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Straipsnyje apibrëþiama decentralizacija vietos savivaldybëje (sinonimai – vidinë decentralizacija, vidi-
në decentralizacija vietos savivaldybëje): aiðkinama jos esmë ir turinys, nurodomos jos pagrindinës formos:
dekoncentravimas, ágaliojimø perdavimas, finansinë decentralizacija, ekonominë decentralizacija. Apibrë-
þiant decentralizacijà vietos savivaldybëje vadovaujamasi nuostata, kad ji savo esme, turiniu ir formomis
yra labai panaði á decentralizacijà tokioje labai sudëtingoje socialinëje sistemoje (teritoriniame socialiniame
junginyje) kaip valstybë. Todël tai, kas tinka apibûdinant decetralizacijà valstybëje, dialektiðkai gali bûti
panaudota ir apibrëþiant decentralizacijà vietos savivaldybëje. Taip pat raðoma apie tai, kokios decentrali-
zacijos formos dabartiniu metu daþniausios Lietuvos ir kitø ðaliø vietos savivaldybëse.

Pagrindinës sàvokos: vietos savivaldybë, decentralizacija, dekoncentravimas, fiskalinë decentralizaci-
ja, ekonominë decentralizacija.
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Ávadas

Lietuvoje jau antrà deðimtmetá diskutuoja-
ma ávairiomis vietos savivaldos temomis: apie tin-
kamiausià vietos savivaldybiø tarybø rinkimø sis-
temà ir optimalià vietos savivaldybiø politinæ-ad-
ministracinæ struktûrà, apie vietos savivaldybiø
kompetencijà (funkcijas) ir jos (jø) skirstymà á
grupes, apie vietos savivaldybëms tenkanèiø ma-
terialiniø ir finansiniø iðtekliø atitikimà jø kom-
petencijai (funkcijoms) ir galimybes didinti vie-
tos savivaldybiø finansiná savarankiðkumà, apie
strateginá planavimà vietos savivaldybëse ir vie-
tos savivaldybiø biudþetø sudarymà pagal pro-
gramas, apie vieðøjø paslaugø teikimà ir vieðo-
sios infrastruktûros kûrimà bei modernizavimà
pritraukiant privatø sektoriø, apie savivaldybiø
administracinæ prieþiûrà ir santykius tarp skir-
tingo lygio valdþiø ir t. t. Svarbiø vietos savival-
dybëms temø sàraðà paskutiniuoju metu papildë
dar viena ádomi tema – apie vidinës decentrali-
zacijos vietos savivaldybëse bûtinumà ir galimy-
bes. Vieðojo administravimo ástatyme átvirtintas
draudimas tam paèiam subjektui teikti ir admi-
nistruoti vieðàsias paslaugas, valstybës politikø
paþadai stiprinti seniûnijas, perduoti joms kuo
daugiau ágaliojimø, didinti jø finansiná savaran-
kiðkumà, tiesiogiai rinkti seniûnus reikalauja ási-
gilinti á mokslininkø maþiau iðnagrinëtà decen-

tralizacijos vietos savivaldybëje (kitaip vadinamà
vidine decentralizacija) temà, apmàstyti, kà ir
kaip bûtø galima decentralizuoti panaðioje á vals-
tybæ ir ne maþiau sudëtingoje socialinëje siste-
moje – vietos savivaldybëje. Vietos savivaldybë
taip, kaip ir valstybë, turi hierarchinæ (daugia-
pakopæ) struktûrà, sudarytà ir ið elementø, ku-
riuose svarstomi ir (ar) priimami politiniai spren-
dimai (savivaldybës taryba, komitetai, komisijos
ir pan.), ir ið elementø, kuriuose atliekamos vie-
ðojo administravimo funkcijos (savivaldybës vyk-
domoji institucija, savivaldybës administracija ir
pan.), ir ið elementø, kurie skirti tiesiogiai teikti
vieðàsias paslaugas (savivaldybiø ástaigos ir ámo-
nës ir pan.).

Teigtina, kad decentralizacijos valstybëje fe-
nomenas (reiðkinys) yra iðnagrinëtas gana visa-
pusiðkai ir iðsamiai. Nors visuotinai nesusitarta
dël atskirø decentralizacijos valstybëje formø ir
jø pavadinimø (pvz., nesutariama, ar centriniø
valstybinio administravimo subjektø ágaliojimø
perdavimà teritoriniams valstybinio administra-
vimo subjektams geriau vadinti administracine
decentralizacija ar dekoncentravimu), bet decen-
tralizacijos valstybëje esmë, turinys ir pagrindi-
nës formos daugeliui yra aiðkûs. To negalima pa-
sakyti apie decentralizacijà vietos savivaldybëje.
Moksliniø tyrimø bei analitiniø apþvalgø beveik
nëra. Atskirø autoriø darbuose galima surasti tik
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vienà kità uþuominà, áþvalgà ar orginalesnæ min-
tá ðia tema.

Ðiuo straipsniu siekiama pradëti kloti decen-
tralizacijos vietos savivaldybëje (vidinës decen-
tralizacijos) teorinius pamatus: apibrëþti jos es-
mæ, turiná, nustatyti jos pagrindines formas ir for-
mø rûðis. Tai daroma dialektiðkai pasinaudojant
teoriniais teiginiais apie decentralizacijà valsty-
bëje. Uþsibrëþto tikslo straipsnyje siekiama ðiais
veiksmais:

1) aiškinama þodþio „decentralizacija“ kil-
më ir reikðmë;

2) apibrëþiama decentralizacijos valstybëje
esmë, turinys bei formos;

3) apibrëþiama decentralizacijos vietos savi-
valdybëje esmë ir turinys, ávardijamos pagrindi-
nës jos formos ir formø rûðys;

4) pateikiamos kitø ðaliø vietos savivaldybë-
se dabartiniu metu daþniausiai taikomos vidinës
decentralizacijos formos.

Þodþio „decentralizacija“ kilmë ir reikðmë

Visø pirma tikslinga iðsiaiðkinti (tiksliau – þi-
noti) þodþio decentralizacija kilmæ ir reikðmæ. Þo-
dis decentralizacija yra sudarytas ið prieðdëlio de
ir þodþio centralizacija. Tarptautiniø þodþiø þo-
dynai pateikia tokià informacijà apie þodþiø cen-
tralizacija ir centralizuoti kilmæ ir reikðmæ:

– Centralizacija (1) (vok. Zentralisation<lot.
centralis – vidurinis) – ko nors kaupimas,
koncentravimas vienoje vietoje; vadovavi-
mo ar valdymo sutelkimas viename centre
(Vaitkevièiûtë V. Tarptautiniø þodþiø þo-
dynas. Vilnius: Þodynas, 2004. P. 175).

– Centralizacija (< lot. Centralis – viduri-
nis) – kaupimas, telkimas á vienà centrà;
valdymo, vadovavimo, ekonominës galios
sutelkimas vienoje vietoje, nedaugelyje

centriniø ástaigø (Tarptautiniø þodþiø þo-
dynas internete).

– Centralizuoti (vok. Zentralisieren, pranc.
Centraliser<lot. centralis – vidurinis) /0 su-
telkti vienoje vietoje (centre) valdþià, val-
dymà, operacijas; vykdyti centralizacijà
(Vaitkevièiûtë V. Tarptautiniø þodþiø þo-
dynas. Vilnius: Þodynas, 2004. P. 175).

V. Vaitkevièiûtë apie prieðdëlá de pateikia to-
kià informacijà:

De (lot.) – þodþio prieðdëlis, reiðkiantis at-
skyrimà nuo ko nors, paðalinimà, panaikinimà;
judëjimà þemyn, smukimà, pvz., degradacija, de-
emulgavimas (Vaitkevièiûtë V. Tarptautiniø þo-
dþiø þodynas. Vilnius: Þodynas, 2004. P. 203).

Su prieðdëliu de þodþiai centralizacija ir cen-
tralizuoti tampa antonimais ir reiðkia jau prie-
ðingà veiksmà:

– Decentralizacija (1) (plg. Decentralizuo-
ti): l. Centralizacijos panaikinimas arba jos
susilpninimas.

– Decentralizuoti (de - + centralizuoti) – cen-
tralizacijà panaikinti arba jà susilpninti
(Vaitkevièiûtë V. Tarptautiniø þodþiø þo-
dynas. Vilnius: Þodynas, 2004. P. 203).

Decentralizacijos valstybëje esmë, turinys ir
formos

1 lentelëje surinkti kai kuriuose teisës ak-
tuose ir moksliniuose leidiniuose vartojami de-
centralizacijos valstybëje apibrëþimai ir apibûdi-
nimai (iðplëstiniai paaiðkinimai). Kartu su decen-
tralizacijos valstybëje sàvokos apibrëþimais tiks-
lingai pateikiami ir kitos artimos jai sàvokos –
dekoncentravimas – apibrëþimai. Tai daroma sie-
kiant geriau iðaiðkinti ir iðsiaiðkinti decentraliza-
cijos esmæ ir turiná.

1 lentelë. Decentralizacijos ir dekoncentracijos apibrëþimai ir apibûdinimai

1. Decentralizacija – tai atsakomybës perdavimas Dekoncentracija (dekoncentravimas) – tai atsako-
 (angl. transfer) demokratiškai nepriklausomiems mybës perdavimas (angl. transfer) ið centriniø min i s -
þemesniesiems valdymo lygiams, duodant jiems terijø teritoriniams daliniams (angl. field officies) ar
daugiau valdymo laisvës (angl. managerial discretion), labiau nepriklausomoms agentûroms,  taip priartë-
bet nebûtinai daugiau finansinio savarankiðkumo jant prie pilieèiø, bet tuo paèiu iðliekant centrinio
(OECD. Managing across levels of government. P. 11). valdymo dalimi (angl. part of central government)

(OECD, Managing across levels of government. P. 11).

2. Decentralizavimas – centriniø ir teritoriniø valstybinio 2. Dekoncentravimas – funkcijø perdavimas ið centri-
administravimo subjektø vykdomø funkcijø perdavimas niø valstybinio administravimo subjektø jø teritori-
savivaldybiø administravimo subjektams (Kai kuriø niams padaliniams arba teritoriniams valstybinio ad-
centrinio valdymo institucijø vykdomø funkcijø decentra- ministravimo subjektui – apskrities virðininkui: ðiø
lizavimo ir dekoncentravimo koncepcijos, patvirtintos  subjektø funkcijos priartinamos prie gyventojø. Ðiuo
Vyriausybës 2003 m. birþelio 25 d. nutarimu Nr. 824, 3 atveju perduodamos funkcijos iðlieka valstybinio ad-
punkto 2 dalis). ministravimo dalimi (Kai kuriø centrinio valdymo

Dekoncentracijos apibrëþimai ir apibûdinimaiDecentralizacijos apibrëþimai ir apibûdinimai
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institucijø vykdomø funkcijø decentralizavimo ir de-
koncentravimo koncepcijos, patvirtintos Vyriausybës
2003 m. birþelio 25 d. nutarimu Nr. 824, 3 punkto 1
dalis).

3. Decentralizacija – viena ið svarbiausiø ðiø dienø 3. Dekoncentracija yra sprendimø priëmimo galios, fi-
valdymo reformø krypèiø – gali bûti laikoma bûtina nansinës ir valdymo atsakomybës perskirstymas tarp
sàlyga ne tik vietos savivaldos, bet ir pilietinës visuomenës skirtingø centrinës valdþios lygiø iðlaikant tà paèià
vystymuisi. Decentralizacija apima fiskalinius, politinius atskaitomybës hierarchijà, pradedant nuo vietiniø vie-
bei administracinius pokyèius ir gali ið esmës paveikti ne tø iki centrinës valdþios ministerijø ar ástaigø. Ði de-
visus vystymosi aspektus (Raipa A., Backûnaitë E. centralizacijos forma daþniausia unitarinëse valstybë
Decentralizacijos reformø teoriniai ir taikomieji se. Dekoncentracija gali tik perkelti atsakomybæ nuo
aspektai. Viešoji politika ir administravimas. 2004. centrinës valdþios pareigûnø dirbantiems regionuose
Nr. 27. P. 23). arba gali sukurti stiprià valdymo sritá bei vietos valdy-
4. Decentralizacija vieðajame administravime – valdþios mo kompetencijà, esant centrinës valdþios ministrø
ir atsakomybës uþ vieðøjø funkcijø vykdymà perdavi- mas ið centrinës valdþios jai pavaldþiai valdþiai ar kvazi-
prieþiûrai. (Raipa A., Backûnaitë E. Decentralizacijos nepriklausomoms valstybinëms organizacijoms ir
reformø teoriniai ir taikomieji aspektai. Viešoji politika (arba) privaèiam sektoriui (A. Raipa ir E. Backûnaitë.
ir administravimas. 2004. Nr. 27. P. 24)
Decentralizacijos reformø teoriniai ir taikomieji aspektai.
Viešoji politika ir administravimas. 2004. Nr. 27. P. 24).

5. Vieðojo valdymo centralizacija gali bûti sumaþinta trimis 4. Vieðojo valdymo centralizacija gali bûti sumaþinta
bûdais: dekoncentravimu, delegavimu ir decentralizavimu trimis bûdais: dekoncentravimu, delegavimu ir decent-
(devoliucija). Decentralizacija (devoliucija) – tai ástatymais ralizavimu (devoliucija). Dekoncentravimas – tai teisës
pagrástas valdymo funkcijø perdavimas ið valstybës val- aktais pagrástas funkcijø perdavimas ið centriniø valsty-
dymo subjektø savaveiksmiðkumo pagrindais veikiantiems binio valdymo subjektø teritorinio valdymo subjektams,
regioninëms ir vietinës (arba tik vietinës) savivaldos sub- neturintiems savivaldos teisiø. Svarbu tai, kad nei de-
jektams. Pastaroji definicija netiesiogiai leidþia suvokti, koncentravimo, nei delegavimo mechanizmai nesutei-
 kad þemesniøjø valdymo lygiø valdþios institucijos, kia teritoriniams valdþios subjektams realiø savaran-
 turëdamos tam tikrà autonomijos laipsná, pirmiausia – kiðkumo galiø, nes jos iðlieka atsakingos ir atskaitingos
 atskaitingos ne valstybës valdymo subjektams, o regiono pirmiausia centriniams valstybës valdymo subjektams,
 arba vietos rinkëjams. Ðalies parlamentas suteikia teisæ o ne vietos gyventojams. (Baltuðnikienë J. ir Astraus-
ir nustato pareigà valstybës valdþiai reguliuoti savaveiks-  kas A. Viešojo valdymo institucijø funkcijø ir decentrali-
miðkumo pagrindais veikianèiø regioninës ir vietinës zavimo aspektø analizë. Savivaldos institucijø politinis
savivaldos subjektø veiklà tik teisinëmis ir ekonominëmis veiksmingumas. Monografija. Vilnius: MRU, 2006.
priemonëmis bei vykdyti jø veiklos administracinæ, P. 32).
dalykinæ ir finansinæ kontrolæ. (Baltuðnikienë J., Astraus-
kas A. Vieðojo valdymo institucijø funkcijø ir decentralizavi-
mo aspektø analizë. Savivaldos institucijø politinis veiksmin-
gumas. Monografija. Vilnius: MRU, 2006. P. 32).

6. Decentralizacijos tikslas skiriasi nuo dekoncentracijos, 5. Unitarinë valstybë, siekdama iðvengti centralizacijos
nes valstybinë valdþia sutinka atsisakyti dalies kompeten- keliamø pavojø vietoms, deleguoja dalá savo valdþios
cijos kitø vieðøjø juridiniø asmenø naudai, kurie atlieka ágaliojimø.
tam tikroje vietoje nustatytas suvereniteto funkcijas. Dekoncentravimas – tai teisës aktais pagrástas admi-
Vadinasi, esant decentralizuotai politinei sistemai, valsty- nistravimo funkcijø perdavimas ið centrinës valdþios
binë valdþia perduoda dalá savo valdþios galiø kitiems vie- institucijos teritorinëms institucijoms, esanèioms ad-
ðiesiems kolektyvams. Tokia valdþios perdavimo reikðmë ministraciniuose-teritoriniuose vienetuose. Ðiø insti-
yra labiau politinë negu techninë, nes valstybinë valdþia tucijø veiklà kontroliuoja centrinës valdþios institucija.
pripaþásta savo konkurentø, disponuojanèiø nors ir ne- Dekoncentracijos principas nesudëtingas:
didele valdþia, egzistavimà. 1. Valstybinë valdþia paskiria atstovà, kuris uþtikrina
Decentralizacija – tai valstybës organizacijos sistema, ku- vietiná valdymà, remdamasis valstybës jam deleguoto
rioje pripaþástama sprendimø teisë ávairiems teritoriniams mis juridinëmis, finansinëmis priemonëmis ir þmoniø
kolektyvams (pavedama dalis teritorijos) arba vieðosioms resursais. Vadinasi, kalbama apie centralizacijos suðvel-
ástaigoms (pavedamos paslaugos). Decentralizavimas yra ninimà, apie lankstumo suteikimà jai, o tai sudaro ge-
ástatymais pagrástas valdymo funkcijø perdavimas ið cent- resnes galimybes atsiþvelgti á vietines problemas, priar-
riniø valstybinës valdþios institucijø savivaldos teises tu- tinti prie jø valstybinæ valdþià.
rinèioms teritorijoms (savivaldybëms). 2. Valstybinës valdþios paskirti atstovai jai lieka visiðkai
Decentralizuotø teritoriniø kolektyvø valdþia yra apribota. pavaldûs ir ágyvendina jos direktyvas. Vadinasi, nekal-
Pagrindinis apribojimas – tai, kad jie negali virðyti nusta- bama apie valstybinës valdþios suteikiamà galimybæ ið
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Iðsamiai iðnagrinëjus bei sistemiðkai ávertinus
1 lentelëje surinktus decentralizacijos (valstybë-
je) apibrëþimus ir apibûdinimus, straipsnio au-
toriaus nuomone, galima teigti, kad:

decentralizacijos valstybëje esmë – tai toks
valstybës kaip labai sudëtingos socialinës siste-
mos valdymo ir (ar) paslaugø teikimo posistemiø
PERTVARKYMO BÛDAS, kai ágaliojimø, paskirs-
tytø tarp valdymo ir (ar) paslaugø teikimo posis-
temius sudaranèiø elementø, proporcija yra kei-
èiama maþinant ágaliojimø, nustatytø aukðtesniam
hierarchiniam lygiui priklausantiems subjektams
(esantiems „arèiau centro“, kuriame sutelkta val-
dþia, administravimas ar paslaugø teikimas), dalá
ir atitinkamai didinant ágaliojimø, nustatytø þe-
mesniam hierarchiniam lygiui priklausantiems
subjektams (esantiems „toliau nuo centro“, ku-
riame sutelkta valdþia, administravimas ar paslau-
gø teikimas), dalá arba ágaliojimai yra padalijami
didesniam skaièiui to paties hierarchinio lygio sub-
jektø.

Decentralizacijos valstybëje turinys – tai sub-
jektams, pagal vietà valstybës kaip labai sudëtin-
gos socialinës sistemos hierarchinëje struktûroje
uþimantiems aukðtesniàjà pozicijà (arba esantiems
„arèiau centro“, kuriame sutelkta valdþia, admi-
nistravimas ar paslaugø teikimas), suteiktø ága-
liojimø PERDAVIMAS subjektams, pagal vietà
hierarchinëje struktûroje uþimantiems þemesni-
àjà pozicijà (arba esantiems „toliau nuo centro“,
kuriame sutelkta valdþia, administravimas ar

paslaugø teikimas), arba ágaliojimø PASKIRSTY-
MAS didesniam skaièiui to paties hierarchinio
lygio subjektø. Ágaliojimus gavusiems subjektams
garantuojama tam tikra diskrecija (laisvë) veikti
(ji gali bûti didesnë ar maþesnë) bei nustatoma
tam tikro pobûdþio sàveika (ryðiai) tarp ágalioji-
mus perdavusio ir juos gavusio subjekto (subjek-
tø), kuri irgi gali bûti ávairi (nuo detalaus regla-
mentavimo ir grieþtos kontrolës iki apsiribojimo
bendro pobûdþio teisiniu reglamentavimu ir vien
tik teismine kontrole).

Savo poþiûrá á decentralizacijos valstybëje es-
mæ ir turiná paaiðkinsime iðsamiau.

Visø pirma atkreiptinas dëmesys á tai, kad
decentralizacija valstybëje yra apibrëþta kaip po-
kytis (pertvarkymas, perdavimas, paskirstymas),
vykstantis (tiksliau – tikslingai vykdomas) valsty-
bëje – kaip labai sudëtingoje socialinëje sistemoje,
jà sudaranèiose posistemëse. Todël bûtina prisi-
minti ir sàvokos sistema apibrëþimà bei sistemos
iðskirtines savybes (ypatybes). Pasinaudosime V.
Damaðienës mokomojoje knygoje „Valdymo pa-
grindai“ pateiktu sistemos apibrëþimu ir siste-
mai priskiriamomis iðskirtinëmis savybëmis (ypa-
tybëmis).

„Sistema – tai tam tikrais ryðiais susietø ir
tam tikru bûdu sutvarkytø komponentø (objek-
tø, elementø, procesø, reiðkiniø ir pan.) visuma
su jai bûdingomis savybëmis, kuriø neturi jà su-
darantys komponentai“ (Damaðienë V. Valdymo
pagrindai. Ðiauliai: ÐU, 2002. P. 22).

tytos kompetencijos ribø. Valstybinë valdþia ástatymø reikðti vietø specifikà, o vien tik veikimo efektyvumà,
nustatytais atvejais priþiûri, kaip decentralizuoti kolek- esant netoli problemø.
tyvai vykdo jiems nustatytà kompetencijà (Þilinskas G. Dekoncentravimo tikslas – sutrumpinti centrinës vals
Valstybinës valdþios politinë-teritorinë organizacija ir jos tybinës valdþios nutarimø kelius, kuo labiau juos priar-
 formos. Vieðasis administravimas. Monografija. tinti prie vietos gyventojø, sukurti tarpines valstybës
Kaunas: KTU, 1999. P. 66–67). grandis stipriø ir veiksmingø teritoriniø struktûrø val-

dose.
Apibendrintai galima teigti, kad dekoncentracijos nau
dingumas, efektyvumas yra ið esmës techninis. Ji suda
ro galimybæ ávertinti, gerbti vietiniø gyventojø porei
kius, kuriems efektyviai realizuoti pakanka nedideliø
ar vidutiniø vietiniø mokesèiø. Taèiau dekoncentracija
yra apribota politiðkai, nes vietos gyventojai tik konsul
tuojami, klauso nurodymø, o patys negali priimti spren
dimø (G. Þilinskas. Valstybinës valdþios politinë-teritori

në organizacija ir jos formos. Vieðasis administravimas.
Monografija. Kaunas: KTU, 1999. P. 64–66).

7. Decentralizacija pasireiðkia tuo, kad centras atskirus 6. Dekoncentracija – valstybiniø ágaliojimø perdavimas
valdingus ágaliojimus perduoda vietos (regioninëms) centro paskirtiems valdininkams, taip pat vieno lygio
savivaldybiø institucijoms – savarankiðkiems vieðiesiems- valdþios „skaldymas“.
teisiniams institutams, nesantiems valstybinës valdþios (Jevdokimov V., Starcev J. Vietiniai valdþios organai uþ-
sistemos dalimi (Jevdokimov V., Starcev J. Vietiniai val- sienio šalyse. Maskva. 2001. P. 13).
dþios organai uþsienio šalyse. Maskva, 2001. P. 13).
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„[…] pirmoji sistemos ypatybë – nauja ko-
kybë, kurià sukuria sistemos elementai, sujungti
atitinkamais ryðiais.“ (Damaðienë V. Valdymo pa-
grindai. Šiauliai: ŠU, 2002. P. 25).

„Sistemø hierarchija – antroji sistemø ypa-
tybë. Iðsamiau iðanalizavus ðià ypatybæ galima da-
ryti tokias iðvadas:

– yra ne tik sistemø, bet ir funkcijø hierar-
chija;

– sistemø, esanèiø skirtingose hierarchinëse
pakopose, funkcijos ið esmës gali bûti skir-
tingos;

– hierarchinæ funkcijà gali atlikti atitinka-
mos pakopos sistema;

– sistemø hierarchijoje visiðkai nereikalinga
pakopa, kuri nesukuria naujos kokybës.“
(Damaðienë V. Valdymo pagrindai. Šiauliai:
ŠU, 2002. P. 25).

„Kiekvienas daiktas turi formà, kurià sutei-
kë konstruktorius, atsiþvelgdamas á jo turiná. Vi-
sø reguliavimosi sistemø turinys yra jos funkcija,
o forma – jos struktûra. Struktûra – treèioji sis-
temos ypatybë […]

Kiekvienoje sudëtingoje sistemoje jos ele-
mentai atsiþvelgiant á sistemai keliamus tikslus
pagal ávairius poþymius skirstomi á grupes, posis-
temius. Sistemos elementø grupë, pasiþyminti
glaudþiais ryðiais ir skirta atlikti tai paèiai funk-
cijai, vadinama sistemos posistemiu […]

Kas sudaro reguliavimosi sistemos posiste-
mius? Reguliavimosi sistemose ne visi elementai
atlieka vienodas funkcijas. Vieni elementai, tar-
kime, numato, kokio pobûdþio reguliavimàsi rei-
kia atlikti, o kiti já atlieka, t. y. elementai pasi-
skirstæ á du posistemius. Analogiðki posistemiai
vadinami valdanèiuoju ir valdomuoju, yra visose
operacinëse sistemose. Elementariai aiðkinant
galima sakyti, kad nedidelëse organizacijose yra
vadovai ir pavaldiniai, o stambiose – administra-
cija ir gamybos arba paslaugas teikiantys padali-
niai (þr. 1 schemà). Taigi susiduriama su sistemø
vadybos problema.

Apibûdinant operaciniø sistemø struktûrà
galime daryti ðias išvadas:

• Sistemos struktûra turi atitikti sistemos
funkcijas;

• Struktûroje turi bûti iðskirta valdanèiojo
ir valdomojo posistemiø struktûros;

• Sistemos struktûra sudaryta ið pakopø, ati-
tinkanèiø funkcijø hierarchijà;

• Struktûroje bûtina ásivaizduoti tiesioginius
(pavaldumo) ir netiesioginius (operatyvi-
nius) ryðius tarp struktûriniø (funkciniø)
pakopø ir grandþiø pakopose.“ (Ten pat.
P. 25–26).

Ðie teiginiai apie sudëtingø sistemø ypaty-
bes sudaro prielaidas geriau suprasti valstybës (su-
dëtingos socialinës sistemos) struktûrà ir hierar-
chijà bei joje galimus vykdyti valdymo ir (ar) pa-
slaugø teikimo posistemiø pertvarkymus, vadina-
mus decentralizacija ir centralizacija. Taip, kaip
ásivaizduojame valstybæ su centralizuotomis ar de-
centralizuotomis valdymo ir (ar) paslaugø teiki-
mo posistemëmis (kaip statinëmis bûsenomis) bei
centralizacijà ar decentralizacijà kaip tam tikrus
valdymo ir (ar) paslaugø teikimo posistemiø per-
tvarkymo bûdus, parodyta 2 schemoje.

Analizuojant 2 schemà atkreiptinas dëme-
sys á ðiuos svarbius dalykus:

1. Socialinë sistema (valstybë) su centrali-
zuotomis valdymo ir (ar) paslaugø teikimo po-
sistemëmis nuo socialinës sistemos (valstybës) su
decentralizuotomis valdymo ir (ar) paslaugø tei-
kimo posistemëmis skiriasi:

a) skirtingu skaièiumi elementø kiekvienoje
– aukðtesnëje („arèiau centro“) ir þemesnëje („to-
liau nuo centro“) – pozicijoje;

b) skirtinga ágaliojimø, nustatytø minimus
posistemius sudarantiems elementams, kurie sis-
temos hierarchinëje struktûroje uþima aukštesnæ
pozicijà (arba yra „arèiau centro“), lyginant su

SISTEMA

Valdantysis posistemis

Valdomasis posistemis

Išorinė aplinka
Išorinė aplinka

Įėjimas Išėjimas

1 schema. Valdymo sistema ir posistemiai
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elementais, kurie hierarchinëje struktûroje uþ-
ima þemesnæ pozicijà (arba yra „toliau nuo cen-
tro“), apimtimi;

c) skirtinga posistemiø elementams garan-
tuota diskrecija (laisve) spræsti ir veikti.

Bûtent todël apibendrintai galima teigti, kad
valstybei, kaip socialinei sistemai, yra bûdinga tam
tikra ágaliojimø, nustatytø skirtingà vietà valsty-
bës hierarchinëje stuktûroje uþimantiems elemen-
tams (institucijoms, ámonëms, ástaigoms, parei-
gûnams, tarnautojams ir t. t.), proporcija (santy-
kis). Valdymo ir (ar) paslaugas teikianèiø subjek-
tø ágaliojimø perskirstymas lemia proporcijos
(santykio) kitimà ta ar kita kryptimi – „artyn“ ar
„tolyn nuo centro“, kur sutelkta valdþia, admi-
nistravimas ar paslaugø teikimas. Dël to sociali-
në sistema (valstybë) tampa daugiau ar maþiau
decentralizuota (ar centralizuota). Nors teorið-
kai galima ásivaizduoti „absoliuèiai“ centralizuotà
(vienas kraðtutinumas) arba „absoliuèiai“ decen-
tralizuotà (antras kraðtutinumas) socialinæ siste-
mà, bet to neámanoma pasiekti realiai, t. y. to-
kiø sudëtingø socialiniø sistemø kaip valstybë at-
veju. Todël daþnai yra prasmingiau nagrinëti ne
socialinës sistemos (valstybës) statinæ bûsenà, bet
bûtent procesà (valdymo ir (ar) paslaugø teiki-
mo posistemiø pertvarkymø kryptá) ir taip gautà

rezultatà – daugiau ar maþiau decentralizuotà
socialinæ sistemà.

2. Decentralizacija ir centralizacija yra socia-
linës sistemos (valstybës) valdymo ir (ar) paslau-
gø teikimo posistemiø pertvarkymø bûdai, kurie
kiekvienas turi aiðkiai iðreikðtà kryptá. Jei dël per-
tvarkymø:

 a) daugëja „toliau nuo centro“, kuriame
sutelkiama valdþia, administravimas ar
paslaugø teikimas, ar tame paèiame hie-
rarchiniame lygyje veikianèiø valdymo
ir (ar) paslaugø teikimo posistemiø ele-
mentø (institucijø, ámoniø, ástaigø, pa-
reigûnø, tarnautojø ir t. t.),

b) ir (ar) daugëja jiems nustatomø ágalioji-
mø apimtis,

c) ir (ar) didëja jø diskrecija (laisvë) spræsti
ir veikti, tai galima teigti, kad sociali-
nëje sistemoje (valstybëje) vykdoma de-
centralizacija. Ir atvirkðèiai.

Straipsnio autoriaus nuomone, decentrali-
zacijos (valstybëje) turinys priklauso nuo to:

1) kokiems subjektams perduodami ágalio-
jimai,

2) kokie ágaliojimai perduodami,
3) kokia diskrecija (laisvë) garantuojama ága-

liojimus gavusiems subjektams.

Decentralizacija – valdymo ir (ar) paslaugų teikimo
posistemių pertvarkymas „tolinant“ įgaliojimus nuo
„centro“, kuriame sutelkta valdžia, administravimas,
paslaugų teikimas

Centralizacija – valdymo ir (ar) paslaugų teikimo
posistemių pertvarkymas „artinant“ įgaliojimus prie
„centro“, kuriame sutelkta valdžia, administravimas,
paslaugų teikimas

VALDŽIA VALDŽIA

Valdomoji posistemė (valstybės piliečiai ar
vietos savivaldybės bendruomenės nariai)

Valdomoji posistemė (valstybės piliečiai ar
vietos savivaldybės bendruomenės nariai)

Valstybė (vietos savivaldybė) su
centralizuotomis valdymo ir (ar) paslaugų

teikimo posistemėmis

Valstybė (vietos savivaldybė) su
decentralizuotomis valdymo ir (ar) paslaugų

teikimo posistemėmis

Valstybės (vietos
savivaldybės) subjektai su
valdžios (valdingais)
įgaliojimais

Valstybės (vietos
savivaldybės) subjektai,
atliekantys viešojo
administravimo funkcijas,
kurioms nereikia valdingų
įgaliojimų

Viešąsias paslaugas
teikiantys subjektai

2 schema. Valstybë (vietos savivaldybë) su ávairiø tipø valdymo ir (ar) paslaugø teikimo posistemëmis
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Visø pirma svarbu iðsiaiðkinti, kokiems sub-
jektams, vykdant decentralizacijà (valstybëje), gali
bûti perduoti ágaliojimai. Ðiuo poþiûriu viskà nu-
lemia (straipsnio autoriaus nuomone) tai, kokie
santykiai sieja ágaliojimus perduodanèius ir ága-
liojimus gaunanèius subjektus, t. y. ar juos sieja
pavaldumo santykiai, o jei taip, tai kokio tipo
pavaldumo santykiai juos sieja. Mokslininkai ið-
skiria net keturis pavaldumo santykiø tipus:

1) linijinis pavaldumas (poþymiai: aukðtes-
nio lygio subjekto vadovo teisë skirti á pa-
reigas ir atleisti ið pareigø pavaldaus sub-
jekto vadovà, teisë pavaldþiam subjektui
duoti privalomus atlikti nurodymus, tei-
së anuliuoti pavaldaus subjekto vadovo
priimtus sprendimus ir kt.);

2) funkcinis pavaldumas (poþymiai: teisë
duoti privalomus atlikti tam tikroje srity-
je nurodymus visiems pavaldiems ir ne-
pavaldiems subjektams, teisë kontroliuoti
nurodymø vykdymà ir pan.);

3) procedûrinis pavaldumas (nurodymø, lie-
èianèiø tam tikrà procedûrà, davimas, tei-
së kontroliuoti jø vykdymà ir pan.);

4) koordinacija (veiklos koordinavimas, re-
komendacijø davimas, teisë gauti infor-
macijà ir pan.) (Jevdokimov J., Starcev J.
Vietos valdþios organai uþsienio šalyse.
Maskva, 2001. P. 36).

Antra, svarbu iðsiaiðkinti ir tai, kokie ágalio-
jimai gali bûti perduoti vykdant decentralizaci-
jà. 1 lentelëje, kurioje surinkti ávairûs decentra-
lizacijos esmæ ir turiná apibûdinantys teiginiai,
galima rasti ávairiø sàvokø, naudojamø iðreikðti
tai, kas yra perduodama pagal hierarchijà þemes-
nio lygio ar paskirstoma to paties lygio subjek-
tams:

1) valdþia, sprendimø galia;
2) kompetencija, ágaliojimai;
3) atsakomybë (atsakomybës);
4) funkcijos ir pan.
Straipsnio autorius mano, kad ið vienø ki-

tiems socialinës sistemos (valstybës) valdymo ir
(ar) paslaugø posistemës elementams (instituci-
joms, ástaigoms, ámonëms, pareigûnams, tarnau-
tojams ir pan.) yra perduodami ágaliojimai (t. y.
tarp jø perskirstoma ástatymais ir (ar) valdymo
aktais nustatyta kompetencija). Kaip matyti ið 2
schemos, „tolyn nuo centro“ perduodamus ar to
paèio lygio subjektams paskirstomus ágaliojimus
galima skirstyti á tam tikras grupes:

1) valdþios ir (ar) valdingus ágaliojimus;
2) ágaliojimus vykdyti vieðojo administravi-

mo funkcijas, kurioms atlikti nereikia tu-
rëti valdingø ágaliojimø;

3) ágaliojimus teikti vieðàsias paslaugas.
Autoriaus nuomone, vykdant decentraliza-

cijà socialinëje sistemoje þemesnio ar to
paèio lygio subjektams gali bûti perduo-
damos tokios ágaliojimø veikti „kombina-
cijos“:

1) visø trijø grupiø ágaliojimai iðkart (t. y.
valdþios ir (ar) valdingi ágaliojimai, ága-
liojimai vykdyti vieðojo administravimo
funkcijas, kurioms atlikti nereikia turëti
valdingø ágaliojimø, ágaliojimai teikti vie-
ðàsias paslaugas);

2) tik dviejø pirmøjø grupiø ágaliojimai (t.
y. valdþios ir (ar) valdingi ágaliojimai, ága-
liojimai vykdyti vieðojo administravimo
funkcijas, kurioms atlikti nereikia turëti
valdingø ágaliojimø);

3) tik antros ir treèios grupiø ágaliojimai (t.
y. ágaliojimai vykdyti vieðojo administra-
vimo funkcijas, kurioms atlikti nereikia
turëti valdingø ágaliojimø, ir ágaliojimai
teikti vieðàsias paslaugas);

4) tik antrai grupei priskiriami ágaliojimai (t.
y. ágaliojimai vykdyti vieðojo administra-
vimo funkcijas, kurioms atlikti nereikia
turëti valdingø ágaliojimø);

5) tik treèiai grupei priskiriami ágaliojimai
(t. y. ágaliojimai teikti vieðàsias paslau-
gas).

Straipsnio autoriaus nuomone, decentrali-
zavimu laikytinas ir dereguliavimas, t. y. turëtø
ágaliojimø panaikinimas (t. y. atsisakymas juos
nustatyti vieniems subjektams tuo paèiu jø ne-
perduodant kitiems subjektams).

Daugelis mokslininkø pripaþásta, kad decen-
tralizacija yra daugialypis, daug srièiø vienu me-
tu apimantis socialinës sistemos valdymo ir (ar)
vieðøjø paslaugø teikimo posistemiø pertvarky-
mas. A. Raipa ir E. Backûnaitë raðo: „Decen-
tralizacija apima fiskalinius, politinius bei admi-
nistracinius pokyèius ir gali ið esmës paveikti vi-
sus vystymosi aspektus“ (þr. 1 lentelæ, 3 paaiðki-
nimà). Vis dëlto kartais decentralizacija sutel-
kiama á atskiras sritis, pavyzdþiui, finansø ar eko-
nomikos sritá. Tai sudaro prielaidas atsirasti to-
kioms specifinëms decentralizacijos formoms kaip:

1) fiskalinë decentralizacija;
2) ekonominë decentralizacija.
Treèia, decentralizacijos socialinëje sistemoje

turinys priklauso ir nuo to, kokia diskrecija (lais-
vë) spræsti ir veikti yra garantuojama ágaliojimus
gavusiems subjektams.

Kaip rodo tam tikrø ðaliø patirtis (pvz., Pran-
cûzijos iki ir po 1982 metø), priklausomai nuo
to, ar ágaliojimus gavusieji subjektai turi teisæ sa-
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varankiðkai be iðankstinës kontrolës ar vizavimo
priimti sprendimus, ar jie yra smulkmeniðkai re-
guliuojami administraciniu ir veikiami finansi-
niu aspektais, atskiri mokslininkai išskiria tam tik-
rus decentralizacijos „lygius“. Pavyzdþiui, G.
Þilinskas rašo:

„Pirmasis lygis yra „minimali“ decentralizaci-
ja, kuri nuo seno reiðkësi Prancûzijoje. Iki 1982
m. Prancûzijoje buvo viena silpniausiø decentrali-
zuotø valdþios sistemø. Joje buvo tik du politinæ
sistemà decentralizuojantys vietos savivaldybiø ly-
giai – komuna ir departamentas. Komunos ir de-
partamentai disponavo menkomis finansinëmis lë-
ðomis, turëjo autonomijà tik vietos reikalø srityje,
kurià apribojo smulkmeniðka administracinë ir fi-
nansinë globa. Ji reiðkësi tuo, kad prieð kiekvienà
sprendimà vietos savivaldos institucijos turëjo gau-
ti valstybinës valdþios atstovø – prefektø – sutiki-
mà“. (Þilinskas G. Valstybinës valdþios politinë-
teritorinë organizacija ir jos formos. Monografija.
Kaunas: Technologija, 1999. P. 69).

Ðis ir kiti pavyzdþiai leidþia apibendrintai
teigti, kad tarp ágaliojimus perdavusio ir ágalio-
jimus gavusio subjektø (diskrecijos spræsti ir veikti
aspektu) gali atsirasti trijø tipø santykiai:

1) perdavusiam ágaliojimus subjektui sutei-
kiama teisë tik minimalia apimtimi regu-
liuoti gavusio ágaliojimø subjekto veiklà,
vykdyti administracinæ (teisinæ) prieþiû-

rà ir teisminæ kontrolæ, o gavusiam ága-
liojimus subjektui suteikiama didelë dis-
krecija paèiam priimti norminius ir (ar)
individualius teisës aktus (paprastai be ið-
ankstinio suderinimo ar vizavimo) bei juos
savo nuoþiûra ágyvendinti;

2) gavusiam ágaliojimus subjektui suteikia-
ma gana didelë diskrecija spræsti ir veik-
ti, bet perdavæs ágaliojimus subjektas de-
talaus administracinio reglamentavimo,
tikslinio finansavimo (skiriant lëðas tiks-
line paskirtimi) ir ávairialypës prieþiûros
(administracinës, dalykinës, finansinës)
pagalba gali padaryti reikðmingà poveiká
ágaliojimus gavusio subjekto veiklai;

3) ágaliojimus gavusio subjekto diskrecija
leisti teisës aktus bei veiksmø laisvë ágy-
vendinant priimtus sprendimus yra labai
suvarþyta, vykdomi plaèios apimties veik-
los reguliavimas ir kontrolë.

Visapusiðkai iðnagrinëjus ir sistemiðkai áver-
tinus ávairiø mokslininkø nuomonæ (poþiûrius)
dël decentralizacijos (valstybëje) formø ir (ar) ly-
giø, atsiþvelgiant á anksèiau pateiktus samprota-
vimus dël decentralizacijos valstybëje turiniui áta-
kà daranèiø veiksniø, teigtina, kad, vadovaujan-
tis trimis kriterijais (poþymiais):

1) kokiems subjektams perduodami ágalio-
jimai veikti (t. y. ar perduodantá ir gau-

Projekto
pasiūlymas

Duomenų rinkimas ir
apdorojimas

Atitiktis
strategijai.
Atsipirkimo
laikotarpis

Projekto įvertinimas
remiantis kriterijais

Atmetimas

Prioritetų grupė įvertina
projektą ir susumuoja rizikos
balansą

Periodinė
prioritetų
peržiūra

Grąžinama, kad
informacija būtų
papildyta

Atmesti Priimti

Įgyvendinti,
kai atsiras
išteklių

Skirti išteklius, projekto
vadovą, stebėti, kaip
projektas įgyvendinamas

3 pav. Projektø vertinimo proceso schema [1, p. 40]
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nantá ágaliojimus sieja (nesieja) pavaldu-
mo santykiai),

2) ar perduodami ágaliojimai priskirtini (ne-
priskirtini) vienai specifinei srièiai,

3) koks diskrecijos (laisvës) laipsnis priimti
sprendimus (leisti teisës aktus) ir veikti
(ágyvendinti priimtus sprendimus) garan-
tuojamas ágaliojimus gaunantiems subjek-
tams,

yra išskirtinos ðios decentralizacijos valsty-
bëje formos (þr. 3 schemà), kurias galima skirsty-
ti á dvi grupes:

1) bendrosios decentralizacijos formos:
a) politinë decentralizacija,
b) dekoncentravimas,
c) delegavimas (ágaliojimø perdavimas).
2) specifinës decentralizacijos formos:
a) fiskalinë decentralizacija,
b) ekonominë decentralizacija.

Atskirø mokslininkø nuomonë apie decen-
tralizacijos formø pavadinimus ir skirstymà á gru-
pes pateikta 4 schemoje.

Decentralizacijos vietos savivaldybëje esmë,

turinys ir formos

Moksliniø ar publicistiniø leidiniø, kuriuo-
se bûtø nuosekliai ir iðsamiai nagrinëjama vidinë
decentralizacija, aiðkinamas jos santykis su poli-
tine ar teritorine decentralizacija, vertikaliuoju

ar horizontaliuoju dekoncentravimu, delegavi-
mu (ágaliojimø perdavimu) ir panaðiai, yra labai
maþai. Apie decentralizacijà mikrolygmeniu yra
raðæ S. Stoðkus ir D. Berþinskienë savo vadovëly-
je „Vadyba“ (Kaunas: Technologija, 2005. P. 125–
159), taip pat J. Staponkienë. Ji teigia:

„Naujosios viešosios vadybos kontekste decen-
tralizacija makrolygmeniu suprantama kaip uþduo-
èiø ið centrinës valdþios perdavimas regioninei ar-
ba vietinei valdþiai, numatant vieðøjø paslaugø plë-
tojimà ðalia vieðøjø paslaugø vartotojø. Decentra-
lizacija prapleèia savivaldos organizacijø sektoriø
– jos tampa atsakingos uþ vieðøjø paslaugø paskirs-
tymà [...]

Decentralizacija mikrolygmenyje suprantama
kaip vieðøjø organizacijø skaidymas á atskiras, sa-
varankiðkas agentûras, maþinant valdymo hierar-
chijà, deleguojant valdymo funkcijas þemesnëms
organizacijos valdymo grandims. Decentralizavi-
mas sudaro prielaidas vieðàsias paslaugas teikti dë-
mesingiau ir sparèiau, labiau suderinus su vieti-
niais ir individualiais poreikiais. Jis leidþia atsiras-
ti labiau patenkintam ir skatinamam personalui,
kurio darbas praturtëja, prisiimant atsakomybæ uþ
rezultatus ir valdymà ir iðvengiant pernelyg didelës
centralizuoto valdymo naðtos […]

Decentralizacija suponuoja maþiausiai tris
strateginius pasirinkimus. Pirmasis pasirinkimas
tarp politinio decentralizavimo, kai centrinë val-
dþia perduoda ágaliojimus vietos valdþiai, ir per-
duodami ávairioms specializuotoms administraci-

Eil.

Nr.

A. Astrauskas

B. Kleponis

M. Bernotienė

J. Marcinkutė

OECD

leidinio

autoriai

A. Raipa ir

E. Backūnaitė,

vadovaudamiesi

D. Rondinelli

G. Žilinskas M. Boex

J. Baltušnikienė

A. Astrauskas

J. Litvack

J. Agmad,

R. Bird

J. Jevdokimovas

J. Starcev

1. Politinė
decentralizacija

Decentra-
lizacija

Politinė decentralizacija Decentralizacija
(valdymo funkcijų
perdavimas
savivaldos teises
turinčioms
teritorinėms
savivaldybėms)

Decentralizacija Devoliucija
(decentralizacijos
tipai)

Teritorinė
decentralizacija
(prancūzų moksl.),
kuri gali būti:
1) teritorinė,
2) žinybinė.
Įstatymus
leidžiančioji
devoliucija (anglų
moksl.)

2. Dekoncentravimas:
2.1. vertikalusis
2.2. horizontalusis

Dekon-
centravimas

Administracinės
decentralizacijos forma –
dekoncentravimas

Dekoncentravimas Dekoncentravimas Dekoncentravimas
(decentralizacijos
tipas)

Dekoncentravimas
(kuris gali būti:
1) horizontalusis,
2) vertikalusis.
Administracinė
devoliucija (anglų
moksl.)

3. Įgaliojimų
perdavimas
(delegavimas)

Administracinės
decentralizacijos forma –
delegavimas

Decentralizacija
(valdymo funkcijų
perdavimas
viešosioms
įstaigoms)

Delegavimas Delegavimas
(decentralizacijos
tipas)

Žinybinė
decentralizacija
(prancūzų moksl.)

4. Fiskalinė
decentralizacija

Fiskalinė decentralizacija Fiskalinė
decentralizacija

5. Ekonominė (rinkos)
decentralizacija

Ekonominė
decentralizacija ir jos
formos: privatizacija ir
valstybės reguliavimo
silpninimas

Ekonominė (rinkos)
decentralizacija

4 schema. Mokslininkø nuomonë dël decentralizacijos formø pavadinimø ir skirstymo á grupes
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nëms organizacijoms (pvz., mokykloms, sveikatos
prieþiûros organizacijoms [...] Treèiasis pasirinki-
mas – tarp vidinio decentralizavimo, kai valdþia
perduodama organizacijos viduje, ir iðorinio de-
centralizavimo, kai valdþia perduodama nepriklau-
somoms, savarankiškoms organizacijoms.“ (Sta-
ponkienë J. Naujosios vieðosios vadybos elementø
identifikavimas. Viešoji politika ir administravi-
mas. 2005. Nr. 13. P. 85).

Straipsnio autorius daro prielaidà, kad de-
centralizacija mikrolygmenyje arba kitaip – vidinë
decentralizacija yra – maþesniø negu valstybë so-
cialiniø sistemø (vietos savivaldybiø, vieðøjø or-
ganizacijø ir pan.) valdymo ir (ar) paslaugø teiki-
mo posistemiø pertvarkymas:

1) perduodant funkcijas þemesniems orga-
nizacijos valdymo lygiams, grandims,
funkcinëms vietoms ir (ar) suteikiant jiems
didesnæ diskrecijà (laisvæ) spræsti bei veik-
ti ir (ar) naudoti finansinius iðteklius, de-
rinant tai su atsakomybës nustatymu;

2) pereinant nuo vieðøjø paslaugø teikimo
per organizacijos struktûrinius padalinius
prie vieðøjø paslaugø teikimo per ásteig-
tas ástaigas, ámones, bendras su privaèiu
sektoriumi ámones, turinèias santykinai di-
desná juridiná, organizaciná, ekonominá
savarankiðkumà arba pasiliekant „centre“
tik vieðøjø paslaugø administravimà, o jø
teikimà perduodant pavaldþioms organi-
zacijoms ar privaèiam sektoriui;

3) átraukiant ávairiomis formomis organiza-

cijos narius á jos valdymà, teritorinës ben-
druomenës narius – vieðøjø ir administ-
raciniø paslaugø vartotojus – á vietos rei-
kalø tvarkymà (pvz., ávairiø funkciniø ir
(ar) teritoriniø visuomeniniø tarybø ir ko-
misijø sudarymas, gyvenamøjø vietoviø
atstovø rinkimas, ðvietimo ástaigø savival-
dos struktûrø sudarymas ir jø veiklos ska-
tinimas ir pan.).

Atsiþvelgdamas á tai, kad valstybë ir vietos
savivaldybë (teritoriniai socialiniai junginiai) yra
daug kuo panaðûs (analogiðki), straipsnio auto-
rius mano, kad decentralizacija vietos savivaldy-
bëje (vidinë decentralizacija) savo esme ir turiniu
turëtø bûti analogiðka decentralizacijai valstybëje,
nors tam tikrais aspektais gali skirtis. Objektø,
kuriuose vyksta decentralizacija (procesas), ne-
vienodumas (tenka pripaþinti, kad valstybë yra
sudëtingesnë socialinë sistema nei vietos savival-
dybë), vis dëlto lemia objektyvius skirtumus vyk-
dant decentralizacijà valstybëje ir vietos savival-
dybëje.

Iðanalizavæs realiai vykstanèius ðio pobûdþio
pertvarkymus vietos savivaldybëse (Lietuvoje ir
kitose ðalyse), straipsnio autorius taip pat mano,
kad decentralizacija vietos savivaldybëje vykdoma
taikant keturias ið penkiø valstybëje taikomø de-
centralizacijos formø. Panaðumai ir skirtumai, ly-
ginant decentralizacijos formas, taikomas valsty-
bëje ir vietos savivaldybëje, parodyti 5 schemoje.

Straipsnio autoriaus nuomone, vadovaujan-
tis aukšèiau pateiktais teoriniais teiginiais apie

Politinė decentralizacija Dekoncentravimas Įgaliojimų perdavimas (delegavimas) Fiskalinė decentralizacija Ekonominė decentralizacija

Valstybinio valdymo įgaliojimų
perdavimas savarankiškumo pagrindais
veikiantiems viešojo administravimo
subjektams, t. y. teritorinėms
bendruomenėms regioniniu ir(ar)
vietiniu lygiu.
Garantuojama diskrecija priimti
sprendimus ir juos įgyvendinti.
Veiklos reguliavimas teisinėmis ir
ekonominėmis priemonėmis ir
administracinė priežiūra bei teisminė
kontrolė

Horizontalusis dekoncentravimas

Įgaliojimų veikti padalijimas keliems
tame pačiame lygmenyje veikiantiems
valstybinio administravimo subjektams
(pvz., ministerijoms)

Vertikalusis dekoncentravimas

Centrinių valstybinio administravimo
subjektų įgaliojimų perdavimas
teritoriniams valstybinio administravimo
subjektams

Valstybinio administravimo įgaliojimų perdavimas
subjektams, kurie nėra tiesiogiai pavaldūs valstybės
valdžiai, suteikiant diskreciją spręsti ir veikti, bet
darant žymią įtaką per detalų administracinį
reglamentavimą, tikslinį finansavimą, įvairialypę
priežiūrą

Įgaliojimų perdavimas vietos savivaldybėms (valstybės
deleguota kompetencija)

Įgaliojimų perdavimas nevyriausybinėms
organizacijoms (pvz., PPP, ŽŪR ir pan.)

Įgaliojimų perdavimas įmonėms (registrų centrams)

Įgaliojimų valstybės finansų
srityje perskirstymas
subnacionalinių darinių (regionų,
teritorinių savivaldybių)
finansinio savarankiškumo
didinimas kryptimis

Įvairių valstybės turto ir viešųjų
paslaugų privatizavimo formų ir
būdų taikymas bei valstybinio
reguliavimo mažinimas tokiu
būdu mažinant administravimą,
naštą verslui

Decentralizacijos formos, taikomos vietos savivaldybės lygiu

Politinė decentralizacija

Ši forma taikoma tik vykdant
decentralizaciją valstybėje

Dekoncentravimas

Horizontalusis dekoncentravimas
Savivaldybės administracijos
struktūrinių padalinių specializavimas ir
(ar) jų skaičiaus didinimas, ir (ar) naujo
tipo organizacinių struktūrų diegimas, ir
(ar) diskrecijos veikti bei naudoti
finansinius išteklius didinimas
-------------------------------------------------
Vertikalusis dekoncentravimas

Įgaliojimų veikti perdavimas
savivaldybės administracijos
struktūriniams-teritoriniams padaliniams
ir (ar) jų skaičiaus didinimas ir (ar)
diskrecijos veikti bei naudoti finansinius
išteklius didinimas

Įgaliojimų perdavimas įvairiems subjektams

1. Aukštesnės pakopos savivaldybės įgaliojimų veikti
perdavimas žemesnės pakopos savivaldybei (nustatant
veiklos režimą ir vykdant griežtą kontrolę)

2. Įgaliojimų veikti suteikimas rinkimų ar delegavimo
būdu sudarytoms specifinėms savivaldos ar planavimo
struktūroms (švietimo tarnybos JAV) arba
bendruomeninėms organizacijoms

3. Savivaldybės tarybos įgaliojimų perdavimas
vykdomajai institucijai

4. Savivaldybės tarybos įgaliojimų perdavimas tarybos
komitetams, komisijoms suteikiant diskreciją spręsti
tarybos vardu

5. Įgaliojimų veikti suteikimas gyvenamųjų vietovių
teritorinėms bendruomenėms ar jų atstovų taryboms
(komisijoms)

Fiskalinė decentralizacija

Savivaldybės tarybos
sprendimais suteikiamos teisės
subjektams, teikiantiems
administracines ir viešąsias
paslaugas, savarankiškai
(nustatytose ribose) paskirstyti ir
panaudoti jiems skiriamus iš
savivaldybės biudžeto ir (ar)
sukauptus iš kitų šaltinių
finansinius išteklius.

Ekonominė decentralizacija

Teritorinės bendruomenės
nuosavybės teise priklausančio
turto ir viešųjų paslaugų, už
kurias atsako vietos
savivaldybės, privatizavimas
taikant įvairias formas ir būdus.
Atsisakymas teikti viešąsias
paslaugas tiesiogiai per
savivaldybės administracijos
ūkinius padalinius ir santykinį
savarankiškumą turinčių darinių
steigimas: įstaigų, įmonių,
kontrakcijos, koncesijos ir pan.
formų taikymas. Viešųjų
paslaugų teikimo apsiribojimas
administravimu jų teikimą
perduodant privačiam centrui

5 schema. Decentralizacijos formø, taikomø valstybës lygiu ir vietos savivaldybës lygiu, panaðumai ir skirtumai

Decentralizacijos formos, taikomos valstybiniu lygiu
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decentralizacijà valstybëje bei darant prielaidà,
kad decentralizacija abiejø tipø socialinëse sis-
temose – valstybëje ir vietos savivaldybëje – yra
analogiðka decentralizacijai (esme, turiniu, for-
momis, formø rûðimis) vietos savivaldybëje (arba
kitaip – vidinei decentralizacijai vietos savival-
dybëje), galima apibrëþti taip:

decentralizacija vietos savivaldybëje (vidinë de-
centralizacija vietos savivaldybëje) (esmë) – tai toks
vietos savivaldybës valdymo ir (ar) vieðøjø paslau-
gø teikimo posistemiø pertvarkymo bûdas, kai
maþinama aukðtesniam hierarchiniam lygiui pri-
klausantiems subjektams nustatytø ágaliojimø
veikti dalis ir atitinkamai didinama þemesniajam
hierarchiniam lygiui priklausantiems subjektams
tenkanti dalis arba ágaliojimai padalijami dides-
niam skaièiui to paties lygio subjektø;

decentralizacija vietos savivaldybëje (arba vi-
dinë decentralizacija vietos savivaldybëje) (turinys)

– tai aukðtesniajam hierarchiniam lygiui priklau-
santiems savivaldybës subjektams nustatytø ága-
liojimø perdavimas þemesniajam hierarchiniam
lygiui priklausantiems pavaldiems ar nepaval-
diems subjektams arba ágaliojimø padalijimas di-
desniam skaièiui to paties hierarchinio lygio sub-
jektø. Ágaliojimus gavusiems subjektams yra ga-
rantuojama tam tikra diskrecija spræsti ir veikti.
Taip pat numatoma tam tikro pobûdþio sàveika
(ryðiai tarp ágaliojimus perdavusio ir ágaliojimus
gavusio subjektø). Vidinë decentralizacija vietos
savivaldybëje yra vykdoma ðiomis decentralizaci-
jos formomis:

1) dekoncentravimu;
2) ágaliojimø perdavimu (delegavimu);
3) fiskaline decentralizacija;
4) ekonomine decentralizacija.
Dekoncentravimas vietos savivaldybëje – tai to-

kia vietos savivaldybës vidinës decentralizacijos
forma, kai centralizacija vietos savivaldybës ad-
ministracijoje maþinama ágaliojimus padalijant
didesniam skaièiui to paties hierarchinio lygio
savivaldybës administracijos padaliniø arba (ir)
ágaliojimus perduodant þemesniam hierarchi-
niam lygiui priklausantiems pavaldiems savival-
dybës administracijos padaliniams. Ágaliojimus
gavusiems vietos savivaldybës administracijos pa-
daliniams garantuojama tam tikra diskrecija veik-
ti. Taip pat yra nustatoma tam tikra sàveika (ry-
ðiai ir atsakomybë) tarp ágaliojimus perdavusio ir
ágaliojimus gavusio subjektø. Dekoncentravimas
vietos savivaldybëje gali bûti dviejø rûðiø: hori-
zontalusis ir vertikalusis.

Horizontalusis dekoncentravimas vietos savi-
valdybëje – tai tokia dekoncentravimo rûðis, kai
ágaliojimai padalijami didesniam skaièiui to pa-
ties hierarchinio lygio vietos savivaldybës admi-

nistracijos padaliniø. Ágaliojimus gavusiems vie-
tos savivaldybës administracijos padaliniams ga-
rantuojama tam tikra diskrecija veikti teikiant
administracines paslaugas ir administruojant vie-
ðàsias paslaugas ir nustatoma tam tikra atsako-
mybë uþ jø vykdomà veiklà, priimamus sprendi-
mus, naudojamus finansinius ir materialinius ište-
klius.

Vertikalusis dekoncentravimas vietos savival-
dybëje – tai tokia dekoncentravimo rûðis, kai aukð-
tesniam hierarchiniam lygiui priklausanèiø vie-
tos savivaldybës administracijos padaliniø ágalio-
jimai yra perduodami þemesniam hierarchiniam
lygiui priklausantiems pavaldiems vietos savival-
dybës administracijos padaliniams, paprastai
struktûriniams teritoriniams vietos savivaldybiø
administracijos padaliniams. Ágaliojimus gavu-
siems vietos savivaldybës administracijos padali-
niams garantuojama tam tikra diskrecija veikti
teikiant administracines paslaugas ir administ-
ruojant vieðàsias paslaugas. Taip pat yra nusta-
toma tam tikra atsakomybë uþ ágaliojimus gavu-
siø vietos savivaldybës administracijos padaliniø
veiklà, sprendimus, finansiniø ir materialiniø ið-
tekliø naudojimà.

Ágaliojimø perdavimas (delegavimas) vietos sa-
vivaldybëje – vietos savivaldybës vidinës decen-
tralizacijos forma, kai centralizacija vietos savi-
valdybëje maþinama savivaldybës tarybos ágalio-
jimus (iðskyrus iðimtinius) perduodant savivaldy-
bës vykdomajai institucijai ar savivaldybës tary-
bos sudarytiems dariniams (komitetams, komisi-
joms) ar savivaldybës institucijø valdþios ar vie-
ðojo administravimo ágaliojimus perduodant tie-
siogiai nepavaldiems subjektams. Ágaliojimus ga-
vusiems subjektams garantuojama tam tikra dis-
krecija veikti ir nustatoma tam tikro pobûdþio
sàveika (ryðiai ir atsakomybë) tarp ágaliojimus per-
davusio ir ágaliojimus gavusio subjektø.

Fiskalinë vietos savivaldybës decentralizacija
– vietos savivaldybës vidinës decentralizacijos for-
ma, kai centralizacija vietos savivaldybëje maþi-
nama savivaldybës tarybos sprendimais suteikiant
teises subjektams, teikiantiems administracines
ir vieðàsias paslaugas, savarankiðkai (nustatytose
ribose) paskirstyti ir panaudoti jiems skiriamus ið
savivaldybës biudþeto ir (ar) sukauptus ið kitø ðal-
tiniø finansinius iðteklius.

Ekonominë vietos savivaldybës decentraliza-
cija – vietos savivaldybës vidinës decentralizaci-
jos forma, kai centralizacija vietos savivaldybëje
maþinama taikant ávairias vietos savivaldybës tur-
to ir teikiamø vieðøjø paslaugø privatizacijos for-
mas ir bûdus ir (ar) keièiant vieðøjø paslaugø tei-
kimo reþimà. Ágyvendindama ekonominæ decen-
tralizacijà, vietos savivaldybë priima sprendimà
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vieðàsias paslaugas teikti ne per vietos savivaldy-
bës ásteigtus vieðøjø paslaugø teikëjus (biudþeti-
nes ir vieðàsias ástaigas, savivaldybës ámones ir ki-
tus subjektus), o perduoti vieðøjø paslaugø tei-
kimà privatiems asmenims.

Kitø ðaliø vietos savivaldybëse taikomi
vidinës decentralizacijos ir dekoncentravimo
bûdai

Iðanalizavus ávairiø ðaliø, priskirtinø ðalims,
turinèioms britiðkàjà vietos savivaldos sistemà
(Anglija, Ðkotija, Naujoji Zelandija), romanið-
kàjà vietos savivaldos sistemà (Prancûzija, Itali-
ja, Ispanija), germaniðkàjà vietos savivaldos sis-
temà (Vokietija, Olandija, Austrija), skandina-
viðkàjà vietos savivaldos sistemà (Danija, Ðvedi-
ja, Suomija), taip pat Rytø ir Pietryèiø Europos
ðaliø (Lenkijos, Slovakijos, Èekijos, Vengrijos,
Slovënijos ir kt.) patirtá, galima teigti, kad:

1. Ðiø ðaliø vietos savivaldybëse yra taikomos
visos vidinës decentralizacijos formos: dekoncen-
travimas, ágaliojimø perdavimas (delegavimas),
fiskalinë ir ekonominë decentralizacija, taip pat
ávairios dekoncentravimo rûðys (vertikalusis ir ho-
rizontalusis dekoncentravimas) bei ávairios ága-
liojimø perdavimo (delegavimo) rûðys: a) savi-
valdybiø tarybø ágaliojimø perdavimas (delega-
vimas) tarybø komitetams; b) atstovaujamosios
valdþios institucijos ágaliojimø perdavimas (de-
legavimas) vykdomajai institucijai; c) ágaliojimø
ar jø dalies perdavimas (delegavimas) gyvenamø-
jø vietoviø teritorinëms bendruomenëms ar at-
stovø taryboms (teritorinëms komisijoms), d) ága-
liojimø perdavimas (delegavimas) ávairaus tipo
bendruomeninëms organizacijoms ar atskirø sek-
toriø ástaigø savivaldos organams (pvz., mokyklø
taryboms) ir kt.

2. Daþniausiai taikomos (populiariausios) yra
šios decentralizacijos formos ir rûðys:

1) savivaldybiø tarybø ðakiniø ir (ar) funkci-
niø komitetø (komisijø) sudarymas bei ágalioji-
mø jiems veikti ir sprendimø priimti tarybos var-
du suteikimas (delegavimas).

Ði delegavimo vietos savivaldybëse rûðis yra
plaèiai taikoma ðalyse, kuriose taikoma britiðkoji
vietos savivaldos sistema (Anglija, Ðkotija ir kt.)
ir skandinaviðkoji vietos savivaldos sistema (Da-
nija, Ðvedija, Suomija ir kt.). Tai galima aiðkinti
ðaliø vietos savivaldybëse taikomø principiniø ins-
titucinës struktûros modeliø specifika: pvz., An-
glijoje ir Ðkotijoje populiariausias yra principi-
nis institucinës struktûros modelis, kuriame visa
sprendimo galia sukoncentruota bûtent atstovau-
jamosios valdþios institucijos (tarybos) ir ið jos

nariø sudarytø dariniø (komisijø, komitetø) ran-
kose, o vykdomoji valdþios institucija ið viso ne-
sudaroma. Todël ðakiniai (sektoriniai) ir funkci-
niai (iðtekliø, strateginio valdymo ir kt.) komite-
tai (komisijos) ágaliojami ágyvendinti dalá tary-
bos kompetencijos. Danijoje taip pat yra taiko-
mas vadinamasis „komitetinis“ savivaldybës ins-
titucinës struktûros modelis, kuriame komitetams
numatytas „politinio vadovavimo“ administraci-
jai vaidmuo.

Ði delegavimo rûðis taikoma paprastai deri-
nant jà dar ir su vertikaliojo dekoncentravimo
rûðimi. Tuomet atitinkami savivaldybës administ-
racijos padaliniai yra „priskiriami“ aptarnauti ati-
tinkamus savivaldybës tarybos komitetus (komi-
sijas), pavyzdþiui, ðvietimo komitetà aptarnauja
ðvietimo skyrius (tarnyba), transporto komitetà
– transporto skyrius (tarnyba) ir pan. Taip savi-
valdybës administracija tarsi „suskyla“ á tiek da-
liø, kiek yra komitetø (komisijø);

2) savivaldybiø tarybø (atstovaujamøjø val-
dþios institucijø) dalies ágaliojimø perdavimas
(delegavimas) vykdomajai valdþios institucijai.

Ðià ágaliojimø perdavimo rûðá taip pat lëmë
objektyvios prieþastys, t. y. ágaliojimø paskirsty-
mo tarp savivaldybës valdþios institucijø princi-
pas, kuris paprastai átvirtinamas ástatymu. Tai-
kant vienà ið dviejø teorijoje þinomø ágaliojimø
paskirstymo tarp atstovaujamosios ir vykdomo-
sios institucijø principà, savivaldybës tarybai su-
teikiama teisë dalá jai ástatymais nustatytø ága-
liojimø „perdeleguoti“ vykdomajai institucijai
(pvz., tvirtinti teritorinio planavimo dokumen-
tus paèiai ar pavesti tai daryti vykdomajai insti-
tucijai). Toks delegavimo bûdas daþnai taikomas
ðaliø, kurioms bûdinga romaniðkoji ir germanið-
koji vietos savivaldos sistemos savivaldybëse;

3) ávairiø ekonominës decentralizacijos bû-
dø taikymas, pradedant nuo paèiø paprasèiau-
siø ir pereinant prie sudëtingø PPP formø diegi-
mo. Jø esmë – vieðøjø paslaugø ir bendruome-
nës (bendro) turto privatizacija (kai atsisakoma
vieðàsias paslaugas teikti tiesiogiai per savivaldy-
bës administracijos ûkines tarnybas (ðvietimo, van-
dens tiekimo, bûtø ûkio ir kt.) ir ið pradþiø stei-
giami santykiná savarankiðkumà (teisiná, organi-
zaciná, finansiná) turintys dariniai: biudþetinës
ástaigos, savivaldybiø ámonës, akcinës bendrovës,
o vëliau taikomos ávairios vieðøjø paslaugø pri-
vatizacijos formos, vieðøjø paslaugø teikimà (ope-
ratoriaus funkcijas) perduodant privaèiam sek-
toriui, o savivaldybës institucijoms pasiliekant tik
paslaugø administravimo funkcijas). Ðios decen-
tralizacijos formos taikymo bûtinumà lemia di-
dëjantis paslaugø vartotojø reiklumas paslaugø
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asortimentui ir kokybei, siekis maþinti didelæ vie-
ðøjø paslaugø teikimo kainà, aðtrëjanti vieðojo
sektoriaus konkurencija su privaèiu sektoriumi
teikiant paslaugas ir pan. kai kuriose ðalyse (pvz.,
Anglijoje XX a. devintàjá deðimtmetá ástatymu
buvo net nustatytas privalomas konkurencinis pa-
slaugø teikimas). Ði forma buvo ádiegta per trum-
pà laikà, ástatymiðkai ápareigojant savivaldybes
keisti vieðøjø paslaugø teikimo organizavimo ir
finansavimo modelius. Kitose ðalyse ðie pokyèiai
vyksta ne tokiu prievartiniu bûdu (pvz., ðalyse,
turinèiose skandinaviðkàjà vietos savivaldos sis-
temà);

4) ágaliojimø perdavimas (delegavimas) gy-
venamøjø vietoviø ar jø daliø teritorinëms ben-
druomenëms (su vykdomaisiais organais). Ði de-
legavimo rûðis yra daþna ðalyse, kuriose þemiau-
sio lygio vietos savivaldybës yra gana didelës (pa-
gal gyventojø skaièiø ir teritorijos plotà), ðio ly-
gio savivaldybës teritorijoje yra kelios ar kelioli-
ka skirtingø ir vienas nuo kito nutolusiø gyvena-
møjø vietoviø: kaimai, miesteliai, nedideli mies-
tai, arba ta savivaldybë yra didelis miestas, tradi-
ciðkai skirstomas á savitus miesto rajonus (mikro-
rajonus). Tai bûdinga britiðkosios ir skandinavið-
kosios vietos savivaldø sistemos ðalims. Esant to-
kiai situacijai atskirø gyvenamøjø vietoviø teri-
torinëms bendruomenëms (jei jos to pageidau-
ja) yra suteikiami ágaliojimai labiau (ar maþiau)
diskretiðkai tvarkyti tam tikrus kasdienius vietos
reikalus. Tokiems reikalams tvarkyti teritorinës
bendruomenës renkasi á „gyventojø susirinkimus“
(kuriuose svarstomi klausimai), o sprendimø ágy-
vendinimas pavedamas susirinkimo iðrinktam se-
niûnui (angl. Ward) (tas bûdinga kaimo gyvena-
mosioms vietovëms) arba (tai bûdinga dideliems
miestams) renkamos miestø rajonø (mikrorajo-
nø) teritoriniø bendruomeniø atstovø tarybos, ku-
rios svarsto ir sprendþia rûpimus klausimus. Ðios
ágaliojimø perdavimo rûðies taikymo pavyzdys –
Lenkijos gminø kaimiðkøjø bendruomeniø (lenk.
solectwo) susirinkimai ir „kaimo administratoriai“
(lenk. soltys) bei didþiøjø miestø rajonø (lenk. dziel-
nica) ar maþøjø miestø rajonø (lenk. ociedla) ben-
druomeniø atstovø tarybos su kolegialiomis vyk-
domosiomis institucijomis;

5) ágaliojimø perdavimas (delegavimas) ben-
druomeninëms organizacijoms, daþnai vadinamo-
mis „kaimynystës bendruomenëmis“. Tai – nedi-
delëse (kaimo gyvenamosiose vietovëse ar nedi-
deliuose miesteliuose) ir paprastai nutolusiose
nuo savivaldybës centro (kur yra savivaldybës val-
dymo institucijø ir dauguma vieðàsias paslaugas
teikianèiø ámoniø ir (ar) ástaigø) vietovëse gyve-
nanèiø þmoniø interesus atstovaujantys susivie-

nijimai (asociacijos), kurie rûpinasi tos vietovës
þmoniø reikalø tvarkymu. Su savivaldybës valdþios
ir valdymo institucijomis susivienijimus sieja da-
lykiniai santykiai, nes

– rengiami ir ágyvendinami konkretûs so-
cialiniai ir (ar) smulkûs infrastruktûriniai
projektai,

– tarp savivaldybës ir tokios bendruomeni-
nës organizacijos yra pasiraðomos sutar-
tys (kontraktai) su abipusiais ásipareigo-
jimais.

Tokios kaimynystës bendruomenës atsirado
britiðkosios vietos savivaldos sistemos ðalyse, pri-
gijo ir iðplito kitose ðalyse (su kitomis vietos savi-
valdos sistemomis). Jos tapo (ir yra) tiek reikð-
mingos, kad net jø veiklai plëtoti yra skiriama
parama ið ES struktûriniø fondø specialios pro-
gramos LEADER plius;

6) ágaliojimø perdavimas (delegavimas) mo-
kyklø savivaldos organams, vieðøjø paslaugø var-
totojø apsaugos taryboms ir panaðiems dariniams.

Skandinaviðkosios vietos savivaldos sistemos
ðalyse ypaè skatinamas tiesioginis gyventojø de-
legavimas tam tikrø vieðàsias paslaugas teikian-
èiø struktûrø valdymo organuose (tai – mokyklø
bendruomeniø tarybos, pagyvenusiø þmoniø glo-
bos namø komitetai, paslaugø vartotojø apsau-
gos tarybos ir pan.). Ði delegavimo rûðis tampa
vis populiaresnë ir ðalyse, kurioms bûdingos ger-
maniðkoji bei britiðkoji vietos savivaldos sistemos,
taip pat kai kuriose postkomunistinëse (Rytø ir
Pietyèiø) ðalyse, pasiryþusiose kurti atviras, pilie-
tines visuomenes;

7) savivaldybës administracijos struktûriniø-
teritoriniø padaliniø (ávairaus teisinio statuso)
sudarymas bei ágaliojimø jiems tvarkyti vienos ar
keliø gyvenamøjø vietoviø gyventojø reikalus,
teikti jiems administracines ir (ar) vieðàsias pa-
slaugas perdavimas (delegavimas).

Ði vertikalios dekoncentracijos rûðis daþnai
taikoma ðalyse, kuriose, vykdant administraciniø-
teritoriniø vienetø sistemos reformas, labai su-
maþëjo smulkiøjø vietos savivaldybiø (pvz., skan-
dinaviðkosios vietos savivaldos sistemos ðalyse: Da-
nijoje, Ðvedijoje, Islandijoje ir t. t.). Sujungus á
vienà didesnæ vietos savivaldybæ (viena integruota
vietos valdþia) ir tokiu bûdu padidinus savival-
dybës finansiná (ekonominá) pajëgumà, yra sten-
giamasi, kad labai nenukentëtø: 1) vieðøjø pa-
slaugø „prieinamumas“, 2) vietinës demokratijos
kokybë. Siekiant iðsaugoti buvusiø teritoriniø
bendruomeniø identitetà ir „nenutolinti“ vieðø-
jø pastangø nuo ðiø bendruomeniø (jei jos ne-
pageidauja valdyti paèios), yra „dekoncentruo-
jama“ savivaldybës administracija. Buvusiø „ma-
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þøjø“ savivaldybiø centruose iðlaikomos admi-
nistravimo funkcijas vykdanèios ir (ar) vieðàsias
paslaugas teikianèios tarnybos su didesne ar ma-
þesne diskrecija veikti ir (ar) naudoti jiems ski-
riamus finansinius iðteklius. Ilgainiui, kaip rodo
praktika, ði vertikaliosios dekoncentracijos rûðis
yra keièiama vienokia ar kitokia delegavimo rû-
ðimi (pvz., ágaliojimø delegavimas gyvenamøjø
vietoviø teritorinëms bendruomenëms ir jø iðrink-
tiems seniûnams).

Išvados

1. Autoriaus nuomone, decentralizacija vie-
tos savivaldybëje (vidinë decentralizacija vietos
savivaldybëje) savo esme, turiniu ir formomis yra
labai panaði á decentralizacijà, vykdomà tokioje
labai sudëtingoje socialinëje sistemoje (teritori-
niame socialiniame junginyje) kaip valstybë. To-
dël tai, kas tinka apibûdinant decetralizacijà vals-
tybëje, dialektiðkai gali bûti panaudota ir api-
brëþiant decentralizacijà vietos savivaldybëje.

2. Decentralizacijos vietos savivaldybëje (vidi-
nës decentralizacijos vietos savivaldybëje) esmë –
tai toks vietos savivaldybës valdymo ir (ar) vieðø-
jø paslaugø teikimo posistemiø pertvarkymo bû-
das, kai maþinama aukðtesniam hierarchiniam ly-
giui priklausantiems subjektams nustatytø ágalio-
jimø veikti dalis ir atitinkamai didinama þemes-
niajam hierarchiniam lygiui priklausantiems sub-
jektams tenkanti dalis arba ágaliojimai padalijami
didesniam skaièiui to paties lygio subjektø.

3. Decentralizacijos vietos savivaldybëje (arba
vidinës decentralizacijos vietos savivaldybëje) turi-
nys – tai aukðtesniajam hierarchiniam lygiui pri-
klausanèiø savivaldybës subjektams nustatytø ága-
liojimø perdavimas þemesniajam hierarchiniam
lygiui priklausantiems pavaldiems ar nepaval-
diems subjektams arba ágaliojimø padalijimas di-
desniam skaièiui to paties hierarchinio lygio sub-
jektø. Ágaliojimus gavusiems subjektams yra ga-
rantuojama tam tikra diskrecija spræsti ir veikti.
Be to, numatoma tam tikro pobûdþio sàveika (ry-
ðiai, atsakomybë) tarp ágaliojimus perdavusio ir
ágaliojimus gavusio subjektø.

Straipsnio autoriaus nuomone, decentrali-
zacijos turinys priklauso nuo to:

1) kokiems subjektams (pavaldiems ar nepa-
valdiems) yra perduodami ágaliojimai;

2) kokie ágaliojimai yra perduodami;
3) kokia diskrecija (laisvë) yra garantuojama

ágaliojimus gavusiems subjektams.
4. Decentralizacijos formos ir valstybëje, ir

vietos savivaldybëje iðskiriamos vadovaujantis
ðiais kriterijais (poþymiais):

1) kokiems subjektams perduodami ágalioji-

mai veikti (t. y. ar perduodantá ir gaunantá ága-
liojimus sieja pavaldumo santykiai);

2) ar perduodami ágaliojimai priskirtini vie-
nai specifinei srièiai;

3) koks diskrecijos (laisvës) laipsnis priimti
sprendimus (leisti teisës aktus) ir veikti (ágyven-
dinti priimtus sprendimus) garantuojamas ága-
liojimus gaunantiems subjektams.

Vidinë decentralizacija vietos savivaldybë-
je, straipsnio autoriaus nuomone, yra vykdoma
ðiomis formomis:

1) dekoncentravimu;
2) ágaliojimø perdavimu (delegavimu);
3) fiskaline decentralizacija;
4) ekonomine decentralizacija.
5. Iðanalizavus ávairiø ðaliø patirtá, galima

teigti, kad dabartiniu metu daþniausiai taikomos
vidinës decentralizacijos savivaldybëse formos yra
ðios:

1) savivaldybiø tarybø ðakiniø ir (ar) funkci-
niø komitetø (komisijø) sudarymas bei ágalioji-
mø jiems veikti ir sprendimø priimti tarybos var-
du perdavimas (delegavimas);

2) savivaldybiø tarybø (atstovaujamøjø val-
dþios institucijø) dalies ágaliojimø perdavimas
(delegavimas) vykdomajai valdþios institucijai;

3) ávairiø ekonominës decentralizacijos bû-
dø taikymas pradedant nuo paèiø paprasèiausiø
ir pereinant prie sudëtingø PPP formø diegimo;

4) ágaliojimø perdavimas (delegavimas) gy-
venamøjø vietoviø ar jø daliø teritorinëms ben-
druomenëms (su vykdomaisiais organais);

5) ágaliojimø perdavimas (delegavimas) ben-
druomeninëms organizacijoms, daþnai vadina-
moms „kaimynystës bendruomenëmis“;

6) ágaliojimø perdavimas (delegavimas) mo-
kyklø savivaldos organams, vieðøjø paslaugø var-
totojø apsaugos taryboms ir panaðiems dari-
niams;

7) savivaldybës administracijos struktûriniø-
teritoriniø padaliniø (ávairaus teisinio statuso)
sudarymas bei ágaliojimø jiems tvarkyti vienos ar
keliø gyvenamøjø vietoviø gyventojø reikalus,
teikti jiems elementarias administracines ir (ar)
vieðàsias paslaugas perdavimas (delegavimas).
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Algirdas Astrauskas

Internal Decentralization: Purport and Forms

Summary

This article seeks to lay a theoretical foundation of the internal decentralization (decentralization in the local
municipality): its essence and content are defined, the main forms as well as the kinds of forms are identified. This
is performed by using theoretical propositions of decentralization in the state (at the state level) following different
researchers’ works and verifying whether they are suitable for local municipalities of Lithuania and other coun-
tries. In the article the set goal is being sought by these actions:

1) the origin and the meaning of the word “decentralization” are explained;
2) the essence and the content of decentralization in the state (at the state level) are defined;
3) the essence and the content of decentralization in the local municipality are defined, its main forms and

kinds of forms are named;
4) currently the most frequently applied forms of internal decentralization in local municipalities of other

countries are submitted.
In the opinion of the author of the article, decentralization in the local municipality (or internal decentrali-

zation in the local municipality) means the transfer of the powers assigned to municipal bodies, which belong to a
higher hierarchical level, to a subordinate or non-subordinate bodies, which belong to a lower hierarchical level, or
division of powers to a bigger number of bodies of the same hierarchical level. The bodies that have received these
powers are guaranteed some discretion to make decisions and operate. Moreover, a certain interaction (relations,
responsibilities) between the bodies that have transferred the powers and the ones that have received those powers
is foreseen.

From the author’s of the article point of view, the internal decentralization in the local municipality is
performed by these forms:

1) deconcentration;
2) transfer of powers (delegation);
3) fiscal decentralization;
4) economic decentralization.
The author thinks that at present the most frequently applied forms of internal decentralization in municipa-

lities of different countries are the following ones:
1) composition of branch and/or functional committees (commissions) of municipal councils and transfer of

powers (delegation) to them to operate and to adopt decisions on behalf of the municipal council;
2) transfer of a part of powers (delegation) of municipal councils (representative government institutions) to

the executive institution;
3) application of different ways of economic decentralization, starting with the most ordinary and gradually

moving to the introduction of more complicated forms of PPP (Public Private Partnership);
4) transfer of powers (delegation) to the territorial communities (with executive bodies) of residential areas or

their parts;
5) transfer of powers (delegation) to communal organizations, frequently called „neighbourhood communi-

ties“;
6) transfer of powers (delegation) to the self-government bodies of schools, to public services consumers’

protection councils or bodies of a similar type;
7) composition of structural-territorial subdivisions of the municipal administration (with different legal

status) and transfer of powers (delegation) to them to manage the affairs of the inhabitants of one or several
residential areas, to provide basic administrative and/or public services.
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