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Straipsnyje apibûdinama visuomenës vieðojo valdymo sistema, iðaiðkinant valdymo lygius, valdymo
pakopas, valdymo lygmenis („juostas“) ir jiems priklausanèius valdymo subjektus. Valdymas regioniniu
lygmeniu („juostoje“) apibûdinamas kaip skirtingoms grupëms priskirtinø funkcijø paskirstymo tarp
skirtingiems lygiams ir tipams priklausanèiø teritorinio valdymo subjektø kombinacija, kurios variantø gali
bûti daug ir ávairiø. Vadovaujantis teoriniu modeliu, apibûdinama Lietuvos dabartinë viešojo valdymo
sistema ir regioninio valdymo lygmuo („juosta“). Ávertinus valdymo regioniniu lygmeniu pertvarkymo
tendencijas, iðryðkëjusias ðiuo metu Europos ðalyse, taip pat orientuojantis á Lietuvai artimø ðaliø modelius,
teikiami siûlymai (nuostatos ir variantai), kaip pertvarkyti Lietuvoje valdymà regioniniu lygmeniu
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subjektø (dekoncentruojant); d) savivaldybës pripaþintos atskirais, savarankiðkais vieðaisiais juridiniais asmenimis, galinèiais veiklà vykdyti valdant, naudojant ir disponuojant turtà nuosavybës teise (iki tol savivaldybës valdë valstybës turtà patikëjimo teise) ir spræsti ginèus su valstybës
valdþia teismine tvarka; e) áteisintas naujas savivaldybiø institucinës struktûros modelis, nauja
savivaldybiø tarybø rinkimø sistema, savivaldybiø
kompetencija pradëta skirstyti á grupes pagal
sprendimo priëmimo laisvæ ir veiklos pobûdá.
Per laikotarpá nuo 1995 m. iki 2005 metø vieðojo valdymo sistema evoliucionavo. Ðiuo laikotarpiu ágaliojimai tvarkant viešuosius reikalus perskirstyti tarp ministerijø, apskrièiø virðininkø ir
savivaldybiø ávairiomis kryptimis (centralizavimas–
decentralizavimas–dekoncentravimas–koncentravimas–delegavimas), taèiau vertinant objektyviai
šis procesas vyko gana nesistemingai, be aiðkios
ilgalaikës strategijos. Nuo 1997 metø pradëjus

Ávadas
Problemos aktualumas. 1995 metais Lietuvoje ávykdyta vieðojo valdymo sistemos reforma:
a) atsisakyta dvipakopës teritorinës savivaldos sistemos ir vietos savivaldos teisë suteikta tik valstybës teritorijos þemesniø administraciniø vienetø þmoniø bendruomenëms – savivaldybëms (nuo
2000 metø, ásteigus dar keletà naujø vienetø, yra
60 savivaldybiø); b) ásteigti nauji aukðtesnieji valstybës teritorijos administraciniai vienetai – apskritys (nuo 1995 metø yra 10 apskrièiø), kuriuose veiklà vykdyti pavesta prefekto tipo teritoriniams valstybinio valdymo (administravimo) subjektams – apskrièiø virðininkams; c) apskrièiø virðininkø (iki 1997 metø jie buvo vadinami apskrièiø valdytojais) kompetencija (veiklos sritys ir ágaliojimai jose) nustatyta perskirstant ágaliojimus
tarp jø ir savivaldybiø (centralizuojant) ir tarp jø
ir centriniø valstybinio valdymo (administravimo)
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matyta reformuoti apskrièiø administracijas (suprasti regioninio valdymo lygmens institucijø
kompleksà), numatant ðio lygmens regioninës politikos ágyvendinimo, regioninës reikðmës viešøjø
paslaugø teikimo ir kitas funkcijas.
Problemos nagrinëjimo tikslas ir uþdaviniai.
Šiuo straipsniu siekiama suteikti daugiau informacijos apie vieðojo valdymo sistemà kaip struktûrizuotà, dinamiðkà ir kiekvienoje ðalyje savità
sistemà; naudojant teoriná vieðojo valdymo sistemos modelá, apibûdintá ðiuo metu Lietuvoje
egzistuojanèià vieðojo valdymo sistemà ir jos regioninio valdymo lygmená; informuojant apie kitø
ðaliø patirtá, organizuojant valdymà regionuose
ir ðiuo metu iðryðkëjusias regioninio valdymo lygmens pertvarkymø tendencijas, pateikti teorines
galimybes pertvarkyti valdymà regioniniu lygmeniu Lietuvoje 2005–2011 metais. Taip siekiama
sudaryti prielaidas valstybës politikams ir valstybës tarnautojams pasirinkti tinkamiausià modelá, pertvarkymo bûdà ir tempus. Straipsnyje pasirinkto tikslo yra siekiama šiais veiksmais:
• apibûdinama vieðojo valdymo sistema ir jos
regioninis valdymo lygmuo (teritoriniu aspektu);
• apibûdinama dabartinë Lietuvos viešojo
valdymo sistema ir jos regioninis valdymo
lygmuo;
• pateikiami pasiûlymai (nuostatos ir variantai), kaip pertvarkyti valdymà regioniniu
lygmeniu Lietuvoje 2005–2011 metais.

kurti valstybës (nacionalinæ) regioninæ politikà,
aukðtesnieji valstybës teritorijos administraciniai
vienetai (apskritys) pasirinkti pagrindiniais dariniais, kuriuose numatyta ágyvendinti valstybës regioninæ politikà. Nuo 2000 metø apskrièiø virðininkams suteikti ágaliojimai kartu su regionø plëtros tarybomis (jos sudarytos ið savivaldybiø atstovø (merø ir tarybø nariø pagal nustatytà kvotà),
apskrièiø virðininkø ir teritorinës darbo birþos atstovø) rengti, tvirtinti ir ágyvendinti regiono plëtros planus, taip pat teikti siûlymus ir dalyvauti
vykdant probleminiø teritorijø plëtros programas.
Apskrièiø virðininkai ir regionø plëtros tarybos,
savarankiðkai nedisponuodami net ribotos apimties finansiniais iðtekliais, reikalingais regionø
plëtros planuose numatytoms priemonëms ágyvendinti ir todël negalëdami visaverèiai realizuoti idëjø, kuo toliau, tuo aiðkiau reiðkia savo nepasitenkinimà jiems suteikta kompetencija.
Nuo pat apskrièiø virðininkø institucijos atsiradimo (1995 m.) iki ðiø dienø nepavyko sukurti partnerystës ir pasitikëjimo principais grástø
santykiø tarp apskrièiø virðininkø ir savivaldybiø
institucijø, ir viena to prieþasèiø – apskrities virðininko pareigybës statusas – jis yra politinio pasitikëjimo pagrindu Vyriausybës skiriamas valstybës tarnautojas (pareigûnas), vykdantis Vyriausybës politikà vietose (teritorijoje). Santykiai, tikëtina, gali ið esmës pasikeisti aukðtesniuosiuose
valstybës teritorijos administraciniuose vienetuose atsiradus savaveiksmiðkumo pagrindais veikiantiems teritoriniams valdymo subjektams regioninëms savivaldybëms, ið apskrièiø virðininkø
perëmus tvarkyti regioninës bendruomenës nariams rûpimus socialinius-ekonominius reikalus.
Tai, kad toks valdymo regioniniu lygmeniu modelio pertvarkymo bûdas bûtø perspektyvus ir Lietuvoje, patvirtina ðiuo metu ir kitose Europos
ðalyse iðryðkëjusios vieðojo valdymo sistemos pertvarkymø regioniniu lygmeniu tendencijos, taip
pat Europos Tarybos idëja parengti regioninës
savivaldos principus ir modelius átvirtinantá dokumentà (analogiðkà Europos vietos savivaldos
chartijai, jis vadintøsi Regioninës savivaldos chartija ar rekomendacija). Antra vertus, jau kelinta
Lietuvos Respublikos Vyriausybë savo programoje deklaruoja sieksianti keisti valdymo regioniniu lygmeniu modelá. Dvyliktoji Vyriausybë
(2001–2004 m.) patvirtino kai kuriø centriniø valdymo institucijø dekoncentravimo ir decentralizavimo koncepcijà (2003 m. birþelio mën.), kurios ágyvendinimo 1 etapo priemonës buvo vykdomos 2003–2004 metais. Per šios koncepcijos ágyvendinimo 2 etapà yra numatyta demokratizuoti
valdymà apskrityse ir perskirstyti ágaliojimus tarp
skirtingø valdymo lygiø institucijø. Tryliktosios
Vyriausybës programoje (2005 m.) taip pat nu-

1. Viešojo valdymo sistema ir jos
regioninio valdymo lygmuo (teorinis
aspektas)
Ðiuolaikinëse valstybëse visuomenei valdyti
(vieðiesiems reikalams tvarkyti) sukuriama demokratinë decentralizuota ir dekoncentruota viešojo
valdymo sistema:
1) Jos mastà ir sandarà lemia:
– valstybës dydis (teritorijos plotas ir gyventojø skaièius);
– valstybës valdymo forma (monarchija ar respublika, parlamentinë ar prezidentinë respublika ir t. t.);
– valstybës teritorinë santvarka (unitarinë ar
federacinë valstybë);
– politinis reþimas (demokratinis ar nedemokratinis).
2) Tai struktûrizuota sistema, kurià sudaro:
– valdymo lygiai;
– valdymo pakopos;
– valdymo lygmenys („juostos“).
3) Tai dinamiðka sistema. Ji nuolat tobulinama, siekiant kuo geriau tenkinti visuomenës
poreikius.
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4) Tai unikali sistema. Nors sistema sudaroma remiantis bendrais principais, taèiau kiekvienoje valstybëje vieðojo valdymo sistema yra savita.
Analogiðkos Lietuvai (pagal dydá ir teritorinæ santvarkà) valstybës vieðojo valdymo sistemos
schema pateikta 1 paveiksle. Ðiai vieðojo valdymo sistemai bûdinga:
A. Pagal valdymo lygius:
1) Yra trys valdymo lygiai (nacionalinis ir 2
subnacionaliniai viešojo valdymo lygiai), kuriems
atstovauja:
– valstybës valdymo subjektai (nacionalinis
valdymo lygis);
– regioniniø savivaldybiø valdymo subjektai
(subnacionalinis valdymo lygis);
– vietiniø savivaldybiø valdymo subjektai
(subnacionalinis valdymo lygis).
2) Tarp skirtingø valdymo lygiø subjektø
ástatymais yra padalyta kompetencija (veiklos sritys ir ágaliojimai) tvarkyti visuomenës vieðuosius
reikalus.
3) Tarp skirtingø valdymo lygiø subjektø nëra tiesioginio pavaldumo santykiø. Ástatymus lei-

dþianèios valstybës valdþios institucija (Parlamentas) ástatymais dalija kompetencijà (veiklos sritis
ir ágaliojimus veikti) tarp skirtingø valdymo lygiø
subjektø. Valstybës vykdomosios valdþios ðakos
subjektai reguliuoja regioniniø ir vietiniø savivaldybiø subjektø veiklà teisinëmis ir ekonominëmis priemonëmis (tiek, kiek leidþia ástatymai)
ir atlieka jø veiklos teisinæ (administracinæ) bei
kitokià prieþiûrà (kontrolæ).
4) Skirtingø valdymo lygiø subjektai veiklà
vykdo valdydami, naudodami ir disponuodami
vieðàjá turtà nuosavybës teise (todël yra dvi vieðosios nuosavybës rûðys – valstybës nuosavybë bei
savivaldybiø nuosavybë) ir disponuodami finansiniais ištekliais, sukauptais atskiruose (savarankiškuose) biudþetuose (todël yra atskiras valstybës biudþetas, regioniniø savivaldybiø biudþetai,
vietiniø savivaldybiø biudþetai).
5) Valdymo lygiai – tai valdþios politinës decentralizacijos padarinys. Kuo daugiau subnacionaliniø valdymo lygiø – tuo aukðtesnis politinës
decentralizacijos laipsnis toje valstybëje.
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REGIONINIS VALDYMO LYGMUO („JUOSTA“)
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PRL – Parlamentas
VVVI – valstybës vykdomosios valdþios institucijos
T – teismai
M – ministerijos
VÁ – Vyriausybës ástaigos
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V – ástaigos prie ministerijos
K – kontrolës (prieþiûros) institucijos
P – prefekto tipo teritorinis valstybinio administravimo subjektas
D – dekoncentruotos administracijos tipo teritorinis valstybinio
administravimo subjektas

1 pav. Visuomenës demokratinës 3 lygiø decentralizuotos ir dekoncentruotos vieðojo valdymo sistemos modelis
(decentralizuotos valstybës modelis)

– teritorinius-vietinius valstybinio valdymo (administravimo) subjektus (treèioji pakopa).
Ðiø subjektø daugumos veiklos zona sutampa su þemesniaisiais valstybës teritorijos administraciniais vienetais;
3) teritoriniai-regioniniai valstybinio valdymo (administravimo) subjektai savo veiklà vykdo
(gali vykdyti):
– valstybës teritorijos aukðtesniuosiuose administraciniuose vienetuose (kaip jau buvo minëta, dauguma veikia bûtent èia);
– administravimo zonose, didesnëse uþ aukðtesniuosius valstybës teritorijos administracinius vienetus;
– administravimo zonose, maþesnëse uþ
aukðtesniuosius valstybës teritorijos administracinius vienetus.
4) teritoriniai-regioniniai valstybinio valdymo (administravimo) subjektai gali bûti dviejø
tipø:

B. Pagal valdymo pakopas:
1) Valstybës valdymo subjektai pagal valdþios
padalijimo principà skirstomi á 3 ðakø subjektus:
– ástatymus leidþianèios valdþios šakos subjektus;
– ástatymus vykdanèios valdþios šakos subjektus;
– ástatymus ginanèios valdþios šakos subjektus.
2) Ástatymus vykdanèios valdþios ðakos subjektai pagal veiklos zonà skirstytini á:
– centrinius valstybinio valdymo (administravimo) subjektus: Vyriausybë, ministerijos, Vyriausybës ástaigos, ástaigos prie ministerijø (pirmoji pakopa);
– teritorinius-regioninius valstybinio valdymo (administravimo) subjektus (antroji pakopa).
Ðiø subjektø daugumos veiklos zona sutampa su aukðtesniaisiais valstybës teritorijos administraciniais vienetais.
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– prefekto tipo subjektai (prefektai, gubernatoriai, Vyriausybës atstovai ir kt.), kurie
tiesiogiai pavaldûs valstybës vykdomajai
valdþiai (Vyriausybei);
– dekoncentruotø administracijø tipo subjektai (ástaigø prie ministerijø teritoriniai
padaliniai – inspekcijos, biurai, departamentai, tarnybos), kurie tiesiogiai pavaldûs centrinëms ástaigoms prie ministerijø
arba paèioms ministerijoms.
5) Abiejø tipø teritoriniai-regioniniai valstybinio valdymo (administravimo) subjektai nëra
alternatyva vieni kitiems. Toje pat administravimo zonoje (administraciniame vienete) gali veikti
abiejø tipø subjektai.
6) Teritoriniams valstybinio valdymo (administravimo) subjektams yra perduoda vykdyti dalis valstybiniø funkcijø, suteikiant teisæ priimti
sprendimus, taèiau politinë atsakomybë vis tiek
lieka centriniams valstybinio valdymo (administravimo) subjektams.
7) Tarp centriniø, teritoriniø-regioniniø ir
teritoriniø-vietiniø valstybinio valdymo (administravimo) subjektø egzistuoja linijinio ir funkcinio pavaldumo santykiai, t. y. aukðtesniøjø institucijø vadovai gali skirti, atleisti, skatinti, taikyti nuobaudas þemesniøjø institucijø vadovams,
gali duoti jiems privalomus vykdyti nurodymus,
net numatytais atvejais panaikinti þemesniøjø institucijø vadovø priimtus sprendimus ir t. t.
8) Teritoriniai (regioniniai ir vietiniai) valstybinio valdymo (administravimo) subjektai veiklà
vykdo valdydami, naudodami ir disponuodami
valstybës turtà patikëjimo teise bei iðlaidas finansuodami ið asignavimø, skiriamø jiems ið valstybës biudþeto ir kitø piniginiø valstybës fondø.
9) Teritoriniai (regioniniai ir vietiniai) valstybinio valdymo (administravimo) subjektai, atstovaujantys skirtingoms valdymo pakopoms (taèiau priklausantys vienam ir tam paèiam valdymo lygiui), – tai valdþios dekoncentravimo padarinys. Kuo daugiau valdymo pakopø – tuo didesnis valstybinio valdymo teritorinio dekoncentravimo laipsnis.

binës ástaigos (pareigûnai), atliekantys valstybines funkcijas ir atstovaujantys: a) pirmajam ið trijø vieðojo valdymo lygiui, b)
vienai ið valdymo pakopø valstybës valdymo lygiu).
Kaip jau minëta, teritoriniai-regioniniai valstybinio valdymo (administravimo) subjektai gali
bûti abiejø tipø.
3) Subjektø, kurie atstovauja skirtingiems
valdymo lygiams (valstybës valdymo lygiui ir regioniniø savivaldybiø lygiui), taip pat skirtingø
tipø teritoriniø-regioniniø valstybinio valdymo
(administravimo) subjektø priklausymas vienam
ir tam paèiam valdymo lygmeniui („juostai“) rodo, kad jie nëra vieni kitiems alternatyva. Jie visi
gali veikti ir paprastai veikia tame paèiame aukðtesniajame valstybës teritorijos administraciniame vienete.
4) Tas pats galioja ir vietiniam valdymo lygmeniui („juostai“), tik jam priklauso dar daugiau skirtingø valdymo subjektø, veikianèiø tame paèiame valstybës teritorijos administraciniame vienete:
– abiejø tipø (prefekto ir dekoncentruotø
administracijø) valstybinio valdymo (administravimo) subjektai;
– regioniniø savivaldybiø subjektø teritoriniai padaliniai;
– vietiniø savivaldybiø subjektai.
Unitarinës, bet daug didesnës uþ Lietuvà (teritorijos dydþiu, gyventojø skaièiumi) valstybës
(pvz., Lenkijos, Prancûzijos ir kt.) vieðojo valdymo sistema yra dar sudëtingesnë, nes turi net 4
valdymo lygius – nacionaliná ir tris subnacionalinius (regioniná ir 2 vietinius), o savo teritorijà
dalija á 3 pakopø valstybës teritorijos administracinius vienetus.
Kaip rodo kitø ðaliø patirtis, esant trijø lygiø vieðojo valdymo sistemai, regioniniu valdymo lygmeniu („juostoje“) veikianèiø valdymo subjektø (visø, neatsiþvelgiant á lygá ir tipà) veiklà
(funkcijas) galima suskirstyti á ðias grupes:
1) savivaldybiø subjektø veiklos administracinæ prieþiûrà;
2) valstybinës prieþiûros (kontrolës, inspektavimo) ir kitø valstybinio reikðmingumo funkcijø (pvz., vieðojo saugumo, civilinës saugos, gelbëjimo darbø, mobilizacijos ir kt.) atlikimà;
3) regioninës reikðmës vieðøjø paslaugø teikimo administravimà (sàlygø teikti paslaugas regioninëse ðvietimo, kultûros, sveikatos prieþiûros,
socialinës rûpybos ir kitose ástaigose sudarymas);
4) regioninës plëtros politikos ágyvendinimà
(regioninës plëtros planø rengimas, programø ir
projektø vykdymas ir pan.).

C. Pagal valdymo lygmenis („juostas“):
1) išskirtini du – regioninis ir vietinis – teritoriniai valdymo lygmenys („juostos“).
2) Regioniniam valdymo lygmeniui („juostai“) priklauso:
– regioniniø savivaldybiø subjektai (jie yra
savaveiksmiðkumo pagrindais veikiantys valdymo subjektai, atstovaujantys antrajam ið
trijø vieðojo valdymo lygiø);
– teritoriniai-regioniniai valstybinio valdymo
(administravimo) subjektai (jie yra valsty-
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savivaldybiø
subjektai

Regionø plëtros
tarybos, sudarytos
ið ávairiø teritoriniø
valdymo subjektø ir
socialiniø partneriø

...................................................................................................................................
Ðalys, turinèios
romanø valdymo
tradicijas
(Prancûzija)

Prefekto tipo teoriniai valstybinio
administravimo subjektai
Dekoncentruotø
administracijø
tipo teritoriniai
valstybinio
administravimo
subjektai

Regioniniø
savivaldybiø
subjektai

...................................................................................................................................
Ðalys, turinèios
germanø valdymo
tradicijas (Vokietija,
Austrija,
Nyderlandai)

Dekoncentruotø
administracijø
tipo teritoriniai
valstybinio
administravimo
subjektai

Regioniniø
savivaldybiø
subjektai

...................................................................................................................................
Ðalys, turinèios
skandinaviðkas
valdymo tradicijas
(Danija, Ðvedija,
Suomija)

Kolegialios
administracinës prieþiûros institucijos,
sudarytos ið valstybës
ir savivaldybiø
institucijø skirtø
atstovø

Dekoncentruotø
administracijø
tipo teritoriniai
valstybinio
administravimo
subjektai

Regioniniø
savivaldybiø
subjektai
(Danija, Ðvedija)

Vietiniø
savivaldybiø sàjungø
institucijos (pvz.,
regioninës tarybos
Suomijoje)

2 pav. Veiklos (funkcijø) atlikimas regioniniu valdymo lygmeniu („juostoje“)
skirtingose šalyse

Ðioms nurodytoms keturioms grupëms priskirtinà veiklà skirtingose ðalyse vykdo skirtingiems valdymo lygiams ir tipams priklausantys regioninio valdymo lygmens („juostos“) subjektai,

t. y. galimos ávairios to kombinacijos. Galimi variantai nurodyti 2 paveiksle. Tai patvirtina, kad
skirtingose ðalyse tà paèià veiklà gali vykdyti visai skirtingi teritoriniai valdymo subjektai.
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toriniø statistiniø vienetø sistemà tai NUTS 3
lygio vienetai). Jø yra 10.
2) þemesniuosius valstybës teritorijos administracinius vienetus – savivaldybes (pagal ES teritoriniø statistiniø vienetø sistemà tai vietinio
administravimo vienetai). Jø yra 60.
Ðiuose administraciniuose vienetuose savo
veiklà vykdo dauguma abiem valdymo lygiams
(tiksliau, valstybinio valdymo ir vietinëms savivaldybëms) priklausanèiø subjektø. Vis dëlto tenka konstatuoti, kad daugelis teritoriniø-regioniniø valstybinio valdymo subjektø (taip pat kitø
valstybës valdþios subjektø) savo veiklà vykdo administravimo zonose, kurios yra didesnës arba
maþesnës nei apskritys. Dël to Lietuvoje regioninio valdymo lygmuo („juosta“) yra „išskaidytas“ (padalytas) á „vidines juostas“, t. y. valdymas dar sudëtingesnis. Regioninio valdymo lygmeniui („juostai“) priklauso:
1) prefekto tipo teritoriniai valstybinio administravimo subjektai, veikiantys apskrityse – Vyriausybës atstovai (jø tarnybos), apskrièiø virðininkai (jø administracijos) ir prie jø sudarytos
regionø plëtros tarybos;
2) dekoncentruotø administracijø tipo teritoriniai valstybinio administravimo subjektai, veikiantys apskrityse (pvz., Kultûros vertybiø apsaugos departamento teritoriniai padaliniai apskrityse);
3) dekoncentruotø administracijø tipo teritoriniai valstybinio administravimo subjektai, veikiantys zonose, didesnëse ar maþesnëse uþ apskritis (pvz., 5 teritorinës muitinës, 8 regionø aplinkos apsaugos departamentai).
Lietuvoje regioniniu valdymo lygmeniu
(„juostoje“) yra vykdoma visoms 4 grupëms priskirtina veikla (þr. 4 pav.):
1) savivaldybiø veiklos administracinæ prieþiûrà atlieka Vyriausybës atstovai (jø tarnybos);
2) valstybinës prieþiûros (kontrolës, inspektavimo) ir valstybinio reikðmingumo funkcijas atlieka apskrièiø virðininkai (jø administracijos) ir
dekoncentruotø administracijø tipo teritoriniai
valstybinio valdymo (administravimo) subjektai
– tarnybos, departamentai, inspekcijos ir t. t.;
3) regioninës reikðmës vieðøjø paslaugø teikimà administruoja apskrièiø virðininkai (jø administracijos);
4) valstybës regioninæ politikà ágyvendina
apskrièiø virðininkai (jø administracijos), dalyvaujant regionø plëtros taryboms, sudarytoms ið savivaldybiø merø ir atstovø (pagal kvotà), apskrities virðininko ir teritorinës darbo birþos atstovo.

Kaip rodo kitø ðaliø viešojo valdymo sistemos pertvarkymai, pastebimos ðios dominuojanèios tendencijos, svarbios regioniniam valdymui:
1) valdymo regioniniu lygmeniu demokratizavimas, t. y. savaveiksmiðkumo pagrindais veikianèiø subjektø sudarymas (kur jø iki tol nebuvo) arba regioniniø savivaldybiø subjektø politinio ir finansinio savarankiðkumo didinimas (kur
jie jau buvo). Tà akivaizdþiai patvirtina diskusijos dël galimø áteisinti regioninës savivaldos modeliø ir bandymai sukurti regioninës savivaldos
principus apibrëþianèius dokumentus (regioninës savivaldos chartija ar rekomendacija),
2) regioninës plëtros politikà ágyvendinanèiø institucijø steigimas (kur jø nebuvo ir yra taikomas centralizuotas regioninës politikos ágyvendinimo modelis) arba jø vaidmens didinimas ðalyse, kuriose nuo centralizuoto regioninës politikos ágyvendinimo modelio pereinama prie decentralizuoto regioninës plëtros politikos ágyvendinimo modelio.
Šios tendencijos, susijusios su valdymo regioniniu lygmeniu pertvarkymais, yra svarbios ir
Lietuvai, ieðkanèiai tinkamesnio regioninio valdymo modelio.

2. Dabartinë Lietuvos viešojo valdymo
sistema ir jos regioninio valdymo lygmuo
Šiuo metu Lietuvoje vieðojo valdymo sistemà sudaro (þr. 3 pav.):
1) 2 vieðojo valdymo lygiai (valstybës valdymo subjektai ir vietiniø savivaldybiø subjektai);
2) 3 valstybinio valdymo (administravimo)
pakopos (centriniai valstybinio valdymo subjektai, teritoriniai-regioniniai valstybinio administravimo subjektai, teritoriniai-vietiniai valstybinio
administravimo subjektai);
3) 2 tipø teritoriniai valstybinio valdymo (administravimo) subjektai (prefekto tipo ir dekoncentruotø administracijø tipo);
4) 2 valdymo lygmenys („juostos“):
– regioniniam valdymo lygmeniui („juostai“)
priklauso tik 2 tipø teritoriniai valstybinio
valdymo (administravimo) subjektai,
– vietiniam valdymo lygmeniui („juostai“)
priklauso 2 valdymo lygiø ir 2 tipø teritoriniai valstybinio valdymo (administravimo)
subjektai.
Lietuvos Respublikos teritorija yra padalyta
á 2 pakopø valstybës teritorijos administracinius
vienetus:
1) aukðtesniuosius valstybës teritorijos administracinius vienetus – apskritis (pagal ES teri-
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VALSTYBËS VALDYMO SUBJEKTAI

VALSTYBËS
TERITORIJA

VIETINIØ SAVIVALDYBIØ
SUBJEKTAI

Valstybës tauta
Teismai

Seimas
Respublikos
Prezidentas

Vyriausybë
Vyriausybës kanceliarija
MP
MP patarëjai

Ministerijos

ADMINISTRAVIMO ZONA

AUKŠTESNYSIS
VALSTYBËS
TERITORIJOS
ADMINISTRACINIS VIENETAS (10 APSKRIÈIØ)

Vyriausybës ástaigos

Ástaigos prie
ministerijø

Vyriausybës atstovas
apskrityje

Apskrities
virðininkas

Regiono plëtros
taryba

Apskrities virðininko
administracija

ADMINISTRAVIMO ZONA

ÞEMESNYSIS
VALSTYBËS
TERITORIJOS
ADMINISTRACINIS VIENETAS (60 SAVIVALDYBIØ)

Savivaldybës
bendruomenë

Savivaldybës
taryba

Vykdomoji
institucija

Padaliniai savivaldybëse

3 pav. Viešojo valdymo sistema Lietuvoje
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Savivaldybës
administracija

FUNKCIJØ GRUPËS
1 GRUPË

2 GRUPË

3 GRUPË

4 GRUPË

Savivaldybiø
veiklos
administracinë
prieþiûra

Valstybinë
prieþiûra
(kontrolë) ir
kitos
valstybinës
reikðmës
funkcijos

Regioninës
reikðmës
vieðøjø
paslaugø
teikimas

Regioninës
politikos
ágyvendinimas

Vyriausybës
atstovas
(jo tarnyba)

Apskrities
virðininkas
(jo tarnyba)

Apskrities
virðininkas
(jo administracija)

Dekoncentruotø
administracijø tipo
teritoriniai valstybinio
administravimo
subjektai

Apskrities
virðininkas
(jo administracija)

Regiono plëtros
taryba, sudaryta
ið savivaldybiø
atstovø,
apskrities
virðininko ir
teritorinës darbo
birþos atstovo

4 pav. Dabartinis administravimas Lietuvoje regioniniu valdymo lygmeniu

Apskrièiø virðininkai (jø administracijos) atlieka net trims grupëms priklausanèias funkcijas (þr. 1
lentelæ). Realiai ðias funkcijas atlieka apskrièiø virðininkø administracijos, kuriø organizacinæ valdymo
struktûrà tvirtina apskrities virðininkas, vadovaudamasis Vyriausybës patvirtinta tipine struktûra (þr. 5
pav.).
1 lentelë. Apskrities virðininko ágaliojimai

Apskrities virðininko ágaliojimai
atliekant valstybinæ prieþiûrà ir kitas
valstybinës reikðmës funkcijas

1
– þemës naudojimo valstybinë kontrolë;
– savivaldybiø teritorijø planavimo,
statiniø projektavimo, statybos, statiniø pripaþinimo tinkamais naudoti, statiniø avarinës bûklës ávertinimo ir griovimo valstybinë prieþiûra;
– melioracijos darbø ir melioracijos
statiniø naudojimo valstybinë
prieþiûra;
– bendrosios valstybinës ðvietimo, kultûros ir socialinës politikos
prieþiûra;

Apskrities virðininko ágaliojimai
ðvietimo, kultûros, socialiniais ir
sveikatos prieþiûros klausimais.
Regioninës reikðmës
objektø valdymas
2
– steigia, reorganizuoja ir likviduoja
apskrities valstybines ðvietimo, iðskyrus aukðtàsias mokyklas, ástaigas, bibliotekas, muziejus, teatrus, koncertines ástaigas, kultûros centrus ir kitas kultûros ástaigas, kûno kultûros
ir sporto, socialinës paramos ir globos ástaigas bei tarnybas, taip pat
specialiøjø socialiniø paslaugø institucijas; atsako uþ minëtø valstybiniø
ástaigø funkcionavimà ir jø iðlaikymà;
– steigia, reorganizuoja ir likviduoja
apskrièiø ligonines bei SAM nustatytas antrines sveikatos prieþiûros
specializuotas stacionarias asmens
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Apskrities virðininko ágaliojimai
ágyvendinant regioninæ politikà
apskrityje

3
– ávertinus savivaldybiø plëtros planus,
Vyriausybës ar jos ágaliotos institucijos nustatyta tvarka rengia regiono
plëtros plano projektà ir teikia já regiono plëtros tarybai svarstyti bei tvirtinti;
– rengia pasiûlymus regiono plëtros
tarybai dël regiono plëtros plano ágyvendinimo, regionø socialiniø ir ekonominiø skirtumø maþinimo plane
numatytø prioritetiniø uþdaviniø ir
priemoniø specifinëms regioninëms
ir vietinëms problemoms spræsti
átraukimo á tam tikrø ûkio ðakø (sektoriø) plëtros programas, problemi-

1

3

2

– saugaus eismo priemoniø valstybiniø programø ágyvendinimo visoje apskrities teritorijoje kontrolë;

sveikatos prieþiûros ástaigas; atsako
uþ minëtø valstybiniø ástaigø funkcionavimà ir jø iðlaikymà.

niø teritorijø iðskyrimo bei jose ágyvendinamiems projektams teiktinø
valstybës pagalbos kriterijø;

– socialiniø paslaugø teikimo apskrièiai priklausanèiose socialiniø paslaugø ástaigose kontrolë;

Apskrièiø virðininkø valdomos regioninës reikðmës ástaigos:

– dalyvauja rengiant ir vykdant probleminiø teritorijø plëtros programas, probleminëje teritorijoje atlieka asignavimø valdytojo funkcijas, jei
nenustatyta kitaip;
– koordinuoja savivaldybiø institucijø, socialiniø ir ekonominiø partneriø veiklà jiems vykdant priimtus
sprendimus, susijusius su nacionalinës regioninës politikos ágyvendinimu
tame regione;

ðvietimo ir vaikø globos – 98,
– regiono plëtros planø ágyvendinimo
prieþiûra ir ávertinimas;
– þemës reformos ágyvendinimas,
nuosavybës teisiø á þemæ atkûrimas
ir þemëtvarka;
– valstybës turto valdymas;

pensionai ir socialinës globos – 33,
sveikatos prieþiûros – 52,
kitos ástaigos (pvz., Gestø kalbos vertëjø centras, Lietuvos zoologijos sodas, Liðkiavos kultûros centras, muziejai ir kt.) – 9

– apskrities visuomeniniø organizacijø registravimas ir koordinavimas;
– saugaus eismo priemoniø valstybiniø programø ágyvendinimas visoje
apskrities teritorijoje;

– atlieka regiono plëtros tarybos sekretoriato funkcijas, kaupia regiono
plëtros tarybos priimtus dokumentus
ir jos sudarytø darbo grupiø iðvadas;
– organizuoja rengiamø dokumentø
aptarimà su valstybës ir savivaldybiø
institucijomis, socialiniais ir ekonominiais partneriais, ûkio subjektais ir Vyriausybës ar jos ágaliotos institucijos
nustatyta tvarka teikia informacijà
apie regiono plëtros planø rengimà
ir ágyvendinimà

– stichiniø nelaimiø, avarijø padariniø likvidavimo organizavimas

kurti originalø modelá, bet orientuotis á skandinavø ir romanø tipo valstybëse taikomus modelius ir jø patirtá pritaikyti atsiþvelgiant á Lietuvos
specifikà.
2) Savivaldybiø veiklos administracinës prieþiûros funkcijà, priskirtinà pirmajai funkcijø, vykdomø regioniniu valdymo lygmeniu, grupei, tikslinga ir toliau atlikti prefekto tipo teritoriniams
valstybinio administravimo subjektams (Vyriausybës atstovams).
3) Valstybinës prieþiûros (kontrolës, inspektavimo) funkcijos (jos priklauso antrajai funkcijø, atliekamø regioniniu valdymo lygmeniu, grupei) neperduotinos savivaldybëms. Jas turi atlikti tik teritoriniai valstybinio administravimo subjektai (prefekto tipo ir/ar dekoncentruotø administracijø tipo).
Apskrièiø virðininkø (ir jø administracijø)
atliekamas þemës tvarkymo (þemëtvarkos) funkcijas, atkûrus nuosavybës teises á valstybinæ þemæ, tikslinga perduoti savivaldybëms.
4) Regioninës reikðmës vieðøjø paslaugø
administravimà, priskirtinà treèiajai funkcijø, vykdomø regioniniu valdymo lygmeniu, grupei, netikslinga perduoti vietinëms savivaldybëms. Ðias
funkcijas reikëtø perduoti tik regioninëms savaveiksmiðkumo pagrindais veikianèioms instituci-

3. Siûlymai (nuostatos ir variantai), kaip
Lietuvoje pertvarkyti valdymà regioniniu lygmeniu 2005–2011 metais
Lietuvos Respublikos 13 Vyriausybës programoje numatyta:
„14.6. Reformuoti apskrièiø administracijas,
paliekant regioniniø projektø rengimo, vykdymo
ir koordinavimo funkcijas. Savivaldybëms perduoti atsakomybæ ir funkcijas, susijusias su savivaldybës gyventojø poreikiø tenkinimu þemës
ûkio, þemëtvarkos, socialinës apsaugos, ðvietimo,
kultûros, vieðosios tvarkos palaikymo ir kitose srityse, iðskyrus regioninës reikðmës objektus.“
Sistemiškai vertinant ðias programines nuostatas, atsiþvelgiant á kitose demokratinëse ðalyse regioniniu valdymo lygmeniu veikianèius modelius ir pertvarkymø regioniniu lygmeniu („juostoje“) tendencijas, teigtina:
1) Dabartiná Lietuvos modelá regioninio valdymo lygmeniu („juostoje“) tikslinga keisti, nuosekliai diegiant demokratinio valdymo principus
ir pamaþu stiprinant struktûras, leisianèias regioninës plëtros politikà ateityje ágyvendinti decentralizuotu bûdu.
Lietuvai ieškant tinkamesnio modelio regioninio valdymo lygmeniu („juostoje“) tikslinga ne
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TERITORIJØ PLANAVIMO IR
STATYBOS VALSTYBINËS
PRIEÞIÛROS DEPARTAMENTAS
(SKYRIUS)

VIDAUS
AUDITO
TARNYBA

PERSONALO IR
ÛKIO SKYRIUS
(TARNYBA)

VALSTYBINËS
ÐVIETIMO
PRIEÞIÛROS
SKYRIUS
(TARNYBA)

Apskrities sektorius

APSKRITIES VIRÐININKAS
Apskrities virðininko pavaduotojas (-ai)

APSKRITIES
GYDYTOJO
TARNYBA

Finansø skyrius

APSKAITOS IR
FINANSØ
DEPARTAMENTAS

Apskaitos ir biudþeto skyrius

TEISËS
DEPARTAMENTAS

Juridinis skyrius

Informatikos skyrius

Turto valdymo skyrius

Civilinës saugos priemoniø planavimo skyrius
CIVILINËS
SAUGOS
DEPARTAMENTAS

Perspëjimo ir ryðiø skyrius
Pavojingø objektø registro skyrius
Parengimo skyrius

SOCIALINIØ
REIKALØ,
ÐVIETIMO IR
KULTÛROS
DEPARTAMENTAS

Socialiniø reikalø skyrius
Ðvietimo skyrius
Kultûros, sporto ir turizmo skyrius

Regiono ekonomikos ir socialinës plëtros skyrius
REGIONINËS
PLËTROS
DEPARTAMENTAS

ÞEMËS
TVARKYMO
DEPARTAMENTAS

Teritorijø planavimo skyrius
Aplinkos, kultûros vertybiø apsaugos ir
paminklosaugos skyrius
Þemëtvarkos vadybos skyrius
Þemës reformos skyrius
Teritoriniai þemëtvarkos skyriai
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5 pav. Tipinë apskrities virðininko administracijos struktûra

KAIMO REIKALØ
TARNYBA

joms. Laikotarpiu, kol tokiø institucijø nebus,
ðias funkcijas turëtø atlikti prefekto tipo teritoriniai valstybinio administravimo subjektai. Vykdant administraciniø-teritoriniø vienetø sistemos
reformà (t. y. steigiant naujas savivaldybes) ir taip
maþinant savivaldybiø dydá, dalá iki tol vietiniø
savivaldybiø atliekamø funkcijø (pvz., antrinæ
sveikatos prieþiûrà) bûtø tikslinga perduoti regioninëms savivaldybëms.
5) Ágyvendinant Valstybës regioninës politikos iki 2013 metø strategijà, numatanèià didinti
teritorinæ socialinæ sanglaudà, skatinant ekonominæ plëtrà regioniniuose ir vietiniuose centruose
(jie yra dabartiniø apskrièiø ir savivaldybiø administraciniai centrai) bei atsiþvelgiant á poreiká
daugiau teisiø ir galimybiø suteikti administraciniø vienetø bendruomenëms rengiant ir ágyvendinant regioninës plëtros planus, programas ir
projektus, tikslinga regioninës plëtros planavimo ir ágyvendinimo funkcijas, priskiriamas ketvirtajai funkcijø, atliekamø regioniniu valdymo
lygmeniu, grupei, pamaþu perduoti regioninëms
savaveiksmiðkumo pagrindais veikianèioms institucijoms, nuosekliai didinant jø politiná ir finansiná savarankiðkumà.
Vadovaujantis ðiomis nuostatomis siûlytini
tokie valdymo regioniniu lygmeniu pertvarkymo
variantai.

ravimas bei regioninës plëtros planø rengimas ir
tvirtinimas, jø ágyvendinimo programø rengimas
ir vykdymas); d) apskrièiø virðininkø institucijos
reorganizuojamos, paliekant atlikti tik valstybines prieþiûroes (kontrolës) bei kitas valstybinës
reikðmës funkcijas (2 grupei priskiriamas funkcijas).
Ðis etapas galëtø bûti vykdomas tik pakeitus
Lietuvos Respublikos Konstitucijà (jos 123 str.,
nustatantá valdymà aukðtesniuosiuose valstybës
teritorijos administraciniuose vienetuose).
3) Nuo 2011 metø: a) perëjimas prie 5-ojo
regioninës savivaldos modelio, kuriame numatyta tiesiogiai renkamos regionø (apskrièiø) tarybos, jø vykdomosios institucijos bei administracijos, vykdant 3 ir 4 grupëms priskiriamas funkcijas; b) regionø (apskrièiø) biudþetø sudarymas,
numatant papildomai dalá padalijamøjø mokesèiø; c) tikslinga apsvarstyti galimybæ apskrièiø virðininkø institucijas sujungti su Vyriausybës atstovo institucija, pavedant atlikti 1 ir 2 grupëms
patvirtintas funkcijas.
Antrasis variantas (7 pav.)
Numatyti 3 vykdymo etapai:
1) 2005–2007 metais vyktø tokie patys pertvarkymai, kaip ir pirmajame variante 2005–2007
metais.
2) 2007–2011 metais: a) valdymas apskrityse
bûtø pertvarkomas taip, kaip numatyta Vyriausybës nutarimu (2003 m.) patvirtintoje decentralizavimo ir dekoncentravimo koncepcijoje (jos 2
etape), t. y. ásteigiant dvinaræ sprendþianèiàjà institucijà: apskrities taryba kolegialiai priimtø
sprendimus, vykdant 3 ir 4 grupës funkcijas, o
apskrities virðininkas vienasmeniðkai priimtø
sprendimus, atliekant 2 grupës funkcijas; b) ðiø
dviejø sprendþianèiøjø institucijø sprendimus
vykdytø „bendra“ administracija; c) minimø institucijø funkcijos bûtø suskirstomos á 2 grupes –
ribotai savarankiðkas (3 ir 4 grupës funkcijas) ir
valstybines (2 grupës funkcijas), d) pradedamas
sudaryti ir vykdyti apskrities biudþetas (taip pat,
kaip ir pagal pirmàjá variantà).
3) nuo 2011 metø: a) perëjimas prie 5-ojo
regioninës savivaldos modelio (tiesiogiai renkamos regionø (apskrièiø) tarybos, jø vykdomosios
institucijos ir administracijos, atliekant 3 ir 4 grupës funkcijas; b) regionø (apskrièiø) biudþetø sudarymas, numatant papildomai dalá padalijamøjø mokesèiø; c) regionø (apskrièiø) savaveiksmiðkumo pagrindais veikianèioms institucijoms bûtø perduota atlikti 3 ir 4 grupës funkcijas, o dalis 2 grupës funkcijø, kurias iki tol atliko apskrities virðininkas (kaip sprendimø priëmëjas) ir

Pirmasis variantas (6 pav.)
Numatyti 3 pertvarkymo etapai:
1) 2005–2007 metais: a) apskrityse bûtø palikti veikti tie patys teritorinio valdymo subjektai (apskrièiø virðininkai ir administracijos, regionø plëtros tarybos, Vyriausybës atstovai ir dekoncentruotø administracijø tipo teritoriniai
valstybinio administravimo subjektai); b) regionø plëtros taryboms suteiktinos teisës, leisianèios veiksmingiau ir suinteresuoèiau dalyvauti ágyvendinant valstybës regioninæ politikà, vykdomà
centralizuotu bûdu (pvz., teisë paskirstyti tam tikras lëðas teikiamiems investicijø projektams, atitinkantiems regiono plëtros planà ir svarbiems
regiono plëtrai).
2) 2007–2011 metais: a) delegavimo bûdu sudaromos savaveiksmiðkumo pagrindais veikianèios regionø (apskrièiø) tarybos, taip pat jø sprendimus vykdanèios administracijos, kuriø vadovus
skiria tarybos (tai atitinka šeštàjá regioninës savivaldos modelá); b) pradedami sudaryti ir vykdyti
apskrièiø biudþetai (ið ánaðø ið savivaldybiø biudþetø, ið bendrøjø ir specialiøjø dotacijø ið valstybës biudþeto, pajamø ið turto ir ûkinës veiklos); c) regionø (apskrièiø) taryboms perduodamos atlikti 3 ir 4 grupei priskiriamos funkcijos
(regioninës reikðmës vieðøjø paslaugø administ-
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gø administravimo funkcijas); c) regiono plëtros
taryba ir vykdomoji agentûra veiklà vykdytø savivaldybiø kooperuotø lëðø, asignavimø, skirtø ið
valstybës biudþeto, ir kitø lëðø pagrindu.
3) Nuo 2008 m. (2008–2011 m.): a) regionø
plëtros tarybos bûtø pertvarkomos á regionines
savaveiksmiðkumo pagrindais veikianèias institucijas pagal 6 regioninës savivaldos modelá (kaip
ir pagal pirmàjá variantà nuo 2007 iki 2011 metø); b) pradedamas sudaryti ir vykdyti apskrièiø
biudþetas (kaip ir pagal pirmàjá variantà nuo 2007
metø); c) regionø (apskrièiø) taryboms perduodamos atlikti dar ir 3 grupës funkcijos (regioninës reikðmës vieðøjø paslaugø administravimas);
d) apskrièiø virðininkø institucijos reorganizuojamos, paliekant atlikti tik valstybinës prieþiûros
(kontrolës) bei valstybinës reikðmës funkcijas (2
grupës priskirtinas funkcijas).
Ðis etapas vykdytinas tik pakeitus Lietuvos
Respublikos Konstitucijà.
4) Nuo 2011 metø bûtø atliekami tokie pat
pertvarkymai, kaip ir pagal pirmàjá variantà nuo
2011 metø.

administracija, bûtø perduota Vyriausybës atstovo
institucijai, o kita dalis – naujai sudaromiems dekoncentruotø administracijø tipo teritoriniams
valstybinio administravimo subjektams.
Treèiasis variantas (8 pav.)
Numatyti 3 pertvarkymo etapai:
1) 2005 metais vyktø tik parengiamieji darbai
(t. y. veiktø tos paèios institucijos apskrityse).
2) 2006–2007 metais: a) apskrities valdymo
institucijø (regiono plëtros tarybos ir apskrities
virðininko) ágaliojimai bûtø padalyti tarp regiono plëtros tarybos (ir vykdomosios agentûros) ir
apskrities viršininko (su jam pavaldþia apskrities
viršininko administracija), b) regiono plëtros tarybai (ir vykdomajai agentûrai) atitektø ágaliojimai, susijæ su valstybës regioninës politikos klausimø sprendimu (regiono plëtros planø rengimas
ir tvirtinimas, probleminiø teritorijø plëtros programø rengimas ir ágyvendinimas ir kt.), o apskrities viršininkas (ir administracija) atliktø 2 ir
3 grupei priskirtinas funkcijas (t. y. valstybinës
prieþiûros ir regioninës reikðmës vieðøjø paslau-

2005 m.

1-oji funkcijø grupë
(savivaldybiø veiklos
administracinë
prieþiûra)

2-oji funkcijø grupë
(valstybinë prieþiûra ir
kt. valstybinës
reikðmës funkcijos)

3-oji funkcijø grupë
(regioninës reikðmës
vieðøjø paslaugø
administravimas)

Apskrities
virðininkas (ir
administracija)

Vyriausybës
atstovas
(ir tarnyba)

Dekoncentruotø
administracijø
tipo institucijos

2007 m.
Vyriausybës
atstovas
(ir tarnyba)

4-oji funkcijø grupë
(regioninës politikos
ágyvendinimas)

Apskrities
virðininkas (ir
administracija)
Dekoncentruotø
administracijø
tipo institucijos

Regiono plëtros
taryba
Didesnës teisës
regionø plëtros tarybai
Regiono
(apskrities) taryba
ir administracija
6 regioninës savivaldos
modelis

2011 m.
Svarstytina galimybë sujungti ðias institucijas
Vyriausybës
atstovas

Apskrities
virðininkas

Dekoncentruotø
administracijø
tipo institucijos

6 pav. Pirmasis variantas
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Regiono (apskrities) taryba ir
vykdomoji institucija bei
administracija
5 regioninës savivaldos
modelis

2005 m.

1-oji funkcijø grupë
(savivaldybiø veiklos
administracinë
prieþiûra)

3-oji funkcijø grupë
(regioninës reikðmës
vieðøjø paslaugø
administravimas)

2-oji funkcijø grupë
(valstybinë prieþiûra ir
kt. valstybinës
reikðmës funkcijos)

Apskrities
virðininkas (ir
administracija)

Vyriausybës
atstovas
(ir tarnyba)

Regiono plëtros
taryba

Dekoncentruotø
administracijø
tipo institucijos

2007 m.

4-oji funkcijø grupë
(regioninës politikos
ágyvendinimas)

Didesnës teisës
regionø plëtros tarybai

Priima sprendimus atliekant
2 gr. funkcijas
Vyriausybës
atstovas
(ir tarnyba)

Priima sprendimus atliekant
3 ir 4 gr. funkcijas

Apskrities
virðininkas

Regiono plëtros
taryba
Administracija

2011 m.
Vyriausybës
atstovas

Regiono (apskrities) taryba ir
vykdomoji institucija bei
administracija
Dekoncentruotø
administracijø
tipo institucijos

5 regioninës savivaldos
modelis

7 pav. Antrasis variantas

3. Siekiant surasti tinkamiausià valdymo regioniniu lygmeniu kombinacijà, bûtina ávertinti
kitose Europos ðalyse vykdomø pertvarkymø šiuo
lygmeniu tendencijas (þinomos dvi pagrindinës
tendencijos, susijusios su valdymo regioniniu lygmeniu organizavimu).
4. Siekiant surasti tinkamiausià valdymo regioniniu lygmeniu kombinacijà, bûtina pasinaudoti kitø ðaliø patirtimi ir þinomomis tradicinëmis kombinacijomis (þinomos keturiø ðaliø grupiø tradicinës kombinacijos).
5. Regioninis valdymas neturëtø bûti sutapatintas su valstybës regioninës politikos ágyvendinimu. Tik esant decentralizuotam valstybës regioninës politikos ágyvendinimo modeliui, valstybës valdymo institucijos pasidalija kompetencija su regioninës valdþios institucijomis ðioje srityje bei sudaromas biudþetas (finansinis planas,
jo pajamø ir iðlaidø dalys). Esant centralizuotam valstybës regioninës politikos ágyvendinimo
modeliui regionai net daþnai nëra tie dariniai,
kuriuose vykdoma regioninë politika, o regioni-

Iðvados
1. Regioninis valdymas – tai skirtingoms
funkcijø grupëms priskiriamø ágaliojimø padalijimo tarp skirtingiems valdymo lygiams ir pakopoms priklausanèiø teritorinio valdymo subjektø kombinacija. Tokiø kombinacijø gali bûti labai daug ir ávairiø. Be to, nëra idealios, visiems
tinkanèios kombinacijos. Todël kiekviena ðalis
(valstybë), atsiþvelgdama á bendras taisykles, savo ðalies specifikà ir kitø ðaliø patirtá (iðmoktas
pamokas), turi pasirinkti priimtiniausià variantà
(kombinacijà).
2. Regioninis valdymas yra dar sudëtingesnës vieðojo valdymo sistemos dalis. Todël, ieðkant
tinkamiausio valdymo regioniniu lygmeniu (o tai
susijæ su numatomais funkciniais instituciniais
pertvarkymais), bûtina màstyti sistemiðkai, suvokti
egzistuojanèius prieþasties–pasekmës ryðius, numatyti galimà daromø pakeitimø vienoje vieðojo
valdymo sistemos posistemëje (pvz., regioniniu
lygmeniu) poveiká kitai tos sistemos posistemei.
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2005 m.

1-oji funkcijø grupë
(savivaldybiø veiklos
administracinë
prieþiûra)

2-oji funkcijø grupë
(valstybinë prieþiûra ir
kt. valstybinës
reikðmës funkcijos)

3-oji funkcijø grupë
(regioninës reikðmës
vieðøjø paslaugø
administravimas)

4-oji funkcijø grupë
(regioninës politikos
ágyvendinimas)

Apskrities
virðininkas (ir
administracija)

Vyriausybës
atstovas
(ir tarnyba)

Dekoncentruotø
administracijø
tipo institucijos

Regiono plëtros
taryba
Didesnës teisës regionø plëtros tarybai

2006 m.
Vyriausybës
atstovas
(ir tarnyba)

Apskrities
virðininkas (ir
administracija)

Regiono plëtros
taryba ir vykdomoji
agentûra

Dekoncentruotø
administracijø
tipo institucijos

2008 m.
Vyriausybës
atstovas (ir
tarnyba)

Apskrities
virðininkas (ir
administracija)

Regiono plëtros taryba ir
administracija

Dekoncentruotø
administracijø
tipo institucijos

6 regioninës savivaldos
modelis

2011 m.
Svarstytina galimybë sujungti ðias institucijas
Vyriausybës
atstovas

Apskrities
virðininkas

Regiono plëtros taryba ir
administracija

Dekoncentruotø
administracijø
tipo institucijos

5 regioninës savivaldos
modelis

8 pav. Treèiasis variantas

nës valdþios institucijos pritraukiamos dalyvauti
tik stebëtojos teisëmis (pasyvus vaidmuo).
6. Valdymo regioniniu lygmeniu modelis
(kombinacija), kuris šiandien vyrauja Lietuvoje,
yra keistinas. Jo galutinë siekiamybë – tai sistema, susidedanti ið regioniniø savivaldybiø subjektø (atliekanèiø 3–4 grupiø funkcijas), ið prefekto tipo teritoriniø valstybinio valdymo (administravimo) subjektø (atliekanèiø 1–2 grupiø
funkcijas) ir iš dekoncentruotø administracijø tipo teritoriniø valstybinio valdymo (administravimo) subjektø (vykdanèiø dalá 2 grupës funkcijø). Taèiau teoriðkai yra galimi net 3 bûdai ir skirtingas pertvarkymo tempas.
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