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Subsidiarumo principas yra taisyklė, pagal kurią 

paskirstomos funkcijos tarp skirtingų valdžios, 

visuomenės lygių, šiame analitiniame darbe – 

tarp centrinės valdžios ir savivaldos. 

Subsidiarumo principas užtikrina laisvą individų, 

bendruomenių, savivaldybių ir kitų smulkių 

subjektų veikimą, į kurį aukštesnio lygio valdžia 

gali įsikišti tik tuomet, jei šie nepajėgia veikti 

patys. 

Taikant subsidiarumo taisyklę, visų pirma turi 

būti siekiama valdžios funkcijų decentralizacijos. 

Decentralizacijos pranašumai: geresnis 

paslaugų teikimas vartotojams dėl disponavimo 

pirmine informacija būnant arčiau gyventojų; 

didesnis valdžios atskaitingumas gyventojams; 

didesnė inovatyvių sprendimų tikimybė; mažesni 

stebėsenos kaštai ir stabilesnė valdžios sistema, 

kurią nulemia paskirstyti galios centrai. 

Pagal skirtingą savivaldos autonomijos lygį, 

decentralizacija gali būti atliekama 

dekoncentracijos, delegacijos arba  devoliucijos 

būdais. 

 

 

 

 

Siekiant didesnio valdžios atskaitingumo, taikant 

subsidiarumo principą turėtų būti siekama 

fiskalinės decentralizacijos, tai yra, kad 

savivaldybės surinktų ir išleistų panašų pinigų 

kiekį. 

 

 

SUBSIDIARUMO PRINCIPAS. SAMPRATA 

IR KRITERIJAI 

Subsidiarumo principas – laisvas individų, 

bendruomenių, savivaldybių ir kitų smulkių 

subjektų veikimas, į kurį aukštesnio lygio 

valdžia gali įsikišti tik tuomet, jei šie 

nepajėgia veikti patys. 

Valdžios funkcijas pagal subsidiarumo 

principą reikėtų kelti į centrinį valdžios lygį 

tuomet, kai savivaldybės nesusitvarko su 

funkcijomis, jos vykdomos neefektyviai ir 

pagal šiuos kriterijus: 

 Vartotojų poreikiai būna labai 

homogeniški ir / arba geografiškai tolygūs; 

 Pasireiškia didelė masto ekonomija; 

 Nėra siekiama konkurencijos; 

 Pasireiškia didelis naudos išsiplėtimas. 
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ĮVADAS 

 

Funkcijų pasiskirstymas tarp centrinės ir 

vietinės valdžios yra iki šiol sprendžiamas 

klausimas. Pasaulyje šalių, ypatingai 

besivystančių, ekonomikos palaipsniui vis 

labiau decentralizuojasi (valdžios funkcijos 

keliamos į žemesnius lygius), tad kyla didesnis 

poreikis išsamiau ištirti valdžios funkcijų 

pasiskirstymo sistemą. Viena vertus, optimalus 

pasiskirstymas kiekvienoje šalyje dėl unikalių 

ypatumų būtų vis kitoks. Kita vertus, moksliniais 

tyrimais siekiama rasti labiau ne faktinį 

atsakymą, o algoritmą, kuriuo remiantis šias 

funkcijas būtų galima įvertinti neatsižvelgiant į 

tokias aplinkybes, kaip šalies dydis, valdymo 

sistema ir pan. 

Analizuojant funkcijų pasiskirstymą tarp 

centrinės ir vietinės valdžios vienu iš 

svarbiausiu principu laikomas subsidiarumas. 

Pagal šią taisyklę valdžios funkcijas reikėtų 

vykdyti žemesniame lygmenyje, nebent 

savivalda su šiomis funkcijomis nesusitvarko ir 

jas efektyviau vykdyti aukštesniame lygmenyje. 

Todėl reikia ištirti, kokiais kriterijais remiantis 

būtų nuspręsta, kad tam tikrą funkciją verta kelti 

į aukštesnį valdžios lygį. 

Subsidiarumo taisyklė dažnai būna numatyta 

valstybės teisės aktuose, tačiau kyla 

neaiškumų dėl jos taikymo. Pavyzdžiui, 

Lietuvos Konstitucijoje subsidiarumo principas 

nėra įtvirtintas tiesiogiai, tačiau jis netiesiogiai 

išvedamas iš kitų joje įtvirtintų teisės normų ir 

principų. Visgi subsidiarumo principo taikymas 

Lietuvos valdžios sistemoje yra siektinas, bet 

nėra aišku, ar tai vyksta sistemiškai, pagrįstai, 

nes nėra numatytos jokios kriterijų, stebėsenos 

ar vertinimo sistemos. 

Atsižvelgiant į tai, šio analitinio darbo tikslas yra 

suformuluoti ir pagrįsti kriterijus, kuriais 

remiantis būtų įgyvendinamas valdžios funkcijų 

pasiskirstymas tarp centrinės ir vietinės 

(savivaldybės) valdžios lygių taikant 

subsidiarumo principą. 

1. KAS YRA SUBSIDIARUMAS? 

 

Teorijoje ir praktikoje dažniausiai vartojama 

subsidiarumo principo sąvoka nėra vienalytė. 

Subsidiarumas paprastai reiškia Europos 

Sąjungoje (ES) egzistuojantį valdžių 

pasidalijimą. Subsidiarumo principu siekiama 

užtikrinti tam tikrą žemesnio lygio valdžios 

institucijų nepriklausomumą nuo aukštesnės 

valdžios institucijų. Tai reiškia, kad kelių lygių 

valdžios institucijos dalijasi įgaliojimais.  

Taikant subsidiarumo principą ES neturi teisės 

imtis veiksmų tam tikroje srityje, jei valstybės 

narės gali ją veiksmingai reglamentuoti centriniu, 

regioniniu arba vietos lygmenimis. Kita vertus, 

pagal šį principą ES suteikiama teisė vykdyti 

savo įgaliojimus, jei valstybės narės negali 

tinkamai pasiekti numatyto veiksmo tikslų ir jei 

veiksmais ES lygmeniu gali būti sukurta pridėtinė 

vertė (Chateau, 2016). 

Lietuvoje subsidiarumo principas apibrėžiamas 

LR Viešojo administravimo įstatyme. Nurodoma, 

kad viešojo administravimo subjektų sprendimai 

turi būti priimami ir įgyvendinami tuo viešojo 

administravimo sistemos lygiu, kuriuo jie yra 

efektyviausi (LR Viešojo administravimo 

įstatymas). 

Tačiau, atsižvelgiant į subsidiarumo principo 

kilmę, jo reikšmė yra platesnė. Pirmasis 

subsidiarumo principą XVI–XVII a. aprašė 

Althusius, dar vadinamas federalizmo tėvu. Jis 

teigė, kad visuomenė, bendruomenės yra iš 

esmės svarbios padedant individams tenkinti jų 

poreikius (Føllesdal, 2013).  

Būtent čia atsiranda esminė subsidiarumo 

principo sąsaja su laisve: tai, kad individai yra 

laisvi veikti ir tenkinti savo poreikius, o valdžios 

vaidmuo yra ne reguliuoti, o paremti individų 

veiklos laisvę (Føllesdal, 2013). 

Išsamiau subsidiarumo taisyklė plėtota 

katalikiškame mokyme – XIX a. pabaigoje 

popiežius Leonas XIII savo veikale Rerum 

Novarum rašė, kad valstybė turi įgalinti žmones 
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veikti laisvai, o ne juos išnaudoti ir kištis į 

kasdienį gyvenimą (Føllesdal, 2013). Jis aiškino, 

kad žmogus yra senesnis už valstybę (Sirico, 

2014). Subsidiarumo koncepciją katalikiškame 

mokyme toliau vystė Pijus XI (XX a. pradžioje). 

Jis teigė, kad subsidiarumo koncepcija 

pasireiškia nuo pat individo – aukštesnio lygio 

intervencija gali būti tik tada, kai subjektas negali 

susitvarkyti pats (Føllesdal, 2013). Pats terminas 

„subsidiarumas” yra kilęs iš lotyniško žodžio 

subsidium, reiškiančio pagalbą (Sirico, 2014). 

Taigi subsidiarumo taisyklė teorijoje ir praktikoje 

turi ne vieną interpretaciją. Apibendrinus, šiame 

analitiniame darbe subsidiarumo principu 

laikoma tokia samprata, kuri numato laisvą 

individų, bendruomenių, savivaldybių ir kitų 

smulkių subjektų veikimą, į kurį aukštesnio 

lygio valdžia gali įsikišti tik tuomet, jei šie 

nepajėgia veikti savo nuožiūra. 

Toliau analitiniame darbe nagrinėjamas 

subsidiarumo principo taikymas šalies viduje 

tarp centrinės valdžios ir savivaldos. 

 

2. KODĖL FUNKCIJŲ VYKDYMAS 

ŽEMENSIAME VALDŽIOS LYGYJE 

YRA GERAI? 

Subsidiarumas praktikoje dažnai sutapatinamas 

su decentralizacija. Visgi tai nėra tas pats 

reiškinys. Kai buvo parodyta pirmoje dalyje, 

subsidiarumas reiškia taisyklę, pagal kurią 

valdžios funkcijos turėtų būti vykdomos kuo 

žemesniame valdžios lygmenyje, nebent šis 

lygmuo nėra pajėgus susitvarkyti su funkcijų 

vykdymu (taip pat atsižvelgiant į kitus 3 dalyje 

aprašomus kriterijus) – tuomet funkcijos 

vykdymas turėtų atitekti aukštesniam valdžios 

lygiui. Tuo tarpu decentralizacija yra valdžios, 

įgaliojimų ir atsakomybės perkėlimas iš 

aukštesnio į žemesnį valdžios lygmenį (Pasaulio 

Bankas, 2016). 

Decentralizacija yra kompleksinė, daugialypė 

koncepcija. Ji gali reikšti politinę, fiskalinę, 

administracinę arba rinkos decentralizaciją. 

Dažniausiai šie tipai yra susiję. Pavyzdžiui, 

vykstant fiskalinei decentralizacijai pasireiškia ir 

politinė decentralizacija. 

I. Administracinė decentralizacija – tai 

skirtinguose viešojo valdymo lygiuose ar 

valstybės valdymo pakopose veikiančių subjektų 

funkcijų ir atsakomybės perskirstymas į žemesnį 

lygį. Kitaip sakant, administracinė 

decentralizacija būna tuomet, kai atsakomybė 

vykdyti tam tikras viešąsias funkcijas 

perduodama iš centrinių valstybės valdymo 

subjektų teritoriniams valstybės valdymo 

subjektams arba vietos ir regioninėms 

savivaldybėms. 

Remiantis Pasaulio banko duomenimis, 

administracine decentralizacija siekiama 

perskirstyti įgaliojimus, atsakomybes ir 

finansinius išteklius tam, kad viešosios 

paslaugos būtų teikiamos skirtinguose valdžios 

lygmenyse. 

1) Dekoncentracija. Tai silpniausia 

decentralizacijos forma. Jos metu 

perskirstomi sprendimų priėmimo 

įgaliojimai ir finansinė, vadybinė 

atsakomybė tarp skirtingų centrinės 

valdžios lygmenų. Taikant 

dekoncentraciją, atsakomybės gali būti 

perskirstomos iš centrinės valdžios 

įgaliotinių sostinėje tiems, kurie dirba 

regionuose, rajonuose. Taip pat gali 

būti stiprinami vietos administraciniai 

pajėgumai prižiūrint centrinės valdžios 

atstovams. 

2) Delegacija. Tai platesnė 

decentralizacijos forma. Jos metu su 

viešosiomis funkcijomis susijusių 

sprendimų priėmimo atsakomybė ir 

administravimas perleidžiamas pusiau 

autonominėms institucijoms (toms, 

kurios nėra visiškai kontroliuojamos 

centrinės valdžios, tačiau jai 

atskaitingos). Šios institucijos gali 

apmokestinti savo teikiamų paslaugų 

vartotojus. 
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3) Devoliucija. Šio tipo decentralizacija 

grindžiama daugiausiai politinė 

decentralizacija. Devoliucijos metu 

sprendimų priėmimas, finansavimas ir 

vadyba perduodama dalinę autonomiją 

turintiems vietinės valdžios 

padaliniams (savivaldybės įmonėms). 

Tokioje sistemoje vietinės valdžios turi 

aiškias ir teisiškai pripažintas 

geografines ribas, atskiriančias 

teritorijas, kuriose atliekamos 

viešosios funkcijos. 

Pagal autonomijos lygį šie administracinės 

decentralizacijos tipai pasiskirsto taip 

(Schneider, 2006): 

 

1 pav. Decentralizacijos tipai pagal 

autonomijos lygį. Sudaryta LLRI remiantis 

Schneider, 2006. 

 

Šiais būdais decentralizuojama viešojo valdymo 

sistema ir mažinama valstybės valdžios fiskalinė 

centralizacija. 

II. Politinė decentralizacija. Šio tipo 

decentralizacija reiškia valstybinio valdymo 

įgaliojimų perdavimą savarankiškumo 

pagrindais veikiantiems viešojo administravimo 

subjektams (Astrauskas, 2007). Vykstant 

politinei decentralizacijai, piliečiai labiau 

įtraukiami į  politines veiklas, į jų nuomonę labiau 

atsižvelgiama formuojant ir įgyvendinant viešąją 

politiką (Chattopadhyay, 2013). Labai politiškai 

decentralizuotoje sistemoje piliečiai formuoja 

interesus pagal vietos poreikius, o organizacijos 

ir partijos veikia vietos lygmeniu bei konkuruoja 

vietos rinkimuose (Schneider, 2006). 

III. Rinkos decentralizacija. Šio tipo 

decentralizacija reiškia didesnį dereguliavimą ir 

privatizaciją. Vykstant rinkos decentralizacijai 

įtraukiamos nevyriausybinės organizacijos, taip 

pat privatus sektorius (Halaskova; Halaskova, 

2014). Siekiant rinkos decentralizacijos, valdžios 

užduotis yra ne reguliuoti, bet pritaikyti tokius 

valdymo būdus, kurie sudarytų sąlygas rinkai 

vystytis pačiai. 

IV. Fiskalinė decentralizacija. Dažniausiai 

kalbant apie decentralizaciją omenyje turima 

būtent fiskalinė decentralizacija. Tai reiškia, kad 

jei vietinei valdžiai paskiriama naujų funkcijų, taip 

pat turėtų būti užtikrinamas adekvatus pajamų 

lygio pasikeitimas. Kitaip sakant, fiskalinė 

decentralizacija pasireiškia tuomet, kai 

žemesnio lygio valdžios institucijoms su 

naujomis funkcijomis (tokiomis, kaip išlaidų 

organizavimas) suteikiama ir sprendimo teisė 

dėl pajamų surinkimo (Kim, 2008). Grynoji 

fiskalinė decentralizacija reikštų sistemą, kurioje 

vietinė valdžia rinktų mokesčius ir vykdytų 

išlaidas be centrinės valdžios įsikišimo 

(Prud’homme, 2005). Žinoma, realybėje 

kraštutinių situacijų nėra. 

Fiskalinę decentralizaciją dar galima apibūdinti 

kaip fiskalinio poveikio nuleidimą iš centrinės 

valdžios į žemesnius valdžios lygmenis 

(Schneider, 2006). Taip siekiama sumažinti 

vertikalų finansinį atotrūkį, t. y. atotrūkį tarp 

decentralizuotai atliekamų išlaidų ir 

decentralizuotai surenkamų pajamų (žr. 2 pav.). 

Paprastai sakant, didelis vertikalus atotrūkis 

reiškia, kad savivaldybės išleidžia daugiau nei 

pačios surenka. Esant dideliam vertikaliam 

finansiniam atotrūkiui pagal numatytą sistemą 

vietinė valdžia gali spręsti dėl santykinai didelės 

išlaidų dalies, tuo tarpu didesnę dalį pajamų 

gauna iš centrinės valdžios. Tokiu atveju, vietinė 

valdžia labiau išlaidauja, kadangi nėra 

sukuriamas ryšys tarp pajamų ir išlaidų. Philip 

Booth teigia, kad pajamas turėtų generuoti tas 

valdžios sluoksnis, kuris jas ir išleidžia (Booth, 

2015).  

Vertikalų finansinį atotrūkį reikia mažinti todėl, 

kad jis sukuria paskatas didesnei, brangesnei ir 

labiau prasiskolinusiai valdžiai. Taip yra todėl, 

kad vietinei valdžiai gaunant didelę dalį pajamų 
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iš centrinės valdžios, jaučiama mažesnė 

atsakomybė už išleidžiamas išlaidas (mažesnis 

ryšys tarp gaunamų pajamų ir atliekamų išlaidų). 

Atlikti tyrimai rodo, kad esant didesniam 

vertikaliam finansiniam atotrūkiui, gali būti 

pakenkta ekonomikos plėtrai, didėja 

įsiskolinimas, silpnėja vietinės valdžios 

atskaitomybė žmonėms (Sorens, 2016). 

 

2 pav. Vertikalus finansinis atotrūkis 

Pastaba: išlaidų decentralizacija = vietinės 

valdžios išlaidos / (vietinės ir centrinės valdžios 

išlaidos); autonominių pajamų decentralizacija = 

vietinės valdžios autonominės pajamos / 

(vietinės ir centrinės valdžios pajamos). 

Sudaryta LLRI, remiantis Sorens, 2016. 

 

Taigi decentralizacija yra kompleksiškas ir 

daugialypis procesas–sistema, kurios 

pagrindinis skiriamasis bruožas – valdžios, 

įgaliojimų bei atsakomybės perkėlimas iš 

aukštesnio valdžios lygmens į žemesnį.  

Tačiau kodėl taikant subsidiarumo principą, visų 

pirma, stengiamasi decentralizuoti valdžios 

funkcijas? Ekonomistas Philip Booth ir kiti 

ekonomistai išskiria šiuos decentralizacijos 

pranašumus: 

1) Vietinė valdžia gali išteklių ir viešųjų 

paslaugų teikimą organizuoti taip, kad 

gyventojų poreikiai būtų patenkinti 

geriau. Vietinė valdžia yra arčiau 

gyventojų, todėl turi galimybę įvertinti 

skirtingus jų poreikius ir pritaikyti 

tinkamesnius sprendimus. Taigi 

atsiranda galimybė išnaudoti vietines 

žinias ir remiantis tuo formuoti geresnius 

viešosios politikos sprendimus (Booth, 

2015). Ekonomistas F. Hayek teigė, kad 

decentralizacija reikalinga būtent šiai 

informacijai kaupti ir panaudoti. Juk 

žmonės yra informacijos šaltinis, tad 

būnant arčiau informacijos šaltinio 

atitinkami sprendimai tampa labiau 

pagrįsti ir pritaikyti (Hayek, 1945). 

2) Vietinė valdžia tampa labiau 

atskaitingesnė žmonėms. Kadangi 

gyventojai turi galimybę migruoti tarp 

savivaldybių (angl. foot voting), vietinė 

valdžia turi didesnes paskatas veikti 

efektyviau. Kaip ir įprastose rinkose, dėl 

konkurencijos gerėtų savivaldybių 

teikiamų paslaugų kokybė, būtų judama 

labiau poreikius atitinkančių sprendimų 

link (Booth, 2015). 

3) Kuo daugiau paslaugų teikimo variantų, 

tuo didesnė tikimybė rasti inovatyvų, 

geresnį sprendimą. Kai funkcijas 

unifikuotai vykdo centrinė valdžia, ši 

tikimybė sumažėja (Booth, 2015). 

4) Stebėsenos kaštai (vartotojų poreikių, 

elgsenos monitoringas) esant 

decentralizacijai yra mažesni, nes vietinė 

valdžia veikia arčiau gyventojų (Booth, 

2015). 

5) Stabilesnė valdžios sistema. Kai galios 

šaltinis ne vienas, o keli, atsiradus 

sutrikimams, nenukenčia visa šalis – taip 

amortizuojami neigiami veiksniai.  

(Dillinger, Fay, 1999). 

Taigi pagrindinės priežastys, kodėl 

subsidiarumo taisyklė pradedama taikyti nuo 

decentralizacijos, yra geresnis gyventojų 

poreikių patenkinimas dėl artumo vartotojui, 

valdžios atskaitingumas gyventojams, didesnė 

inovatyvių sprendimų tikimybė, mažesni 

stebėsenos kaštai ir stabilesnė valdžios sistema. 

Logiška manyti, kad iškilus problemai visų pirma 

reikėtų ją spręsti arčiausiai židinio – čia 

generuojama daugiausiai informacijos apie 

problemą. Tokia informacija yra būtina siekiant 
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rasti tinkamiausią sprendimą. Ir tik tuomet, kai 

problemos išspręsti nepavyksta, problemos 

sprendimo veiksmus galima perleisti 

aukštesniam lygmeniui. 

Tačiau tai nėra pakankamai konkretus 

atsakymas norint paaiškinti, kokiais atvejais 

taikant subsidiarumo taisyklę valdžios funkcijos 

turėtų būti perkeliamos į aukštesnį lygmenį. Tam 

reikalingi detalesni kriterijai, leidžiantys 

sistematizuoti subsidiarumo principo taikymą 

kiek įmanoma objektyvesnėmis sąlygomis. 

 

3. KOKIE YRA SUBSIDIARUMO PRINCIPO 

TAIKYMO KRITERIJAI? 

Tiriant subsidiarumo principo taikymą buvo 

pastebėta, kad trūksta kriterijų, kuriais remiantis 

valdžios funkcijos keliamos į aukštesnį valdžios 

lygį. Bendro pobūdžio sąlyga nusako, jog 

funkcijos keliamos į aukštesnį lygį tuomet, kai 

žemesnis lygmuo nesusitvarko su funkcijų 

vykdymu. Tačiau nežinant konkrečių aplinkybių 

ir detalių yra neįmanoma pasakyti, ar pagrįstai 

buvo perkelta tam tikra funkcija.  

Dažniau sutinkamas kriterijus – efektyvumo. LR 

Viešojo administravimo įstatyme teigiama, kad 

viešojo administravimo subjektai savo veikloje 

turi vadovautis subsidiarumo principu, kuris 

reiškia, kad viešojo administravimo subjektų 

sprendimai turi būti priimami ir įgyvendinami tuo 

viešojo administravimo sistemos lygiu, kuriuo jie 

yra efektyviausi (LR Viešojo administravimo 

įstatymas).  

Efektyvumas yra rezultato ir sąnaudų santykis. 

Jei funkcijos perkėlimas į aukštesnį valdžios lygį 

reikštų geresnį rezultato ir sąnaudų santykį, 

vadinasi pritaikoma subsidiarumo taisyklė.  

Visgi ir šis kriterijus nėra lengvai pritaikomas, 

kadangi reikia žinoti konkrečias rezultatų ir 

sąnaudų reikšmes atskirais atvejais. Be to, 

efektyvumo kriterijus yra per siauras 

subsidiarumo taisyklei apibrėžti. Paskirstant 

funkcijas reikia atsižvelgti ir į tai, kad nebūtų 

apribota principinė laisvė veikti. 

Informatyvūs kriterijai reikalingi tam, kad būtų 

galima pagrįstai įvertinti funkcijų pasiskirstymą 

tarp centrinės ir vietinės valdžios. Šie kriterijai 

naudingi tuo, kad gali padėti įvertinti 

subsidiarumo principo taikymą net tuomet, kai 

nežinomos tikslios situacijos charakteristikos. 

Prieš taikant žemiau išvardintus kriterijus, turėtų 

būti užtikrinta principinė laisvė subjektams veikti 

žemesniame lygmenyje, šiuo atveju, vietos 

valdžiai. Taikant subsidiarumo taisyklę, kai 

žemesnis valdžios lygmuo nesusitvarko su 

funkcijomis, jos vykdomos neefektyviai – 

funkcijas reikėtų perkelti į aukštesnį valdžios lygį. 

Objektyvesniam sprendimui, kaip taikyti 

subsidiarumo principą ir kur kelti valdžios 

funkcijas, padeda tokie kriterijai, kaip vartotojų 

poreikių diferenciacija, masto ekonomija, 

konkurencija ir naudos išsiplėtimas. Apie 

kiekvieną iš jų plačiau: 

A. Vienu svarbiausių kriterijumi 

sprendžiant dėl subsidiarumo principo taikymo 

įvardijama vartotojų poreikių diferenciacija 

(Kim, 2008). Vartotojų poreikiai gali būti 

homogeniški arba heterogeniški. Homogeniški 

vartotojų poreikiai pasižymi vienodomis 

savybėmis, pavyzdžiui, visi šalies gyventojai turi 

panašų gynybos poreikį. Tuo tarpu heterogeniški 

poreikiai varijuoja. Tą iliustruoti galėtų socialinės 

paslaugos: senyvo amžiaus asmenys, neįgalūs 

asmenys, socialinės rizikos vaikai – visi šie 

gyventojai turi skirtingą socialinės paslaugos 

poreikį. Heterogeniškus, skirtingus vartotojų 

poreikius geriau patenkintų vietinė valdžia. 

Savivalda veikia arčiau vartotojo, tad jai lengviau 

įvertinti, kokią paslaugą ir kaip suteikti, kad 

gyventojo poreikiai būtų patenkinti geriausiai. 1 

lentelėje pateikta, į kurį valdžios lygmenį turėtų 

būti paskirtos funkcijos, vertinant gyventojų 

poreikių homogeniškumą / heterogeniškumą. 

Vartotojų poreikiai gali būti ne tik 

vienodi/nevienodi, bet ir netolygiai pasiskirstę 

šalyje. Pavyzdžiui, savivaldybei, kuri ribojasi su 

jūra ar kitu dideliu vandens telkiniu, yra aktualu 

teikti gelbėjimo ir paplūdimių priežiūros 
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paslaugas. Likusiai šalies daliai šios paslaugos 

nėra reikalingos. Vadinasi, esant netolygiam 

vartotojų poreikių pasiskirstymui, valdžios 

funkcijos priskyrimas savivaldybėms, kurioms tai 

aktualu, yra geresnis sprendimas. Ir atvirkščiai – 

yra tokių vartotojų poreikių, kurie tolygiai 

pasiskirstę šalyje, tokiu atveju funkcijos vykdymą 

gali atlikti centrinė valdžia. Pavyzdžiui, mokesčių 

administratoriaus paslaugos. Suprantama, kad 

šį poreikį gyventojai turi visose savivaldybėse, 

nepriklausomai nuo geografinių ypatumų, tad 

centrinė valdžia galėtų imtis šios funkcijos (žr. 1 

lentelę). 

Kita vertus, būtų galima teigti, kad jei centrinė 

valdžia sukurtų daugiau vietinių padalinių, 

skirtingi vartotojų poreikiai būtų patenkinami ne 

ką prasčiau. Visgi čia svarbu įvertinti tai, kad tam 

tikros funkcijos atlikimas neapsiriboja tik 

vykdymu. Pagal LR viešojo administravimo 

įstatymą, viešąjį administravimą sudaro ne tik 

administracinių paslaugų teikimas, bet ir 

administracinių sprendimų priėmimas, įstatymų 

ir administracinių sprendimų įgyvendinimo 

kontrolė ir t.t. Tai reiškia, kad centrinei valdžiai 

įsteigus daug vietinių padalinių, kurie vykdytų 

paskirtas funkcijas, to nebus galima laikyti 

valdžios funkcijos nuleidimu žemyn, jei šie 

padaliniai negalės priimti sprendimų ir įgalinti kitų 

visuomenės subjektų (kaip bendruomenės, 

nevyriausybinės organizacijos ir pan.). 

Teigti, kad funkcija iš vieno valdžios lygio atiteko 

kitai, galima esant paslaugų teikimo (vykdymo), 

sprendimų priėmimo, įgyvendinimo kontrolės ir 

smulkesnių visuomenės subjektų įgalinimo veikti 

perdavimui. Žinoma, dalinis perdavimas 

(pavyzdžiui, tik vykdymo), turi didesnę reikšmę 

nei jokio perdavimo, tačiau be sprendimo ir 

kontrolės teisių tai nėra pilnavertis procesas. 

B. Antrasis kriterijus – masto 

ekonomija (Kim, 2008). Ji pasireiškia tuomet, 

kai didėjant pagaminamų prekių / teikiamų 

paslaugų kiekiui, jų kaštai mažėja. Šiuo atveju 

mažai pasireiškiančią masto ekonomiją 

iliustruoja socialinės paslaugos. Jei šios 

paslaugos teikiamos dideliam gyventojų skaičiui, 

jas papildomai suteikti dar vienam gyventojui 

nebus pigiau. Šiuo atveju nekinta nei pašalpų 

dydis, nei socialinių darbuotojų darbo 

užmokestis ir pan. Tačiau jei masto ekonomija 

pasireiškia, geriau paslaugas teikti 

aukštesniame valdžios lygmenyje, nes bus 

pagaminta daugiau prekių / suteikta daugiau 

paslaugų ir tai lems mažesnius kaštus. Tokiu 

būdu funkcijos vykdymas tampa efektyvesnis. 

Didelis masto ekonomijos efektas yra susijęs su 

fiksuotais kaštais. Paprastai savivaldybės neturi 

pakankamai finansinių ir kitų išteklių, kad galėtų 

sau leisti turėti po atskirą oro uostą ar laivyną. 

Mažai fiksuotų kaštų tenka tokioms paslaugoms 

kaip atliekų surinkimas. Tad akivaizdu, kad 

didelių fiksuotų kaštų reikalaujančias paslaugas 

turėtų teikti centrinė valdžia. 

C. Trečias kriterijus – konkurencija 

(Kim, 2008). Paprastai konkurencija yra 

siektinas dalykas – jos dėka mažėja kaina, auga 

kokybė, iš esmės gerėja vartotojų poreikių 

tenkinimas. Daugumos viešųjų paslaugų atvejų 

konkurencija taip ir pasireiškia. Pavyzdžiui, tėvai 

pasirenka vaikus ugdyti geresnėje mokykloje, 

tad mokyklos tarpusavyje konkuruoja, kad 

pritrauktų daugiau moksleivių ir atitinkamai 

daugiau lėšų per mokinio krepšelį. Tokias 

paslaugas, kurioms konkurencija suteiktų 

akstiną kokybei gerėti, geriau perleisti vietinei 

valdžiai, kad savivaldybės galėtų konkuruoti 

tarpusavyje. Juk tam, kad vyktų konkurencija, 

reikalingi bent du subjektai. 

Visgi, yra funkcijų, kurioms konkurencija būtų 

kliūtis efektyviai veikti ir bendram valstybės 

stabilumui užtikrinti. Pavyzdžiui – centriniai 

bankai. Jei kiekviena vietinė valdžia turėtų po 

atskirą centrinį banką, būtų nepatogu 

kiekvienoje savivaldybėje atsiskaityti skirtingais 

pinigais. Tikėtina, būtų paveiktas ir 

makroekonominis stabilumas. Taigi tokio tipo 

paslaugas geriau teikti centralizuotai. 
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D. Naudos išsiplėtimas (Kim, 2008).  

Šis kriterijus parodo, kaip išoriniai efektai gali 

paskatinti centralizaciją. Naudos išsiplėtimas – 

tai toks procesas, kai nauda, teikiama vienos 

savivaldybės organizacijų, išsiplečia ir teikia 

naudą kitų savivaldybių gyventojams. Tokiais 

atvejais kyla „zuikio“ problema (angl. „free 

rider“): kai vienas subjektas nemokamai 

naudojasi gėrybėmis, už kurias moka kitos 

savivaldybės subjektas. Žinoma, tam tikro 

masto naudos išsiplėtimas visuomet 

egzistuoja. Tačiau esant didelio masto naudos 

išsiplėtimui, savivaldybių gyventojai, mokantys 

už tam tikrų paslaugų, funkcijų vykdymą, 

praranda paskatas, kadangi bet kas kitas gali 

naudotis šiomis gėrybėmis. „Zuikio“ problemos 

nebūna, kai daugiausiai naudą gauna tie, kurie 

už ją sumoka. Todėl nesant (arba esant 

mažam) naudos išsiplėtimui, funkcijas gali 

vykdyti vietinė valdžia. O kai naudos 

išsiplėtimas yra reikšmingas – centrinė valdžia 

(žr. 1 lentelę). 

 

1 lentelė. Subsidiarumo principo taikymo 

kriterijai. 

Kriterijus Funkcijas 
priskirti 

savivaldai 

Funkcijas 
priskirti 
centrinei 
valdžiai 

Vartotojų 
poreikių 
diferenciacija 

Heterogeniški 
(skirtingi) 
poreikiai 

Homogeniški 
(vienodi 
poreikiai) 

Vartotojų 
poreikių 
diferenciacija 

Geografiškai 
netolygūs 
poreikiai 

Geografiškai 
tolygūs 
poreikiai 

Masto 
ekonomija 

Maža masto 
ekonomija; 
maži fiksuoti 
kaštai 

Didelė masto 
ekonomija; 
dideli fiksuoti 
kaštai 

Konkurencija Didelė 
konkurencija 

Maža arba 
jokios 
konkurencijos 

Naudos 
išsiplėtimas 

Mažas naudos 
išsiplėtimo 
efektas 

Didelis naudos 
išsiplėtimo 
efektas 

 

Išvardinti kriterijai padeda atsakyti į klausimą, 

kuriam valdžios lygiui reikėtų priskirti tam tikras 

funkcijas. Visgi nuodugniam tyrimui reikia 

konkrečių charakteristikų, pavyzdžiui, 

savivaldybės dydžio. Jei savivaldybė maža, su 

priskirta funkcija ji gali nesusitvarkyti dėl išteklių 

(tiek finansinių, tiek žmogiškųjų) trūkumo. 

Praktinį funkcijų perskirstymą atspindi 

Norvegijos pavyzdys. Šiuo metu valstybė 

įgyvendina savivaldybių sujungimo reformą – 

identifikavus, kad vietos valdžia neefektyviai 

vykdo savo funkcijas, nuspręsta sujungti kai 

kurias savivaldybes ir iš naujo apsvarstyti bei 

paskirstyti funkcijas. Šiai reformai poreikis buvo 

įžvelgtas tuomet, kai pastebėta, kad 

savivaldybės yra per smulkios, turi per mažai 

išteklių, kad tinkamai vykdytų paskirtas 

funkcijas. Su savivaldybių sujungimo reforma 

numatyta joms perduoti daugiau funkcijų 

(Norvegijos vietinės valdžios ir regioninės 

plėtros ministerijos ataskaita, 2015–2016). 

Komitetas, kuris buvo sudarytas įvertinti 

paslaugų teikimo paskirstymą, pasiūlė tai 

padaryti pagal tokius kriterijus kaip finansinis 

pajėgumas, sukaupta reikalinga patirtis, 

efektyvus paslaugų teikimas, pasirinkimo laisvė 

ir pan. Valdžios teigimu, pagrindiniai du dalykai, 

į kuriuos reikia atsižvelgti, tai būtinybė užtikrinti, 

kad naujosios savivaldybės būtų pajėgios 

vykdyti paskirtas funkcijas (pakankamas išteklių 

kiekis) bei kad tas pačias užduotis būtų galima 

atitinkamai vykdyti ir už savivaldybės ribų, t. y. 

būtų atsižvelgiama į populiacijos tankumą ir 

geografinį atstumą (Norvegijos vietinės valdžios 

ir regioninės plėtros ministerijos ataskaita, 

2015–2016). 

Šis pavyzdys parodo, kad siekiant efektyvaus 

funkcijų paskirstymo būtina paisyti konkrečių 

aplinkybių, savivaldybių charakteristikų, šalies 

geografinių ypatumų, populiacijos pasiskirstymo 

ir t. t. Šiame analitiniame darbe pateikti kriterijai 

gali tarnauti kaip patariamasis įrankis, 

padedantis aiškiau nuspręsti, kada verta tam 

tikras valdžios funkcijas perkelti į aukštesnį lygį. 
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Tačiau svarbu suprasti, kad pagrindinis funkcijų 

perkėlimo aukštyn momentas yra tada, kai 

savivaldybė nebesugeba jų vykdyti (žinoma, 

reikia atsižvelgti ir į tai, ar buvo užtikrintas 

vertikalaus finansinio atotrūkio mažinimas; 

savivaldybėms funkcijas vykdyti gali nepasisekti 

ir todėl, kad nėra suderintas pajamų–išlaidų 

mechanizmas). 

 

IŠVADOS 

1. Subsidiarumo principu laikoma 

tokia samprata, kuri numato laisvą individų, 

bendruomenių, savivaldybių ir kitų smulkių 

subjektų veikimą, į kurį aukštesnio lygio valdžia 

gali įsikišti tik tuomet, jei šie nepajėgia veikti savo 

nuožiūra. 

2. Vietos valdžiai turėtų būti užtikrinta 

principinė laisvė veikti, o funkcijų perkėlimas 

centrinei valdžiai, taikant subsidiarumo taisyklę, 

turėtų būti vykdomas tuomet, kai savivalda 

nesusitvarko su funkcijomis, jos vykdomos 

neefektyviai. Objektyvesniam sprendimui, kaip 

taikyti subsidiarumo principą ir kur kelti valdžios 

funkcijas, padeda šie kriterijai: 

A. Vartotojų poreikių diferenciacija – 

funkcijas kelti į centrinį lygį tuomet, kai 

poreikiai labai homogeniški ir / arba 

geografiškai tolygiai pasiskirstę; 

B. Masto ekonomija – funkcijas kelti 

į centrinį lygį tuomet, kai pasireiškia stipri 

masto ekonomija; 

C. Konkurencija – funkcijas kelti į 

centrinį lygį tuomet, kai nėra 

pageidaujama konkurencija tarp 

savivaldybių teikiant tam tikras viešąsias 

paslaugas; 

D. Naudos išsiplėtimas – funkcijas 

kelti į centrinį lygį tuomet, kai pasireiškia 

didelis naudos persidavimas tarp 

savivaldybių. 

3. Savivaldybėse vertikalus finansinis 

atotrūkis turėtų būti kuo mažesnis. Svarbu 

mažinti atotrūkį tarp decentralizuotai atliekamų 

išlaidų ir decentralizuotai sugeneruojamų 

pajamų. 
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