizė;
- ekspertinis vertinimas;
- suderinamumo vertinimas.

3.5. Pateikti socialinių paslaugų sistemos modernizavimo 
Lietuvoje modelį

Metodai:
- modeliavimas;
- sisteminė analizė;
- mokslinės literatūros 
 analizė.

Empirinio tyrimo metodologija
Tyrime konstruojama tyrimo metodologija pasižymi originalumu ir unikalumu dėl 

nagrinėjamo objekto bei adaptyvumu kitų (panašių) objektų analizei. Teorinėje diserta-
cijos dalyje atliktos mokslinės literatūros analizės apimtyje išnagrinėti sistemos saviorga-
nizacijos ir organizavimo procesai, teorinis modernizavimo turinys bei viešojo valdymo 
modernizavimo kryptys, dekonstruota socialinių paslaugų sistema bei parengtas teorinis 
socialinių paslaugų sistemos modernizavimo modelis, sudarė prielaidas konstruoti empi-
rinį tyrimą, kurio apimtyje būtų surinkti duomenys, reikalingi socialinių paslaugų siste-
mos modernizavimo modeliavimui. 

Empiriniame tyrime yra derinamos interpretacinės paradigmos ir kai kurios funk-
cionalizmo nuostatos, socialinio konstruktyvizmo teorijos nuostatos bei sistemų teorija, 
pasitelkiamos nagrinėjant socialinių paslaugų sistemos modernizavimo prielaidas ir tech-
niką, analizuojant ir aprašant Lietuvos socialinių paslaugų sistemą taikomas procesinis 
požiūris. Tyrimo dizainas paremtas interpretacine paradigma, kuri grindžiama subjekty-
via nagrinėjamų reiškinių interpretacija, paremta tyrėjo patirtimi. Disertacijoje iškeltam 
tyrimo tikslui pasiekti pasirinkti kokybiniai tyrimo metodai, pagrindinis tyrime taikomas 
tyrimo metodas yra atvejo studija. Atvejo studijoje taikomi ir papildomi tyrimo metodai, 
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t.y. mokslinės literatūros analizė, istorinė analizė, dokumentinė analizė, lyginamasis meto-
das, interpretacinis kritinis bei ekspertinis vertinimas.

 Atvejo studijos atlikimo procesas apėmė tris etapus: tyrimo instrumento sudarymą, 
tyrimo vykdymą ir duomenų analizę. Tyrimo vykdymas suskaidytas į du atskirus etapus: 
aprašomąją-analitinę dalį, kurioje aprašyta, įvertinta ir išanalizuota socialinių paslaugų 
sistema Lietuvoje nepriklausomybės laikotarpiu bei viešojo valdymo transformacijos, to-
dėl identifikuojamas dvidimensis atvejo studijos objektas: viešojo valdymo modernizavi-
mo iniciatyvos Lietuvoje bei Lietuvos socialinių paslaugų sistema. Tiriamajam Lietuvos 
atvejui pasirinkti šie analizės vienetai: (1) viešojo valdymo sistemos modernizavimas ir 
(2) socialinių paslaugų sistemos modernizavimas su analizės subvienetais: (1.1.) Vyriau-
sybės programos (viešojo valdymo politikos ir socialinių paslaugų politikos aspektai); 
(1.2.) Strateginiai viešojo valdymo vystymo dokumentai, (2.1.) Socialinių paslaugų siste-
mos elementai: socialinių paslaugų politiką formuojančios institucijos, socialinių paslau-
gų teikimą organizuojančios institucijos, socialinių paslaugų teikėjai, socialinių paslaugų 
gavėjai; (2.2.) socialinių paslaugų sistemos procesai: socialinių paslaugų politikos forma-
vimas, socialinių paslaugų teikimo organizavimas, socialinių paslaugų teikimas, sociali-
nių paslaugų teikimo vertinimas. Pagrindinis šioje dalyje naudotas tyrimo metodas yra 
dokumentinė analizė, todėl formuluojamos faktinės prielaidos apie socialinių paslaugų 
sistemos problemas ir modeliuojamos socialinių paslaugų sistemos procesų organizavimo 
prielaidos. Antruoju etapu atliekamas ekspertinis vertinimas, kuriame įvertinamos sufor-
muluotos socialinių paslaugų sistemos veikimo problemos ir galimi jų sprendimo būdai 
(taip pat atliekamas ekspertų nuomonių suderinamumo vertinimas). Tyrime formuluoja-
mos normatyvinės prielaidos, kaip turėtų būti organizuota socialinių paslaugų sistema bei 
konstruojamas viešojo valdymo modernizavimo kontekstą atitinkantis socialinių paslau-
gų sistemos modernizavimo modelis.

Tyrimo validumas užtikrinamas pasitelkiant trianguliacijos principą, t.y. tyrimo metu 
užsibrėžto tikslo pasiekimui integruojami skirtingi tyrimo metodai ir įvairūs duomenų 
šaltiniai (ekspertų apklausa, teisinių dokumentų analizė ir vertinimas, mokslinės litera-
tūros analizė), kurie suteikia pilną ir įvairiapusę informaciją apie nagrinėjamą fenomeną. 
Detalus tyrimo logikos ir dizaino aprašymas suteikia galimybę atkartoti tyrimą bei prisi-
deda prie tyrimo patikimumo. Ekspertų nuomonių suderinamumo vertinimas užtikrina 
duomenų patikimumą.

Mokslinė praktinė darbo reikšmė
• Išanalizuoti viešojo valdymo sistemos kaip saviorganizuojančios sistemos požymiai, 

veikimo principai, galimybės vykdyti sistemoje organizuotą sistemos vystymą.
• Remiantis sistemine teorinės literatūros analize, atskleistas viešojo valdymo moder-

nizavimo turinys, aptarti modernizavimo proceso ramsčiai bei pagrindinės viešojo valdy-
mo modernizavimo kryptys.

• Ištirtos socialinių paslaugų sampratos bei sistemos transformacijos viešojo valdymo 
modernizavimo kontekste.

• Parengtas teorinis socialinių paslaugų modernizavimo modelis gali būti naudojamas 
kitų šalių socialinių paslaugų sistemų modernizavimui.
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• Sukurtas socialinių paslaugų Lietuvos atvejo tyrimo modelis gali būti taikomas ir 
kitų šalių socialinių paslaugų sistemų arba kitų viešųjų paslaugų sistemų analizei.

• Mokslinio empirinio tyrimo metu surinkti duomenys prisidės prie socialinių paslau-
gų sistemos Lietuvoje vystymo krypčių nustatymo.

• Atliktas empirinis tyrimas suteikia kompleksinę informaciją apie Lietuvos socialinių 
paslaugų sistemą, jos veikimo problemines sritis bei suteikia galimybę socialinių paslaugų 
politikos formuotojams prognozuoti socialinių paslaugų sistemos modernizavimo poreikį 
ir kryptis.

• Taikant empirinius metodus, sukaupta reikšminga informacija apie socialinių pas-
laugų modernizavimo valdymo procesus ir jų sėkmę lemiančius veiksnius.

• Socialinių paslaugų sistemos analizės rezultatai suteikia galimybę socialinės politikos 
formuotojams ir vykdytojams Lietuvoje efektyviau valdyti socialinių paslaugų sistemos 
procesus.

• Sukaupta ir susisteminta mokslinė informacija suteikia galimybę tobulinti viešojo 
valdymo ir atskirų jo posistemių modernizavimo procesus bei socialinių paslaugų siste-
mos modernizavimo politiką Lietuvoje ir su ja susijusius sprendimus. Taikomąją disertaci-
jos reikšmę lemia potencialių tyrimo rezultatų naudotojų ratas, t.y. socialinių paslaugų ga-
vėjai (jų įvairovė), socialinių paslaugų teikėjai, socialinių paslaugų politikos formuotojai, 
bendruomenės ir pan. bei socialinių paslaugų reikšmė valstybės ir visuomenės gyvenimui.

Darbo struktūra
Disertacijos pirmajame skyriuje aptariamos teorinės socialinių paslaugų sistemos mo-

dernizavimo viešojo valdymo modernizavimo kontekste prielaidos. 1.1 poskyryje skyriuje 
siekiant aptarti modernizavimo (organizavimo) prielaidas sistemose, aptariama sistemos 
samprata, saviorganizacijos procesai sistemose, analizuojama saviorganizuojančių siste-
mų samprata, aptariama šių sampratų įvairovė bei saviorganizacijos procesas, išskiriami 
pagrindiniai saviorganizuojančių sistemų požymiai (kompleksiškumas, savireferentišku-
mas bei autonomija, ypatingą dėmesį skiriant savireferentiškumui) bei pagrindiniai sa-
viorganizacijos proceso aspektai. 1.1.2 poskyryje analizuojama viešojo valdymo sistema, 
grindžiant, kad ji atitinka saviorganizuojančių autopoetinių sistemų požymius: funkcinį 
unikalumą ir funkcinį nepakeičiamumą, operatyvų uždarumą ir sąlyginį atvirumą. Kons-
tatuojama, kad moderniose visuomenėse viešojo valdymo sistemos autopoezė ir savior-
ganizacijos procesai yra pagrįsti akumuliacijos procesais ir konkurencija. 1.1.3 poskyryje 
analizuojama viešojo valdymo ir rinkos sąveika bei rinkos poveikis viešojo valdymo sis-
temai. Prieinama išvada, kad viešojo valdžia ir rinka yra abipusiškai priklausomos, kie-
kviena gali realizuoti savo saviorganizacijos procesus tik su kitos pagalba. Tokia sąveika 
matoma, kai viešoji valdžia kolektyvinės gerovės funkcijas ardo per viešosios valdžios 
ekonominio efektyvumo siekius, todėl individams paliekama spręsti savo problemas bei 
susidoroti su rizikomis savarankiškai. Taigi klostęsi viešosios valdžios ir rinkos santykiai 
kinta, rinkai spaudžiant viešosios valdžios sistemą, t.y. užimant dominantės vietą, tenka 
pergalvoti viešojo valdymo principus ir sistemos veikimą. Tiek globalių, tiek lokalių visuo-
meninių prob lemų sprendimas, visuotinio gerbūvio užtikrinimas reikalauja solidarumo 
ir alternatyvių globalaus reguliavimo formų paieškos, vis garsiau kalbama apie „huma-
nišką“ arba socialią ekonomiką, ieškoma alternatyvių demokratinių viešojo reguliavimo 
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modelių, taigi netrukus bus galima stebėti viešosios valdžios dominavimo augimą rin-
kos atžvilgiu. 1.2.1 poskyryje aptariama modernizavimo sampratų įvairovės turinys, jo 
pokyčiai istorinėje perspektyvoje ir tikslai, identifikuojami pagrindiniai modernizavimo 
ramsčiai (ekonominis racionalumas, specializacija, integracija). Skiriamos ir pateikiamos 
socialinės modernizacijos, valstybinės modernizacijos bei valstybinio aparato (viešojo 
valdymo) modernizavimo sąvokos ir turinys. 1.2.2 poskyryje atskleidžiami viešojo valdy-
mo modernizavimo samprata bei turinys, pasitelkiant doktrininį požiūrį (tradicinis vieša-
sis administravimas, NVV doktrina, post- NVV doktrina) identifikuojamos ir aprašomos 
pagrindinės viešojo valdymo modernizavimo kryptys skirtingose viešojo valdymo srityse 
(žr. 2 lentelę).

2 lentelė. Lyginamoji viešojo valdymo doktrinų perspektyva

Sritis Tradicinis viešasis 
administravimas NVV doktrina post-NVV doktrina

Viešosios 
valdžios 
vaidmuo

„Irklavimas“ „Vairavimas“ „Aptarnavimas“

Viešo intereso 
koncepcija

Politiškai apibrėžta 
ir legitimuota

Individualių interesų 
sujungimo rezultatas

Dialogo ir 
bendradarbiavimo 
rezultatas

Susiję 
bihevioristiniai 
modeliai

 „Administracinis 
žmogus“

„Ekonominis 
žmogus“ 

Demokratiškas 
sprendimų priėmėjas

Valstybės 
tarnautojų 
atsakomybė

Klientams ir 
rinkėjams

Klientams, 
užsakovams

Piliečiams

Politikos tikslų 
pasiekimo 
mechanizmas

Programų 
administravimas 
per egzistuojančias 
valstybines 
agentūras

Mechanizmų ir 
skatinimo struktūrų 
kūrimas

Kuriančios viešo, 
nevyriausybinio ir 
privataus sektoriaus 
koalicijos 

Požiūris į 
atskaitomybę

Hierarchiniai-
administratoriai 
yra atsakingi 
demokratiškai 
išrinktiems 
politiniams 
lyderiams

Rinkos veikiama 
savųinteresų 
akumuliacija veda 
prie plačių interesų 
grupių (piliečiams ir 
klientams) laukiamų 
rezultatų .

Daugiadimensis 
-įstatymų, 
bendruomenės 
vertybių, 
politinių normų 
profesionalumo 
standartai ir pilietiniai 
interesai

Koordinavimo 
tipas

Hierarchinis-
procedūrinis, grįstas 
autoritetu

Rinkos tipo 
mechanizmai, 
stebėsenos ir 
vertinimo sistemos, 
rodikliai

Partnerystė ir tinklai
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Numatoma 
organizacinė 
struktūra

Biurokratinės 
organizacijos 
apibrėžtos 
įgaliojimais „iš 
viršaus į apačią“ per 
agentūrą ir klientų 
kontrolė arba 
reguliacija

Decentralizuotos 
viešos organizacijos 
su pirmine kontrole, 
išliekančia per 
agentūrą

Bendradar- 
biaujančios 
struktūros su vidine ir 
išorine lyderyste

Įrankiai/
metodai

Procedūrinis 
reglamentavimas, 
teisės normos ir 
standartai 

Decentralizavimas 
(privatizavimas, 
dekoncentravimas, 
liberalizavimas); 
strateginis 
planavimas, 
programinis 
valdymas, projektinis 
valdymas. Stebėsenos 
ir rodiklių sistemos
ekspertinių žinių 
plėtra per VT 
mokymų sistemas, 
postų sistemos plėtra.

Vartotojų 
pasitenkinimo 
matavimai, socialinės 
atsakomybės 
mechanizmų 
plėtra, dalyvavimo 
produktų/paslaugų 
kokybės standartų 
nustatyme bei 
kontrolėje, skatinimas 
(per legislatyvinius 
instrumentus). 
Valstybės tarnautojų 
lyderystės ir 
ekspertinių žinių 
plėtra, kompetencijų 
modeliai.

Šaltinis: sudaryta autoriaus pagal Denhardt&Denhardt, 71, p. 554; Pollitt&Bouckaert, 204, p. 22.

1.3 poskyryje aptariama socialinių paslaugų sampratų įvairovė, pagrindiniai sociali-
nių paslaugų požymiai, aptariamos socialinių paslaugų sampratos formavimosi prielaidos 
(socialinė problema), tikslai, raida ir pokyčiai viešojo valdymo ir rinkos sąveikos konteks-
te. Pasitelkus dekonstrukcijos metodą analizuojama socialinių paslaugų sistema bei jos 
transformacijos viešojo valdymo modernizavimo kontekste (decentralizavimo, liberaliza-
vimo, dekoncentravimo ir privatizavimo procesų kontekstas).1.4 skyriuje analizuojama 
ir apibrėžiama viešojo valdymo reformos sąvoka, skiriamos pagrindinės viešojo valdy-
mo reformos dalys: reformos kontekstas (aplinka), reformos parengimo ir įgyvendinimo 
technika (reformos valdymas), reformos turinys ir reformos įgyvendinimo vertinimas. 1.1.5 
poskyryje konstruojamas teorinis socialinių paslaugų modernizavimo modelis (žr. 1 pav.).

1 pav. Socialinių paslaugų sistemos modernizavimas viešojo valdymo modernizavimo 
kontekste
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Socialinių paslaugų sistemos modernizavimo tikslai ir turinys

Poveikis

Saviorganizuojančių  
sistemų sąveika

Viešojo valdymo 
modernizavimas

Funkcionuojančios 
socialinių paslaugų sistemos 

problematika

Efektas Rezultatas 

Ekonominis 
racionalumas

Integracija Specializacija

Viešojo valdymo sistemos 
poreikiai

Socialinių paslaugų 
sistemos  poreikiai

Šaltinis: sudaryta autoriaus.

1 pav. Socialinių paslaugų sistemos modernizavimas viešojo valdymo  
modernizavimo kontekste

Disertacijos antrajame skyriuje, remiantis 1disertacijosskyriuje parengtomis teorinė-
mis įžvalgomis, tiriama, kaip koncepcinės nuostatos funkcionuoja ir gali būti pritaikomos 
praktikoje. Remiantis interpretyvistine paradigma, 2.1 poskyryje konstruojami ir prista-
toma empirinio tyrimo metodologija, tyrimo instrumentas, grindžiama tyrimo logika ir 
dizainas. Remiantis parengtu tyrimo dizainu, 2.2 poskyryje atliekamas kokybinis tyrimas 
(atvejo studija) ir aprašomi atliekamo tyrimo rezultatai: aptariamos viešojo valdymo mo-
dernizavimo Lietuvoje tendencijos (Vyriausybių programų ir viešojo valdymo moderni-
zavimo strateginių dokumentų istorinė analizė) bei dekonstruojama ir analizuojama so-
cialinių paslaugų sistema ir jos transformacijos Lietuvoje, identifikuojamos probleminės 
socialinių paslaugų sistemos sritys, kurių problematika tvirtinama atliekant ekspertinį 
vertinimą. Tyrime teikiamos apibendrintos išvados apie socialinių paslaugų politikos dis-
funkcijas bei problemines sritis, t.y. koordinavimo (centrinės valdžios ir vietos savivaldos 
funkcijų ir įgaliojimų bei atsakomybės subalansavimas) ir tarpinstitucinio bendradar-
biavimo (integralių socialinių paslaugų poreikis), žmogiškųjų išteklių (ekspertinių žinių 
poreikio, socialinių darbuotojų poreikio, darbo sąlygų klausimai), pilietinio dalyvavimo 
(įgalinimas ir atsakomybė, gero produkto apibrėžimo, dalyvavimas stebėsenos ir kontro-
lės procesuose), finansinių resursų (įgalinančio socialinių paslaugų finansavimo modelio 
poreikis, ribotų išteklių ir neribotų poreikių balanso paieškos) problemos.

Disertacijos trečiajame skyriuje, remiantis teorinėmis įžvalgomis ir empirinio tyrimo 
rezultatais, konstruojamas Lietuvos socialinių paslaugų sistemos modernizavimo modelis. 
3.1 poskyryje remiantis „7-S“ (žr. 1pav.) modeliu aptariamas socialinių paslaugų sistemos 
modernizavimo turinys, identifikuojant svarbiausias modernizavimo kryptis ir įtampas 
(politikos formavimo ir jos įgyvendinimo funkcijų subalansavimas, dalyvavimas ir pilie-
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tinė atsakomybė, stebėsenos ir administracinės ir socialinių paslaugų kokybės kontrolės 
mechanizmų plėtros poreikis, integralių socialinių paslaugų bei tarpinstitucinio bendra-
darbiavimo poreikis, finansavimo mechanizmų kaitos poreikis ir pan.). 

 

STANDARTAI
Reguliavimas ir 
kontrolė

SISTEMOS
Parama 
municipalitetams 
priimant  
sprendimus 

VALDYMO 
TIKSLAI
Savarankiškumas 
gerovė 
pasirinkimas

KOPERACIJA
Bendradarbiavi-
mas peržengiant 
formalias  ribas   
tarpinst. bendr.

STILIUS
Socialinių 
paslaugų 
sistemos 
modernizavimas(
reforma)

PERSONALAS 
IR ĮGŪDŽIAI
Lyderystė, 
kultūra ir 
vystymasis

VALDYMAS
Įgalinanti 
politika

PERSONALAS 
IR ĮGŪDŽIAI
Lyderystė, 
kultūra ir 
vystymasis

Šaltinis: J.Newman, C. Glendenning ir M.Hughes [ 191, p. 538].

2 pav. Socialinių paslaugų sistemos modernizavimo turinys

3.2. poskyryje pateikiamas socialinių paslaugų sistemos reformos modelis (žr. 3 pav.) 
detalizuojant modernizavimo proceso techniką. 3.3 poskyryje pateikiamas sisteminis so-
cialinių paslaugų politikos modernizavimo modelis.

Disertacinio darbo baigiamojoje dalyje pateikiamos išvados ir rekomendacijos. 



228

3 pav. Lietuvos socialinių paslaugų sistemos modernizavimo reformos modelis

Kontekstas

Socio-ekonominis kontekstas Politinis kontekstas
(Socialinės apsaugo politikos pokyčiai ir 
SP politikos pokyčiai)

Administracinis kontekstas
(viešojo valdymo pokyčiai)

↑ ↑ ↑

Viešojo valdymo prioritetai Socialinių paslaugų sistemos problematika

Socialinių paslaugų modernizavimo technika

Modernizavimo 
modelio parengimas

Modernizavimo poreikio ir 
prielaidų identifikavimas

Modernizavimo 
modelio realizavimui 
reikalingų institucinių 
ir žmogiškųjų išteklių 
pajėgumų analizė

Įgyvendinimo programų
(priemonių planų, reformų 
parengimas)

Problemų apibrėžimas, vizijos, 
tikslų ir planuojamų rezultatų 
identifikavimas

Modernizavimo 
modelio vystymas 
ir įgyvendinimo 
planavimas

Stebėsenos ir kontrolės 
mechanizmo projektavimas

Modernizavimo 
priemonių 
realizavimas

- Institucinių įgaliojimų ir 
atsakomybės pasiskirstymas
- priemones įgyvendinančių 
subjektų įgalinimas
- Susijusių subjektų 
įtraukimas

Modernizavimo 
modelio vystymas 
ir įgyvendinimo 
planavimas

Stebėsenos ir kontrolės 
mechanizmo projektavimas

Proceso stebėsena/
kontrolė

Stebėsenos ir kontrolės 
mechanizmo nustatymas
Įgaliojimų ir atsakomybės 
paskirstymas

Modernizavimo 
priemonių 
įgyvendinimo tarpinių 
rezultatų stebėsena ir 
vertinimas

Informacijos apie tarpinius 
rezultatus pateikimas 
įgaliotiems subjektams

Socialinių paslaugų sistemos modernizavimo turinys „7-S“

Modernizavimo priemonių įgyvendinimo rezultatų vertinimas

Vertinimas Vertinimo mechanizmo 
konstravimas ir įgaliojimų 
paskirstymas

Vertinimo rodiklių 
(rezultatų ir poveikio) 
nustatymas

Vertinimo atlikimas 
duomenų pateikimas 
suinteresuotoms šalims

Tikėtini rezultatai Ekonominis racionalumas:
išteklių efektyvus naudojimas
Socialinių paslaugų teikimo 
efektyvumas ir skaidrumas
SP paslaugų prieinamumas

Integracija
Dalyvavimu ir 
bendradarbiavimu 
grįstas sprendimų 
priėmimas ir SP 
kokybės vertinimas

Specializacija
Ekspertinių žinių vystymas
Socialinių darbuotojų 
specializacija;
IT panaudojimo socialinių 
paslaugų proceso valdyme 
panaudojimo plėtra
Visuomenės dalyvavimo 
skatinimas per socialinių 
paslaugų informacinės 
sistemos plėtrą.

Socialinių paslaugų sistemos modernizavimas

Tikėtinas poveikis Sumanus, efektyvus ir dalyvavimu grįstas socialinių paslaugų sistemos valdymas.
Prielaidų gerovės visuomenės kūrimuisi sudarymas, socialinio teisingumo bei sąlygų 
politinio ir ekonominio stabilumo užtikrinimui kūrimas.

Šaltinis: sudaryta autoriaus
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IŠVADOS

1. Saviorganizuojančios sistemos modernizavimo prielaidos
1.1. Saviorganizacijos sąvoka apima socialinių sistemų funkcionavimo ir veikimo ypa-

tumų aiškinimą ir gali būti apibrėžiama pagal pagrindines savybes: (i) kompleksiškumas; 
(ii) savireferentiškumas (autopoezė); (iii) autonomija. Sistemoje vyksta nuolatinė saviorga-
nizacija kuria, siekiama išlaikyti save, gaminamos ir keičiamos socialines jėgos, santykiai 
ir veiksmai. Sistemos subjektai kuria ir keičia sistemą, siedami savo veiksmus su pasekmė-
mis, tokiu būdu formuojasi naujos struktūros. Sistemos aukštesni naujos kokybės hierar-
chiniai lygiai, priėmę naujus/naujai susiformavusius elementus į sistemą, atlieka „kolek-
tyvinių kintamųjų“ funkciją, t.y. valdo sistemos elgesį bei organizuoja ir nustato žemesnių 
hierarchinių lygių elgesį, jį sinchronizuoja ir pajungia bendram kolektyviniam vyksmui.

1.2. Viešojo valdymo sistema gali būti traktuojama saviorganizuojančia autopoetine 
sistema, kadangi tenkina funkcinio unikalumo (sistemos pagrindinės funkcijos negali rea-
lizuoti jokia kita sistema ar alternatyvios funkcijos), operatyvaus uždarumo ir sąlyginio 
atvirumo reikalavimus. Viešasis valdymas kaip sistema negali veikti kitose sistemose dėl 
komunikacijos proceso ypatumų, sistema palaiko gyvybę pasitelkdama tik jai būdingus 
diskursyvius kriterijus, kuriuos nuolatos atgamina sistemos viduje, viešojo valdymo sis-
tema skatina ir padeda kitoms sritims (sistemoms) savarankiškai plėtotis, tačiau negali 
veikti jose (ji tampa kitoms sistemos aplinka).

1.3. Valstybė gali būti laikoma viešojo valdymo saviorganizacijos proceso organiza-
ciniu vienetu, kurio struktūrinis pagrindas yra organizuojamas naudojant demokratinių 
struktūrų (institucijos) bei procedūrų ir kompetencijų tinklą, siekiant akumuliuoti galią 
bei politinį kapitalą. 

1.4. Valstybės kaip viešojo valdymo saviorganizacijos formos funkcionavimas grin-
džiamas asimetriniu galios panaudojimu, sankcionavimu bei kontrole. Kolektyviniai 
sprendimai (teisė), jėgos struktūros (parlamentas, vyriausybė, teismai ir pan.), viešojo 
valdymo institucijos (ministerijos, teismai ir kt. viešojo valdymo institucijos) atspindi eg-
zistuojančius galios santykius ir egzistuojantį galios (valdymo įgaliojimų) panaudojimo ir 
veikimo tinklą (kaip galia įgaunama, naudojama, lokalizuojama ir išnyksta). Viešojo val-
dymo sistema pasižymi konservatyviu autopoezės procesu, kuris siejamas su rinkiminiais 
periodais šalyje (pvz., Seimo rinkimais), dėl šio proceso sistemoje atsiranda nauji veikė-
jai (elementai), kinta galios pasiskirstymo centrai, tai akumuliuoja naujų galios struktūrų 
iškilimą bei naujos sistemos kokybės formavimąsi ir sudaro palankias sąlygas sistemos 
organizavimo (modernizavimo) procesų vykdymui.

1.5. Socialinių paslaugų posistemės funkcionavimo kontekstą sudaro viešojo valdymo 
sistemos ir rinkos santykių sąveika. Sistemų struktūrinio sugretinimo principas sudaro 
prielaidas teigti, kad šios sistemos yra autonomiškos, tačiau kartu ir abipusiškai priklau-
somos, kiekviena gali realizuoti savo saviorganizacijos procesus tik su kitos pagalba, o tai 
sudaro prielaidas teigti, kad viešojo valdymo sistemos saviorganizacijos ir organizavimo 
procesams įtakos turi rinkos bei sistemos vystymas ir jis turi būti nagrinėjamas atsižvelgus 
į rinkos ir viešosios valdžios sąveikos kontekstą.

1.6. Socialinių paslaugų sistemos modernizavimas siejamas su valdomu sistemos vys-
tymu (dirbtinis procesas, besivystantis nenatūraliomis sąlygomis, t.y. inspiruojamas bei 
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apima veiksmus, kuriais siekiama vystyti objektą norimų charakteristikų link),sistemos 
saviorganizacijos procesų kaita į organizavimo procesus bei natūralių procesų kaita į dirb-
tinius-natūralius arba dirbtinius procesus, t.y. su organizuotai sukurtais bei per politinio 
poveikio priemones diegiamais dirbtiniais procesais, tikintis dirbtinių reiškinių adaptaci-
jos ir naujų vidinės tvarkos institutų formavimosi.

1.7. Viešojo valdymo modernizavimo procesas suprantamas kaip valstybinio apara-
to (veiklos principų ir organizacinės struktūros bei veiklos metodų) tikslingas keitimo 
procesas, apimantis tris pagrindinius ramsčius: ekonominį racionalumą, integraciją bei 
specializaciją, kuriuo siekiama gerinti viešojo valdymo sistemos charakteristikas. 

1.8. Modernizavimo proceso sėkmės prielaidomis identifikuojamos: (1) moderniza-
vimas turi apimti daugiau nei dviejų ramsčių subalansuotą plėtrą, (2) kuri neturėtų būti 
prieštaringa (kelti įtampą kitame ramstyje (pvz., naujosios viešosios vadybos reformų 
atvejai)), bei (3) skirtingų sistemos posistemių modernizavimo strategijos turėtų būti su-
derintos tarpusavyje (remti arba stiprinti).

1.9. Viešojo valdymo modernizavimo turinys yra siejamas su NVV ir post- NVV 
doktrinose vykdomomis viešojo valdymo reformomis. Viešojo valdymo kaitos analizė 
suteikia galimybę identifikuoti NVV ir post- NVV doktrinų skirtumus šiose svarbiausio-
se srityse: kintantis viešojo valdymo vaidmuo, viešojo intereso koncepcija, valstybės tar-
nautojų atsakomybės ir atskaitomybės principai, politikos tikslų pasiekimo mechanizmai 
bei koordinavimo tipas, taip pat ir besikeičianti viešojo valdymo institucijų organizacinė 
struktūra ir kt. 

1.10. NVV doktrina, kuriai įtaką padarė neoliberalios idėjos, skatino ekonomiškumo 
paieškas viešajame valdyme ir efektyvumo siekius pasitelkiant verslo vadybos (privataus 
sektoriaus) veiklos metodus. Įsigalintys decentralizacijos, liberalizavimo ir privatizavimo 
procesai turėjo ir neigiamų padarinių viešojo valdymo sistemai bei visuomenei. Didėjan-
tis socialinių rizikų ir atskirties augimas bei viešosios valdžios reguliavimo mechanizmų 
slopimas, skatino pilietinio aktyvumo bei bendradarbiavimo ir visuotinio dalyvavimo for-
mų paiešką, tinklų plėtra suponavo kitokių organizacinių struktūrų bei valdymo metodų 
poreikį, tokio pobūdžio paieškos sudarė prielaidas post-NVV doktrinos formavimuisi su 
deklaruojamomis demokratinių vertybių ir didesnės socialinės sanglaudos paieškomis. 

1.11. Viešojo valdymo tobulinimas pasižymi tam tikru „chaotiškumo“ laipsniu, todėl 
renkantis viešojo valdymo modernizavimo kryptis ir priemones, veiklos efektyvumo nu-
manomos prielaidos jungiamos į kompleksinius veiksmus jau nebe pagal vieną doktriną, 
todėl susiduriama su valdymo modelių pliuralizmu.

2. Modernizacijos turinys: socialinių paslaugų sistema viešojo valdymo   
  kontekste
2.1. Egzistuojanti socialinių paslaugų sampratų įvairovė yra suponuota socialinės po-

litikos tradicijos. Išskirtinos šios socialinėms paslaugoms būdingos savybės: (1) teikiamos 
šiuolaikinės socialinės politikos sistemos apimtyje; (2) siekia spręsti asmens ar jų grupės 
problemas, gerinti jų charakteristikas; (3)poreikis identifikuojamas valstybės/savivaldybės 
ar jų įgaliotų subjektų; (4) jos yra nemokamos ar tik iš dalies mokamos, (5) apima procesą, 
kai vyksta vartotojo ir personalo sąveika.
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2.2. Socialinių paslaugų sistemos transformacijos yra siejamos su rinkos ir viešojo 
valdymo sistemų sąveika bei vykstančiais pokyčiais viešojo valdymo sistemoje (viešajame 
administravime ir socialinėje politikoje).

2.3. Socialinės politikos modelio kaita, lemia socialinių paslaugų sampratos kaitą, so-
cialinių paslaugų teikimo tikslų transformacijas, socialinių rizikų individualizavimą bei 
socialinių paslaugų teikimo naštos perkėlimą nevyriausybinėms organizacijoms, bend-
ruomenei ir šeimai bei savanoriško socialinio darbo ir socialinių paslaugų prevencijos 
vystymą, taip pat decentralizacijos (liberalizavimo, privatizavimo ir dekoncentracijos) 
procesus. Demokratizavimo procesų vystymas, „demokratinio dalyvavimo“ užtikrinimas 
skatina pilietinės atsakomybės, bendradarbiavimo ir dalyvavimo principų socialinių pas-
laugų teikimo sistemoje įsigalėjimą ir šiems principams realizuoti reikalingų dalyvavimo 
ir kontrolės mechanizmų vystymą. Besiformuojantys nauji socialinių paslaugų sistemos 
dalyviai (elementai) kelia jų „pajungimo bendrai veiklai“ (dalyvavimo formų, koordinavi-
mo ir atskaitomybės) iššūkius. 

2.4. Socialinių paslaugų sistemos transformacija, vykdyta NVV doktrinoje, skatina 
socialinių paslaugų sistemos ekonominio efektyvumo paieškas per privatizavimo, dekon-
centravimo ir liberalizavimo reformas („investicijų“ grąžos paieškos) ir formuoja naujų 
kontrolės, stebėsenos ir vertinimo mechanizmų vystymo ir plėtros socialinių paslaugų 
sistemoje poreikį. 

2.5. Socialinių paslaugų sistemos pokyčiai, vykdomi post -NVV doktrinoje, pasižymi 
susijusių šalių bendradarbiavimo, pilietinio dalyvavimo mechanizmų paieškomis ir atsa-
komybės kultūros vystymo poreikiu. Socialinių paslaugų teikimo procesas tampa atvires-
nis bei valdomas socialinių paslaugų gavėjų, t.y. į socialinių paslaugų turinio formavimo, 
teikimo, kontrolės ir vertinimo procesus siekiama įtraukti socialinių paslaugų gavėjų 
bend ruomenę, tokiu būdu siekiant užtikrinti piliečių interesų atstovavimą, efektyvų val-
dymą bei atsakomybės kultūros visuomenėje formavimą.

3. Modernizavimo priemonė – viešojo valdymo reforma
3.1. Viešojo valdymo reforma –esminis tikslingas ir pozityvus pokytis, paremtas pa-

tikima informacija ir duomenimis, vykdomas viešojo valdymo sistemoje ar jos dalyje per 
tam tikrą (nustatytą) periodą, gali būti skirtas įgyvendinti modernizavimo tikslus bei api-
brėžiamas pasitelkiant: (1) subjekto ir objekto konceptai (tai inspiruoja pokyčius ir kur juos 
inspiruoja), (2) laiko arba trukmės konceptas (reformos pradžios ir pabaigos taškai), (3) 
tikslo konceptas, t.y. reforma yra tikslingas procesas, jos galutinis rezultatas yra planuoja-
mas ir valdomas, todėl reforma pasižymi baigtinio taško buvimu, priešingu atveju turėt 
būti kalbama apie nesėkmingą ar netinkamą reformos proceso valdymą ir (4) reformos 
kontekstas (arba reformos erdvė), t.y. kokiomis sąlygomis, kokioje aplinkoje vykdoma re-
forma. 

3.2. Identifikuojamos šios struktūrinės viešojo valdymo reformos dalys: reformos kon-
tekstas (aplinka), reformos parengimo ir įgyvendinimo technika (reformos valdymas), re-
formos turinys ir reformos įgyvendinimo vertinimas.

4. Socialinių paslaugų sistemos Lietuvoje modernizavimas 
4.1. Vyriausybių programose tiek socialinių paslaugų sistemos vystymo, tiek viešojo 

valdymo sistemos tobulinimo klausimais pasisakoma fragmentiškai, reaguojant į ankstes-
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nio laikotarpio problemas, planuojant reikalingus kompleksinius sistemos vystymo veiks-
mus. Viešojo valdymo vystymo dokumentai Lietuvoje apima tiek NVV, tiek post-NVV 
doktrinų elementus.

4.2. Atlikus socialinių paslaugų sistemos veikimą reglamentuojančių norminių ir plėt-
ros dokumentų analizę, teigtina, kad į socialinių paslaugų sistemos vystymą kompleksiškai 
buvo pažvelgta tik sistemos kūrimo stadijoje, pastarąjį dešimtmetį ši sritis praktiškai nėra 
vystoma, neturint socialinių paslaugų sistemos veikimo vizijos yra sudėtinga planuoti sis-
teminius veiksmus šioje srityje bei tikėtis rezultatyvumo (ypač jeigu „įeigos“ duomenys 
yra kintantys, „išeigos“ vertinimo kriterijai yra formalūs, o stebėsena ir kokybės kontrolė 
yra fragmentiški). 

4.3. Atvejo studijoje atliktas tyrimas suteikia galimybę išskirti šias egzistuojančios 
socialinių paslaugų sistemos problemines sritis: socialinių paslaugų sampratos aprėpties 
problematika; socialinių paslaugų teikėjų tinklo pajėgumo netolygumas; socialinių dar-
buotojų kvalifikacijos ir ekspertinių žinių poreikis, savanoriško socialinio darbo formali-
zavimo laipsnis, socialinių paslaugų prevencijos poreikis, pilietinės atsakomybės kultūros 
stoka. 

4.4. Socialinių paslaugų sistemos valdymo procese identifikuotos šios probleminės sri-
tys: bendradarbiavimo ir dalyvavimo mechanizmų visuose socialinių paslaugų valdymo 
socialinių paslaugų etapuose stoka arba nepakankamas veikimas, stebėsenos ir vertinimo 
mechanizmų nepakankama apibrėžtis, socialinių paslaugų kokybės standartų ir kokybės 
vertinimo sistemos stoka, formalizuota ir neinformatyvi socialinių paslaugų planavimo ir 
atsiskaitymo už rezultatus sistema, tarpinstitucinio koordinavimo ir atsakomybės pasida-
lijimo tarp skirtingų valdžios lygių problematika, nepakankamas informacinių technolo-
gijų panaudojimas socialinių paslaugų sistemos valdyme.

4.7. Atsižvelgiant į identifikuotą socialinių paslaugų sistemos problematiką, tikslingas 
kompleksinis socialinių paslaugų sistemos modernizavimas, derantis su planuojamomis 
viešojo valdymo sistemos tobulinimo kryptimis, įgyvendinimas per centrinių viešojo 
valdymo subjektų (Vyriausybės ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos) socialinių 
paslaugų sistemos modernizavimo reforma, grįsta sutarimu ir bendradarbiavimu tarp 
centrinės valdžios, vietos valdžios socialinių paslaugų gavėjų bendruomenės ir socialinių 
paslaugų teikėjų. Reformos turinys turi apimti probleminių sričių sprendimo bei socia-
linių paslaugų vystymo veiksmus ir priemones bei integruoti ekonominio racionalumo, 
integracijos ir specializacijos siekius. Reformos valdymo procesas turėtų būti instituciona-
lizuotas bei kontroliuojamas. Disertacijoje sukonstruotas ir siūlomas socialinių paslaugų 
sistemos modernizavimo modelis, konceptualiai apimantis aukščiau aptartus aspektus.

PASIŪLYMAI
Teorinė ir kokybinio tyrimo duomenų analizė suteikė galimybę konstruoti sisteminį 

socialinių paslaugų modernizavimo modelį, įgyvendinant viešojo valdymo reformą. Iden-
tifikuoti šie sėkmingo socialinių paslaugų sistemos modernizavimo aspektai:

1. Nacionaliniu lygmeniu
1.1. Teorinė socialinių paslaugų modernizavimo prielaidų analizė bei Lietuvos socia-

linių paslaugų sistemos analizė (atvejo studija) įgalino identifikuoti socialinių paslaugų 
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sistemos transformacijas, akcentuojančias individualų socialinių rizikų valdymą, socia-
linių paslaugų teikimo naštos perkėlimą bendruomenei, šeimai, asmeniui. Šiuo aspektu 
tampa svarbi socialinių paslaugų prevencijos plėtra, kuri suponuoja poreikį nacionaliniu 
lygiu apibrėžti socialinių paslaugų prevencijos vykdymo prioritetus bei atitinkamai vystyti 
socialinio darbuotojo ekspertines žinias ir kompetenciją šioje srityje.

1.2. Atvejo studijos tyrime nustatyta, kad siekiant sisteminio ir efektyvaus sociali-
nių paslaugų sistemos valdymo ir vystymo, būtina šio proceso sąlyga yra nacionalinio 
lygmens institucijų (Vyriausybės ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos) sprendimai 
(tvarkos parametrų skleidžiama informacija) dėl socialinės paslaugų sistemos politikos 
bei socialinių paslaugų sistemos prioritetinių vystymo tikslų, kurie būtų suderinti su vie-
tos savivaldos institucijomis ir socialinių paslaugų gavėjais. 

1.3. Lietuvos atvejo analizė bei ekspertinio vertinimo rezultatai sudaro prielaidas teig-
ti, kad nepaisant aukšto socialinių paslaugų teikimo decentralizacijos laipsnio susiduria-
ma su vietos savivaldos iniciatyvos socialinių paslaugų teikimo ir tobulinimo srityse stoka 
bei atsakomybės „nusimetimo“ problema, o tai sukelia veiklos koordinavimo ir atsako-
mybės atskyrimo tarp skirtingų valdžios lygmenų problemą, todėl tikslinga subalansuoti 
nacionalinio lygmens institucijų ir vietos savivaldos funkcijas socialinių paslaugų sistemo-
je (pvz., socialinių paslaugų kokybės rodiklių apibrėžimas – centrinės valdžios funkcija, 
kokybės matavimo funkcijos realizavimas –vietinės valdžios funkcija ir pan.).

1.4. Teorinė ir tyrimo duomenų analizė sudaro prielaidas teigti, kad sėkmingam mo-
dernizavimo procesui yra būtinas nacionalinio lygmens institucijų (Vyriausybės ir Socia-
linės apsaugos ir darbo ministerijos) sprendimas dėl modernizavimo poreikio ir moder-
nizavimo iniciatyvos palaikymas ir veiklos stebėsena, reformos mechanizmo konstravimo 
įgaliojimai turėtų tekti nacionalinio lygmens subjektui, o reformos turinys turėtų remtis 
bendradarbiavimo ir dalyvavimo principais grįstais sutarimais, kurie integruotų vietos sa-
vivaldos ir bendruomenės lūkesčius, o modernizavimo reformos turinys atitiktų viešojo 
valdymo modernizavimo tikslus.

1.5. Lietuvos socialinių paslaugų sistemos procesinė analizė ir kokybinio tyrimo re-
zultatai leidžia konstatuoti, kad pagrindinėmis socialinių paslaugų teikimo proceso pro-
bleminėmis sritimis yra laikomos: ribotas bendruomenės dalyvavimas socialinių paslau-
gų turinio bei jų kokybės vertinime, bendruomenės dalyvavimo formalumas planuojant 
socia linių paslaugų poreikį nei nustatant socialines paslaugas. Siūloma plėtoti bendruo-
menės dalyvavimo formų įvairovę, bendruomenės dalyvavimą užtikrinant teisinėmis ir 
techninėmis priemonėmis.

1.6. Egzistuojantis socialinių paslaugų finansavimo mechanizmas riboja socialinių 
paslaugų gavėjų įsitraukimą į socialinių paslaugų teikimo procesą. Siekiant plėtoti sociali-
nių paslaugų gavėjų dalyvavimą bei savarankiškumą ir individualią atsakomybę, tikslinga 
svarstyti individualaus biudžeto sudarymo galimybes (socialinių paslaugų „krepšelis“) 
bei suteikti galimybę socialinių paslaugų gavėjui daryti įtaką socialinių paslaugų teiki-
mo procesui(paslaugoms, teikėjams, finansavimui, kokybės vertinimui ir pan.), paliekant 
vietos savivaldos lygmeniui šių biudžetų panaudojimo bei socialinių paslaugų kokybės 
kontrolės funkcijas.

1.7. Nustatyta, kad tarp nacionalinio lygmens, vietos savivaldos institucijų, socialinių 
paslaugų gavėjų ir socialinių paslaugų teikėjų nėra sutarimo dėl socialinių paslaugų ko-
kybės turinio ir socialinių paslaugų sistemos stebėsenos ir vertinimo mechanizmų uni-
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fikuoto veikimo (išskyrus socialinę globą). Tai gali trikdyti socialinių paslaugų sistemos 
tikslų realizavimo procesą bei sudaryti prielaidas neefektyviai panaudoti lėšas. Dėl šios 
priežasties nacionaliniu lygiu turėtų būti priimti sprendimai dėl visų socialinių paslaugų 
kokybės turinio apibrėžimo ir unifikuotos socialinių paslaugų stebėsenos ir vertinimo sis-
temos (standartizuotų kokybinių rodiklių nustatymas).

1.8. Tyrimo metu nustatyta, kad socialinių paslaugų sistemoje vyraujanti formali at-
skaitomybės už pasiektus rezultatus forma, vertinant turimų išteklių ir suteiktų paslaugų 
kiekybinius rodiklius (suteiktų paslaugų skaičius ir pan.), neatspindi realaus socialinės 
paslaugos teikimo tikslo pasiekimo laipsnio, taigi siūlytina persvarstyti socialinių paslau-
gų sistemoje vyraujančią atskaitomybės sistemą, diegiant į rezultatus orientuoto valdymo 
principus ir vystant integralią bendrųjų (nacionalinių) ir specialiųjų (vietos savivaldos) 
rodiklių sistemą, ir vykdyti socialinių paslaugų poveikio vertinimus.

2.Vietos savivaldos lygmeniu:
2.1. Vietos savivaldos lygiu siūlytina diegti socialinių paslaugų teikimo savistabos me-

chanizmus, pasitelkiant informacines technologijas (pvz., tobulinant socialinių paslaugų 
informacinę sistemą), kurie sudarytų prielaidas analizuoti socialinių paslaugų gavėjų cha-
rakteristikų pokyčius, socialinių paslaugų poreikio pokyčius, socialinių paslaugų kokybės 
pokyčius ir pan., bei imtis socialinių paslaugų teikimo prevencijos, siekiant užkirsti kelią 
socialinių rizikų plėtrai ir mažinti socialinių paslaugų poreikį.

2.2. Vietos savivaldos lygiu būtina užtikrinti socialinių paslaugų sistemos kokybę, at-
sižvelgiant į tai, kad socialinių paslaugų teikimo tikslas realizuojamas tiesiogiai per socia-
linio darbuotojo veiklą, turi būti stiprinama administracinė socialinių darbuotojų veiklos 
kontrolė, siekiant identifikuoti silpniausias socialinių darbuotojų kompetencijas ir užtik-
rinti tinkamą jų kvalifikacijos kėlimą ir kompetencijų vystymą.
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SYSTEM OF SOCIAL SERVICES IN LITHUANIA IN CONTEXT OF 
PUBLIC GOVERNANCE MODERNIZATION

Summary

Research problem. Social and economic changes, as well as technological development, 
taking place in society, presuppose process of multifaceted changes in public governance. 
Many theorists and practitioners of public governance apply directly P. Drucker’s expressed 
thought “If you want something new, you need to stop doing something old“ and took dynamic 
actions of destruction of “something old” and start searching “something new”, calling 
their searches as modernization of publicgovernance, reform of public administration, 
postmodern public administration or post traditional public administration, as well as 
actively seeking to change established forms of cooperation and governance, to review, 
seeming unshakable, and called as classical, management ideologies, methodologies and 
values [216]. However, the major problem is to define what this “something new” is and 
whether it is “new”. In public governance, concepts “modernization”, “improvement”, 
“reform of public administration” are associated with novelty, which, depending on their 
usage context and content, sometimes are equated, and sometimes are used as concepts of 
totally different approach. Changes and their execution, as well as development in public 
governance in Lithuania and in the system of social services, are visible. However, can these 
improvement processes be called modernization or they need to be carried out? What is 
the trajectory? So, we need to evaluate whether ongoing initiatives of public governance 
improvement are possible to be called as system modernization, as well as to describe 
in complex the content and the process of modernization, resulting in modernization 
becoming not a rhetorical tool, but an appropriate activity, having methodological 
justification and being able to be responsive to the dynamism of modern society and 
technological development. Here we are dealing with the first problematic aspect of the 
topic, i.e. “something new”, often called as “modernization”, identification and definition in 
public administration. 

Public governance system covers a number of subsystems (social protection, education, 
culture and so on). Ongoing initiatives of public governance improvement have impact on 
the system of social services, and ongoing changes, taking place in the system of social 
services, both in political and administration spheres, have a significant impact on the 
state‘s economic situation (a part of the budget is allocated to social services, empowering 
people to work, regulation of demographic processes through benefit systems, etc.) and on 
the welfare of its people (social benefit system, braking of migration processes and etc.), 
thus constructing different social reality, that is why understanding of improvement and 
modernization processes, ability to manage and forecast them in the context of changing 
paradigms is very important and has a direct impact on specific practical actions in 
activities of institutions of public sector. In this context, a question has to be answered – 
Does “searching of something new” in public governance system means analogues searches 
and changes in different subsystems of public governance (for example, in the process of 
provision of social services and process control)? Or maybe public governance system 
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interacts with the system of social services on the principle of structural comparison 
and is not able to affect the development direction of this system? The analysis of 
these problematic aspects can be performed using theory of systems selforganization, 
which creates preconditions for consideration of ongoing changes in the system and its 
subsystems, their interfaces, as well as possibilities to perform controlled changes in the 
system and its subsystems may be evaluated. 

Another problematic aspect of the topic covers questions with modernization content 
and relates to specifics of systems nature of social services, i.e. is it possible to find such 
principles of system modernization of social services, which would be consistent with both 
neoliberal trends of public governance transformations and with “more social“ demand 
of social security? Modernization content of public governance becomes an important 
aspect in the development of other public governance subsystems. Efficiency of the 
system of social services, cost effectiveness, service quality and availability are dependent 
on transformations of public governance, resulting in need of evaluation not only of the 
system of public governance and its changes, but also of the system of social services. 
As a result of this analysis, an appropriate modernization model of the system of social 
services could be developed. However, modernization measures of public governance and 
their implementation volumes are often selected without taking into account specifics of 
individual areas. Social protection was formed in national states almost the entire XX 
century, while globalization was influencing public governance reform, carried out in the 
context of NPA, covering also the sphere of social security, including provision of social 
services, which were often carried out by implementing exactly the same reforms, such 
as: for example in the United Kingdom or New Zealand or in other country, and in this 
case, cultural differences, different tradition of public administration can have a decisive 
impact on different results of the ongoing reforms. Experience shows that implemented, 
possibly more effective, public governance methods, including management principles 
of private sector, have not only positive but also negative consequences, for example: 
the pursuit of profit is promoted, maximum efficiency starts negatively affecting social 
security: increases social risk and exclusion, as well as presupposes growth in demand 
of social services; privatization or management of individual parts of the social security, 
based on partnership of public and private sector, enables transferring of the provision 
of social services to private or non-governmental organizations, establishment of private 
pension funds, slightly reducing the part of the state’s social insurance and so on, as well 
as presupposes change and development of control mechanisms in social security sector, 
which becomes a challenging task due to sector’s specifics (when does social service 
become effective?) and due to quality of social services and evaluation of its evaluation 
complication (good quality - when the recipient states that “it is good” or when it meets 
the required standards, or maybe when it reaches its goal of provision?). Moreover, these 
changes have an impact on general concept of social security policy [117]. This shows that 
public governance subsystems, due to their functional uniqueness, face both “common” 
problems of public governance system and problems, presupposed to their specifics 
of sphere activities, which make modernization processes of each public governance 
subsystem unique.

Not enough attention is paid to the analysis of modernization of individual subsystems 
of public governance in the scientific community, modernization issues of the system of 
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social services – are not the exception, modernization need of the system of social services 
is examined fragmentarily, just few content elements of the modernization of the system 
are highlighted, for example: issues of provision quality of social services, changes in 
financial model and etc., therefore, the selected topic of scientific work is characterized 
by relevant problems and can contribute to the identification and execution of the most 
appropriate public governance modernization of the system of the social services of 
transformation direction in the context of process.

So, the research problem is multileveled and interdisciplinary and covers the need 
of modernization concept and definition of content of public governance and analysis 
of modernization execution possibilities in self-organised systems, as well as analysis of 
modernization of the interfaces and impact of social services on modernization content of 
public administration. 

After analysis of transformations of the system of social services in the context of 
administration modernization a problematic question was formulated: 

How to modernize the system of social services in Lithuania in the context of the 
modernization of public governance?

Relevance of the topic. The end of the XX century and the beginning of the current age 
is associated with improvement initiatives of administration, often called “modernization” 
or “reform of public administration”. Modernization (especially of the state’s apparatus) 
concept has become an inevitable term, often used only as a rhetorical tool without a 
specific content or stable objectives, identification of latter had always raised a debate. 
Concept of modernization of public governance is one of the most popular questions in 
many state’s agendas, which witnesses the search of progress in the public sector. Today, 
the question of need of modernization execution arises less; now, it becomes relevant to 
talk about the content of changes (modernization), their compliance with “modernization 
idea” (if it is present) and purposes, which become particularly important, due to social, 
economic and cultural conditions and values of the existence of society, which are recently 
significantly changing. These changes presuppose a need to review the relevance of the 
concept of modernization and its adequacy in the era. In this context it is important to 
justify that modernization is not only a rhetorical tool, which refers to all changes, but that 
it is a tool with the specific content and objectives. 

Differentiation of areas of public governance, which exists in Lithuania, presupposes 
the “overlap” of carried out activities, which leads to inefficient and costly creation of public 
governance unit, which does not respond enough to public expectations, but “differentiates” 
by activities. Specifics of individual public governance sectors (subsectors) and aspiration 
of rational allocation of responsibilities presupposes a need to analyze modernization 
mechanisms and instruments of the activity of a specific sector in general context of public 
governance modernization. A need of transformations of public governance and aim to 
“modernize” becomes relevant to all spheres of public governance, including provision of 
public services. Issues on the provision of public services became the subject of discussions 
and analysis in last decade in EU states. More efficient operational measures of the system 
of public services are searched in Anglo-Saxon EU membership countries, USA and other 
countries, while in Lithuania it is stated that services, provided by public sector, are non-
inventoried, their exact amount, volume and expediency is not set, as well as all existing 
and potential service providers are unidentified. Moreover, it is noted that legislation often 
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limits opportunities of businesses and non-governmental organizations to participate in 
the process of service provision, thus reducing competition between service providers and 
not guaranteeing efficient use of budgetary funds in the sphere of service provision [314]. 

Uniqueness of the system of social services, from the view of other public services, in 
Lithuania is determined by a need of rational and effective management of social security 
sector, i.e. (1) expenses of social protection make over 40 percent of total public expenses 
of Lithuania; (2) municipalities spend up to 6 percent of municipal budgets for provision 
of social services; (3) functions of social security sector are realized in the most difficult 
periods of life of people (illness, unemployment, disability and similar cases) thus relating 
to the most sensitive moments of human life; (4) the number of recipients of social services 
is constantly growing, due to aging population and other demographic processes; (5) 
social services are intended to enable individuals to work, to apply their skills or to meet 
old age with dignity, to become full-fledged members of society, as well as to contribute 
to economic growth by creating new consumer groups. Rapid change of public needs, 
economic pressure to reduce the cost of provision of public services, conservative nature 
of social security models, as well as systems failure to adapt to these changes pose new 
challenges for the system of social services. We have to look for development methods of 
social services system, in order to meet society‘s expectations, state’s social policy model, 
and to ensure effective functioning of social services system: rational provision of social 
services and process control, so that required services would reach a person at the lowest 
cost and on time. 

So, the relevance of topic is determined by the importance of social services system 
for sustainable development of the society and for the resolution of social problems, 
which determine the relevance of effective operation of these services system for both 
civil society, private sector and the public sector. Changing social status of the society 
(demographic, economic, technological change) presupposes individual and society‘s 
expectations of different kind for the content of social services, quantity, quality and 
affordability and creates preconditions for transformation of social services system and its 
operation towards efficiency (through technology, knowledge and skills). System’s inner 
and outer pressure is being found in order to evaluate the relevance of modernization need 
of social services and to simulate the processes of modernization. 

In the public sector for a long time, a “standard” modernization project was NPA 
and its implementation in the public sector. However, detected weaknesses of NPA had 
restrained the development of reforms and changed transformation trajectory of public 
governance towards post-NPA doctrine, which is “for now, more normative, with nature, 
oriented towards theoretical reflections and if, in addition to its excellent theoretical 
principles, will not find practical matches in management and economy spheres, then 
it may face “death” of social values [123, p. 29]. Ongoing changes in public governance 
system, model change of social policy and inability of social services systems to adapt 
and act in “new” conditions presuppose the relevance of topic and its need to evaluate 
comprehensively the changes, taking place in Lithuanian public governance system, such 
as modernization context of social services system or modernization guidelines, and to 
predict modernization directions of social services system. 

Scientific novelty of research. Issues of systems, their operation and interoperability, i.e. if 
systems can be created and their development can be influenced and coordinated, targeted 
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in different trajectory, if they develop independently from the impact of the system of the 
external environment, whether individual is able to affect the direction of the systems 
development and etc., do not leave the research field of the social science. Approach to 
public governance system as self-organized system is relatively new and little studied by 
Lithuanian scientists; scarce amount of scientific literature is detected, examining self-
organization processes in different subsystems (eg. Law as self-organised autopoetic 
system) (S.Kanišauskas, 2002, 2008; I.Sidrys, 2001). Meanwhile, foreign scientists appoint 
a truly great attention to self-organization process in systems (social) (Espejo,2000; 
Buehl, 1999; Seidl, Schoenborn, 2010; Knost, Paslack, 1990; Fuchs 2006, 2010; Schlemm, 
1999; Leydesdorff, 1993; Zeyer, 1997 and etc.), however one of the most problematic and 
discussion productive question is a need of modification of self-organization processes 
into organization processes (as to the possibility of the development of the system) and a 
creation of preconditions for an organized system to return to the state of self-organization, 
which allows the system to develop naturally towards better quality. So, the analysis of 
modernization, as organization processes in self-organized systems (public governance 
system) in Lithuanian scientific literature is limited, certain aspects in the scope of systems 
theory were examined by Z.Lydeka, S.Kanišauskas and etc., more research is detected in 
foreign scientific literature, conducted not only in the scope of systems theory, but also of 
synergy science. 

Complex modernization of separate areas of governance in the context of public 
governance was practically unexamined in Lithuania. Social services system and its 
processes were examined fragmentally in Lithuania, investigating quality of social services, 
examining content of social services and financing models, however evaluation of social 
service system was studied insufficiently, deficiency of scientific research, dealing with 
the increase of efficiency of optimization opportunity of social services system in a real 
time is perceptible. So, aspects, examined in thesis, integrating different features of public 
administration modernization and their impact on processes of social services system 
(technology and content) are new and relevant in both theoretical and practical aspects. 

Defended statements.
1. Modernization objectives of public governance in Lithuania cover the main 

modernization pillars and are performed according to NPA and post-NPA doctrine 
context. 

2. Modernization initiatives of social services system, conducted in Lithuania, are 
dependent on the content of public governance modernization and interaction of public 
governance and market, but are not characterized by systematic nature and complexity. 

2. Social services system, functioning in Lithuania, is characterized by dysfunctions, 
not always responds to modernization objectives of public governance and public needs, 
which presupposes a need to modernize it. 

4. Modernization of public governance led to liberalization and privatization 
processes (de-concentration, decentralization) in social services system and presupposed 
economization trends in social services system, which not always compatible with “more 
social” political need of social services. Modernization of social services should be based 
on democratization, culture of responsibility and development of cooperation principles, 
as well as on administrative reporting and civil (community-based) control forms of 
development. 
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5. The success of modernization process of social services system is determined 
by self-organization process characteristics and is dependent on the selected system 
modernization technique (tool): responsibility and division of functions, modernization 
content and highly effective mechanisms of monitoring, control and evaluation. 

The object of research – system of social services in Lithuanian public governance 
modernization context. 

Purpose. To prepare and justify modernization model of social services system in 
Lithuania in public governance modernization context. 

In order to achieve the above mentioned goal, the following tasks are raised: 
1. To analyze transformations of public governance as self-organizing system’s and 

execution possibilities of managed changes; 
2. To analyze the concept of social services and processes of social services system and 

changes in the context of public governance modernization ; 
3. To perform deconstruction and critical analysis of social services system, identifying 

problem areas of the operation of social services system and a need to modernize 
(Lithuanian case study) as well as to prepare modernization model of social services 
system. 

Implementation stages of the tasks of research

1. To analyze transformations of public governance as self-organizing system’s and execution 
possibilities and content of managed changes

1.1. To analyze the concept of 
self-organization and special 
features of self-organizing 
systems 

Methods:
- analysis of scientific literature
- comparative analysis 

1.2. To analyze the concept of mod-
ernization and its execution 
possibilities in self-organizing 
systems 

Methods:
- analysis of scientific literature
- comparative analysis
- logical analysis 
- historical analysis 

1.3. To analyze modernization con-
tent of public governance

Methods:
- analysis of scientific literature
- comparative analysis
- logical analysis 
- historical analysis

2. To analyze the concept of social services and processes of social services system and 
changes in the context of public governance modernization

2.1. To reveal the concept of social 
services and its change in his-
torical perspective

Methods:
- historical comparative analysis;
- analysis of scientific literature.
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2.2. To deconstruct and discuss 
the system of social services and 
its basic elements and relations 
between them

Methods:
- deconstruction;
- comparative analysis;
- analysis of scientific literature.

2.3. To analyze the changes of the 
system of social services in the 
context of the modernization of 
public governance

Methods:
- comparativ systemic analysis;
- analysis of scientific literature.

3. To perform deconstruction and critical analysis of social services system, identifying 
problem areas of the operation of social services system and a need to modernize 
(Lithuanian case study) as well as to prepare modernization model of social services 
system

3.1. To justify research strategy of Lithua-
nian case of social services system 
modernization

Methods:
- analysis of scientific literature;
- comparative analysis;

3.2. To analyze transformations of 
public governance in Lithuania (the 
context of Government programs 
and strategic documents of public 
governance developmenmt)

Methods:
- analysis of documents;
- comparative analysis;
- case analysis;
- historical analysis.

3.3. To perform a study of the system of 
social services: Lithuanian case study 

Methods:
- analysis of scientific literature;
- deconstruction;
- comparative analysis;
- logical analysis;
- historical analysis; 
- analysis of documents;
- case study;
- critical analysis.

3.4. To identify operation problems and 
the need for modernization of social 
services system 

Methods:
- analysis of documents; 
- expert evaluation (11 experts);
- compatibility analysis. 

3.5. To provide modernization model of 
social services system in Lithuania 

Methods:
- simulation;
- sistemic analysis;
- analysis of scientific literature.
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Methodology of the empirical research
Research methodology, constructed in research, is characterized by the originality and 

uniqueness of the studied object and adaptability to analysis of other (similar) objects. 
Theoretical part of the dissertation analyzes systems self-organization and organization 
processes, theoretical content of modernization and modernization trends of public 
governance in conducted scope of scientific literature analysis, deconstructed social 
services system and prepared theoretical modernization model of the system of social 
services, performed assumptions to construct empirical study, the extent of which would 
collect the data, needed for modernization modeling of social services system. 

Empirical research combines interpretative paradigms and some provisions of 
functionalism, provisions of social constructivist theory and systems theory, used 
in the examination of modernization assumptions and techniques of social services 
system, in the analysis and description of process approach, applied to Lithuanian social 
services system. Research design is based on interpretive paradigm, which is based on 
subjective interpretation of examined events, based on the investigator‘s experience. 
Qualitative research methods are chosen in order to achieve research purpose, raised in 
the dissertation. The main research method, used in the study, is a case study. Additional 
research methods are applied in the scope of the case study, i.e. analysis of scientific 
literature, historical analysis, analysis of documents, comparative method, interpretive, 
critical and expert evaluation.

Performance process of a case study covered three phases: construction of research 
instrument, execution of the survey and analysis of the data. Performance of the study 
is divided into two distinct phases: descriptive-analytic part, which describes, evaluates 
and analyzes social services system in Lithuania during independence period and 
transformations of public governance, resulting in identification of two-dimensional 
object of the case study: public governance modernization initiatives in Lithuania and 
Lithuanian social services system. The following analysis units are chosen for Lithuanian 
case study: (1) modernization of public governance system and (2) modernization of social 
services system, with subunits of analysis: (1.1.) Government programs (aspects of public 
governance policy and social services policy; (1.2.) Strategic development documents of 
publicgovernance, (2.1.) system elements of social services: institutions, forming social 
services policy; institutions, forming provision of social services; providers of social services; 
recipients of social services; (2.2) processes of the system of social services: formulation 
of policy of social services, organization of provision of social services, provision of social 
services, evaluation of provision of social services. The main research method, used in 
this part, is a documentary analysis, resulting in formulation of factual assumptions about 
problems of social services system and modeling of organization assumptions of system 
processes of social services. Expert evaluation is conducted during the second step, the 
scope of which evaluates formulated performance problems of social services system and 
their possible solutions (compatibility evaluation of expert opinions is also performed). 
In consequence of the survey normative assumptions are being formulated on how social 
services system should be organized, as well as modernization model of social services 
system, corresponding to public governance modernization context is being constructed. 



247

Research validity is ensured through the principle of triangulation, i.e. different 
research methods and different data sources are integrated during the study for the 
attainment of set goal (expert interviews, analysis of legal documents and evaluation, 
analysis of scientific literature), which provide complete and comprehensive information 
about the studied phenomenon. A detailed description of research logic and design 
provides an opportunity to replicate the study and contributes to the reliability of the 
study. Compatibility evaluation of expert opinions ensures reliability of data. 

• Scientific practical paper significance
• Features of public governance system, as self-organizing system, had been analyzed 

together with principles of operation, possibility to carry out system’s development, 
organized in the system. 

• Based on a systematic analysis of theoretical literature modernization content of 
public governance had been revealed; pillars of the modernization process and main 
directions of public governance modernization had been discussed. 

• Concepts of social services and system transformations in the context of public 
governance modernization had been investigated. 

• Prepared theoretical modernization model of social services can be used for 
modernization of social services systems of other countries.

• Developed research model of social services of Lithuanian case can be applied by 
other countries for the analysis of social services systems or other public services systems. 

• Data, collected during scientific empirical study, will contribute to identification of 
system development directions of social services. 

• Conducted empirical study provides comprehensive information about the social 
services system, its problem areas in operation process and gives an opportunity to social 
services policy makers to predict modernization need and direction of the system of social 
services. 

• While applying empirical methods, significant information about administration 
processes of modernization of social services and their success factors had been collected. 

• Results of the analysis of social services system give an opportunity to social policy 
makers and Lithuanian promoters to manage processes of social services system more 
effectively. 

• Collected and systematized scientific information provides an opportunity to 
improve modernization processes of public administration and its individual subsystems, 
as well as modernization policy of social services system in Lithuania and to it related 
decisions. Circle of users of potential research results determines the applied significance 
of the dissertation, i.e. recipients of social services (their diversity), providers of social 
services, social services policy makers, communities and etc., as well as the significance of 
social services to state and public life. 

• Research results may be used for research and educational purposes.

Structure of the paper
The first part of the dissertation discusses theoretical assumptions of modernization of 

social services system in the context of public administration modernization. In order to 
discuss modernization (organization) assumptions in systems section 1.1. covers concept 
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of the system, analyzes concept of system selforganisation,   discusses a variety of these 
concepts, main  features of  self-organised  systems  are distinguished (complexity, self-
reference,  autonomy, paying special attention to self-reference) as well as main aspect of self-
organization process.   Section 1.1.2. analyzes the system of public governance, basing that 
it complies with self-organised features of autopoetic systems: functional uniqueness and 
functional irreplaceability, operational closure and relative openness.  It is stated that  in 
modern society autopoesis of public governance system and self-organization processes 
are based on the processes of accumulation and competition. Section 1.1.3. analyzes 
public governance and market interaction, as well as market impact on public governance 
system. It is concluded that the public authorities and market are mutually dependent; 
each can realize their self-organization processes only with the help of another. Such an 
interaction is seen when public authority depletes functions of collective welfare through 
public economization. As a result, individuals are left to deal with their problems and risks 
independently. So, public authorities were going on and market relations were changing, 
market pushing public authorities system, i.e. occupying the dominant position; a need to 
rethink public governance principles and system operation arise. Social problem solving 
of both global and local level, general welfare assurance requires solidarity and search 
of alternative global regulatory forms, there is a louder talk about “humane” or social 
economy, alternative democratic public regulatory models are being searched, so, very 
soon, we will monitor the growth of dominance of public authorities from the point of 
view of the market. 1.2.1. discusses the content of diversity of modernization concepts, 
its changes in historical perspective and objectives, the main pillars of the modernization 
are identified. Concept and content of social modernization, public modernization and 
modernization of state apparatus (publicgovernance) are allocated and presented. 1.2.2. 
section reveals the concept and content of public governance modernization through 
doctrinal approach (traditional public administration, NPA doctrine, post-NPA doctrine), 
main directions of the modernization of public governance in different public governance 
spheres are identified. Section 1.3. discusses diversity of concepts of social services, main 
features of social services, formation of assumptions (social problem) of the concept of 
social services, objectives, development and changes in the context of public governance 
and market interaction are discussed. Social services system and its transformations 
in the context of the modernization of public governance are discussed through the 
deconstruction method (the context of decentralization, liberalization and privatization 
processes). 1.4. analyzes and defines reform concept of public governance, main parts of 
the public governance reform are allocated: reform context (environment), preparation and 
implementation technique of the reform (reform management), the content of the reform 
and evaluation of the implementation of the reform. 1.5. section constructs a theoretical 
model of social services modernization. 

Second part of the dissertation investigates how conceptual attitudes function and how 
they can be adapted on the practical level, according to the developed theoretical insights 
of the first part of the dissertation. According to the interpretative paradigm, section 2.1. 
constructs and presents methodology of the empirical research, survey instrument, based 
on research logic and design. Section 2.2. performs a qualitative study (case study) and 
describes the results of the investigation, according to the prepared research design: public 
governance modernization trends in Lithuania are being discussed (historical analysis of
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government programs and strategic documents of public governance modernization) as 
well as social services system and its transformations in Lithuania are being deconstructed 
and analyzed, problematic areas of the social services system, which problems are 
approved in the scope of expert assessment, are being identified. Result of the survey 
provides summarized conclusions about dysfunctions of social services policy and its 
problem areas, i.e. problems of coordination (balancing of functions and powers and 
responsibilities of central and local government) and problems of inter-institutional 
cooperation (the need of integral social services), problems of human resources (the need 
for expertise, the need for social workers, issues on working conditions), problems of civic 
participation (empowerment and responsibility, definition of good product, participation 
in monitoring and control processes), problems of financial resources (the need of funding 
model, enabling social services, search for limited resources and balance of unlimited 
needs). 

Modernization model of Lithuanian social services system is constructed in the third 
part of the dissertation, on the basis of theoretical insights and empirical research results. 
Modernization content of social services system is discussed in the section 3.1., based on 
„7-S“ model, identifying the most important directions of modernization and its tensions 
(balancing of policy formation and implementation of its functions, participation and civic 
responsibility, the need of development mechanisms of monitoring and administrative and 
social services quality control, the need of integral social services and inter-institutional 
cooperation, the need of change of funding mechanisms and so on). Section 3.2. presents 
reform model of social services system, detailing the technique of the modernization process. 
Section 3.3. provides a systematic model of the modernization of social services policy. 

The final part of the dissertation presents conclusions and recommendations. 
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Reform model of social services system modernization in Lithuania

Context

Socio-economic Political Administrative

↑ ↑ ↑

Preferences of public 
administrations system  Problems in Social services system

Technique of social services modernization

Preparation of the 
modernization 
model

Identification of 
modernization 
assumptions

Recource demand 
and capacities 
analysis

Preparation of 
implementation 
programme

Problem identification 
and vision creation

 Development of 
modernization model 
implementation 
programme planning

Design of monitoring 
and control mechanism

Realization of 
modernization 
measures

Institutional empowering 
and allocation of 
responsibilities

Identification of 
modernization stages 

Setting of 
modernization 
process of 
intermediate results

Implementation of 
modernization  
measures

Process 
monitorin/ 
control

Determination of moni-
toring and control system
Institutional empowering 
and allocation of respon-
sibilities

Enforcement of 
monitoring ar  
control

Information about 
intermediate results

Modernization content of social services system - „7-S“

Assessment of the modernization reform results

Evaluation Design of evaluation 
mechanism 
Institutional empowering 
and allocation of 
responsibilities

Creation of meas-
urement criteria

Evaluation 

Results Economic rationality
efficiency and transpar-
ency of social services 
system

availability of social 
services

Integration
Participatory 
and collaborative 
decision-making 
process 
Evaluation of the 
quality of social 
services

Specialization
 Expertise knowledge 
Social workers speciali-
zation;
Use of IT in the 
management of social 
services

Modernisation of social services system

Effect Smart, efficient and participatory-based governance of social service system; 
Assumptions for the welfare society formation , 
Social justice and creation of conditions for political and economical stability
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 CONCLUSIONS 

1. Modernization assumptions of self-organised system 

 1.1. The concept of self-organization covers an explanation of the functioning of social 
systems and performance features and can be defined through the following basic features: 
(i) complexity; (ii) self-reference (auto poetic), (iii) autonomy. Self-organized system 
organizes regularly, aiming to maintain itself, manufactures and changes social forces, 
relations and actions. Operators of the system create and modify the system, linking their 
actions with the consequences, resulting in the formation of new structures. Higher, new 
quality hierarchical levels of the system, which had adopted new/newly formed elements 
into the system, perform function of “collective variables”, i.e. controlling behavior and 
organizing and establishing the behavior of lower hierarchical levels, synchronizing and 
connecting them to collective process. 

1.2. Public governance system may be treated as self-organizing autopoetic system, 
because it fulfills functional uniqueness (basic functions of the system cannot be realized 
by any other system or alternative functions), operational closure and relative openness 
requirements. Public governance as the system cannot work in other systems due to 
peculiarities of the communication process, system sustains its life only with her specific 
discursive criteria, which are constantly reproduced within the system, public governance 
system encourages and helps other areas (systems) to develop on their own, however, they 
cannot operate in it (i.e. it becomes an environment to other systems). 

1.3. The state may be treated as an organizational unit of self-organization process of 
public governance, which structural basis is organized on a basis of democratic structures 
(institutions) as well as the procedures and competencies, aiming to accumulate power 
and political capital.

1.4. State’s, as a form of self-organization of public governance, functioning is based 
on the asymmetric power usage, constitution supremacy law in publishing process, 
sanctioning and implementation control principles. Collective decisions (law), power 
structures (parlament, government, courts and so on), public administrations (ministries, 
courtsand so on) reflect existing power relations and existing power (management 
powers) usage and operation network (as power is gained, used, localized and disappear). 
Public governance system is characterized by conservative autopoetic process, which 
is associated with election periods in the country (eg. parliamentary elections). As a 
result of this process, new actors (elements) are found in the system, power distribution 
centers change, it accumulates the emergence of new power structures and formation of 
new quality system, favorable conditions for the execution of the system organization 
(modernization) processes are created. 

1.5. Public governance systems and market relation interaction create subsystem’s 
functioning context of social services. Structural comparison principle creates 
assumptions to state that these systems are autonomous, however, together and mutually 
dependent, each can realize its self-organization processes only with the help of another, 
what supposes an assumption to state that self-organization and organization processes of 
public governance system are influenced by market and system development and must be 
considered in the context of market and public authority interaction. 
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1.6. Modernization of social services is associated with controlled activities of system 
development (artificial process, developing in artificial conditions, i.e. is inspired and 
includes actions, which aim to develop an object towards the desired characteristics), 
covering change of processes of the self-organization of the system into organization 
processes and change of natural processes into artificial-natural or artificial processes, 
i.e. an artificial process, created in an organized way and implemented through political 
sanctions, which, basically, just arrived in the system is matching with systems self-
organization processes, i.e. with natural phenomena of the system, resulting in the 
expectation that these phenomena will adapt and new internal procedures will be formed.

1.7. Modernization process of public governance is understood as targeted change 
process of the state apparatus (methods of operating principles, organizational structure 
and activities), covering three main pillars: economic rationality, integration and 
specialization, which aim to improve characteristics of public administration system. 

1.8. The success of the modernization process is identified by assumptions: (1) 
modernization must go beyond the two pillars of sustainable development, (2) which 
should not be controversial (to raise tensions in the next pillar (eg. reform cases of the 
new public administration)) and (3) modernization strategies of different subsystems of 
the system should be harmonized with each other (to support or strengthen). 

1.9. Public governance modernization content is associated with NPA and post-NPA 
public administration reforms, ongoing in the scope of doctrines. Analysis of changes 
of public governance provides an opportunity to identify differences of NPA and post-
NPA doctrines in these key areas: the changing role of public governance, the concept of 
public interest, principles of responsibility of civil servants and accountability principles, 
achievement mechanisms of policy objectives and type of coordination, as well as changing 
organizational structure of public governance and so on. 

1.10. NPA doctrine, influenced by neoliberal ideas, promoted economization 
processes of public governance and efficiency goals through operating methods of 
business management (private sector). Decentralization, liberalization and privatization 
processes, coming into force, had negative consequences for the public governance system 
and society itself. Increasing marginalization, growth of social risks and damping of 
regulatory mechanisms of public authorities promoted the search of civic participation and 
cooperation, as well as general forms of participation, network development presupposed 
the need of different organizational structures and management methods, this type of 
search created preconditions for the formation of post-NPA doctrine with the search of 
declared democratic values and greater social cohesion. 

1.11. Improvement of public governance is characterized by a specific level of “chaos”, 
that is why, when choosing directions and measures of modernization of public governance 
implicit assumptions of operational efficiency are combined into the complex actions no 
longer in the scope of one doctrine, which result in the confrontation with pluralism of 
management models. 

2. Content of modernization: system of social services in the context of public  
  administration modernization
 2.1. The existing variety of the concepts of social services is presupposed by social 

policy tradition. The following characteristics are distinguished for social services: (1) are 
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provided in the scope of modern social policy system; (2) are seeking to solve problems 
of a person or a group, to improve their performance; (3) the need is identified by state 
/ municipality or their delegated entities; (4) that are free or only partly paid; (5) cover a 
process, when used and staff interaction is going on. 

 2.2. Transformations of social services system are related with the interaction of 
market and public governance system, and, consequently, with ongoing changes in public 
governance system (public administration and social policy). 

2.3. Model change of the social policy, influenced by the dissemination of ideas of 
neo-liberalism (development of NPA doctrine), determines the of the concept of social 
services, transformations of provision goals of social services, individualization of social 
risks and transfer of provision burden of social services to NPA, community and family, 
as well as development of the prevention of social services and voluntary social work and 
decentralization (liberalization, privatization and devolution) processes. The development 
of democratization processes, assurance of “democratic participation” (development of 
post-NPA doctrine) promotes an entrenchment of civil responsibility, cooperation 
and participation principles in social services system and the development of required 
mechanisms, needed for the realization of these principles. New and emergent participants 
of social services system (elements) raise their so called “connection to common activities” 
(forms of participation, coordination and responsibility) challenges. 

2.4. Transformations of social services systems, performed in the scope of NPA, 
promote the search of the effectiveness of social services system through privatization, 
liberalization and de-concentration reforms, which reflect economization trends of the 
system (the search of the return of the “investment”) and form the need of the development 
and enlargement of new control, monitoring and evaluation mechanisms in social services 
system. 

2.5. Changes in the system of social services, carried out in the scope of post-NPA 
doctrine, are characterized by the cooperation of the concerned countries, search of 
civic participation mechanisms and development need of a culture of responsibility. 
Provision process of social services becomes more open and controlled by recipients of 
social services, i.e. community of the recipients of social services is being planned to be 
involved in the processes of content formation, provision monitoring and evaluation, thus 
ensuring representation of the interests of citizens, effective management and formation 
of responsibility in cultural society. 

3. Modernization measure – public administration reform
3.1. Public governance reform – is an essential purposeful and positive change, based 

on a reliable information and data, carried out in the public administration system or 
in its part within a certain (established) period; can be designed for the implementation 
of modernization goals and is defined through these main components: (1) concepts 
of subject and object (what inspires changes and where they are inspired), (2) concept 
of time and duration (start and end points of the reform), (3) target of the component, 
meaning that reform is a purposeful process, its final result is planned and controlled, that 
is why reform has a finite presence point, otherwise we would talk about unsuccessful or 
improper management of reform process and (4) the context of the reform (or space of the 
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reform), meaning under what conditions and in what kind of the environment the reform 
is performed. 

3.2. The following structural parts of public governance reform are identified: context 
of the reform (environment), preparation and implementation technique of the reform 
(reform management), content of the reform and evaluation of the implementation of the 
reform. 

4. Modernization of social services system in Lithuania 

4.1. Improvement issues of social services system development and public governance 
system is advocated fragmentarily in government programs, responding to the problems 
of the previous period, planning the required complex actions of system development. 
Documents of public governance development in Lithuania include both NPA and post-
NPA elements of doctrines. 

4.2. Conducted analysis of the operation governing regulations of social services 
system and in the context of development documents it is stated that the development 
of social services system was approached in complex only at the stage of system creation. 
During the last decade it is practically not developed. It is complicated to plan systematic 
actions in this area and to expect effectiveness without a functioning vision of social 
services system (especially when “input” data is changing, “output” evaluation criteria are 
formal, monitoring and quality control is fragmented). 

4.3. Study, performed in the scope of the case study, allows to distinguish the following 
existing problem areas of the social services system: coverage problems of the concept of 
social services; unevenness of capacity of the network of the providers of social services; 
qualifications of social workers and the need for expertise, the level of formalization of 
voluntary social work, the need of prevention of social services, lack of culture of civil 
responsibility. 

4.4. The following problematic areas were identified in the process of social services 
system: lack or insufficient operation of cooperation and participation mechanisms in 
all stages of social services operation of social services, lack of definition of monitoring 
and evaluation mechanisms, lack of the evaluation of quality standards of social services 
and quality system, formalized and uninformative system of social services planning and 
the reporting of results, problems of inter-institutional coordination and responsibility 
sharing between different levels of government, insufficient use of IT in the control of 
social services system. 

4.5. According to identified problems of social services system, a purposeful complex 
modernization of social services system, complying with planned improvement directions 
of public governance system, is implemented through modernization reform of central 
subjects of public governance (Government and Social Security and Labor Ministry) of 
social services system, based on agreement and cooperation between central government, 
community of recipients of social services of local government and providers of social 
services. The content of the reform has to cover the development actions and measures 
of decisions of problematic areas and social services, and to integrate goals of economic 
rationality, integration and specialization. Process of the reform control has to be 
institutionalized and controlled. The scope of the dissertation constructs and proposes 
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modernization model of social services system, conceptually covering the above 
mentioned issues. 

SUGGESTIONS

Theoretical and qualitative data analysis made it possible to construct a systematic 
model of modernization of social services, implementing it in the scope of public 
governance reform. The following aspects of the successful modernization of social 
services system were identified: 

1. At the national level
1.8. Theoretical analysis of modernization assumptions of social services and Lithuanian 

social services system analysis (case study) enabled us to identify the transformations of 
social services system, highlighting individual social risk management, transfer of the 
provision burden of social services to the community, family, individual. In this regard, 
the development of the prevention of social services become important, which implies 
the need, at the national level, to define execution priorities of the prevention of social 
services and to develop respectively expertise skills and competence of the social worker 
in this area. 

1.2. Case studies, at the scope of the research, had established that aiming systematic 
and efficient control and development of social services system, necessary condition for 
this process are solutions of national level institutions (Government and Social Security 
and Labor Ministries) (disseminated information by procedure parameters) about the 
policy of social services system and priority development objectives of social services 
system, which would be harmonized with local authorities and social service recipients. 

1.3. Lithuanian case analysis and expert evaluation results presume to state that despite 
the high degree of decentralization of the provision of social services we still encounter 
the lack of initiative of local municipalities in the area of provision and improvement of 
social services and problem of “dropping of ” responsibility, which causes a problem of 
coordination and separation of responsibility between different levels of government, 
that is why it is appropriate to balance functions of institutions of national level and local 
government in social services system (for eg.: definition of quality indicators of social 
services - central government function, realization of quality measurement function - 
local government function and so on.). 

1.4. Theoretical and data analysis presumes to state that for the successful 
modernization process a decision of national level institutions (Government and Social 
Security and Labor Ministry) is important due to the need of modernization and support 
of modernization initiatives and performance monitoring; construction powers of 
mechanism reforms should have a national level subject, and the content of the reform 
should be based on the cooperation and participation consensus, which would integrate 
expectations of local government and community, while the content of modernization 
reform would meet modernization goals of public administration. 

1.5. Processual analysis of Lithuanian social services system and qualitative research 
results allow stating that basic problem areas of provision process of social services are 
considered: limited participation of the community in the evaluation of the content of 
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social services and their quality, formality of community participation, planning the 
need of social services rather than establishing social services. It is proposed to develop a 
variety of forms of community involvement, community participation, ensuring legal and 
technical means. 

1.6. The existing mechanism of social services funding restricts involvement of the 
recipients of social services into provision process of social services. In order to develop 
participation and autonomy and individual responsibility of the recipients of social services 
it is appropriate to consider the possibility of creation of an individual budget (“basket” 
of social services) and to provide an opportunity to the recipient of social services to 
influence the process of provision of social services (service, providers, funding, quality 
evaluation, and so on), leaving to the local government level functions of the use of these 
budgets and quality control of social services.

1.7. It was found out that there is no consensus between national level, local authorities, 
the recipients of social services and social services providers about the quality of the 
content of social services, monitoring of social services system and evaluation mechanisms 
of unified operations (except for social welfare). This may interfere with the process of 
realization of goals of social services system and may create preconditions for ineffective 
use of funds. For this reason, decisions on definition of quality content for all social services 
should be adopted at the national level as well as systems of monitoring of social systems 
and evaluation systems have to be unified (setting of standardized qualitative indicators). 

1.8. During the investigation it was found out that formal form of responsibility for the 
results achieved is dominating in social services system, evaluating quantitative indicators 
of available resources and provided services (number of services provided and so on), 
does not reflect the real goal achievement level of social service provision, therefore, it 
is proposed to revise the system of accountability, prevailing in social services system, 
introducing result-oriented management principles and developing integral system 
of general (national) and specific (local government) indicators, performing impact 
evaluations of provision of social services. 

2. At the local municipal level 
2.1. At the local municipal level, it is proposed to introduce self-monitoring mechanisms 

of the provision of social services through IT (for eg. improving the SPIS system), which 
would create assumptions to analyze changes in the characteristics of the recipients of 
social services, changes in demand for social services, changes in quality of social services 
and etc., and to take the prevention actions of social services, aiming to block the path for 
the development of social risks and to reduce the demand for social services. 

2.2. At the local municipal level, it is important to ensure the quality of social services 
system, taking into account the fact that the goal of the provision of social services is being 
realized directly through the social worker‘s activities; administrative control of social 
workers activities should be strengthened, aiming to identify the weakest competencies 
of social workers, and to ensure a proper improvement of their qualifications and 
development of the competences. 
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