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ĮŢANGA
Kiekvienam šalies piliečiui rūpi, kokioje politinėje ir administracinėje erdvėje
priimami jo kasdieniam gyvenimui svarbiausi sprendimai. Savivaldybėse šių sprendimų įtaka
geriausiai matoma, greičiausiai pasireiškia ir kaip niekur kitur detaliausiai analizuojama, nes
savivaldybėse priimami sprendimai, susiję su viešųjų paslaugų teikimu savivaldybių gyventojams.
Savivaldybių tarybos arba savivaldybių bendruomenių narių demokratiškai išrinktos
atstovybės, negalėtų pačios savaime uţtikrinti nei rinkėjams duotų paţadų nei įgyvendinti vietos
gyventojams svarbius ir jų kasdieniam gyvenimui tiesioginę įtaką darančius sprendimus,
neturėdamos efektyviai funkcionuojančios atstovaujamosios institucijos bei savivaldybės tarybos
sprendimų

įgyvendinimą

organizuojančios

administracijos. Savivaldybės administracijai

ir

kontroliuojančios

įstaigos

–

savivaldybės

tenka nelengvas ir atsakingas uţdavinys –

įgyvendinti tiek įstatyme deleguotas funkcijas, tiek savivaldybių politikų sprendimus, uţtikrinti
nuolatinį ir tinkamą viešųjų paslaugų teikimą. Savivaldybės administracija savo paskirtį gali
uţtikrinti per efektyviai veikiančius struktūrinius padalinius, kuriems aiškiai nustatytos funkcijos,
apibrėţti

sprendimų

priėmimo,

atskaitomybės,

kontrolės

mechanizmai.

Savivaldybės

administracijos struktūra turi būti nustatyta taip, kad būtų efektyviausiai tenkinami bendruomenės
narių viešieji poreikiai, uţtikrintas viešųjų paslaugų teikimas, atsiţvelgiant į finansines savivaldybės
galimybes, ţmoniškųjų išteklių situaciją. Struktūra turi būti tokia, kad atstovaujamoji ir vykdomoji
savivaldybės institucijos tinkamai vykdytų įstatymuose nustatytas savivaldybių funkcijas, kad
savivaldybės administracijoje dirbtų kompetentingas personalas, gebantis uţtikrinti funkcijų
vykdymą.
Tobuliausios savivaldybės administracijos struktūros formulės nėra ir negali būti, nes
tik kiekvienos savivaldybės politikai, kurios ėmėsi šio sudėtingo uţdavinio – tinkamai įgyvendinti
savivaldybės bendruomenėms laiduotą vietos savivaldos teisę, geriausiai ţino konkrečios
savivaldybės sąlygas, objektyvią situaciją. Todėl neatsitiktinai savivaldybės administracijos
struktūros nustatymas priskiriamas savivaldybės išimtinei kompetencijai, nustatytai Konstitucijoje
ir įstatymuose.
Savivaldybių administracijų struktūrų galimybių studijos tikslas – ištirti savivaldybių
administracijų struktūrų ypatumus, reglamentavimą, įvertinti vidaus administravimo kokybę ir
pateikti siūlymus, kaip jų reglamentavimą tobulinti, kad būtų uţtikrinta optimali savivaldybių
administracijų veiklos kokybė.
Tikslui pasiekti galimybių studija suskirstyta į teorinę ir analitinę dalis, pateikiamos
išvados ir pasiūlymai. Kadangi tiek funkcijas, tiek administravimo kokybę, tiek savivaldybių
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administracijų struktūras įmanoma analizuoti tik remiantis galiojančiomis teisinėmis normomis,
apţvelgiama teisinė bazė, reglamentuojanti savivaldybių administracijų struktūrų sudarymą.
Galimybių studijos teorinėje dalyje teoriškai analizuojama, kas yra organizacinė
struktūra, jos tipai, koks yra centralizacijos/decentralizacijos laipsnis ir jo įtaka organizacinei
struktūrai, kas yra valomumo norma ir jos „aukštis“, kiti klausimai.
Analitinėje dalyje konkrečiai tiriamos pagal atitinkamus kriterijus pasirinktų
savivaldybių administracijos, seniūnijos, pateikiamos diagramos.
Remiantis teorine ir analitine dalimi, įvertinant tyrimo ir apklausų metu gautus
respondentų atsakymus, siekiant uţtikrinti darbe keliamų tikslų įgyvendinimą, pateikiamos
rekomendacijos.
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1. TEORINĖ DALIS
1.1. SAVIVALDYBĖ, JOS INSTITUCINĖ SĄRANGA, SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS VIETA, JOS STRUKTŪRA, TIPAI, KRITERIJAI,
PAGAL KURIUOS STRUKTŪRA NUSTATOMA, TEISĖS AKTAI,
REGLAMENTUOJANTYS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
STRUKTŪRĄ

Demokratinės valstybės valdymas negali būti sutelkiamas vienos ar kelių
aukščiausiųjų valstybės valdţios institucijų „rankose“ ir vykdomas vien centralizuotai. Esant
decentralizacijai, centrinės valdţios funkcijos perduodamos savivaldybėms 1 .
Lietuvos teisinėje bazėje savivaldybės apibrėţimas ne kartą keitėsi. Pagal Konstituciją
savivaldybė- tai įstatymo numatyto administracinio vieneto bendruomenė, turinti Konstitucijoje
laiduotą savivaldos teisę. Pagal

Lietuvos respublikos Konstituciją savivaldybėmis vadinamos

valstybės teritorijos administracinių vienetų bendruomenės
Konstitucijoje

– teritorinės bendruomenės.

terminas „savivaldybė“ vartojama ne tik administracinio

vieneto teritorinės

bendruomenės, bet ir savivaldos institucijų prasme (pvz. 73 str. 1 d. – piliečių skundus dėl valstybės
ar savivaldybių pareigūnų nagrinėja Seimo kontrolieriai; 120 str. 2 d. – savivaldybės pagal
Konstitucijos ir įstatymų apibrėţtą kompetenciją veikia laisvai ir savarankiškai; 121 str. 1 d. –
savivaldybės sudaro ir tvirtina savo biudţetą; 123 str. 2 d. – ar savivaldybės laikosi Konstitucijos ir
įstatymų, ar

vykdo Vyriausybės sprendimus priţiūri Vyriausybės atstovai.) Savivaldybės

apibrėţimas įtvirtintas ir

Vietos savivaldos įstatyme.
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Jame nustatyta, kad savivaldybė – tai

įstatymo nustatytas valstybės teritorijos administracinis vienetas, kurio bendruomenė turi
Konstitucijoje laiduotą savivaldos teisę, įgyvendinamą per to valstybė teritorijos administracinio
vieneto nuolatinių gyventojų išrinktą savivaldybės tarybą ir jos sudarytas, jai atskaitingas
vykdomąją ir kitas savivaldybės institucijas ir įstaigas. Savivaldybė yra viešasis juridinis asmuo
Atitinkamų bendruomenių savivaldos teisė yra įgyvendinama per savivaldos institucijas.
Konstitucijoje yra tiesiogiai numatytos savivaldybių tarybos, kitos institucijos tiesiogiai
Konstitucijoje neįvardintos.
Savivaldybės

institucinę

sąrangą

arba

savivaldybės

politinės

ir

viešojo

administravimo funkcijas vykdančių institucijų sistemą sudaro savivaldybės atstovaujamoji
valdţios institucija – savivaldybės taryba, turinti vietos valdţios ir viešojo administravimo teises ir
pareigas ir savivaldybės vykdomoji institucija – savivaldybės administracijos direktorius (ir jo
pavaduotojai, kai tokios pareigybės steigiamos ir joms suteikiami vykdomosios institucijos
1

T.Birmontienė, E.Jarašiūnas, E. Kūris ir kt. Lietuvos Konstitucinė teisė. Vilnius: Lietuvos teisės universitetas, 2001, p.
796
2
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas// Valstybės ţinios, 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290.
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įgaliojimai), kuriam funkcijas vykdyti padeda savivaldybės administracija. Savivaldybės
administracijos sąvoka ir kompetencija nustatyta Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme.
Savivaldybės administracija yra savivaldybės įstaiga, kurią sudaro struktūriniai padaliniai, į
struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir savivaldybės administracijos filialai –
seniūnijos (savivaldybės administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai). Savivaldybės
administracijos struktūrą, jos veiklos nuostatus ir darbo uţmokesčio fondą, didţiausią leistiną
valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal

darbo

sutartis

ir

gaunančių

uţmokestį iš savivaldybės biudţeto, skaičių savivaldybės administracijos direktoriaus siūlymu
mero

teikimu

tvirtina ir keičia savivaldybės taryba, o pareigybes

tvirtina

savivaldybės

administracijos direktorius. Savivaldybės administracijos įgaliojimai nėra susiję su savivaldybės
tarybos

įgaliojimų

pabaiga.

Savivaldybės administracija turi herbinį antspaudą ir sąskaitų

bankuose.
Iš Civilinio kodekso 2.34 str. nuostatos matyti, kad savivaldybės administracija yra
viešasis juridinis asmuo, o Vietos savivaldos įstatymo 30 str. 1 d. nuostata nustato savivaldybės
administracijos sąvoką

- tai savivaldybės įstaiga, kurią sudaro

struktūriniai

padaliniai,

į

struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir savivaldybės administracijos filialai –
seniūnijos (savivaldybės administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai) tiesiogiai padedanti
vykdomajai institucijai (savivaldybės administracijos direktoriui) atlikti vykdomosios institucijos
funkcijas. Toje pačioje įstatymo dalyje nustatyta, jog administracijos struktūrą, jos

veiklos

nuostatus ir darbo uţmokesčio fondą, didţiausią leistiną valstybės tarnautojų pareigybių ir
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių uţmokestį iš savivaldybės biudţeto,
skaičių

savivaldybės administracijos direktoriaus siūlymu mero teikimu tvirtina ir keičia

savivaldybės taryba, o pareigybes tvirtina savivaldybės administracijos direktorius.
Iš įstatymo 2 dalyje nustatytos kompetencijos matyti, kad Viešojo administravimo veiklą
savivaldybės funkcijoms įgyvendinti, kurią vykdo savivaldybės administracija, galima suskirstyti į
tokias sritis:

Viešojo administravimo sritys

Savivaldybės administracijos veikla

Administracinis reglamentavimas,

Savivaldybės teritorijoje organizuoja ir

administracinių aktų įgyvendinimas ir kontrolė

kontroliuoja savivaldybės tarybos sprendimų
įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina;
Rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero
potvarkių projektus

Administracinių paslaugų teikimas

Įgyvendina įstatymų ir Vyriausybės nutarimų
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nuostatas
Viešųjų paslaugų teikimo administravimas

Administruoja viešųjų paslaugų teikimą

Vidaus administravimas

Įstatymų nustatyta tvarka organizuoja
savivaldybės biudţeto pajamų ir išlaidų bei kitų
piniginių išteklių buhalterinės apskaitos
tvarkymą, organizuoja ir kontroliuoja
savivaldybės turto valdymą ir naudojimą;
Atlieka sekretoriato, mero, tarybos narių ir
savivaldybės kontrolieriaus finansinį, ūkinį bei
materialinį aptarnavimą

Savivaldybės administracijos – savivaldybės įstaigos – veikla detaliau nustatoma
savivaldybės tarybos patvirtintuose savivaldybės administracijos veiklos nuostatuose, kurie
parengiami pagal atitinkamų įstatymų nuostatas.
Įstatymuose bei poįstatyminiuose teisės aktuose nėra nustatyta privalomų reikalavimų
savivaldybių administracijų struktūrų modeliams. Pagal Viešojo administravimo įstatymo 11 str. 2
d. nuostatą Viešojo

administravimo

įstaigos

administracijos

struktūrą nustato

viešojo

administravimo įstaigos vadovas ar viešojo administravimo įstaigos steigėjas, vadovaudamiesi
įstatymais ar jų pagrindu priimtais teisės aktais ir atsiţvelgdami į nustatytus viešojo
administravimo

įstaigos

tikslus

ir

uţdavinius, strateginius ar metinius veiklos planus ir

patvirtintą valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičių.3
Tačiau Viešojo administravimo įstatymas nustato reikalavimus struktūros elementams
(padaliniams – departamentui (valdybai), skyriui (biurui, tarnybai) bei poskyriui (grupei). Pagal šio
įstatymo 4 straipsnį departamentas (valdyba) steigiamas, jeigu administruojant pavestą sritį
būtina spręsti sudėtingus uţdavinius, atlikti įvairias funkcijas ir dėl to atsiranda poreikis
koordinuoti jų įgyvendinimą. Taip pat nustatyta privaloma departamento struktūra – jį turi sudaryti
ne maţiau kaip du skyriai (biurai, tarnybos). Skyrius

(biuras,

tarnyba)

paprastai

yra

departamento (valdybos) struktūrinė dalis, tačiau įstatyme nustatyta išimtis, jei administruoti
pavestoje srityje yra nepakankama funkcijų ir uţdavinių įvairovė, ar to reikalauja įstatymas. Šiuo
atveju skiriasi šių struktūrinių padalinių pareigybių skaičius (skyrių, esantį departamento sudėtyje,
sudaro 4 pareigybės, o nesantį jame – 2 pareigybės.
Skyrių (biurą, tarnybą) gali sudaryti poskyriai (grupės), kurie sudaromi iš ne maţiau
kaip 3 pareigybių.
Tuo atveju, kai reikia įgyvendinti uţdavinius ir funkcijas, kurie nepriskirti atskiriems
3

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas// Valstybės ţinios, 1999, Nr. 60-1945, 2006, Nr. 77-2975
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viešojo

administravimo įstaigos administracijos padaliniams, gali būti steigiamos pareigybės,

nepriklausančios skyriui ar departamentui (biurui, tarnybai ar valdybai). Pavyzdţiui, specialistaskalbos tvarkytojas, specialistas karo prievolei administruoti ir kiti.
Savivaldybės tarybos išimtinei kompetencijai priklauso teisė priimti sprendimus dėl
seniūnijų steigimo, panaikinimo ir skaičiaus nustatymo, t.y. teisė dalyti savo teritoriją į smulkesnius
teritorinius darinius – seniūnijas- ir juose organizuoti dalies viešojo administravimo funkcijų
vykdymą. Vietos savivaldos įstatymas nustato, kad seniūnija yra savivaldybės administracijos
filialas, veikiantis tam tikroje savivaldybės teritorijos dalyje 4 .

Taigi seniūnija yra savivaldybės

administracijos struktūros dalis. Konkrečios savivaldybės administracijos struktūrą nustato
savivaldybės tarybos sprendimai, kurie priimami įstatymų pagrindu.

4

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas// Valstybės ţinios, 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290.
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1.2. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA, VIDAUS
ADMINISTRAVIMO KOKYBĖ IR POBŪDIS
Bendrąja prasme organizavimas yra ko nors sutvarkymas į vieną visumą ar grieţtą
sistemą, kieno nors sandaros ar struktūros projektavimas, sudarymas. Organizavimo funkcijos
glaudţiai susijusios su planavimu. Planavimas formuoja bazę, kad būtų realizuoti organizacijos
tikslai, o organizavimas kaip valdymo funkcija formuoja darbinę struktūrą, kurios pagrindinis
komponentas yra ţmogus, kuriam svarbu numatyti uţdavinius, funkcijas, atsakomybę ir kiekvieno
pavaldumą 5. Organizavimo procesas struktūrizuoja darbą ir formuoja padalinius, atsiţvelgdamas į
organizacijos dydį, jos tikslus, technologiją bei personalą. Egzistuoja daugybė elementų, kuriuos
būtina struktūrizuoti, kad organizacija galėtų įvykdyti savo planus ir pasiekti uţsibrėţtą tikslą6.
Analizuojant administracijų struktūras, svarbu apibrėţti kas yra organizacijos
(institucijos) struktūra, šios struktūros tipai, kokios yra organizacijos formos bei valdymo lygiai.
Organizavimas – tai toks darbo, valdţios ir išteklių paskirstymo tarp organizacijos narių ir jų
suderinimo procesas, kuris leidţia pasiekti organizacijos tikslus7.
Civilinio kodekso, Vietos savivaldos įstatymo, Viešojo administravimo įstatymo ir
kitų teisės aktų, reglamentuojančių

savivaldybių administracijų sudarymą ir veiklą, sisteminė

analizė leidţia teigti, kad savivaldybės administracija yra savivaldybės tarybos įsteigta įstaiga,
kuri:
1) turi teisinę konstrukciją (t.y. teisinę formą- yra biudţetinė įstaiga), teisinį statusą ir
teisinį subjektiškumą (yra viešasis juridinis asmuo, turi teisės aktais nustatytas funkcijas, teises ir
pareigas);
2) turi teisės aktais nustatytą kompetenciją (vykdo viešojo administravimo funkcijas ir
įstatymais bei savivaldybės tarybos nustatytais atvejais ir viešųjų paslaugų teikimo funkcijas) ir
apibrėţtus santykius su kitomis savivaldybės ir valstybės institucijomis, įstaigomis, pareigūnais ir
tarnautojais, kitais asmenimis;
3) turi nustatytą veiklos ir ūkinį – finansinį savarankiškumą (teisę priimti ir vykdyti
priimtus sprendimus, valdyti materialius, finansinius, informacinius ir ţmoniškuosius išteklius),
4) turi paskirtą vadovą ir nustatytą struktūrą (savivaldybės administracijai vadovauja
savivaldybės administracijos direktorius, savivaldybės administraciją sudaro struktūriniai padaliniai
į struktūrinius padalinius neįeinantys tarnautojai ir darbuotojai, filialai (struktūriniai- teritoriniai
padaliniai)).
5

S. Stoškus, D. Berţinskienė. Vadyba. – Kaunas: technologija, 2005, p.120
Ten pat, p.120
7
James A.F. Stoner, R. Edward Freeman, Daniel R. Gilbert/red. I. Baranauskienė. Vadyba. Poligrafija ir informatika,
2000, p. 11
6
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Moksliniu poţiūriu savivaldybės administraciją galima nagrinėti vadovaujantis šiomis
teorijomis ir principais:
1) bendrąja sistemų teorija ir požiūriu, kad savivaldybės administracija yra tam
tikra sistema.
Sistema – tai tam tikru būdu sutvarkytų ir tam tikrais ryšiais susietų elementų vieninga
visuma, kuri pasiţymi tokiais bruoţais (poţymiais, savybėmis), kurių neturi kiekvienas tą sistemą
sudarantis elementas, paimtas atskirai8.
Savivaldybės administracija gali būti tyrinėjama kaip valdoma socialinė sistema.
2) Organizacijų teorija ir šiuo metu populiariausia- sistemine organizacijų teorija ir
požiūriu, kad savivaldybės administracija yra tam tikra žmonių organizacija:
Organizacija – tai du ir daugiau ţmonių, kurie būdami vienoje struktūroje bendrai
vykdo veiklą, siekdami bendrų organizacijos tikslų 9.

Savivaldybės administracija gali būti

nagrinėjama kaip tikslinė, valdoma socialinė- ekonominė sistema.
Nesvarbu, ar savivaldybės administracija tyrinėjama kaip įstaiga ar kaip valdoma
socialinė sistema ar kaip ţmonių organizacija- visais atvejais susidursime su jos skiriamuoju
poţymiu- organizacine struktūra.
Kiekviena organizacija, institucija, įmonė ir pan. Turi būti organizuota, tačiau vadovai
turėtų derinti organizacijos (institucijos) struktūrą prie jos tikslų ir išteklių, nes skirtingiems
tikslams pasiekti reikalingos skirtingos struktūros. Savivaldybės administracija yra savivaldybės
įstaiga, taigi ji organizuojama remiantis atitinkamais vadybiniais principais. Kad organizacijose
(institucijose) galima būtų geriau siekti uţsibrėţtų tikslų ir aiškiau suprasti jos vadybą, braiţomos
valdymo struktūrų schemos arba organigramos, kurios parodo struktūros elementus, jų
komunikacinius ryšius, hierarchiją, atskaitomybę, t.y. organizacijos (institucijos) organišką visumą.
Kas yra įstaigos, socialinės sistemos, ţmonių organizacijos organizacinė struktūra
(toliau – organizacinė struktūra) ir kokią formą ji gali įgauti?
Šiame analitinio darbo skyriuje autoriai kelia sau šiuos viso darbo bendram tikslui
pasiekti aktualius uţdavinius:
1) išsiaiškinti, kas yra organizacinė struktūra ir kaip ji sukuriama;
2) išsiaiškinti, kokie gali būti organizacinės struktūros tipai;
3) išsiaiškinti, kas yra valomumo norma ir koks gali būti organizacinės struktūros
„aukštis“;
4) išsiaiškinti, koks gali būti centralizacijos/decentralizacijos laipsnis ir kokią tai gali
daryti įtaką organizacinei struktūrai.
8

V. Damašienė. Valdymo pagrindai. Mokomoji knyga. Šiaurės Lietuva, 2002, p.45
James A.F. Stoner, R. Edward Freeman, Daniel R. Gilbert/red. I. Baranauskienė. Vadyba. Poligrafija ir informatika,
2000, p. 305-545
9
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1.2.1. Kas yra organizacinė struktūra ir kaip ji sukuriama?
Mokslinės literatūros analizė leidţia teigti, kad nėra vieno, visiems priimtino
organizacinės struktūros apibrėţimo, todėl teikiame atskirų mokslininkų, turinčių pripaţinimą ir
autoritetą šioje srityje poţiūrį ir jų suformuluotus apibrėţimus:
1. H. Mintzberg nuomone:
Organizacinė struktūra – tai visuma priemonių darbui suskirstyti į skirtingas
uţduotis ir šių uţduočių vykdymą kontroliuoti10.
2. J. Stoner, R. Freeman, D. Gilbert nuomone:
Organizacinė struktūra – tai būdas, kuriuo skirstoma, organizuojama ir
koordinuojama organizacinė veikla 11.
3. P. Zakarevičiaus nuomone:
Organizacijos organizacinę sandarą charakterizuoja organizacijoje esančių realių
formalių grupių sudėtis, kompozicija, išsidėstymas ir jų tarpusavio ryšiai 12.
4. S. Stoškaus, D. Beržinskienės nuomone:
Organizacinė struktūra gali būti suprantama kaip darbo pasiskirstymo ir
kooperacijos forma organizacijos bendrame veiklos procese. Organizacinė struktūra – organizacijos
darbuotojų ir padalinių sudėtis, kompozicija ir jų ryšiai – objektyviai formuojasi, keičiantis darbų
skaičiui ir turiniui, atsirandant naujiems darbams 13 .
Apibendrinant šiuos ir kitus mokslininkų pateiktus organizacinės struktūros
apibrėţimus bei kritiškai juos įvertinus, galima teigti, kad :
Organizacinė struktūra – tai ţmonių organizaciją sudarančių socialinių
elementų, kuriems paskirstyti tam tikri vaidmenys bei darbai ir kurie susaistyti tam tikrais
nustatytais priklausomybiniais ryšiais (pavaldumo, atskaitingumo, koordinavimo, kontrolės ir
kt.) kompozicija, kuri sukuriama tam, kad būtų galima bendrai vykdyti veiklą siekiant iškeltų
bendrų organizacijos tikslų.
Organizacinė struktūra sukuriama vykdant tam tikrą veiklą antrosios bendrojo
vadybos ciklo funkcijos – organizavimo , („einančio“ po planavimo funkcijos) metu, vadinant šią
veiklą „organizaciniu projektavimu ir mokslininkų nuomone, ţengiant keturis pagrindinius
organizacinius ţingsnius:

10

S. Stoškus, D. Berţinskienė. Vadyba. – Kaunas: technologija, 2005, p.131
James A.F. Stoner, R. Edward Freeman, Daniel R. Gilbert/red. I. Baranauskienė. Vadyba. Poligrafija ir informatika,
2000, p. 11
12
P. Zakarevičius. Vadyba: genezė, dabartis ir tendencijos. – VDU leidykla. Kaunas, 1998. psl.66-170.
13
S. Stoškus, D. Berţinskienė. Vadyba. – Kaunas: technologija, 2005, p.131
11
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1) darbo padalijimas. Visos organizacijos bendrai vykdomos veiklos „suskaidymas„ į
uţduotis, kurias logiškai ir patogiai galės atlikti pavieniai ţmonės ar jų grupės, individualių
(funkcinių) darbo vietų kūrimas;
2) struktūrinių grandţių formavimas, arba „departamentizavimas“. Tai darbuotojų
uţduočių grupavimas, logiškai ir efektyviai sujungiant uţduotis, individualių darbo vietų jungimas į
padalinius (funkcinių grandţių kūrimas);
3) struktūrinių grandţių komponavimas. (pagal Stoner ir kt. „hierarchija“). Tai
struktūrinių grandţių sujungimas atsiskaitymo uţ darbo rezultatus ryšiais; valdymo santykių
nustatymas struktūrinių grandţių viduje, valdymo lygių (funkcinių lygių) kūrimas;
4)

struktūrinių

grandţių

veiklos

koordinavimas

(pagal

Stoner

ir

kt.

„kooperavimas“). Tai mechanizmų, jungiančių struktūrinių grandţių veiklą į prasmingą ir efektyviai
funkcionuojančią visumą, sukūrimas); visų struktūrinių grandţių susaistymas pavaldumo,
atskaitingumo, koordinavimo, kontrolės ir kt. santykiais.
Organizacinio projektavimo rezultate gaunama organizacinė struktūra, kurią Stoner,
Freeman ir Gilbert vadina „rėmais, kuriuos vadovai sukuria, kad paskirstytų ir koordinuotų
organizacijos narių darbą. Kadangi kiekvienoje organizacijoje strategija (keliami tikslai) ir
ypatingos sąlygos kitokios, yra galima didelė organizacinių struktūrų įvairovė“ 14 .
1.2.2. Organizacinės struktūros tipai
Mokslinės literatūros analizė

leidţia teigti, kad vienos, visiems priimtinos

organizacinių struktūrų klasifikacijos (tipizavimo) nėra – viskas pradedama nuo mokslininko
pasirinkto kriterijaus (1 pav. ). Tačiau galima padaryti tokias svarbias išvadas:
1) mokslininkus ir jų siūlomus organizacinių struktūrų tipus sąlyginai galima skirstyti
į dvi grupes, atsiţvelgiant į tai, ar yra daromas skirtumas tarp organizacinės struktūros ir
organizacijos valdymo organizacinės struktūros, ar šie dalykai yra sutapatinami ir yra tyrinėjama
„viena, integruota“ organizacijos „organizacinė sandara“;
2) mokslininkų ir jų siūlomų organizacinių struktūrų tipus galima sąlyginai skirstyti į
grupes, atsiţvelgiant į tai, ar jie yra „tradicijų tęsėjai“, t.y. laikosi panašių organizacinių struktūrų
tipizavimo principų ir papildo (sukuria naujus tipus, atsiţvelgiant į laikmečio iššūkius) ar yra
originalūs tipų ir organizacinių struktūrų tipizavimo (klasifikavimo) kūrėjai (H. Mintzbergo sukurti
7 organizacijos konfigūracijos “atvejai“ (priedas Nr.1 );

14

James A.F. Stoner, R. Edward Freeman, Daniel R. Gilbert/red. I. Baranauskienė. Vadyba. Poligrafija ir informatika,
2000, p. 309
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3) mokslininkus ir jų siūlomus organizacijų struktūrų tipus galima skirstyti į grupes,
atsiţvelgiant į tai, ar jie kaip teigia Stoner, Freeman ir Gilbert, „laikosi klasikinio poţiūrio ir ieško
vieno geriausio būdo (principų komplekso) organizacinei struktūrai sukurti, kuris būtų veiksmingas
visose situacijose (pvz. M. Weber, H. Fagolis ir kt.), ar jie laikos „uţduoties- technologijos“
poţiūrio

ir mano, kad organizacinė struktūra priklauso nuo gamybos (darbinės veiklos)

technologijos skirtingumo, o tai sąlygoja didelę organizacinių struktūrų tipų įvairovę ir kiekvieno jų
taikymą atitinkamu laiku ir atitinkamu atveju.
Šio tyrimo autoriai laikosi poţiūrio, kad egzistuoja skirtumas tarp organizacinės
struktūros ir valdymo organizacinės struktūros. Todėl, siekdami apibūdinti pagrindinius
organizacinės struktūros tipus, atskirai charakterizuojame organizacinės struktūros ir valdymo
organizacinės struktūros tipus.
Trumpai charakterizuodami pagrindinius organizacinės struktūros tipus (kokie tyrimo
autorių nuomone gali būti aktualūs tobulinant savivaldybių administracijų organizacines struktūras),
remsimės J. Stoner, R. Freeman ir D. Gilbert, N. Thom ir A. Ritz, P. Zakarevičiaus ir A. Šalčiaus
moksliniais darbais.
Visi aukščiau minėti mokslininkai yra vienminčiai, išskirdami tris organizacinės
struktūros tipus:
1) funkcinę organizacinę struktūrą (pagal skirtingus autorius - funkcinę
organizaciją, funkcinį poţiūrį, organizacijos struktūrinių grandţių sudarymą pagal funkcijas ir pan.),
2) divizinę organizacinę struktūrą (pagal skirtingus autorius - divizinę organizaciją,
divizinį poţiūrį, struktūrinį grandţių sudarymą pagal produktą, klientų grupę, teritoriją ir pan.)
3) matricinę organizacinę struktūrą (pagal skirtingus autorius - matricinę
organizaciją, matricinį poţiūrį, struktūrinių grandţių sudarymą pagal matricinę formą ir pan.).
Tuo pačiu atskiri mokslininkai dar papildomai išskiria tokius organizacinės struktūros
tipus:
1) procesų organizacija (N. Thom, ir A. Ritz)
2) šiuolaikiniai poţiūriai į organizacijos struktūrinių grandţių sudarymą – komandinis
poţiūris ir tinklinis poţiūris (A. Šalčius),
3) tinklinė organizacija (P. Zakarevičius);
4) sferinė - modulinė organizacija (P. Zakarevičius);
5) H. Mintzbergo organizacijų konfigūracijos atvejai.
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Funkcinė organizacinė struktūra.
Funkcinė organizacinė struktūra – tai toks organizacinės struktūros tipas, kai asmenys,
uţsiimantys ta pačia funkcine veikla (marketingu, finansais) priklauso tam pačiam organizaciniam
vienetui (Stoner, Freeman, Gilbert) , (2 pav.)

PREZIDENTAS

VICEPREZIDENTAS
Ţmonių ištekliai

VICEPREZIDENTAS
Marketingas

VICEPREZIDENTAS
Tiekimas

VICEPREZIDENTAS
Gamyba

2 pav. Funkcinė organizacijos valdymo struktūra
(Pagal Stoner ir kt. 1999, p. 324)

Funkciniai skyriai gali būti formuojami pagal:
Vykdomos veiklos panašumus;
Panaudojamus išteklius;
Dirbančiųjų kompetenciją.
Funkcinė struktūra gali būti traktuojama kaip departamentalizacija organizacijos
išteklių poţiūriu. Kiekviena vykdoma funkcinė veikla reikalauja specifinių išteklių panaudojimo,
todėl dirbantieji ir gamybos priemonės traktuojami kaip organizaciniai ištekliai ir grupuojami
viename funkciniame skyriuje. Tai vienas iš populiariausių poţiūrių. Vadovas gali organizuoti
veiklą suskirstydamas inţinierius, buhalterius, gamybos, personalo valdymo, tiekimo ir kitus
specialistu į atskirus padalinius. Funkcinį suskirstymą į padalinius galima taikyti visose
organizacijose. Keičiasi tik funkcijos, kurios atspindi organizacijos tikslus ir veiklos specifiką.
Funkciniu suskaidymu į padalinius siekiama gauti didesnį ekonominį efektą, į bendrus padalinius
sugrupuojami individai, turintys tuos pačius įgūdţius. Funkcinė organizacijos valdymo struktūra
turi tam tikrų privalumų ir trūkumų.
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Funkcinės struktūros privalumai ir trūkumai
(pagal Draft 2000, p.321)
TRŪKUMAI

PRIVALUMAI
Efektyviai panaudojami ištekliai

Nepakankamas

Aukšta specializacija

skyrių

Aukščiausio valdymo lygio vadovavimas

Silpna reakcija į pasikeitimus išorinėje

ir kontrolė

aplinkoje

Aukštas

vykdomų

funkcijų

ryšys

tarp

funkcinių

Lėtas sprendimų priėmimo procesas
Sunku nustatyti atsakomybę

koordinavimo laipsnis

Dirbantieji

menkai

suvokia

visos

organizacijos problemas
Problemiškas

bendras

dirbančiųjų

mokymas
Funkcinė struktūra yra logiškiausia ir pagrindinė struktūrinių grandţių sudarymo
forma. Ją daţniausiai taiko nedidelės organizacijos. Funkcinė struktūra sudaro sąlygas geriau
panaudoti turimus išteklius. Sprendimai priimami centralizuotai, aukšta komunikacija ir
koordinacija skyriaus ribose. Tačiau organizacijai plečiant savo veiklą, išryškėja funkcinės
struktūros trūkumai. Lėtėja sprendimų priėmimo greitis, nes funkciniai vadovai savo sprendimus
derina su

aukštesniu vadovu, tai uţtrunka. Funkcinėje struktūroje sunkiau nustatyti kas kam

atsiskaito, įvertinti atliktą darbą, darbuotojams sunkiau susitelkti siekiant bendrų tikslų. Tarp skyrių
atsiranda formalios ribos – silpnas ryšys, inovacijų diegimas tampa problema, reakcija į pokyčius
lėtėja. Kai organizacijose pasidaro sudėtinga kontroliuoti funkcines struktūras, vadovai formuoja iš
dalies autonomiškus padalinius- divizijas.
Divizinė organizacinė struktūra
Divizija – tai struktūrinė grandis, skirta gaminti tam tikrus produktus arba aptarnauti
atitinkamą rinką ar vartotoją. Kiekviena divizija turi savo funkcinius skyrius. Divizijos vadovas
atsako uţ visą organizacijos veiklą ir daţnai konkuruoja su tos pačios organizacijos kitomis
divizijomis.
Divizinė struktūra orientuota į gaminį (prekę), taikomą gaminant tam tikrą gaminį ar
tarpusavyje susijusių gaminių grupes. Kad divizijos būtų arčiau rinkų ar ţaliavų, naudojamas
geografinis principas, organizacijos priartinamos prie vartotojų, kuriant dukterines kompanijas. (3 ,
4 pav.).
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PREZIDENTAS

Finansai

Marketingas

VICEPREZIDENTAS
Slaugos prekės

Gamyba

Marketingas

Finansai

VICEPREZIDENTAS
Patentuoti vaistai

Gamyba

Marketingas

Finansai

Gamyba

VICEPREZIDENTAS
Farmacijos prekės

3 pav. Divizinė struktūra pagal produktą (sudaryta pagal Stoner ir kt. 1999, p. 325)

PREZIDENTAS

VICEPREZIDENTAS
Ţmonių ištekliai

VICEPREZIDENTAS
Šiaurės Amerikos
padalinys

VICEPREZIDENTAS
Marketingas

VICEPREZIDENTAS
Tiekimas

VICEPREZIDENTAS
Europos
padalinys

VICEPREZIDENTAS
Gamyba

VICEPREZIDENTAS
Lotynų Amerikos
padalinys

4 pav. Divizinė valdymo struktūra pagal geografinius regionus
(sudaryta pagal Stoner ir kt. 1999, p. 326)
Divizinė valdymo struktūra gali būti kuriama pagal vartotojus (5 pav.), šiuo atveju
organizacija struktūrizuojama pagal vartotojų, kurie renkasi skirtingas prekes, tipus.
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PREZIDENTAS

VICEPREZIDENTAS
Vaikiška avalynė

VICEPREZIDENTAS
Sportinė avalinė

VICEPREZIDENTAS
Karinė produkcija

5 pav. Divizinė organizacijos valdymo struktūra pagal vartotojus
(Pagal Stoner ir kt. 1999, p. 326)
Kaip ir kiti tipai, divizinė struktūra turi savo pranašumų ir trūkumų.
Divizinių struktūrų tipai
STRUKTŪRŲ TIPAI
Divizinė pagal produktą

TRŪKUMAI

PRIVALUMAI
Orientacija į rinką

Padaliniuose

Aukšta funkcinių skyrių

dubliuojami

veiklos koordinacija

organizaciniai ištekliai

Didelis lankstumas

Silpnas divizijų veiklos

Aiški atsakomybė

koordinavimas
Aukštesnio

lygio

vadovų ribota kontrolė
Divizinė

pagal

geografinius

rajonus

Vadovavimo

įgūdţių

Didlei kaštai;

ugdymas
Vietos

Kontrolės problemos;

sąlygų

įvertinimas

Ribotos

galimybės

kompetencijos plėtimui

Gera vietinio lygmens
komunikacija
Divizinė pagal vartotojus

Didelis

dėmesys

Konkurencija

dėl

vartotojams;

korporacinių išteklių;

Vartotojų aptarnavimo

Koordinavimo

patirtis;

sunkumai;

Aukšta
orientacija

tikslinė

Ne

visada

tiksliai

apibrėţiamos

tikslinės

grupės
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Divizinė struktūra efektyviausia didelėse kompanijose, kurių sudėtyje yra verslo
vienetai, savarankiškai siekiantys tikslų.
Skirtumas tarp funkcinės ir divizinės struktūros tas, kad divizijose nesutarimus tarp
funkcinių skyrių likviduoja ne prezidentas, o divizijos vadovas. Valdymas divizijose –
decentralizuotas, sprendimus priima ţemesnio lygio vadovai.
Divizinėse struktūrose pagerėja valdymo sprendimų kokybė ir operatyvumas.
Sprendimai priimami sprendimų realizavimo vietoje, taip pagerėja centrinis valdymas. Valdymo
poţiūriu svarbu tai, kad divizinėje struktūroje yra labai aiški atsakomybė. Svarbiausias divizinės
struktūros trūkumas – tai neišvengiamas išteklių dubliavimas ir dėl to didėjantys valdymo kaštai.
Divizijos būna nedidelės, jose dirba nedaug ţmonių, jų techninės specializacijos lygis nėra aukštas,
nedindės galimybės įsigyti universalesnį patyrimą ir kvalifikaciją.

Matricinė organizacinė struktūra

Matricinė struktūra kartais dar vadinama „daugiakomandine sistema“ – tai hibridas,
kuriuos siekiama suderinti kelių struktūrų tipus (J. Stoner) Matricinis poţiūris numato funkcinės ir
divizinės komandos grandinės panaudojimą vienu metu atitinkamoje organizacijos dalyje.
Matricinėje struktūroje dirbantieji turi du tiesioginius vadovus, kadangi jie dirba vienu metu
dviejose komandų grandinėse. (6 pav.)
Viena komandų grandinė yra funkcinė, antra- horizontaliai ją perdengia, tai individai
iš įvairių divizijų ir funkcinių skyrių apjungiami į projekto ar verslo komandą. Jai vadovauja
projekto grupės vadovas – komandai skirtos uţduoties specialistas. Matricinė valdymo struktūra
uţtikrina komandų grandinę ir funkcijos vykdymo ir ryšių tarp padalinių poţiūriu. Horizontali
komandų grandinė koordinuoja funkcinių padalinių tarpusavio veiklą, tuo būdu panaikinamas
trūkumas, būdingas funkcinei struktūrai, t.y. tarp funkcinių skyrių likviduojamos formalios ribos,
sustiprėja tarpusavio ryšys dėl vykdomos veiklos. Matricinės struktūros efektyvumą sąlygoja
dirbančiųjų dvejopas pavaldumas, taip paţeidţiant vienvaldiškumo principą, tačiau atsiranda
galimybė teikti vienodą dėmesį ir funkciniams ir diviziniams įgaliojimams. Tokia dvejopa
atsakomybė leidţia efektyviai sureguliuoti visą organizacijos valdymo sistemą.
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PREZIDENTAS

VICEPREZIDENTAS
Finansai

VICEPREZIDENTAS
Gamyba

VICEPREZIDENTAS
Tiekimas

VICEPREZIDENTAS
Personalas

Horizontali komandų grandinė

A produktas
VADOVAS

B produktas
VADOVAS

C produktas
VADOVAS
Vertikali funkcinė komandų grandinė

6 pav. Matricinė organizacijos valdymo struktūra
(Sudaryta pagal Daft, 2000, p. 325)
Matricinės struktūros pranašumai ir trūkumai
PRIVALUMAI

TRŪKUMAI

Efektyviai panaudojami ištekliai

Galima painiava dėl dvejopos komandų

Organizacija lanksti, adaptyvi

grandinės

Plėtojamas bendras ir specialus vadovų

Galimi

paruošimas

matricos pusių

Atliekami darbai tampa turiningesni

Daug pasitarimų, posėdţių

prieštaravimai

tarp

atskirų

Dirbantieji privalo sugebėti bendrauti
tarpusavyje
Galimas didelis vienos matricos pusės
spaudimas
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Vienas iš svarbiausių matricinės struktūros privalumų tas, kad ji įgalina

geriau

panaudoti ţmonių išteklius. Juos galima kilnoti pagal reikalą iš vieno padalinio į kitą. Taip pat ši
struktūra leidţia išvengti specialistų dubliavimo, kuris būdingas divizinei struktūrai. Tai maţina
valdymo išlaidas, organizacija tampa lanksti. Kaip trūkumas paminėtinas dvejopas dirbančiųjų
pavaldumas, todėl galimi individų vidiniai konfliktai, taip pat konfliktai tarp funkcinių skyrių ir
divizijų dėl skirtingų tikslų. Matricinėje struktūroje funkcinė ir divizinė matricos pusės turi turėti
vienodą valdţią. Negalimas valdţios prioritetas vienos matricos pusės naudai.
Procesų (procesinė) organizacinė struktūra
Šį organizacinės struktūros tipą savo moksliniame darbe „Viešoji vadyba“ išsamiai
charakterizavo N. Thom ir A. Ritz, kurie propaguoja naujosios viešosios vadybos principus ir šį
organizacinės struktūros tipą pripaţįsta esantį „ateities“ tipu, pakeisiančiu, jų poţiūriu, tradicinius
funkcinius, divizinius, matricinius organizacinės struktūros tipus. Todėl jam apibūdinti skirsime
didesnį dėmesį.
N. Thom ir A. Ritz rašo „aprašytos trys organizacijos formos- funkcinė, divizinė,
matricinė) yra laikytinos tradiciniais ir patikimais procesų organizavimo konceptais, o procesų
organizacija jau kuris laikas sulaukia didţiulio dėmesio kaip nauja organizacijos alternatyva.
Palyginti ją su iki šiol buvusioms struktūrizavimo alternatyvomis, darosi akivaizdu, kad procesų
organizacija į organigramą integruoja paslaugos teikėjus bei paslaugos gavėjus ir nuosekliai
orientuojasi į šių abiejų „ribinių veiksnių“ sąveiką.
Procesų

organizacijos tipas ypač tinka viešojo sektoriaus institucijoms, nes joje

vadovaujamasi trimis naujosios viešosios vadybos poţiūriu svarbiausiais principais:
Panaikinti iki šiol egzistuojantį funkcinį darbo pasidalijimą ir nustatyti
tokią veiklos seką, kuri būtų naudinga vidiniams ar išoriniams vartotojams
bei garantuotų komandinį uţduočių įvykdymą;
Procesų turinį grieţtai kildinti iš uţsibrėţtų strateginių tikslų;
Padalinius steigti taip, kad jie būtų atsakingi uţ visą paslaugų grandinę nuo
tiekėjo iki kliento.
Šie principai prieštarauja daţnai kritikuojamiems administravimui būdingiems
horizontalaus darbo pasidalijimo poţymiams: hierarchijos įsivyravimui, nesugebėjimui orientuotis į
tikslus, „organizuoto neatsakingumo“ viešpatavimui bei orientavimosi į klientą deficitui, todėl
procesų organizacija yra tinkamas sėkmingos viešųjų institucijų organizacinės kaitos uţbaigimo
konceptas.“ (7 pav.)
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Valdymo procesai

Klientai

Tiekėjai

1 pagrindinis procesas

2 pagrindinis procesas

3 pagrindinis procesas
Kompetencijos
centras

Kompetencijos
centras

Pagalbiniai procesai (personalas, finansai, teisė)
7 pav. Procesų organizacija
Ypatingą vaidmenį šiame organizacinės struktūros tipe vaidina jos elementasatsakingi uţ proceso vyksmą asmenys. Apie tai N. Thom ir A. Ritz rašo: „procesų organizacija
labai stipriai veikia organizacijos darbo procesus, visų pirma išplėsdama pavienių darbuotojų
veiksmų laisvę, orientuodama darbuotojus į komandinį darbą. Darbus proceso viduje valdo proceso
vadybininkas, o juos vykdo grupės. Proceso vadybininkas yra atsakingas uţ visą pagrindinio
proceso veiklos grandinę ir procese dalyvaujančius asmenis. Tam tikri asmenys turi būti paskirti uţ
atskirus dalinius procesus, o tai leidţia susiformuoti normaliems pavaldumo santykiams ir
atsakomybei, kaip ir esant kitoms organizacijų formoms. Komandoje yra ir jos vadovas, atsakingas
uţ dalinį procesą. Jis formaliai nėra viršesnis uţ kitus komandos narius. Proceso vadybininkas yra
atsakingas uţ dalinių procesų tarpusavio koordinavimą bei vadovybės pavestas funkcijas.
Procesų organizacijos privalumai ir trūkumai
TRŪKUMAI

PRIVALUMAI
Greitesni veiklos procesai

Atsisakoma

Sumaţėja besidubliuojančių sričių

specialybės išmanymą ir įgūdţius

Redukuojamas

Pavojus

sudėtingumas,

permanentiškai

persistengti

skatinti

orientuojantis

į
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apsiribojama

keliais

pagrindiniais

klientus ir nesistengti orientuojantis į

procesais

valstybės išteklius

Orientuojamasi į klientus ir diegiamas

Perteklinis

strategiškumas

optimizuojant iki pat smulkmenų

Didėja novatoriškumas

Per didelis hierarchijos “suplokštinimas“

Eliminuojami

su

vertybių

kūrimu

administravimas

procesus

gali sąlygoti konfliktus

nesusiję procesai

Pavojus

Siekiant atsiţvelgti į klientų poreikius

nesuformavus

pagerėja veiklos kokybė

darbo struktūros

pradėti

orientuoti

tinkamos

procesus

komandinio

Komandinė organizacinė struktūra
Šį organizacinės struktūros tipą aprašė savo moksliniame darbe A. Šalčius. Jis šį
organizacinės struktūros tipą pripaţįsta esant „atskiru“ tipu, kai N. Thom ir A. Ritz jį pripaţįsta
esant procesų organizacijos vienu iš elementų. A. Šalčius teigia „tai viena siš labiausiai paplitusių
departamentalizacijos poţiūrių. Jis yra susijęs su darbo ir valdymo komandų formavimu. Pagal šį
poţiūrį organizacijose formuojama komandinė struktūra. Svarbiausia šios struktūros savybė ta, kad
ji likviduoja tarp atskirų organizacijos padalinių barjerus, decentralizuoja sprendimų priėmimč,
suteikia teisę patiems juos priimti. Todėl organizacijos valdymo struktūra tampa labai lanksti ir
adaptyvi vykstančių pokyčių atţvilgiu“. Organizacija su komandinė struktūra gali greitai adaptuotis
prie besikeičiančių vartotojų poreikių, pokyčių, vykstančių aplinkoje, ţenkliai pagerėja darbo
turiningumas, didėja dirbančiųjų motyvacija. Komandinės struktūros turi šių privalumų ir trūkumų:
Komandinės struktūros privalumai ir trūkumai
TRŪKUMAI

PRIVALUMAI
Galima pasinaudoti funkcinės valdymo

Dvejopo pavaldumo problema, galimi

struktūros privalumais

konfliktai

Likviduoja barjerus tarp organizacijos

Daug laiko reikalauja posėdţiai, skirti

padalinių,

veiklos derinimui

sąlygoja

kompromisinių

sprendimų pasiekimą

Gali

Greičiau reaguoja į vartotojų poreikių

decentralizacijos lygis

susidaryti

nepageidautinas

pokyčius
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1.3. VALDYMO ORGANIZACINĖS STRUKTŪROS PAGRINDINIAI TIPAI
1.3.1. Vidaus administravimo įtaka funkcijų vykdymui
P. Zakarevičius savo moksliniame darbe „Vadyba: genezė, dabartis, tendencijos“
rašo: „sisteminė teorija, nagrinėdama organizacijos valdymo sistemos organizacinę sandarą, ją
sutapatina su struktūros nagrinėjimu, iš karto nagrinėdama ir elementų (padalinių) sudėtį, ir ryšius
tarp jų. Tokiu būdu organizacinės sandaros apibūdinimas – tai organizacinės valdymo struktūros
apibūdinimas“.
Šio analitinio darbo autoriai laikosi nuostatos, kad organizacijos organizacinė
struktūra nėra sutapatinta su organizacijos valdymo organizacine struktūra – t.y. organizacijoje
valdymo funkcijas atliekančių vidinių elementų, tarp kurių padalinti vaidmenys ir nustatyti
priklausomybiniai ryšiai, kompozicija. Tokį atskyrimą savo moksliniame darbe „Vadyba“
įtikinamai pademonstravo J. Stoner, Freeman ir Gilbert. Trumpai charakterizuodami pagrindinius
tipus, remsimės Stoner, Freeman ir Gilbert, P. Zakarevičiaus, S. Stoškaus ir D. Berţinskienės
moksliniais darbais. P. Zakarevičius taip išaiškina valdymo organizacijų struktūrą ir nurodo
„klasikinius“ jos tipus, kurie sutinkami ir kitų autorių darbuose: „organizacinė valdymo struktūra
(darbuotojų ir padalinių struktūra, kompozicija ir ryšiai tarp jų) objektyviai formuojasi keičiantis
valdymo darbų sudėčiai bei turiniui, atsirandant naujiems šio pobūdţio darbams, t.y. vykstant
valdymo darbo pasidalijimo procesui. Realios formalios darbuotojų grupės susidaro atitinkamų
darbų vykdymui, todėl formalioji socialinė valdymo sistemos sandara yra lyg antrinė, priklausanti
nuo organizacinės sandaros. Valdymo struktūrų apibūdinimui ir nagrinėjimui pasitelkiami trys
klasikiniai tipai: linijinė, funkcinė ir linijinė-funkcinė struktūros. Šių tipų esmę charakterizuoja
ryšių, egzistuojančių tarp padalinių ar atskirų darbuotojų, pobūdis“ .
Tenka pripaţinti, kad atskiri mokslininkai be šių klasikinių valdymo organizacinės
struktūros tipų dar mini ir kitus tipus. Šiame tyrime bus aprašyti visi savivaldybių administracijų
organizacinėms struktūroms tobulinti galintys turėti valdymo organizacinės struktūros tipai.
Linijinė valdymo organizacinė struktūra
Apie linijinę valdymo organizacinę struktūrą S. Stoškus ir D. Berţinskienė rašo: „
linijinės valdymo struktūros pagrindinė savybė – tiesioginiai ryšiai

tarp visų valdymo lygių.

Linijinėje struktūroje yra minimalus valdymo pakopų skaičius ir labai aiškiai išreikštas pavaldumas.
Nurodymai vykdytojui iš vadovo ir vykdytojo ataskaita vadovui vyksta „viena- vienintele“ linija.
Linijiniam vadovui suteikiama teisė priimti sprendimus ir veikti nesuderinus su kitais vadovais.
Linijinis vadovas atsakingas uţ jam pavaldţios organizacijos visas funkcines sritis, tai yra uţ visą
organizacijos veiklą. Tai viena seniausių valdymo struktūrų, dar vadinama komandine arba
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administracine . Jai būdingas vienvaldiškumo principas. Linijinė valdymo struktūra (8 pav.) turi
savo privalumų ir trūkumų.

Vadovas

Vadovas

Vadovas

Vadovas

gamybos padalinys
8 pav. Linijinė valdymo struktūros schema

Linijinės valdymo schemos privalumai ir trūkumai
TRŪKUMAI

PRIVALUMAI
Grieţtas

vienvaldiškumo

principų

Didelis informacijos srautas vadovui bei

laikymasis

platus teorinių ir praktinių ţinių spektras

Grieţta ir paprasta subordinacija tarp

Maţai reikšmingų klausimų sprendimo

vadovų ir pavaldinių

pakėlimas į aukštesnį valdymo lygį

Pavaldinių veiklos suderinamumas

Ţemesniojo

Asmeninė vadovo atsakomybė uţ jam

savarankiškumą ir iniciatyvą

pavaldaus padalinio darbą

Organizacija gali tapti priklausoma nuo

lygio

vadovai

praranda

vieno asmens įnorių
Funkcinė valdymo struktūra
S. Stoškus ir D. Berţinskienė apie šį valdymo tipą rašo: „ funkcinės valdymo
struktūros atsiradimą sąlygoja tai, kad vystantis gamybai, siaurėjo darbuotojų specializacija, didėjo
darbų mechanizacija, tobulėjo technologija. Šie procesai iškėlė vadovams naujų problemų :
Būtinos gilios dalykinė ţinios įsavinant naujas technologijas;
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Dideli gaminamo produkto reikalavimai;
Racionalus brangių įrengimų naudojimas ir pan.
Valdymo turinys išskaidomas į keletą funkcinių grupių, tam tikros

valdymo

darbuotojų grupės specializuojasi konkrečioms valdymo funkcijoms atlikti. Funkcinis vadovas
atsakingas tik uţ atskirą, tam tikrą, konkrečią organizacijos darbo sritį. Jis turi teisę duoti
nurodymus tik funkciniais klausimais. Tokiu būdu gamybinio padalinio vadovas nurodymus gauna
iš kelių specialistų (funkcinių vadovų) ir atsiskaito taip pat prieš kelis asmenis pagal jų
kompetenciją. Uţ galutinius darbo rezultatus vykdytojas atsiskaito linijiniam (tiesioginiam)
vadovui. (9 pav.)

Vadovas

gamybinių padalinių
vadovai ir jų vadovaujami
padaliniai

specialistai
(funkciniai vadovai)

9 pav. Funkcinė valdymo struktūros schema

Funkcinės struktūros privalumai ir trūkumai
TRŪKUMAI

PRIVALUMAI
Funkcinių

tarnybų

specialistai

yra

Problemiškas

valdymo

aukštos kvalifikacijos, sparčiau auga šių

horizontalusis koordinavimas

tarnybų specialistų profesionalumas

Strateginio

Darbo

klausimų

paskirstymas

pagal

funkcijas

sudaro prielaidas darbo našumui didinti

ir

operatyvinio

sprendimas

funkcijų

valdymo

perkeliamas

į

aukščiausiąją valdymo pakopą
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Galimas vertikalusis valdymo funkcijų

Pasireiškia siauras ţinybiškumas

koordinavimas

Funkcinių

Funkcinių

tarnybų

lygiu

galima

efektyviau vykdyti inovacinę politiką

tarnybų

darbuotojai

savo

darbo trūkumų prieţasčių ieško kitose
tarnybose
Tarp vadovo ir valdomo objekto susidaro
barjerai – valdymo grandys, pailgėja
informacijos perdavimo kanalai
Funkcinių tarnybų darbuotojai stengiasi
atsisakyti papildomų funkcijų vykdymo,
siekdami

jas

perduoti

kitiems

funkciniams padaliniams
Sunku įvertinti atskirų funkcinių tarnybų
indėlį į bendrą galutinį rezultatą, siekiant
tikslo įgyvendinimo, sumaţėja vykdytojų
atsakomybė
Apie funkcinės struktūros trūkumus savo moksliniame darbe rašo ir P. Zakarevičius
„funkcinėje struktūroje teigiam yra tai, kad funkciniai vadovai savo sferoje kompetentingi ir jų
sprendimai, atskirai paėmus, yra geri. Tačiau valdant funkciniu principu, nebėra vadovavimo
vieningumo, vykdytojai, gaudami keletą nurodymų iš skirtingų vadovų, ne visada sugeba juos
integruoti ir teisingai įgyvendinti. Visa tai maţina valdymo efektyvumą“
Linijinė- funkcinė valdymo organizacinė struktūra

Apie šį valdymo organizacinės struktūros tipą P. Zakarevičius rašo „linijinė ir
funkcinė struktūros integravosi ir susiformavo jungtinis variantas linijinė – funkcinė struktūra. Jos
esmė tokia: priimant sprendimus panaudojami funkcinio valdymo pranašumai, o organizuojant
sprendimų realizavimą – linijinio valdymo pranašumai. Pagrindinis vadovas priima sprendimus
konsultuodamasis ir įvertindamas funkcinių vadovų nuomonę. Nurodymai dėl sprendimų
įgyvendinimo perduodami ir ataskaitos priimamos jau linijiniu principu. Tokia struktūra turi tiek
linijinio, tiek funkcinio valdymo privalumus ir beveik nebeturi jiems būdingų trūkumų“ (10 pav.).
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Pagrindinis vadovas

Funkcinis
vadovas

Linijinis
vadovas

Vykdytojas

Vykdytojas

Vykdytojas

Funkcinis
vadovas

Vykdytojas

Linijinis
vadovas

Vykdytojas

Vykdytojas

10 pav. Linijinė–funkcinė valdymo struktūros schema

Programinio tikslinio valdymo organizacinės struktūros
Dėl šio valdymo organizacinės struktūros tipo nėra vieningos mokslininkų nuomonės:
S. Stoškus ir D. Berţinskienė jį pripaţįsta esant linijinės – funkcinės valdymo struktūros potipiu,
tuo metu P. Zakarevičius, pasiremdamas moksliniu pagrindu (argumentuodamas tai kitos vadybos
teorijos atsiradimu)i išskiria atskirą valdymo struktūros tipą. Remiantis P. Zakarevičiaus nuomone,
„ ţymią įtaką organizacinių valdymo struktūrų sampratos vystimuisi turėjo situatyvinė valdymo
teorija. Situatyvinių sprendimų įgyvendinimui daugeliu atvejų geriausia sudaryti specialistų
organizacinius darinius- programines tiksline struktūras. Todėl akivaizdu, kad įvairių tipų
programinių tikslinių struktūrų formavimasis neatsiejamas nuo situatyvinės teorijos vystymosi (11
pav.).
T. Burns ir G. Stalker klasikines linijines- funkcines struktūras pavadino
mechaniztinėmis, o programines – tikslines – organinėmis. Jie akcentavo, kad situatyviniame
valdyme labiau tinka naudoti organizacinio tipo struktūras. Šios struktūros

lanksčiai keičiasi

priklausomai nuo vidaus ir išorės situacijų, jose nėra labai tiksliai apibrėţtos funkcijų, pareigų,
atsakomybės ir teisių hierarchijos, daugeliu atvejų valdymas vyksta derinant atskirų pareigūnų
tarpusavio santykius. Kitaip tariant, struktūra keičiasi, besikeičiant situacijai, tikslams, uţdaviniams.
Tai įmanoma tik organizuojant valdymą matricinės formos struktūrų pagrindu. T. Burns ir G.
Stalker išdėstyta struktūrų samprata buvo kritikuojama, pabrėţiant, kad negalima suabsoliutintai
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traktuoti nei mechanistinių, nei organinių struktūrų. Praktika parodė, kad gyvybingiausios yra

Projekto
vadovas

struktūros, sudarytos linijinių – funkcinių ir programinių – tikslinių struktūrų simbiozės pagrindu.

Direktorius
A

Direktorius
B

Direktorius
C

Konstravimo
padalinys

Technologijų
padalinys

Finansų
padalinys

Direktorius
D

Įrengimų
padalinys

Direktorius
E

Gamybos
padalinys

Padėjėjai

11 pav. Linijinė–funkcinė valdymo struktūros schema

1.3.2. Kas yra valdymo norma ir koks gali būti organizacijos struktūros
„aukštis“. Valdymo centralizacija ir decentralizacija
Sisteminė mokslinių darbų analizė leidţia teigti, kad mokslininkai nors ir panašiai
supranta bei aiškina valdymo normas, organizacinės struktūros „aukščio“ ir valdymo
centralizacijos/decentralizacijos sąvokas bei jas siejančius ryšius, tačiau, skirtingai tuos tarpusavio
ryšius, sąsajas atskleidţia. Aiškindami šias sąvokas ir sąsajas remsimės A. Šalčiaus, S. Stoškaus ir
D. Berţinskienės, Stoner, Freeman ir Gilbert moksliniais darbais ir jų nuostatas dialektiškai
interpretuosime. Kaip teigia

A. Šalčius, organizacijoje vykdoma labai daug ir įvairių darbo

uţduočių. Siekiant uţtikrinti aukštus darbinės veiklos rezultatus, praktikuojamas darbo
pasidalinimas. Tai kompleksinės uţduoties suskaidymas į sudedamąsias dalis. Tuo siekiama, kad
darbuotojai būtų atsakingi ne uţ visą darbinę uţduotį, o tik uţ atskiras ją sudarančias veiklos sritis.
Pasidalinus darbą, uţduotys supaprastėja, jas lengviau išmokti ir atlikti. Taip sukuriamos darbo
vietos ir pareigos, kurias ţmonės gali pasirinkti pagal savo sugebėjimus ir interesus.
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S. Stoškus ir D. Berţinskienė aukščiau minėtą darbo pasidalijimą vadina „darbo
paskirstymu“ ir nuorodo, kad egzistuoja dvi darbo paskirstymo formos: „egzistuoja dvi darbo
paskirstymo formos: vertikalioji ir horizontalioji. Vertikalioji darbo paskirstymo forma atskiria
veiklos koordinavimo darbą nuo pačios veiklos (gamybinės, paslaugų) Kitų ţmonių darbo
koordinavimo veikla sudaro valdymo esmę. Horizontalusis darbo paskirstymas padalija darbą į
atskiras komponentes, kurios yra bendrosios uţduoties sudedamosios dalys. Siekiant organizacijos
tikslų ir efektyvaus darbo, reikia organizuoti ir koordinuoti jos sričių, padalinių ir darbuotojų veiklą.
Kas nors privalo vadovauti nustatant pavaldinių pareigas planuojant, organizuojant, koordinuojant ir
kontroliuojant visas organizacijos struktūras bei grandis. Taip atliekamas vertikalusis darbo
pasiskirstymas.
Horizontalusis darbo pasiskirstymas – tai darbo veiklos specializacija bei
diferenciacija. Iš esmės tai viso darbo proceso skirstymas į atskirus komponentus (operacijas).
Horizontaliuoju lygmeniu darbą galima suskirstyti pagal funkcinius ir kvalifikacinius poţymius,
taip pat pagal produkcijos rūšį. Funkcinis darbo pasiskirstymas pirmiausia atspindi darbuotojų
specializaciją pagal veiklos sritis. Šiuo atveju išskiriamos atskiros funkcijos ir joms vykdyti
priskiriami atitinkami darbuotojai.
Vertikalusis darbo paskirstymas formuoja organizacijoje valdymo lygius (12 pav.).

Aukščiausiasis valdymo lygis

Strateginis valdymas
Institucinis

lygis

Vidurinysis valdymo lygis

Taktinis valdymas
Vadybinis lygis
Ţemiausiasis valdymo lygis
Techninis lygis

Operatyvusis valdymas

12 pav. Valdymo lygiai

Piramidės forma parodo, kad kylant į viršutinius valdymo lygius, darbuotojų maţėja.
Aukščiausias valdymo lygis – aukščiausiojo valdymo lygio vadovai, kuriam atstovauja
tik keli asmenys net didţiausiose organizacijose. Jie atsako uţ strateginių sprendimų įgyvendinimą,
formuoja organizacijos (institucijos) politiką, atstovauja jos interesams.

Savivaldybės
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administracijos, kaip savivaldybės įstaigos, aukščiausiojo vadovo – savivaldybės administracijos
direktoriaus funkcijos (darbas) yra grieţtai reglamentuotas atitinkamuose teisės aktuose, tačiau
suprantama, kad praktikoje atliekamo darbo sėkmė, taigi ir organizacijos strateginių tikslų
pasiekimas priklauso ir nuo asmeninių vadybinių sugebėjimų, kitų objektyvių ir subjektyvių sąlygų.
Viduriniojo valdymo lygio vadovai realizuoja aukščiausiojo lygio vadovų su formuotą
politiką ir yra atsakingi uţ detalesnių uţduočių perdavimą ţemiausiojo lygio vadovams, jų veiklos
koordinavimą ir kontrolę. Viduriniojo valdymo lygio vadovų skaičius organizacijoje daţniausiai yra
didelis ir priklauso nuo organizacijos atliekamų funkcijų apimties bei struktūros. Todėl daţnai
organizacijose šis lygis turi dar kelis lygius (pvz. departamentų vadovai ir skyrių vadovai), kurių
darbo pobūdis atspindi ne visos organizacijos, bet atitinkamo padalinio veiklą. Šio lygio vadovus
labiausiai veikia vykstantys ekonomikos ir technologijos pokyčiai, tarp jų ir informacinių
technologijų paţanga. Plėtojantis informacinėms technologijoms, atsiranda galimybė panaikinti
tarpines informacijos perdavimo grandis ir aukščiausiojo lygio vadovams gauti informaciją
tiesiogiai iš pirminio šaltinio. Bet tai nereiškia, kad vidurinysis lygis turi išnykti.
Žemiausiojo valdymo lygiui atstovauja ţemiausiojo lygio (linijiniai) viršininkai, kurie
atsakingi uţ tiesioginių uţduočių paskirstymą tiesioginiams vykdytojams specialistams. Šio lygio
vadovų pavaldumui kiti vadovai nebepriklauso. Šio lygio vadovai daug laiko skiria bendravimui su
tiesioginiais uţduočių vykdytojais. Jie transformuoja konkrečiais uţduotis, gautas iš viduriniojo
valdymo lygio, į operacines uţduotis kiekvienai darbo vietai ir kontroliuoja tų uţduočių vykdymą.
Šio lygio vadovai priima sprendimus pagal jiems suteiktus įgaliojimus ir yra pirminės informacijos
apie esamą padėtį šaltiniai. Visų valdymo lygių vadovai atlieka ne tik vadybines, bet ir vykdomąsias
funkcijas. Tačiau kylant į aukštesnįjį lygį, vykdomųjų funkcijų reikšmė maţėja, didėja vadybinių
funkcijų svoris.15
Valdymo lygiai ir jiems priklausančių darbuotojų kompetencija
Uţdaviniai

Atsakingi asmenys

Įmonės politikos formavimas ir

Savininkas

Valdymo lygiai
Aukščiausio valdymo lygis

įgyvendinimas
Atsako

uţ

Direktorių valdybos, stebėtojų
tai,

kad

būtų

pasiektas strateginis tikslas
Vidurinysis valdymo lygis

Vadovavimas

vadovas

aukščiausiojo

lygio deleguotai sričiai
Atsako
15

uţ

tai,

kad

tarybos nariai, administracijos
Krypčių direktoriai
Veiklos sričių vadovai

būtų

Skyrių vadovai

S. Stoškus, D. Berţinskienė. Vadyba. – Kaunas: technologija, 2005, p.131
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pasiektas

dalinis

(taktinis)

tikslas
Ţemiausias valdymo lygis

Vadovavimas

siauresnės

kompetencijos ir atsakomybės

Meistrai
Brigadininkai

uţduotims
Atsako uţ tam tikro gaminio
pagaminimą

ar

paslaugos

suteikimą
Vadybinis darbas, kurį atlieka skirtingų valdymo lygių vadovai, yra paskirstomas ne
tik vertikalia, bet ir horizontalia kryptimi. Todėl vadovai pagal jų atliekamos veiklos pobūdį (kaip
teigia P. Zakarevičius, S. Stoškus ir D. Berţinskienė – pagal darbo turinį) skirstomi į funkcinius ir
linijinius vadovus. Kaip teigia P. Zakarevičius, „savaime suprantama, kad funkciniai vadovai
vadovauja funkciniams struktūros padaliniams , o linijiniai vadovai- linijiniams padaliniams. Taigi,
funkcinių vadovų pagrindinis uţdavinys yra padėti generaliniam vadovui priimti sprendimus, o
linijinių vadovų uţdavinys- organizuoti sprendimų realizavimą. Būtent tuo poţiūriu skiriasi ir
vadovams formuluojami kvalifikaciniai reikalavimai. Funkciniai vadovai turi būti geri savo sferos
specialistai – analitikai (pvz., finansų skyriui turi vadovauti aukštos kvalifikacijos finansininkas), o
linijiniai vadovai – geri organizatoriai, sugebantys konsoliduoti darbuotojų veiksmus uţduočių
realizavimui. Ir vieni , ir kiti turi turėti vadovams būtinas bendrąsias ţinias ir savybes“.
Mokslininkų nuomone, vadybinis darbas tiek horizontalia, tiek vertikalia kryptimi yra
paskirstomas deleguojant „uţduočių atlikimą pavaldiniams (A. Šalčius), arba suteikiant formalią
valdţią ir atsakomybę pavaldiniui tam tikrai vadybinei veiklai vykdyti (Stoner, Freeman ir Gilbert).
O uţduočių atlikimo delegavimas ar formalios valdţios suteikimas yra betarpiškai susiję su
atsakomybe ir įgaliojimais. Apie tai savo moksliniame darbe rašo A. Šalčius: „vadovai uţduočių
atlikimą deleguoja pavaldiniams. Nedeleguotas uţduotis vadovai turi atlikti patys. Daţnai tai būna
neįmanoma dėl vadovų riboto darbo laiko ir kvalifikacijos. Su uţduočių delegavimu susijusi
atsakomybė ir įgaliojimai. Atsakomybė – tai individo įsipareigojimas vykdyti patikėtą uţduotį ir
atsakyti uţ rezultatus, atsakomybė negali

būti deleguojama kam nors kitam. Vadovas negali

perduoti atsakomybės pavaldiniams. Perdavus uţduotį pavaldiniui, taip pat deleguojami įgaliojimai,
kurių reikės uţduotims atlikti. Įgaliojimas – tai ribota teisė naudoti atitinkamus išteklius. Įgaliojimai
deleguojami konkrečiai pareigybei, o ne ją uţimančiam individui (13 pav.).
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Pavaldinys
turi
įgaliojimus

Pavaldinys sutinka priimti įgaliojimus

Vadovas
deleguoja
įgaliojimus
Pavaldinys
neturi
įgaliojimų
Pavaldinys nesutinka priimti įgaliojimų

13 pav. Įgaliojimų priėmimo koncepcija
(pagal Mescon, 1992, p. 311)
Nors organizacinė struktūra ir sąlygoja įgaliojimų perdavimą ir delegavimą nuo
aukščiausio iki ţemiausio organizacinio lygio, delegavimo sėkmė didele dalimi priklauso ir nuo
vadovo ir pavaldinio. Siekiant padidinti efektyvumą, rekomenduojama:
Visą uţduotį deleguoti vienam pavaldiniui, nes deleguojant ją keliems
pavaldiniams,

maţėja

atsakomybė,

motyvacija,

sumaţėja

iniciatyvos

panaudojimo galimybė, sunkiau kontroliuoti galutinius rezultatus;
Parenkant pavaldinius, kuriems deleguojama uţduotis, reikia įvertinti jų
sugebėjimus, darbo motyvaciją, patyrimą, atsakomybę;
Atsakomybė ir įgaliojimai turi būti išbalansuoti. Delegavimas nėra vien tik
uţduoties pateikimas. Vykdytojui būtina suteikti įgaliojimus panaudoti
reikiamus išteklius ir pasiekti balansą;
Uţduoties vykdytojas turi disponuoti reikiama informacija apie vykdomą
uţduotį, planuojamus rezultatus;
Tarp vadovo ir vykdytojo būtinas nuolatinis atgalinis ryšys. Jo paskirtis –
ribota kontrolė, konsultacijos. Tokios komunikacinės linijos didina abipusį
pasitikėjimą;
Būtina uţduotį įvertinti ir uţ jos vykdymą atlyginti. Vertinti reikia tik
pasiektus rezultatus, o ne uţduočių taikymo metodus. Jeigu rezultatai
neatitinka lūkesčių, vadovas privalo įvertinti galimas pasekmes.
Labai svarbus įgaliojimų bruoţas – jų ribotumas. Ribotumą sąlygoja valdymo lygiai,
uţimamos pareigos horizontaliame valdymo lygmenyje, organizacijos politika, taisyklės,
procedūros. Atsiţvelgiant į ribų įtaką, įgaliojimai gali būti linijiniai ir pagalbiniai. Linijiniai
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perduodami pagal komandų grandinę, kuri sudaro valdymo lygių hierarchiją. Šiam procesui būdingi
du principai:
Vienvaldiškumo – kiekvienas dirbantysis turi tik vieną tiesioginį vadovą;
Skaliariškumo

(lot. Scalaris, laiptiškas) – kai deleguojami įgaliojimai

laipsniškai apima visus darbuotojus.
Kita su linijiniais įgaliojimais susijusi problema – valdymo norma. Ji nurodo, kiek
ţmonių ar struktūrinių grandţių tiesiogiai atsiskaito tiesioginiam vadovui. Valdymo norma
apibrėţia vadovo atsakomybės, t.y. kontrolės apimtį. Šis terminas vartojamas kalbant apie vadovui
pavaldţius vykdančiuosius ir kontroliuojamus darbuotojus, o ne apie jam pavaldų gamybinį
personalą. V. A. Graičiūnas nustatė, kad kuo didesnis tiesiogiai vadovui atsiskaitančių vykdančių
darbuotojų skaičius, tuo daugiau ryšių. Jis apskaičiavo, kad turint šešis pavaldinius, ryšių skaičius
lygus 222, o esant septyniems, jis viršija daugiau kaip 490. Dar iki V. A. Graičiūno teorijos
paskelbimo, JAV valdymo konsultantas L Urwick tvirtino, kad valdymo praktikoje idealus atvejis,
kai aukščiausios grandies vadovams tiesiogiai pavaldūs ne daugiau kaip 4 darbuotojai. Tačiau
ţemiausiose grandyse, kuriose atsakomybė deleguojama uţ konkrečių uţduočių įvykdymą, o ne uţ
vadovavimą apskritai, padalinyje gali būti 8-12 darbuotojų. Amerikiečių vadybos specialistas H. A
Saimon kritikavo V. A. Graičiūno teoriją, tvirtindamas, kad kontrolę galima sumaţinti padidinus
valdymo lygius, o lygių skaičių sumaţinti – padidinus kontrolę. Taigi, kuo vadovas prisiima sau
daugiau atsakomybės ir kontroliuoja pats daugiau, tuo valdymo lygių yra maţiau.
Kiekviena organizacija turi pati nusistatyti, kiek pavaldinių gali turėti vadovai. Tačiau
kiekviena valdymo situacija priklauso nuo daugybės veiksnių, todėl nustatyti idealų pavaldinių
skaičių, kuriam turėtų efektyviai vadovauti vadovas, vargu ar įmanoma. Nustatant valdymo normą,
reikia įvertinti:
Valdymo lygmenį
Vykdomų darbo uţduočių pobūdį. Kuo paprastesni darbai, tuo didesnį skaičių
ţmonių galima kontroliuoti;
Vykdomų darbo uţduočių pastovumą. Kuo labiau jos pastovios, tuo didesnė
bus valdymo norma;
Pavaldinių ir vadovų sugebėjimus ir patyrimą;
Ar visi pavaldiniai yra vienoje patalpoje;
Ar pavaldinių veiklos nereikia koordinuoti su kitų padalinių veikla?
Pagrindiniai vertinimo kriterijai – ryšių skaičius, jų daţnumas ir efektyvus vadovo
darbo laiko panaudojimas bendraujant su pavaldiniais. Valdymo norma tiesiogiai daro įtaką
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organizacijos valdymo struktūrai, ji gali būti aukšta arba žema. Esant ţemai valdymo normai,
būdinga aukšta valdymo struktūra (14 pav.), su dideliu skaičiumi

valdymo lygmenų, o tai

neigiamai veikia priimamų sprendimų operatyvumą, kadangi susidaro ilga komandų grandinė.
AUKŠČIAUSIO LYGIO
VADOVAS

Valdymo lygmenys – 3; iš viso vadovų – 9; iš viso darbuotojų –
27
14 pav. Aukšta organizacijos valdymo struktūra
(sudaryta pagal Stoner, 1999, p. 313)
Aukšta valdymo norma sukuria ţemą hierarchiją (15 pav.) , joje maţiau valdymo
lygmenų, taip padidinamas sprendimų priėmimo operatyvumas. Tačiau esant pernelyg aukštai
valdymo normai, galima situacija, kai pavaldiniams per maţai vadovaujama arba jie yra
nepakankamai kontroliuojami.
AUKŠČIAUSIO LYGIO
VADOVAS

Valdymo lygmenys – 2; iš viso vadovų – 4; iš viso darbuotojų –
21
15 pav. Ţema organizacijos valdymo struktūra
(sudaryta pagal Stoner, 1999, p. 313)
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Skirtingai nei A. Šalčius, S. Stoškus ir D. Berţinskienė organizacijos valdymo
struktūros „aukštis“ (ar ji aukšta ar ţema) sieja ne su valdymo norma, bet su valdymo
decentralizacijos /centralizacijos laipsniu. Tuo pačiu jie savo moksliniame darbe įvardijo „aukštos“
ar „ţemos“ valdymo struktūros privalumus ir trūkumus: „priklausomai nuo centralizacijos laipsnio
valdymo struktūros gali būti „aukštos“ ar „ţemos“. „Aukštos“ struktūros pasiţymi valdymo lygių
gausa ir kiekvienam vadovui tenkančiu maţu pavaldinių skaičiumi, tuo tarpu „ţemos“ struktūros
turi palyginti nedaug valdymo lygių, todėl kiekvienam vadovui tenka daug pavaldinių. Aukštose
struktūrose labiau akcentuojamos vertikaliosios komunikacijos tik todėl, kad vadovai turi maţiau
pavaldinių. Todėl, norint pasiekti
komunikacijų, t.y. informacijos

gerą horizontalią koordinaciją, reikia daugiau vertikaliųjų
perdavimo aukštyn – ţemyn. Didelis komunikacinių kanalų

uţimtumas didina informacijos iškraipymų tikimybę.
Ţemose struktūrose palyginti nedaug valdymo lygių, todėl vadovai turi daugiau
pavaldinių. Šių struktūrų panaudojimo galimybės priklauso nuo to, ar sugebėsime pasiekti gerą
koordinaciją. Sprendţiant apie struktūrų tinkamumą, reikia įvertinti, kad:
Kuo labiau susijusi pavaldinių veikla, tuo geresnė koordinacija. Specializacija,
uţdavinių apibrėţtumas, būdingas „aukštoms“ struktūroms;
Kuo didesnis sprendţiamų uţdavinių neapibrėţtumas, tuo „ţemesnė“ turi būti
struktūra
Naudoti „aukštas“ struktūras maţose organizacijose nėra jokio pagrindo, o didesnėse
organizacijose, siekiant efektyvios koordinacijos ir kontrolės, jas taikyti tikslinga. Maţinti valdymo
lygių kiekį galima deleguojant įgaliojimus, decentralizuojant valdymą, supaprastinant sprendimų
priėmimo procesą.
Mokslininkų nuomone, vadybinio darbo tiek vertikalia, tiek horizontalia kryptimi
paskirstymas deleguojant uţduotis ir įgaliojimus bei nustatant atsakomybę uţ jos vykdymą nulemia
ne tik valdymo organizacijos struktūros aukštis, bet ir decentralizacijos /centralizacijos lygis, kuris
priklauso

nuo to, kaip „sureguliuojamas“ sprendimų priėmimas. Priklausomai nuo

to, kam

priklauso sprendimų priėmimo „galia“ valdymo organizacinės struktūros gali būti centralizuotos,
decentralizuotos, derinančios

centralizuoto

ir decentralizuoto

valdymo elementus.

Apie

decentralizaciją ir centralizaciją, jų privalumus ir tendencijas savo moksliniame darbe A. Šalčius
rašo: „organizacijos valdymo struktūra gali būti centralizuota ar decentralizuota, tai lemia
įgaliojimų paskirstymas. Esant centralizuotai valdymo struktūrai, didelės dalies įgaliojimų vadovai
nedeleguoja, juos pasilieka savo dispozicijoje. Valdant organizaciją centralizuotai, daugumą svarbių
sprendimų priima aukščiausio lygmens vadovai. Ţemesnio lygmens darbuotojai turi maţesnę
veiklos laisvę, t. y. savarankiškumą. Decentralizuojant valdymą, didesnę dalį įgaliojimų vadovai
perduoda pagal organizacinę hierarchiją ţemyn.
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Centralizacija ir decentralizacija (pagal S. Stoškų)

PRIVALUMAI

TRŪKUMAI

Centralizacija

Centralizacija

Geresnė

kontrolė

ir

specializuotų

Organizacijos

funkcijų vykdymo koordinavimas

nelanksti

Sprendimus

Valdymo

priima

prityrę

vadovai,

valdymo

sprendimai

struktūra

priimami

maţesnė neteisingų sprendimų tikimybė;

neoperatyviai;

Efektyviau

Slopinama ţemesnių valdymo lygmenų

panaudojamas

centrinis

organizacijos valdymo aparatas
Galima

uţtikrinti

organizacijos
Neleidţiama

tolygesnį

padalinių
vieniems

iniciatyva
visų

vystimąsi.

Maţėja

pavaldinių

motyvacija,

personalas neskatinamas tobulėti

padaliniams

vystytis kitų sąskaita.
Decentralizacija
Didėja

Decentralizacija
ţemesnio

lygio

vadovų

savarankiškus

motyvacija
Savarankiškai

Maţėja kontrolė organizacijos mastu,

priimant

sprendimus,

padalinius

sunkiau

kontroliuoti;

galima greičiau įgyti įgūdţius;

Gali padidinti valdymo kaštus, taip pat

Sprendimus priimant veiklos vietoje jie

gali susiformuoti papildomas poreikis

yra efektyvesni

personalui

Centralizacijos ir decentralizacijos negalima suabsoliutinti ypač taikant kraštutinius
variantus – didelę centralizaciją ir didelę decentralizaciją. Visiška valdymo centralizacija yra
įmanoma, o visiška decentralizacija – ne, kadangi aukštesnio lygio vadovai privalo vykdyti tam
tikrų planavimo procesų kontrolę, taip pat, delegavę įgaliojimus, jie negali visiškai atsisakyti
atsakomybės.
S. Stoškus ir D. Berţinskienė savo moksliniame darbe ne tik apibūdino „kraštutinius“
decentralizuoto/centralizuoto valdymo modelius, bet ir nurodė galimas centralizacijos ir
decentralizacijos formas ir kombinacijas. Jie rašo“ teoriškai galimi du kraštutiniai valdymo
modeliai: grynai centralizuotas bei decentralizuoto valdymo.
Grynai centralizuoto valdymo modelis. Jis remiasi prielaida, kad egzistuoja tik
vertikalūs vienpusiai ryšiai, vienas valdymo subjektas priima sprendimus, ţemesnės grandys tik
informuoja apie įsakymo, sprendimo įvykdymą. Grynai centralizuotas modelis neįmanomas
didelėje ar vidutinėje įmonėje.
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Decentralizuoto valdymo modelis. Vertikalių ryšių praktiškai nėra, tarp valdymo lygių
egzistuoja tik horizontalūs valdymo ryšiai. Valdymo centras yra tik formalus, nes valdymo funkcijų
neatlieka. Visiškai decentralizuoto modelio praktiškai nebūna.
Decentralizacija susijusi su įgaliojimų, būtinų sprendimams priimti, perdavimu. Jeigu
sprendimų priėmimas sutelktas vienoje organizacijos vietoje, sakoma, kad struktūra yra
centralizuota. Sąlygiškai decentralizuota struktūra esti tada, kai įgaliojimai priimti sprendimus yra
padalyti įvairiems padaliniams. Skiriam vertikalioji decentralizacija, kai sprendimų priėmimas
perduodamas hierarchine linija einant iš viršaus į apačią; ir horizontalioji decentralizacija, kai
sprendimus priima technostruktūros ir papildomų tarnybų vadovai.
Galimos šešios centralizacijos ir decentralizacijos formos:
1)

vertikalioji ir horizontalioji centralizacija- kai visa sprendimų
priėmimo galia sutelkta organizacijos strateginėje viršūnėje;

2)

horizontali pasirinktinė decentralizacija- kai strateginė
dalijasi

galia

priimti

sprendimus

su

viršūnė

technostruktūros,

standartizuojančios darbo procesus, padalinių vadovais;
3)

vertikalioji lygiagreti decentralizacija – kai organizacijos padalinių,
sudarytų tam tikram produktui gaminti ar tam tikrai vartotojų grupei
aptarnauti, vadovai, priimdami sprendimus, didţiąją dalį savo
įgaliojimų perduoda pavaldiniams;

4)

vertikalioji ir horizontalioji decentralizacija – kai sprendimų
priėmimas sutelktas vykdytojų lygmenyje;

5)

vertikalioji,

horizontalioji

pasirinktinė

decentralizacija

–

kai

sprendimus priima skirtingų hierarchinių lygių vadovai ir specialistai,
dirbantys įvairiose organizacijų padaliniuose;
6)

grynoji decentralizacija – kai sprendimų priėmimo teisė padalijama
visiems organizacijos nariams maţdaug po lygiai.

Centralizacijos ir decentralizacijos derinys – tai realiausias valdymo variantas. Tarp
valdymo objektų ir subjektų susiklosto funkcinis – linijinis įgaliojimų pasiskirstymas. Valdymo
centras kontroliuoja visą sistemą, nesikišdamas į padalinių veiklą.
Centralizacijos privalumai:
sprendimus priima kompetentingiausias organizacijos ţmogus
ši sistema įgalina išvengti darbų dubliavimo
Centralizacijos trūkumai:
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asmenys, priimantys galutinį sprendimą, maţai kontaktuoja su ţemesniu lygiu.
Vieni priima sprendimą, kiti vykdo.
Ţemesniojo valdymo lygio vadybininkai yra nepatenkinti, jei nedalyvauja
priimant sprendimus. Susiformuoja nepalankus psichologinis klimatas
Didelė tikimybė priimti klaidingą sprendimą.

Decentralizacijos privalumai:
Kadangi kiekvienas valdymo lygis savarankiškai priima sprendimus, tai
sprendimai priimami greičiau
Sprendimus priimantys vadybininkai turi daugiau informacijos apie konkrečią
situaciją. Viduriniosios valdymo grandies vadybininkų įtraukimas į sprendimų
priėmimą didina jų kompetenciją ir kelia suinteresuotumą visais firmos
reikalais. Sukuriamos geresnės sąlygos vidurinės grandies vadovams augti
profesiniu poţiūriu.
Decentralizacijos trūkumai:
Sprendimai gali būti priimami be reikiamos koordinacijos
Vadybininkai atskiruose padaliniuose gali būti įtraukti į grupinių interesų
ţaidimus, atsiranda potenciali galimybė ignoruoti formos tikslus
Trukto unifikuoti, reglamentuoti valdymo sistemą
Sunkiai kontroliuojama
Optimali organizacinė struktūra turi derinti centralizuoto ir decentralizuoto valdymo
modelio elementus, priklausomai nuo situacijos. Vadovas turi nuspręsti, koks bus santykis tarp
centralizacijos ir decentralizacijos 16.

16

S. Stoškus, D. Berţinskienė. Vadyba. – Kaunas: technologija, 2005, p.
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1.4. SAVIVALDYBIŲ ADMINISTRACIJŲ IR ĮSTAIGŲ SĄVEIKA
Vietos savivaldos įstatymo 5 straipsnio 3 dalis nustato, kad savivaldybių funkcijos pagal veiklos

pobūdį skirstomos į vietos valdţios, viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo. Vietos
valdţios funkcijas įstatymų nustatyta tvarka atlieka savivaldybės taryba. Viešojo administravimo
funkcijas įstatymų nustatyta tvarka atlieka savivaldybės taryba, savivaldybės vykdomoji institucija
(vykdomosios institucijos), kiti savivaldybės įstaigų ir tarnybų vadovai, valstybės tarnautojai,
kuriems teisės aktai ar savivaldybės tarybos sprendimai suteikia viešojo administravimo teises
savivaldybės teritorijoje. Viešąsias paslaugas teikia savivaldybių įsteigti paslaugų teikėjai arba
pagal sudarytas sutartis kiti viešai pasirenkami fiziniai ar juridiniai asmenys.
Nagrinėjimo objektas yra, savivaldybių administracijų santykiai su savivaldybių joms
nustatytoms viešosioms paslaugoms teikti įsteigtų paslaugų teikėjų, – biudţetinėmis bei viešosiomis
įstaigomis.
Vietos savivaldos įstatymo 9 straipsnis nustato, kad savivaldybė administruoja ir
uţtikrina viešųjų paslaugų teikimą gyventojams nustatydama šių paslaugų teikimo būdą, taisykles ir
reţimą, steigdama savivaldybės biudţetines ir viešąsias įstaigas, įstatymų ir kitų teisės aktų
nustatyta tvarka parinkdama viešųjų paslaugų teikėjus ir įgyvendindama viešųjų paslaugų teikimo
prieţiūrą ir kontrolę. Šių įstaigų steigimo tvarką ir steigėjo- savivaldybės institucijų santykius su
savivaldybių įsteigtomis įstaigomis reglamentuoja Vietos savivaldos įstatymas, Biudţetinių Įstaigų,
Viešųjų įstaigų, Viešųjų pirkimų ir kiti įstatymai.
Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio nustato, kad savivaldybės taryba išimtinė
kompetencija yra savivaldybės biudţetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė),
savivaldybės įmonių, akcinių bendrovių, uţdarųjų akcinių bendrovių (toliau – savivaldybės
juridiniai

asmenys)

steigimas,

reorganizavimas

ir

likvidavimas,

dalyvavimas

steigiant,

reorganizuojant ir likviduojant viešuosius ir privačius juridinius asmenis. Tarybos išimtinei
kompetencijai priklauso ir sprendimų priėmimas dėl viešųjų ir privačių juridinių asmenų (kurių
dalininkė

yra

savivaldybė)

steigimo,

reorganizavimo,

likvidavimo,

bendrų

su

kitomis

savivaldybėmis įmonių steigimo. Savivaldybės taryba taip pat sprendţia dėl tam tikros veiklos
nepriklausomo audito atlikimo savivaldybės įstaigose ar savivaldybės kontroliuojamose įmonėse.
Išimtinei savivaldybių tarybų kompetencijai taip pat priskiriama ir kainų bei tarifų uţ savivaldybės
kontroliuojamų įmonių, savivaldybės biudţetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra
savivaldybė) teikiamas atlygintinas paslaugas ir keleivių veţimą vietiniais maršrutais nustatymas,
centralizuotai tiekiamos šilumos, šalto ir karšto vandens kainų nustatymas (tvirtinimas) įstatymų
nustatyta tvarka, vietinių rinkliavų ir mokesčių tarifų nustatymas įstatymų nustatyta tvarka. Taigi
aukščiau išvardintais klausimais sprendimus gali priimti tik savivaldybių tarybos. Vertinant, kad
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savivaldybių tarybų posėdţiams klausimus ir sprendimų projektus rengia ir teikia komitetai,
komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės
administracijos direktorius, kurie juos rengdami daţniausiai naudojasi administracijos darbuotojų
paslaugomis ir gebėjimais. Administracijos darbuotojus tai daryti įpareigoja kiti šio įstatymo
straipsniai, galima teigti, kad savivaldybių administracijų darbuotojai gali turėti netiesioginę
įtaką šių savivaldybės tarybos sprendimų kokybei.
Kai kurie klausimai, kaip savivaldybės biudţetinių įstaigų vadovų skyrimas į pareigas
ir atleidimas iš jų teisės aktų nustatyta tvarka, kitų funkcijų, susijusių su šių juridinių asmenų
vadovų darbo santykiais, įgyvendinimas Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;
savivaldybės biudţetinių įstaigų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas; savivaldybės viešųjų
įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) vadovų skyrimas į pareigas ir atleidimas iš jų, kitų
funkcijų, susijusių su šių juridinių asmenų vadovų darbo santykiais, įgyvendinimas Darbo kodekso
ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka; savivaldybės viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė)
kolegialių organų sudarymas, kai tai numatyta viešosios įstaigos įstatuose; savivaldybės viešųjų
įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas; savivaldybės
viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) vidaus kontrolės tvarkos nustatymas; juridinio
asmens dalyvio kompetencijai pagal įstatymus priskirtų teisių įgyvendinimas ir pareigų vykdymas
yra priskirti savivaldybių paprastajai kompetencijai. Šiuos klausimus savivaldybės taryba gali
spręsti pati arba pavesti tai daryti savivaldybės administracijos direktoriui kuris yra ir savivaldybės
administracijos vadovas. Didţioji dalis savivaldybių tarybų yra priėmusios sprendimus su įstaigų
valdymus susijusius klausimus spręsti perduoti savivaldybių administracijų direktoriams.
Savivaldybės administracijos direktorius tiesiogiai ir asmeniškai atsako uţ įstatymų,
Vyriausybės ir savivaldybės tarybos sprendimų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje jo
kompetencijai priskirtais klausimais. Vietos savivaldos įstatymas taip pat nustato, kad jis
koordinuoja ir kontroliuoja viešąsias paslaugas teikiančių subjektų darbą, atlieka kitas pagal
įstatymus ir savivaldybės tarybos sprendimus jam priskirtas savivaldybės juridinių asmenų valdymo
funkcijas. Vietos savivaldos įstatymo 30 straipsnio 2 dalis be kitų įpareigojimų nustato savivaldybės
administracijai savivaldybės teritorijoje organizuoti

ir kontroliuoti savivaldybės institucijų

sprendimų įgyvendinimą, administruoti viešųjų paslaugų teikimą, per įgaliotus valstybės tarnautojus
atstovauti savivaldybei savivaldybės įmonių ir akcinių bendrovių valdymo organuose, rengti
savivaldybės institucijų sprendimų ir potvarkių projektus. Administracijos darbuotojų teisės
dalyvauti įstaigų ir įmonių valdyme reglamentuojamos ir kitais Vietos savivaldos įstatymo
straipsniais. 32 straipsnio 2 dalies 10 punktas įpareigoja seniūną kontroliuoti, ar teikiant viešąsias
paslaugas laikomasi teisės aktuose ir sutartyse nustatytų reikalavimų dėl jų teikimo, nagrinėti
gyventojų prašymus, skundus dėl viešųjų paslaugų teikimo ir šiais klausimais pagal kompetenciją
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priimti

sprendimus.

Savivaldybės

administracijai,

kitiems

viešųjų

paslaugų

teikimą

administruojantiems subjektams teikti pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo.
Ypatingai daug įgaliojimų savivaldybių administracijų direktoriai bei administracija turi
valdant savivaldybės įmones. Valstybės ir savivaldybės įmonės įstatymo 4 straipsnis nustato, kad
Savivaldybės įmonės savininkė yra savivaldybė. Savivaldybės įmonės savininko teises ir pareigas
savivaldybė įgyvendina per savivaldybės valdymo instituciją. Šis įstatymas valdymo institucijai
suteikia teises nustatyti įmonės veiklos strategiją, tvirtinti įmonės įstatus, priimti sprendimą pakeisti
įmonės buveinę, skirti ir atšaukti įmonės vadovą ir visą eilę kitų sprendimų susijusių su įmonės
veiklos organizavimu. Sprendimas dėl savivaldybės įmonės vadovo skyrimo ir atšaukimo gali būti
priimamas tik savivaldybės tarybai pritarus. 10 straipsnis. Savivaldybės įmonės valdybos nariais
gali būti tik savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai ir įmonės vadovas.
Savivaldybių biudţetinių įstaigų savininko teises ir pareigas įgyvendina savivaldybės taryba.
Savininko teise ir pareigas įgyvendinanti institucija tvirtina biudţetinės įstaigos nuostatus, priima į
pareigas ir iš jų atleidţia biudţetinės įstaigos vadovą, priima sprendimą dėl biudţetinės įstaigos
buveinės pakeitimo, priima sprendimą dėl biudţetinės įstaigos reorganizavimo ar likvidavimo,
priima sprendimą dėl biudţetinės įstaigos filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo, skiria ir atleidţia
likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus, sprendţia kitus šiame
įstatyme, kituose įstatymuose ir biudţetinės įstaigos nuostatuose jos kompetencijai priskirtus
klausimus. Biudţetinių įstaigų valdymas pagal biudţetinių įstaigų įstatymą sukoncentruotas
savivaldybės taryboje tačiau taryba, vadovaudamasi Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 3 ir 7
dalių nuostatomis, gali perduoti ir perduoda dalį valdymo funkcijų savivaldybių administracijų
direktoriams.
Viešųjų įstaigų įstatymas nustato, kad savivaldybės taryba dėl savivaldybės viešosios
įstaigos steigimo arba dalyvavimo steigiant viešąją įstaigą kartu su kitais steigėjais privalo priimti
atitinkamą sprendimą. Šiame sprendime taip pat turi būti nurodyta savivaldybės institucija, kuriai
pavedama atstovauti steigėjui, bei savivaldybės institucija, kuriai pavedama įgyvendinti
savivaldybės, kaip viešosios įstaigos savininko ar dalininko, teises ir pareigas. Viešosios įstaigos
steigimo sutartyje taip pat turi būti nurodyta savivaldybės institucija kuriai pavedama atstovauti
steigėjui. . Viešoji įstaiga turi turėti organą – visuotinį dalininkų susirinkimą ir vienasmenį valdymo
organą − viešosios įstaigos vadovą. Pagal Viešųjų įstaigų įstatymą visuotinis dalininkų susirinkimas
keičia viešosios įstaigos įstatus, priima sprendimą pakeisti viešosios įstaigos buveinę, nustato
paslaugų, darbų bei produkcijos kainas ir tarifus ar jų nustatymo taisykles, skiria ir atleidţia
viešosios įstaigos vadovą, nustato jo darbo sutarties sąlygas, sudaro kolegialius organus, jei tokie
numatyti viešosios įstaigos įstatuose, tvirtina metinę finansinę atskaitomybę, nustato informaciją,
kuri pateikiama visuomenei apie viešosios įstaigos veiklą, priima sprendimą dėl viešajai įstaigai
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nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio turto perleidimo, nuomos, perdavimo pagal panaudos
sutartį ar įkeitimo, priima sprendimą dėl viešosios įstaigos reorganizavimo ir reorganizavimo sąlygų
tvirtinimo, priima sprendimą pertvarkyti viešąją įstaigą, priima sprendimą likviduoti viešąją įstaigą
ar atšaukti jos likvidavimą, skiria ir atleidţia likvidatorių, kai šio Įstatymo nustatytais atvejais
sprendimą likviduoti viešąją įstaigą priima visuotinis dalininkų susirinkimas, nustato viešosios
įstaigos vidaus kontrolės tvarką, priima sprendimą dėl viešosios įstaigos audito ir renka audito
įmonę. Vertinant Viešųjų įstaigų ir Vietos savivaldos įstatymo nuostatas galima pastebėti, kad
didţiąją dalį valdymo – tvarkomiesiems darbams priskirtinos kompetencijos savivaldybių tarybos
perduoda savivaldybių administracijų direktoriams bei administracijos padaliniams.
Vietos savivaldos įstatymas įsteigtų subjektuose vidaus auditą atlieka savivaldybės
administracijos padalinys –savivaldybės centralizuota vidaus audito tarnyba pavaldi ir atskaitinga
savivaldybės administracijos direktoriui. Galima teigti, kad teisės aktai suteikia savivaldybės
administracijos direktoriui ir administracijos darbuotojams didelius įgaliojimus dalyvauti
savivaldybės įsteigtų įstaigų bei kitų subjektų valdymo bei prieţiūros procesuose bei tuo pačiu
daryti ţymią įtaką jų veiklai.
Savivaldybės

aukščiau

aptartų

bei

kitų

įstatymų

administracijos dalyvavimo valdant savivaldybių įstaigas

nuostatas

dėl

savivaldybių

bei priţiūrint jų veiklą įgyvendina

savarankiškai ir tai vidaus dokumentais reglamentuoja pakankamai skirtingai. Kai kurių
savivaldybių pvz.; Druskininkų savivaldybės administracijos nuostatuose administracijai suteikiama
teisė gauti iš savivaldybės bei jos teritorijoje esančių valstybės institucijų bei kitų įmonių, įstaigų
bei organizacijų duomenis ir informaciją administracijos kompetencijai priskirtais klausimais;
pagal savo kompetenciją tikrinti, kaip savivaldybės įmonės, įstaigos ir organizacijos laikosi
Lietuvos Respublikos įstatymų, vykdo Vyriausybės nutarimus, taip pat savivaldybės institucijų
teisės aktus, duoti privalomus nurodymus šalinti nustatytus įstatymų ir kitų teisės aktų paţeidimus;
tikrinti pagal savo kompetenciją savivaldybės įsteigtų ar jai priskirtų įmonių, įstaigų ar organizacijų
darbą, nustatyti joms uţdavinius, gauti jų darbo ataskaitas, teikti joms metodinius nurodymus;
pasitelkti savivaldybei pavaldţių ir Vyriausybės įstaigų, esančių savivaldybės teritorijoje, taip pat
kitų įstaigų, įmonių bei organizacijų atstovus ir specialistus savivaldybės sprendţiamoms
problemoms nagrinėti, sudaryti komisijas, darbo grupes; administruoti viešųjų paslaugų teikimą;
per įgaliotus valstybės tarnautojus atstovauja savivaldybei savivaldybės įmonių ir akcinių bendrovių
valdymo organuose.
Didesnės dalies administracijų nuostatų bendrosiose dalyse administracijų teisės ir
įgaliojimai nustatyti apibendrintai tačiau atskirų administracijos padalinių nuostatuose jų teisės ir
funkcijos aptariamos išsamiai, pvz.; Šiaulių miesto savivaldybės ekonomikos skyriaus nuostatuose
nustatyta, kad

šis skyrius teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl
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savivaldybės įmonių veiklos efektyvumo didinimo, vadovaujančių darbuotojų darbo uţmokesčio
nustatymo, reorganizavimo, privatizavimo, likvidavimo; koordinuoja savivaldybės administracijos
darbuotojų, pagal įgaliojimą atstovaujančių Savivaldybę viešosiose įstaigose bei įgyvendinančių
savivaldybės, kaip akcininkės, neturtines teises visuotiniuose ir nevisuotiniuose akcininkų
susirinkimuose akcinėse bendrovėse, darbą; teikia pasiūlymus dėl akcinių bendrovių, viešųjų įstaigų
reorganizavimo, privatizavimo, ūkinės veiklos efektyvumo didinimo. Šios savivaldybės švietimo
skyriaus veiklos nuostatuose nustatyta, kad jis analizuoja ir vertina savivaldybės švietimo įstaigų
metines švietimo veiklos programas, teikia jas derinti savivaldybės institucijoms; koordinuoja
savivaldybei pavaldţių mokyklų vadybinę veiklą; konsultuoja mokyklų vadovus ir mokytojus,
mokyklų bendruomenes ugdymo proceso organizavimo ir ugdymo turinio įgyvendinimo
klausimais; vertina savivaldybei pavaldţių mokyklų mokinių mokymosi pasiekimus; priţiūri
mokyklų veiklą pagal švietimo ir mokslo ministro nustatytą tvarką.
Panašiai savo administracijos padalinių veiklą reglamentuoja Klaipėdos miesto,
Raseinių rajono, Vilniaus rajono ir kitos savivaldybės. Pastebėtina, kad vienokią ar kitokią
savivaldybių administracijos bei jos atskirų padalinių veiklos reglamentavimo tvarką lemia
susiklosčiusios tradicijos bei savivaldybės vadovų kompetencijos lygis todėl nuostatai daţnai
nėra išsamūs arba atvirkščiai perdėm smulkmeniški. Siekiant padėti savivaldybėms tinkamai
reglamentuoti savivaldybių administracijų ir jų padalinių veiklą būtų tikslinga parengti
savivaldybių administracijų tipinius (pavyzdinius) nuostatus pagal savivaldybių administracijų
struktūros modelius.
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1.5. VIDAUS ADMINISTRAVIMAS IR VIETOS GYVENTOJŲ DALYVAVIMAS
Kiekvienoje demokratinėje šalyje skatinamas visuomenės narių tiesioginis įtraukimas
į sprendimų priėmimo procesus, nes valdţios institucijų ir piliečių dialogas ir partnerystė rengiant
sprendimus yra pilietinės ir demokratinės visuomenės plėtros pagrindas.
Piliečių referendumai, konsultacijos, apklausos, piliečių komitetai, asamblėjos,
peticijos – tai vis didėjanti „dalyvavimo“ terminų ir būdų įvairovė visose Europos šalyse, kaip ir
klausimų, dėl kurių konsultuojamasi su visuomene, ratas.
Piliečių dalyvavimas galėtų būti vertinamas ir kaip sudėtinė teisės dalyvauti valdant
savo šalį – principo, apibūdinančio demokratinės valstybės santykius su piliečiais – dalis 17 .
Visuomenės dalyvavimas įtraukia piliečius į socialinius ir ekonominius sprendimus.
Kitaip sakant, dalyvavimas suteikia galimybę daryti įtaką sprendimams bei sudaro sąlygas platesniu
mastu dalyvauti ir konfliktams bendruomenėse maţėti.

18

Nagrinėjant piliečių dalyvavimo sprendimų priėmimo procese aspektą, sąvoka „pilietis“
apima ir tuos asmenis, kurie neturi Lietuvos Respublikos pilietybės, tačiau teisės aktai suteikia
jiems kai kurias galimybes dalyvauti sprendimų priėmimo procese.

19

Politinių teisių

įgyvendinimas siejamas su pilietybe, tačiau pilietybės turėjimas nėra būtina sąlyga visoms
politinėms teisėms įgyvendinti

20

. Asmenys, neturintys Lietuvos Respublikos pilietybės, taip pat

naudojasi kai kuriais politinių teisių įgyvendinimo būdais – jie turi teisę pateikti peticijas, skundus,
prašymus, dalyvauti asociacijų veikloje. Savivaldybėse tai itin aktualu, nes nuolatiniai savivaldybės
gyventojai, turintys leidimą gyventi mūsų šalyje, naudojasi tiek aktyviąja tiek pasyviąja rinkimų
teise, t.y. turi teisę rinkti savivaldybės tarybą ar būti į ją išrinkti.
Konkrečią piliečių dalyvavimo sprendimų priėmimo procese sąvoką apibrėţti galima
įvairiai. Tai gali būti suprantama kaip valdţios institucijos sprendimų priėmimo metodas, pagrįstas
atskirų piliečių, suinteresuotų piliečių grupių (interesų grupių) įtraukimu į sprendimų rengimo,
svarstymo, derinimo, priėmimo procedūrą teisės aktų nustatytais būdais, siekiant, kad jų bendri
lūkesčiai, patirtis, norai bei interesai būtų visapusiškai išnagrinėti ir įvertinti prieš priimant
sprendimus.

21

. Trumpai apibrėţiant, tai tiesioginis piliečių ar interesų grupių dalyvavimas

politikos procese 22 .
Akivaizdu, kad piliečių dalyvavimo sprendimų priėmimo procese šalys yra kelios- tai
kompetentinga valdţios institucija, kurios kompetencijai priskirta priimti sprendimą ir piliečiai, jų
17

Lietuvos konstitucinė teisė, 2001, p. 330.
Petukienė, Tijūnaitienė, Raipa, 2007, p. 87–95
19
Viešasis valdymas, 2010, p.203
20
Lietuvos konstitucinė teisė, 2001, p. 331.
21
Viešasis valdymas, 2010, p.203
22
Petukienė, Tijūnaitienė, Raipa, 2007, p. 87–95
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interesų grupės. Tai – sprendimą priimančioji šalis ir sprendimo priėmimo procese dalyvaujanti
šalis.

23

Nors abiejų šalių siekiama nauda yra

panaši – dalyvauti valdant savo šalį, tačiau

dalyvaudamos sprendimų priėmimo procese šalys siekia skirtingų tikslų. Sprendimą priimančioji
šalis siekia teisės aktų nustatyta tvarka uţtikrinti skaidrų ir demokratišką sprendimų priėmimo
būdą; priimti efektyvius sprendimus, kurie atspindėdami visų subjektų, kuriems daro įtaką,
lūkesčius, nustatydami prioritetus, teiktų ilgalaikę naudą visai bendruomenei; priimant sprendimus
įvertinti kuo daugiau poţiūrių ir pasinaudoti įvairių suinteresuotų subjektų patirtimi ir ţiniomis;
galimybė geriau paţinti savo bendruomenės narius, jų poţiūrių įvairovę, lūkesčius, poţiūrį į
valdţios institucijas bei galimybė efektyviau įgyvendinti priimtus sprendimus. Sprendimo priėmime
dalyvaujanti šalis siekia

realizuoti konstitucinę teisę dalyvauti tiesiogiai valstybės valdyme;

tiesiogiai išsakyti savo nuomonę sprendimą priimančiai pusei, aptarti problemas, realizuoti savo
lūkesčius priimant sprendimą; siekti, kad priimtas sprendimas, darantis įtaką suinteresuotiems
subjektams, būtų kokybiškas, aiškus, suprantamas ir teisingas; siekti, kad piliečio rinkti valdţios
atstovai (ypač savivaldybių tarybų nariai) įgyvendintų savo rinkimines programas, tam tikra prasme
kontroliuoti valdţios institucijų veiklą bei išsiaiškinti kitų bendruomenės narių poţiūrį į
bendruomenei svarbias problemas 24.
Tam, kad piliečių dalyvavimo sprendimų priėmimo procesas būtų efektyvus ir kokybiškas,
visų pirma turi būti uţtikrintos teisinės galimybės, t.y. piliečių dalyvavimo sprendimų priėmimo
procesas turi būti teisiškai reglamentuotas.

Šį procesą reglamentuojančius teisės aktus galime

suskirstyti į kelis lygius. Tai Lietuvos Respublikos Konstitucija, tarptautiniai teisės aktai, įstatymai,
poįstatyminiai teisės aktai ir savivaldybių administravimo subjektų priimami teisės aktai.
Pagrindinės dalyvavimo sprendimų priėmimo procese nuostatos reglamentuojamos Lietuvos
Respublikos Konstitucijoje. Joje nustatyti pagrindiniai principai, kurie detalizuojami įstatymuose ir
poįstatyminiuose teisės aktuose.
Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 138 straipsnio nuostatą tarptautinės sutartys,
kurias ratifikavo Seimas, yra sudedamoji Lietuvos Respublikos teisinės sistemos dalis 25, tai reiškia,
kad šie tarptautiniai teisės aktai yra tiesioginio taikymo, šių tarptautinių teisės aktų galia prilygsta
įstatymų galiai. Piliečių galimybės dalyvauti sprendimų priėmimo, viešųjų reikalų tvarkymo
procesuose aspektu svarbūs tarptautiniai teisės aktai yra Europos ţmogaus teisių ir pagrindinių
laisvių konvencija, JTO Visuotinė ţmogaus teisių deklaracija, Europos socialinė chartija (pataisyta),
Tautinių maţumų apsaugos pagrindų konvencija, taip pat Europos Tarybos priimti teisės aktai –
Europos vietos savivaldos chartija, Europos Tarybos Ministrų rekomendacijos.

23

Viešasis valdymas, 2010, p.204
Viešasis valdymas, 2010, p.205
25
Lietuvos Respublikos Konstitucija
24
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Konstitucijoje įtvirtintus principus, susijusius su piliečių dalyvavimu sprendimų priėmimo
procese, detalizuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, nustatantys būdus ir priemones, o dalyvavimo
procedūras – jų pagrindu priimti poįstatyminiai teisės aktai – Vyriausybės nutarimai, ministrų
įsakymai, savivaldybių tarybų sprendimai, kiti teisės aktai.
Nuolat tobulinamas piliečių dalyvavimo sprendimų priėmime procesas lemia dalyvavimo
būdų ir galimybių įvairovę. Apţvelgus galimybių įvairovę Europos Sąjungos šalyse, matyti, kad
dominuojantys būdai piliečiams dalyvauti sprendimų priėmimo procesuose yra vietiniai
referendumai (apklausos), kurių metu tariamasi įvairiais vietos bendruomenei svarbiais
klausimais, ypač jei jie susiję su savivaldybių ribų keitimu, tačiau išskyrus susijusius su finansais,
biudţetu, vietiniais mokesčiais bei jų dydţiu. Tačiau reikia paţymėti, kad vietinių referendumų
rezultatai paprastai yra patariamojo pobūdţio, t.y. savivaldybių tarybos, priimančios sprendimus į
juos gali atsiţvelgti pagal poreikį. Taip pat daugelyje šalių egzistuoja galimybė pateikti peticijas,
siūlymus savivaldybėms. Prancūzijos savivaldybėse, kurios turi daugiau kaip 10 000 gyventojų,
egzistuoja galimybė sudaryti vietinių viešųjų paslaugų konsultacines komisijas (commissions
consultatives de services public locaux), o savivaldybėse , kuriose daugiau kaip 80 000 gyventojųrajonų tarybas (counceils de quartier)

26

. Čekijoje gali būti sudaromi seniūnijų komitetai ar

asociacijos dėl viešųjų paslaugų administravimo

27

, Danijoje savivaldybių tarybos organizuoja

viešus susirinkimus piliečiams, kurių metu pristato savo iniciatyvas ir išsiaiškina jų nuomonę
Vokietijoje piliečiai gali reikalauti savivaldybės tarybos specifiniu klausimu atlikti studiją

28

29

,

, o

30

Italijoje piliečių atstovas deleguojamas į savivaldybės tarybą ginti piliečių interesus .
Lietuvoje piliečių dalyvavimo sprendimų priėmime formų egzistuoja taip pat nemaţai
ir įvairių – rinkimai, teisė dalyvauti įstatymų leidyboje, peticijos teisė, teisė vienytis į asociacijas,
dalyvauti

susirinkimuose,

judėjimuose.

mitinguose,

Savivaldybių gyventojams

demonstracijose,

visuomeniniuose

be paminėtųjų labai svarbios yra

svarstymuose,
vietos gyventojų

apklausos, seniūnaičių rinkimai ir kt. Sąlyginai piliečių dalyvavimo formas galime suskirstyti į
organizacines (piliečių grupės, specifinės interesų grupės, piliečių komitetai), individualias
(balsavimas, dalyvavimas programose ir projektuose), informacijos sklaidos (dalyvavimas
mitinguose, konferencijose, spaudoje, rengiant publikacijas), informacijos paieškos (darbas su
dokumentais, situacijų analizė, apţvalgos ir kt.)31

26

Sub-nacional governments in the European Union. Organisation, responsibilities and finance// Dexia editions, 2008,
psl. 304
27
Ten pat psl. 223
28
Ten pat psl. 251
29
Sub-nacional governments in the European Union. Organisation, responsibilities and finance// Dexia editions, 2008,
psl. 327
30
Ten pat psl. 406
31
A. Raipa. Viešasis administravimas ir piliečių dalyvavimas. Viešojo administravimo efektyvumas// Kaunas,
technologija, 2001, 345-346 psl.
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Tačiau reikia paţymėti,

kad

dar

ne visomis galimybėmis piliečiams dalyvauti

sprendimų priėmime savivaldybėse aktyviai ir sėkmingai naudojamasi. Matyti, kad nors
dalyvavimas kaip pageidautina veikla įtraukiamas į daugelio šalių dokumentus ir teisės aktus,
tačiau daţnai lieka formali, o ne reali veikla. Ši veikla daţnai paremta skirtingu dalyvavimo
suvokimu, o dalyvavimo lygio ar kokybės reikalaujama iš dalies dėl to, kad trūksta efektyvaus
dalyvavimo praktikos. 32
Viena pagrindinių piliečių dalyvavimo galimybių yra rinkimų teisė – t.y. teisė rinkti
atstovus į savivaldybių tarybą, tačiau iš statistinių rinkimų rezultatų matyti, kad rinkėjų aktyvumas
nėra didelis (paskutiniuose rinkimuose į savivaldybių tarybas 2007 m. rinkėjų aktyvumas siekė 36,5
proc. , 2002 m. 49,23 proc.)

33

, nors visuomenė pasitiki savivaldybėmis ir seniūnijomis pasitiki.

Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centro „Vilmorus“ 2009 metais Vidaus reikalų ministerijos
uţsakymu atliktos Lietuvos gyventojų apklausos apie pasitikėjimą valstybės ir savivaldybių
institucijomis ir įstaigomis duomenimis

34

respondentai savivaldybę ir seniūniją įvardija kaip

įstaigą, kuria pasitiki (savivaldybę įvardijo 7 proc., o seniūniją 12 proc. respondentų).
Nedidelis gyventojų aktyvumas naudojantis savo įstatymų numatytomis galimybėmis
dalyvauti sprendimų priėmimo procesuose didele dalimi gali būti susijęs su informuotumo apie
savivaldybės (seniūnijos) veiklą trūkumu. Aukščiau paminėtame tyrime nurodoma, kad trečdalio
(33 proc.) respondentų teigimu informacijos apie savivaldybės ar seniūnijos veiklą tiesiog nėra, o
43 proc. respondentų ją gauna tik atvykę į savivaldybę 35.
Savivaldybės seniūnijos, kaip savivaldybės filialo, vieta savivaldybės administracijos
struktūroje yra specifinė. Jis nors ir yra savivaldybės administracijos struktūroje, tačiau veikia tam
tikroje savivaldybės teritorijos dalyje, nutolusioje nuo centro. Tai institucija, kurioje labiausiai
jaučiamas bendruomenės dalyvavimas, čia jis labiausiai ir matomas. Todėl Vietos savivaldos
įstatymo nuostatos, reglamentuojančios atstovavimą gyvenamųjų vietovių bendruomenėms, yra labai
svarbi piliečių dalyvavimą sprendimų priėmimo procese uţtikrinanti priemonė.
Vietos savivaldos įstatymo 33 straipsnio nuostatos nustato gyvenamųjų vietovių
(vienos ar kelių) bendruomenės gyventojai gali išsirinkti gyvenamosios vietovės bendruomenės
atstovus – seniūnaičius. Šie atstovai renkami savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Pagrindinis
seniūnaičio uţdavinys – rūpintis bendruomenės interesais ir atstovauti bendruomenei seniūnijoje,
prireikus ir savivaldybės institucijose bei savivaldybės teritorijoje veikiančiose valstybės įstaigose.

32

Petukienė, Tijūnaitienė, Raipa, 2007, p. 87–95

33

www.vrk.lt
www.vrm.lt

34

35

www.vrm.lt
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1.6. UŢSIENIO ŠALIŲ PRAKTIKA NUSTATANT SAVIVALDYBIŲ
ADMINISTRACIJŲ STRUKTŪRAS
Analizuojant Europos šalių praktiką, galima pastebėti, kad savivaldybių dydis,
savivaldybių administracijų struktūra jų vykdomos funkcijos pasiţymi didele įvairove. Ieškant
„idealaus“ administracijos struktūros varianto, iškyla du vienas kitam prieštaraujantys reikalavimai.
Optimali savivaldybės administracijos veiklos kokybė – tai ekonominis savivaldybės veiklos
efektyvumas, o taip pat savivaldybės veiklos efektyvumas tenkinant vietos gyventojų poreikius.
Siekiant įgyvendinti pirmąjį reikalavimą, savivaldybės funkcijų vykdymas, turėtų koncentruotis
pačioje administracijoje, kur didţiausios pajėgos darbuotojų, geriausi administraciniai gebėjimai.
Tačiau, siekiant įgyvendinti antrąjį reikalavimą, sprendimų centras turėtų būti iškeliamas į
administracijos struktūrinius teritorinius padalinius, tuo būtų uţtikrinami geresni santykiai su vietos
bendruomene bei sudaryta galimybė aktyviau įtraukti gyventojus į vietos reikalų tvarkymą.
Savivaldybių administracijų struktūriniai teritoriniai padaliniai daţniausiai egzistuoja
tose šalyse, kurios pasiţymi didelėmis savivaldybėmis. Tai Portugalija, Bulgarija, Didţioji
Britanija. Pastarojoje yra net kelių tipų savivaldybės bei kelių tipų savivaldybių administracijų
struktūriniai teritoriniai padaliniai. Šios šalys pripaţįsta, tokių struktūrinių teritorinių padalinių
būtinumą. Paţymimos prieţastys – paslaugų teikimas priartinamas arčiau prie gyventojų, stiprėja
ryšys tarp savivaldybės ir bendruomenės, galimybė gyventojams daţniau apsilankyti savivaldybės
padalinyje bei įsitraukti į savo gyvenamosios vietovės reikalų tvarkymą. Šios šalys paţymi, kad
tokie struktūriniai padaliniai yra istoriškai susiformavę. Kiekvienoje šalyje jie turi specifinius
istorinius pavadinimus – quarters, parishes, city districts, villages. Reikia paţymėti, kad tokie
struktūriniai padaliniai labai skiriasi savo dydţiu, vykdomom funkcijom ir tikslais, dėl ko jie
įsteigti. Didţiojoje Britanijoje tam tikrose vietovėse yra paplitusios grafystės (apylinkės). Jų didis
varijuoja nuo nemaţo miesto iki kelių namų kaimelio.
Pripaţįstama, kad struktūriniai teritoriniai padaliniai yra alternatyva savivaldybių
smulkinimui. Savivaldybės, steigdamos struktūrinius teritorinius padalinius priartina savo veiklą
prie gyventojų ir sudaro sąlygas vietos demokratijos plėtrai. Kai kuriose šalyse tokio struktūrinio
padalinio vadovas yra renkamas, tačiau tai nėra paplitusi praktika. Kartais tokiems struktūriniams
teritoriniams padaliniams suteikiamas juridinio asmens statusas. Daugeliu atveju struktūriniams
padaliniams apibrėţiama atitinkama kompetencija ir skiriamos savivaldybės biudţeto lėšos.
Kai kuriose šalyse, kurios pasiţymi dideliu savivaldybių skaičiumi, savivaldybės
administracijos struktūra yra paprasta. Tuo atveju savivaldybės vykdo ribotą funkcijų kiekį, o
likusios funkcijos priskiriamos regioniniam lygmeniui. Esant nesudėtingai administracijos
struktūrai, kurioje dirba nedidelis darbuotojų skaičius, nėra poreikio steigti struktūrinius teritorinius
padalinius. Tai būtų neekonomiška ir funkcijų vykdymas taptų komplikuotas.
49

Teorijoje paţymima, kad savivaldybėse, turinčiose išplėstinę administracijos
struktūrą, daug struktūrinių teritorinių padalinių yra palankesnės galimybės multi-dimensinėm
problemom bendruomenėje spręsti. Jeigu savivaldybės struktūrinis padalinys yra atsakingas uţ
laisvalaikio, kultūros, sportinės veiklos organizavimą tam tikroje teritorijoje, toje vietovėje daug
geriau sekasi koordinuoti pastangas sprendţiant jaunimo uţimtumo problemas. Toks padalinys turi
instrumentą savo rankose ir gali pasirinkti toje situacijoje tinkamą sprendimo būdą.
Europos šalių mokslininkai pripaţįsta, kad dar nei viena šalis neatrado tos magiškos
formulės, kurią panaudojus galima būtų tvirtinti, kad savivaldybės administracija veikia
maksimaliai efektyviai. Dauguma šalių eksperimentuoja taikydamos įvairias alternatyvas, bando
skirtingus modelius, siekdamos sudaryti geras sąlygas vietos demokratijos plėtrai. Savivaldybės
struktūrinių teritorinių padalinių steigimas ne visada turi atitikti ekonomiškumo ir efektyvumo
kriterijus. Kadangi tai arčiausiai gyventojų esantis savivaldybės padalinys, jis gali būti steigiamas
vadovaujantis teisėtais sentimentais.

Nepatartina privalomai reglamentuoti tokių teritorinių

padalinių struktūrą ir jų steigimo būtinumą, nes kartais reikia vertinti vietos bendruomenės
prioritetus, specifines sąlygas, istorines ir kultūrines tradicijas..
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2. PRAKTINIS TYRIMAS
2.1. ATRINKTŲ SAVIVALDYBIŲ ADMINISTRACIJŲ DETALUS TYRIMAS
2.1.1. Valstybėje dominuojantys savivaldybių tipai
Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymas, reglamentuojantis savivaldos
institucijų sudarymo ir veiklos tvarką, įgyvendinant Konstitucijos ir Europos vietos savivaldos
chartijos nuostatas, neskirsto savivaldybių į tipus, nėra to reglamentuojama ir poįstatyminiuose
teisės aktuose. Tačiau pagal tam tikrus kriterijus savivaldybes sąlygiškai suskirstyti galima, nors
privalu akcentuoti, kad kiekviena iš 60-ties savivaldybių vykdo tas pačias įstatymuose nustatytas
savarankiškąsias ir valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas, atsiţvelgdama į
konkrečias sąlygas ir aplinkybes.
Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 1
straipsnio nuostata reglamentuoja, kad Lietuvos Respublikos teritorijos administraciniai vienetai
yra apskritys ir savivaldybės, o šio įstatymo 4 straipsnyje nustatomos savivaldybės ir jų centrai
Matyti, kad savivaldybes 1) pagal pavadinimus galima suskirstyti į tris grupes

36

.

- miesto

savivaldybės (7), rajono savivaldybės (53) ir savo pavadinime neturinčios nuorodos į miestą ar
rajoną (10).
2000 metais po įvykusios administracinės – teritorinės reformos

buvo įsteigtos 5 naujos

savivaldybės – Elektrėnų, Rietavo, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Rietavo ir Pagėgių savivaldybės, taip
pat pasikeitė kelių savivaldybių teritorijos, todėl šiuo metu egzistuojančias savivaldybes galima
skirstyti ir pagal šį kriterijų – 2) naujai įsteigtos savivaldybės, savivaldybės, kurių teritorijos po
reformos pasikeitė ir iki reformos egzistavusios savivaldybės.
Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų

įstatymo 4

straipsnyje nustatytos savivaldybių ribos ir jų centrai. Matyti, kad kai kurių savivaldybių centrai
sutampa. Tai – Alytaus miesto ir Alytaus rajono savivaldybės (bendras centras – Alytus); Vilniaus
miesto ir Vilniaus rajono savivaldybės (bendras centras Vilnius); Kauno miesto ir Kauno rajono
savivaldybės

(bendras centras Kaunas), Panevėţio miesto ir Panevėţio rajono savivaldybės

(bendras centras – Panevėţys), Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono savivaldybės (bendras centras –
Šiauliai). Šios rajonų savivaldybės, kurių centrai sutampa su miesto savivaldybių centrais, sąlyginai
vadinamos 3) ţiedinėmis. Tai taip pat savivaldybių skirstymo kriterijus. Ţiedinėms savivaldybėms
priklauso – Alytaus rajono, Kauno rajono, Panevėţio rajono ir Šiaulių rajono savivaldybės.
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Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 10 straipsnis numato
tarybos narių, renkamų į savivaldybės tarybą, skaičių. Matyti, kad savivaldybės tarybos narių
skaičius priklauso nuo savivaldybės gyventojų skaičiaus37. Pagal šiuos kriterijus 4)(savivaldybės
gyventojų skaičių ir savivaldybės tarybos narių skaičių) savivaldybes galima suskirstyti į VI
grupes, tačiau nuo 2010 m. liepos 20 d. įsigaliojus įstatymo pakeitimams nuo kitų rinkimų
savivaldybes pagal šiuos kriterijus bus galima suskirstyti į VIII grupes, nes savivaldybės tarybos
narių skaičius galės būti 15 ir 17 tarybos narių.
SAVIVALDYBIŲ GRUPĖS PAGAL SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ SKAIČIŲ IR
GYVENTOJŲ SKAIČIŲ

Eil
.nr
1

I grupė
(51 narys)

Viso: 1

4
5

III grupė
(31 narys)

IV grupė
(27 nariai)

VI grupė
(21 narys)

gyvent.
sk
558212
352285

Kauno
m.
Viso: 1
Klaipėdos
m.
Šiaulių m.

183448
126228
112621

Panevėžio
m.
Viso: 3

7

Telšių raj.
Kauno raj.

8

Šilutės raj.

9

Vilniaus raj.

6

V grupė
(25 nariai)

Vilniaus m.

2

3

II grupė
(41 narys)

10

Mažeikių raj.

11

Šilalės raj.

12

Marijampolės

13

Šiaulių raj.

14

Alytaus m.

15

Kėdainių raj.

16

Jonavos raj.

17

Tauragės raj.

54302
88681
52582
96174
64907
29778
68758
50089
67511
62498
51689
50308

Viso: 12
18

Kretingos raj.

19

Panevėžio raj.

20

Švenčionių raj.

21

Kelmės raj.

22

Lazdijų raj.

23

Pakruojo raj.

24

Ukmergės raj.

32086
45791
42912
30342
37369
24534
27002
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25

Trakų raj.

26

Raseinių raj.

27

Alytaus raj.

28

Jurbarko raj.

29

Plungės raj.

30

Rokiškio raj.

31

Radviliškio raj.

32

Anykščių raj.

33

Utenos raj.

34

Šakių raj.

35

Joniškio raj.

36

Zarasų raj.

37

Biržų raj.

38

Molėtų raj.

39

Klaipėdos raj.

40

Prienų raj.

41

Akmenės raj.

42

Kaišiadorių raj.

43

Kupiškio raj.

44

Vilkaviškio raj.

45

Ignalinos raj.

46

Šalčininkų raj.

47

Skuodo raj.

48

Visagino

49

Druskininkų

50

Varėnos raj.

51

Elektrėnų

52

Viso: 35

45300
35999
41302
30910
34725
43287
38343
48424
31595
47623
35881
29746
20177
32524
22809
51890
33332
27273
35582
22766
47597
19752
37298
23364
28475
24213
27986
27713

53

Pagėgių

54

Rietavo

55

Palangos

56
57

Širvintų
raj.
Kalvarijos

58

Neringos

59

Kazlų
Rūdos
Birštono

60

11224
9949
17567
18867
13288
3622
14364
5205

Viso: 8

Savivaldybes į grupes 5)pagal plotą sąlyginai galėtume suskirstyti į kelias grupes:
I grupė- savivaldybės, kurių plotas virš 2000 km 2 ;
II grupė – savivaldybės, kurių plotas nuo 1500 – 2000 km 2;
III grupė- savivaldybės, kurių plotas nuo 1000-1500 km 2
IV grupė – savivaldybės, kurių plotas nuo 500 – 1000 km 2;
V grupė savivaldybės , kurių plotas nuo 100 – 500 km 2
VI grupė – savivaldybės, kurių plotas iki 100 km 2
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Savivaldybė

Eil.
nr.
1.

Varėnos raj.

2.

Panevėžio raj.
Vilniaus raj.

3.
4.
5.
6.

Šiaulių raj.
Rokiškio raj.
Anykščių raj.

7.

Šilutės raj.

8.

Kelmės raj.

9.

Švenčionių raj.

12.

Kėdainių raj.
Radviliškio
raj.
Raseinių raj.

13.

Jurbarko raj.

14.
15.

Kauno raj.
Ignalinos raj.

16.

Šalčininkų raj.

17.

Biržų raj.

18.
19.

Telšių raj.
Šakių raj.

20.

Alytaus raj.

21.

Ukmergės raj.

22.

Molėtų raj.

23.
24.

Zarasų raj.
Klaipėdos raj.

25.

Pakruojo raj.

26.

Lazdijų raj.

27.

Pasvalio raj.

28.

Vilkaviškio raj.

29.

Utenos raj.

10.
11.

30.

Mažeikių raj.

32.

Trakų raj.
Šilalės raj.

33.

Tauragės raj.

34.

Joniškio raj.

35.

Prienų raj.

36.

Plungės raj.

37.
38.

Kaišiadorių
raj.
Kupiškio raj.

39.

Kretingos raj.

40.

Jonavos raj.

41.

Skuodo raj.

42.

Širvintų raj.

43.

Akmenės raj.

44.
45.

Marijampolės
Rietavo

46.

Kazlų Rūdos

31.

Plot.
Km 2

I
grupė
2218
2179
2129

II
grupė

III
grupė

IV
grupė

V
grupė

VI
grupė

1918
1807
1765
1706
1705
1692
1677
1635
1573
1509
1496
1496
1491
1476
1439
1453
1404
1395
1386
1339
1336
1316
1309
1289
1259
1229
1220
1208
1188
1179
1153
1141
1105
1087
1080
989
944
911
906
844
755
586
554
54

47.

Pagėgių raj.

48.

Elektrėnų

49.

Druskininkų

50.

Kalvarijos

51.

Vilniaus m.

52.

Neringos

53.

Kauno m.

54.

Birštono

55.

Klaipėdos m.

56.

Šiaulių m.

57.

Palangos
Visagino

58.
59.

Panevėžio m.

60.

Alytaus m.

537
509
454
441
401
180
157
124
98
81
79
58
50
40

Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 3
straipsnyje išskiriamos savivaldybės, kurios 6) turi kurorto statusą, tai – Birštono, Druskininkų ir
Neringos savivaldybės ir Palangos miesto savivaldybė.
Pagal Vietos savivaldos įstatymo 31 str. nuostatą seniūnija yra savivaldybės
administracijos filialas, veikiantis tam tikroje savivaldybės teritorijos dalyje. Sprendimus dėl
seniūnijų steigimo priima savivaldybės taryba. Kai kurios savivaldybių tarybos tokių sprendimų dėl
seniūnijų steigimo nėra priėmusios, taigi savivaldybes dar galima skirstyti ir pagal šį 7) kriterijų –
savivaldybes, kuriose įsteigtos seniūnijos ir savivaldybes, kuriose seniūnijos neįsteigtos.
2.1.2. Savivaldybių administracijų atrinkimas tyrimui pagal nustatytus kriterijus
1 kriterijus. Taikant šį kriterijų buvo parinktos visų grupių savivaldybės: miesto
(Vilniaus miesto, Alytaus miesto, Šiaulių miesto ir Klaipėdos miesto), rajono – Vilniaus rajono,
Zarasų rajono, Raseinių rajono ) ir savo pavadinime neturinčios nuorodos į miestą ar rajoną –
(Pagėgių, Rietavo ir Druskininkų savivaldybės).
2 kriterijus. Taikant šį kriterijų buvo atrinktos naujai įsteigtos savivaldybės (Pagėgių
ir Rietavo savivaldybės), savivaldybės, kurių teritorijos po reformos pasikeitė (Druskininkų
savivaldybė) ir iki reformos egzistavusios savivaldybės (Vilniaus miesto, Alytaus miesto, Šiaulių
miesto, Klaipėdos miesto, Zarasų rajono, Raseinių rajono ir Vilniaus rajono savivaldybės) .
3 kriterijus. Analizei buvo pasirinkta Vilniaus rajono „ţiedinė“ savivaldybė.
4 kriterijus. Iš aprašytų valstybėje dominuojančių savivaldybių tipų matyti, kad
ryškiausias savivaldybių skirtingumas yra pagal jų gyventojų skaičių, o tuo pačiu pagal tarybų
narių skaičių. Analizės autoriai laikosi nuomonės, kad tiriant reikėtų proporcingai atspindėti visų
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šiuo metu egzistuojančių VI grupių savivaldybes

38

. Atsiţvelgiant į visų kriterijų visumą, buvo

pasirinktos savivaldybės, priklausančios visoms grupėms, išskyrus II grupę – Kauno miestą.
5 kriterijus. Pagal savivaldybių plotą buvo pasirinktos visų VI grupių savivaldybės:
Vilniaus rajono savivaldybės (I grupė); Raseinių rajono savivaldybė (II grupė); Zarasų rajono
savivaldybė (III grupė); Rietavo, Pagėgių savivaldybės (IV grupė); Vilniaus miesto ir Druskininkų
savivaldybės (V grupė) ir Šiaulių miesto, Klaipėdos miesto ir Alytaus miesto savivaldybės (VI
grupė).
6 kriterijus. Buvo pasirinkta Druskininkų savivaldybė, turinti kurorto statusą.
7 kriterijus. Pasirinktos Klaipėdos miesto ir Alytaus miesto savivaldybės, kuriose
neįsteigtos seniūnijos.
Atrenkant 10 tiriamų savivaldybių administracijų ir taikant visų aprašytų kriterijų
derinį, taip pat buvo atsiţvelgta į tai, kad tiriamos savivaldybės būtų kiek įmanoma labiau
proporcingai pasiskirsčiusios visoje šalies teritorijoje.
2.1.3. Savivaldybių administracijų struktūrinių teritorinių padalinių atrinkimas tyrimui
pagal kriterijus
Vietos savivaldos įstatymas, nustatantis seniūnijų bei seniūnų kompetenciją, neskirsto
seniūnijų į tipus, todėl visos savivaldybių tarybų sprendimais įsteigtos seniūnijos vykdo vienodas
įstatyme nustatytas funkcijas pagal savivaldybės administracijos patvirtintus seniūnijos veiklos
nuostatus. Tačiau nagrinėjant Vietos savivaldos įstatymo 32 str. nustatytas seniūnijos ir seniūno
funkcijas, matyti, kad kai kurios jų skiriasi tuo aspektu, kad kai kurios jų gali būti vykdomos tik
savivaldybių, turinčių kaimo teritorijas, seniūnijose. Tai šio įstatymo 32 str. 2 d. 4 p. nustatyta
seniūnijos funkcija tvarkyti kaimo teritorijose namų ūkio knygas, 2 d. 7 p. nustatyta funkcija kaimo
vietovėse registruoti ţemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų
pranešimus apie medţiojamųjų gyvūnų ir grieţtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų padarytą ţalą
ir teikti duomenis savivaldybės administracijos direktoriui, 2 d. 9 p. nustatyta funkcija dalyvauti
rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros programas, 2 d. 19 p. nustatyta funkcija organizuoti ir
įgyvendinti valstybės nustatytas funkcijas ţemės ūkio srityje. Todėl remiantis šiuo aspektu,
seniūnijas galima būtų suskirstyti pagal kriterijų, kad jos aptarnaujama teritorija yra kaimo
vietovėje, arba ji yra miesto teritorijoje.
Analizės autorių nuomone, būtų tikslinga konkrečiau tirti tas seniūnijas, kurios priklauso
jau atrinktoms savivaldybėms pagal tuos pačius nurodytus kriterijus. Tačiau siekiant gauti kuo
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tikslesnius rezultatus buvo nutarta apklausti kuo didesnį kiekį seniūnijų. Klausimai buvo pateikti
160 seniūnijų. Iš jų buvo išskirti 20 atrinktų seniūnijų atsakymai. Gauti rezultatai buvo lyginami ir
analizuojami. Tie atsakymai, kur visų apklausoje dalyvavusių seniūnijų ir atrinktų seniūnijų
nuomonės sutampa, galima daryti išvadą, kad tendencija visos šalies mastu yra vienoda,
nepriklausomai nuo seniūnijos tipo.
Taigi, buvo tiriamos Vilniaus miesto savivaldybės Lazdynų, Pašilaičių, Šeškinės,
Karoliniškių, Rasų, Grigiškių seniūnijos; Vilniaus rajono savivaldybės Nemėţio seniūnija; Raseinių
rajono savivaldybės
savivaldybės

Ariogalos, Betygalos, Nemakščių, Pagojukų, Raseinių miesto,

Rietavo, Tverų,

Rietavo

Medingėnų, Daugėdų seniūnijos, Druskininkų savivaldybės

Viečiūnų ir Leipalingio seniūnijos, Pagėgių savivaldybės Stoniškių seniūnija bei Zarasų rajono
savivaldybės Salako seniūnija.
Vilniaus rajono savivaldybės Nemėţio seniūnijos plotas – 39578 ha, gyventojų skaičius –
10410. Seniūnijoje dirba 9 darbuotojai: seniūnas, pavaduotojas, 3 specialistai socialiniam darbui,
raštvedė, finansų specialistas, 2 specialistai. Seniūnija suskirstyta į 23 seniūnaitijas.
Raseinių rajono savivaldybės Ariogalos seniūnijos plotas – 29832 ha, gyventojų skaičius
– 4429. Seniūnijoje dirba 5 darbuotojai: seniūnas, seniūno pavaduotojas, 2 specialistai socialiniam
darbui, kaimo reikalų skyriaus specialistas. Seniūnijoje yra išrinkti 9 seniūnaičiai.
Raseinių rajono savivaldybės Betygalos seniūnijos plotas – 16645 ha, gyventojų skaičius
– 2422. Seniūnijoje dirba 5 darbuotojai: seniūnas, seniūno pavaduotojas, 2 specialistai socialiniam
darbui, kaimo reikalų skyriaus specialistas. Seniūnijoje yra išrinkti 7 seniūnaičiai.
Raseinių rajono savivaldybės Nemakščių seniūnijos plotas – 11436 ha (didelę dalį uţima
miškas), gyventojų skaičius – 2153. Seniūnijoje dirba 5 darbuotojai: seniūnas, seniūno
pavaduotojas, 2 specialistai socialiniam darbui, kaimo reikalų skyriaus specialistas. Seniūnijoje yra
išrinkti 6 seniūnaičiai.
Raseinių rajono savivaldybės Pagojukų seniūnijos plotas – 15385 ha, gyventojų skaičius
– 1732. Seniūnijoje dirba 5 darbuotojai: seniūnas, seniūno pavaduotojas, 2 specialistai socialiniam
darbui, kaimo reikalų skyriaus specialistas. Seniūnijoje yra išrinkti 5 seniūnaičiai.
Raseinių rajono savivaldybės Raseinių miesto seniūnijos plotas – 848 ha, gyventojų
skaičius – 11608. Seniūnijoje dirba 5 darbuotojai: seniūnas, seniūno pavaduotojas, 3 specialistai
socialiniam darbui.
Rietavo savivaldybės Tverų seniūnijos plotas – 14200 ha, gyventojų skaičius – 1700.
Seniūnijoje dirba 6 darbuotojai: seniūnas, finansų specialistas, specialistas socialiniam darbui, 3
darbuotojai. Seniūnijoje yra išrinkti 8 seniūnaičiai.

57

Rietavo savivaldybės Medingėnų seniūnijos plotas – 6069 ha, gyventojų skaičius – 723.
Seniūnijoje dirba 3 darbuotojai: seniūnas, finansų specialistas, specialistas. Seniūnijoje yra išrinkti 5
seniūnaičiai.
Rietavo savivaldybės Rietavo seniūnijos plotas – 31555 ha, gyventojų skaičius – 5484.
Seniūnijoje dirba 6 darbuotojai ir 3 pagalbiniai darbininkai. Seniūnijoje yra išrinkti 13 seniūnaičių.
Rietavo savivaldybės Daugėdų seniūnijos plotas – 3623 ha, gyventojų skaičius – 505.
Seniūnijoje dirba 3 darbuotojai. Seniūnijoje yra išrinkti 3 seniūnaičiai.
Zarasų rajono savivaldybės Salako seniūnijos plotas – 17280 ha, gyventojų skaičius –
1105. Seniūnijoje dirba 6 darbuotojai: seniūnas, raštvedė, 2 darbininkai, 2 sezoniniai darbininkai.
Seniūnijoje yra išrinkti 4 seniūnaičiai.
Druskininkų savivaldybės Viečiūnų seniūnijos plotas – 18819 ha (91% miškai),
gyventojų skaičius – 3372. Seniūnijoje dirba 4 darbuotojai. Seniūnijoje yra išrinkti 4 seniūnaičiai.
Druskininkų savivaldybės Liepalingio seniūnijos plotas – 25854 ha (70% miškai),
gyventojų skaičius – 4015. Seniūnijoje dirba 4 darbuotojai. Seniūnijoje yra išrinkti 4 seniūnaičiai.
Pagėgių savivaldybės Stoniškių seniūnijos plotas – 13400 ha, gyventojų skaičius – 2876.
seniūnijoje dirba 4 darbuotojai: seniūnas, 2 specialistai socialiniam darbui, raštvedė. Seniūnijoje yra
išrinkti 2 seniūnaičiai.
Vilniaus miesto savivaldybės Lazdynų seniūnijos plotas – seniūnijoje dirba 6 darbuotojai:
seniūnas, 2 seniūno pavaduotojai, 3 specialistai.
Vilniaus miesto savivaldybės Pašilaičių seniūnijos plotas – 820 ha, gyventojų skaičius –
28000. Seniūnijoje dirba 4 darbuotojai: seniūnas, seniūno pavaduotojas, 2 specialistai.
Vilniaus miesto savivaldybės Šeškinės seniūnijos plotas – 460, gyventojų skaičius –
36600. Seniūnijoje dirba 5 darbuotojai: seniūnas, seniūno pavaduotojas, 3 specialistai.
Vilniaus miesto savivaldybės Karoliniškų seniūnijos plotas – 400 ha, gyventojų skaičius
– 30400. Seniūnijoje dirba 9 darbuotojai: seniūnas, seniūno pavaduotojas, 7 specialistai.
Vilniaus miesto savivaldybės Rasų seniūnijos plotas – 1640 ha, gyventojų skaičius –
13500. Seniūnijoje dirba 8 darbuotojai: seniūnas, seniūno pavaduotojas, 6 specialistai.
Vilniaus miesto savivaldybės Grigiškių seniūnijos plotas – 710 ha, gyventojų skaičius –
12000. Seniūnijoje dirba 5 darbuotojai: seniūnas, seniūno pavaduotojas, 3 specialistai.
Vilniaus miesto savivaldybė kol kas nėra suskirsčiusi seniūnijas į seniūnaitijas, tad ir
seniūnaičiai nėra išrinkti. Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje pateikė reikalavimus Vilniaus
miesto savivaldybės tarybai ir savivaldybės administracijos direktoriui dėl Vietos savivaldos
įstatymo 33 straipsnio 1 dalies įgyvendinimo (seniūnaitijų sudarymo projektą tvirtina savivaldybės
taryba administracijos direktoriaus teikimu). Vilniaus miesto savivaldybės tarybai atsisakius
įgyvendinti šią Vietos savivaldos įstatymo nuostatą, Vyriausybės atstovas kreipėsi į teismą.
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Klaipėdos miesto savivaldybės taryba suskirstė savivaldybės teritoriją į seniūnaitijas,
tačiau seniūnaičiai dar neišrinkti. Vyriausybės atstovė Klaipėdos apskrityje pateikė reikalavimą
administracijos direktoriui dėl konkurso komisijos sudarymo ir konkurso grafikų nustatymo.
Seniūnaitijos sudarytos ir seniūnaičiai išrinkti daugumoje kaimo tipo seniūnijų. Pastebėta,
kad gyventojai kaimo vietovėse daug aktyviau dalyvauja seniūnaičių rinkimuose. Jie savo lūkesčius
sieja su savo bendruomenės atstovo veikla.

59

2.2 TEORINĖS DALIES PANAUDOJIMO GALIMYBĖS TYRINĖJANT
LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ VIDAUS STRUKTŪRAS
Šio analitinio darbo autorių nuomone, teorinėje dalyje pateikta informacija sudaro
prielaidas išskirti Lietuvos savivaldybių administracijų organizacinių struktūrų analizės (vertinimo)
aspektus ir tokiu būdu tyrimą atlikti moksliškai, sistemiškai ir objektyviai.
Lietuvos savivaldybių administracijų organizacinės struktūros vertintinos pagal šiuos
aspektus :
1) pagal tai, koks organizacinės struktūros tipas dominuoja ir kodėl, kokia tendencija
pertvarkant (tobulinant) dabartines organizacines struktūras dominuoja ir kodėl;
2) pagal tai, koks valdymo organizacinės struktūros tipas dominuoja ir kodėl, kokia
tendencija pertvarkant (tobulinant) dabartines valdymo organizacines struktūras dominuoja ir kodėl;
3) pagal tai, kokio „aukščio“ valdymo organizacinės struktūros dominuoja ir kodėl,
kokia tendencija pertvarkant (tobulinant) dominuoja;
4) pagal tai, ar laikomasi valdymo normos, koks vadovų/pavaldinių santykis
dominuoja visuose valdymo lygiuose;
5) pagal tai, koks decentralizacijos/centralizacijos laipsnis ir kokia šių formų
kombinacija dominuoja ir kodėl, kokia tendencija pertvarkant (tobulinant) struktūras dominuoja ir
kodėl.
Racionalios savivaldybės administracijos – savivaldybės įstaigos – struktūros
parinkimas nelengvas uţdavinys, priklausantis nuo daugelio faktorių. Organizacijos struktūros tipą
nulemiantys svarbiausi veiksniai yra organizacijos veiklos pobūdis, atliekamos funkcijos, paslaugų
teikimo pobūdis, o jis pagal teisės aktus vienodas visoms savivaldybėms, tačiau vis dėlto teisės
aktai nenustato visoms savivaldybėms privalomos tipinės savivaldybės administracijos struktūros,
nes funkcija nustatyti savo savivaldybės administracijos struktūrą priklauso savivaldybės tarybos
išimtinei kompetencijai. Taigi, nustatant savo savivaldybių administracijų struktūras, savivaldybės
vadovaujasi kriterijais, kurie labiausiai atspindi konkrečios savivaldybės ypatumus.
Viešojo administravimo įstatyme nustatyti reikalavimai viešojo administravimo
įstaigos struktūros elementams. Pagal įstatymo reikalavimus, įstaiga gali turėti įvairią struktūrą –
departamentus (valdybas), kurie turi skyrius (biurus, tarnybas) su poskyriais (grupėmis), taip pat
gali būti gali būti steigiamos pareigybės, nepriklausančios skyriui ar departamentui (biurui, tarnybai
ar valdybai). Todėl galimi įvairūs struktūrų tipai. Nagrinėjant savivaldybių administracijų, kaip
savivaldybių įstaigų, struktūros schemas, reikia atskirai aptarti savivaldybių seniūnijų vietą šiose
schemose. Kaip jau minėta, seniūnija yra savivaldybės administracijos

filialas, veikiantis tam

tikroje savivaldybės teritorijos dalyje, t.y. administracijos struktūros dalis, priskiriama skyriui.
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I tipas – struktūros, kuriose yra visi įstatyme nustatyti viešojo administravimo įstaigos
struktūros elementai – departamentai, skyriai, esantys departamento sudėtyje bei skyriai nesantys
departamento sudėtyje, poskyriai bei atskiros pareigybės, nepriklausančios skyriams.
II tipas – struktūros, kuriose nėra departamentų, o yra tik skyriai, poskyriai bei
pareigybės, nepriklausančios skyriams.
III tipas – struktūros, kuriose yra tik skyriai ir poskyriai, (arba nėra ir poskyrių), nėra
departamentų bei pareigybių, nepriklausančių skyriams.
Pagal darbe detalesnei analizei pasirinktų savivaldybių administracijų struktūras,
matyti, kad jų struktūros schemos skiriasi. I tipo schemas turi Vilniaus miesto ir Klaipėdos miesto
savivaldybės (priedai Nr. 2 ir Nr. 11); II tipo schemas – Šiaulių miesto (priedas Nr. 3); Alytaus
miesto (priedas Nr. 4), Vilniaus rajono (priedas Nr. 5), Raseinių rajono (priedas Nr. 6), Pagėgių
(priedas Nr. 9) ir Rietavo (priedas Nr.10) savivaldybės; III tipo – Zarasų rajono (priedas Nr. 7 ir
Druskininkų (priedas Nr. 8) savivaldybės.
Analizuojant pasirinktas savivaldybes (Vilniaus miesto, Alytaus miesto, Klaipėdos
miesto, Šiaulių miesto, Vilniaus rajono, Raseinių rajono, Zarasų rajono, Druskininkų, Pagėgių ir
Rietavo savivaldybes), remiantis aukščiau nurodytais vertinimo aspektais, darytini šie
apibendrinimai:
1) visose pasirinktose savivaldybėse organizacinės struktūros tipas - funkcinė
organizacijos struktūra.

Kiekvieno struktūrinio vieneto vykdoma funkcinė veikla reikalauja

specifinių išteklių panaudojimo, todėl tarnautojai traktuojami kaip organizaciniai ištekliai ir
grupuojami viename funkciniame skyriuje. Vadovas veiklą organizuoja suskirstydamas specialistus
į atskirus padalinius, funkciniai skyriai formuojami pagal vykdomos veiklos panašumus (funkcijas,
kurios atspindi organizacijos tikslus ir veiklos specifiką) ir dirbančiųjų kompetenciją.
Funkcinė struktūra yra logiškiausia ir pagrindinė struktūrinių grandţių sudarymo
forma. Ją daţniausiai taiko nedidelės organizacijos. Funkcinė struktūra sudaro sąlygas geriau
panaudoti turimus išteklius. Sprendimai priimami centralizuotai, aukšta komunikacija ir
koordinacija skyriaus ribose. Tačiau organizacijai plečiant savo veiklą, išryškėja funkcinės
struktūros trūkumai. Lėtėja sprendimų priėmimo greitis, nes funkciniai vadovai savo sprendimus
derina su

aukštesniu vadovu, tai uţtrunka. Funkcinėje struktūroje sunkiau nustatyti kas kam

atsiskaito, įvertinti atliktą darbą, darbuotojams sunkiau susitelkti siekiant bendrų tikslų. Tarp skyrių
atsiranda formalios ribos – silpnas ryšys, inovacijų diegimas tampa problema, reakcija į pokyčius
lėtėja.
2) valdymo organizacinė struktūra – linijinė, kurioje yra minimalus valdymo pakopų
skaičius ir aiškiai išreikštas pavaldumas. Nurodymai vykdytojui iš vadovo ir vykdytojo ataskaita
vadovui vyksta „viena - vienintele“ linija. Linijiniam vadovui suteikiama teisė priimti sprendimus ir
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veikti nesuderinus su kitais vadovais. Linijinis vadovas atsakingas uţ jam pavaldţios organizacijos
ar struktūrinio padalinio visas funkcines sritis, tai yra uţ visą organizacijos, struktūrinio padalinio
veiklą. Šios struktūros privalumai – grieţtas vienvaldiškumo principų laikymasis, paprasta
subordinacija tarp vadovų ir pavaldinių, asmeninė vadovo atsakomybė uţ jam pavaldaus padalinio
darbą bei pavaldinių veiklos suderinamumas, tačiau didelis informacijos srautas vadovui, maţai
reikšmingi klausimai sprendţiami aukštesniame lygyje, todėl ţemesni vadovai praranda iniciatyvą
ir savarankiškumą, taip pat pavojus, kad organizacija gali tapti priklausoma nuo vieno asmens
įnorių.
3) Pasirinktų savivaldybių administracijose dominuoja „žemos“ valdymo struktūros
su trimis (Alytaus miesto, Raseinių rajono, Zarasų rajono, Druskininkų ir Pagėgių savivaldybės),
ir „aukštos“ valdymo struktūros su keturiais (Šiaulių miesto, Vilniaus rajono savivaldybės) ir
penkiais (Vilniaus miesto ir Klaipėdos miesto savivaldybės) valdymo lygmenimis:
Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje yra 5 valdymo lygiai – 10
departamentų, kurių sudėtyje yra nuo 2 iki 7 skyrių, taip pat 21 seniūnija ir 7 skyriai, nesantys
departamentų sudėtyje.
Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje yra 4 valdymo lygiai – nėra
departamentų, yra 23 skyriai, 2 seniūnijos ir 4 pareigybės, nepriklausančios skyriams.
Alytaus miesto savivaldybės administracijoje – 3 valdymo lygiai

- nėra

departamentų, seniūnijų, yra 23 skyriai ir 4 pareigybės, nepriklausančios skyriams.
Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje – 4 valdymo lygiai -

nėra

departamentų, yra 17 skyrių be poskyrių, 4 skyriai su 4 poskyriais, 23 seniūnijos ir 4 pareigybės,
nepriklausančios skyriams.
Raseinių rajono savivaldybės administracijoje - 3 valdymo lygiai - 17 skyrių, 12
seniūnijų ir 3 pareigybės, nepriklausančios skyriams.
Zarasų rajono savivaldybės administracijoje – 3 valdymo lygiai - 16 skyrių, 10
seniūnijų.
Druskininkų savivaldybės administracijoje- 3 valdymo lygiai - 8 skyriai, 5 tarnybos,
2 seniūnijos.
Pagėgių savivaldybės administracijoje – 3 valdymo lygiai - 15 skyrių, 5 seniūnijos
ir 4 pareigybės, nepriklausančios skyriams.
Rietavo savivaldybės administracijoje – 3 valdymo lygiai - 9 skyriai, 3 tarnybos, 5
seniūnijos, 6 pareigybės, nepriklausančios skyriams.
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijoje – 5 valdymo lygiai – 6 departamentai,
25 skyriai be poskyrių, 11 skyrių su 22 poskyriais ir 2 pareigybės, nepriklausančios skyriams.
Seniūnijų nėra.
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4) valdymo norma nurodo, kiek ţmonių ar struktūrinių grandţių tiesiogiai atsiskaito
tiesioginiam vadovui. Valdymo norma apibrėţia vadovo atsakomybės, t.y. kontrolės apimtį.
Nagrinėjant savivaldybių administracijų struktūrą, matyti, kad visose nagrinėjamose
savivaldybėse administracijų direktoriai, kaip savivaldybės administracijos vadovai, turi didelį
skaičių pavaldinių (departamentų direktoriai, skyrių vadovai, poskyrių vadovai, seniūnai), todėl jų
valdymo norma yra didelė.
5) organizacijos valdymo struktūros centralizavimą

ar decentralizavimą

lemia

įgaliojimų paskirstymas. Esant centralizuotai valdymo struktūrai, didelės dalies įgaliojimų vadovai
nedeleguoja, juos pasilieka savo dispozicijoje. Valdant organizaciją centralizuotai, daugumą svarbių
sprendimų priima aukščiausio lygmens vadovai. Ţemesnio lygmens darbuotojai turi maţesnę
veiklos laisvę, t. y. savarankiškumą. Decentralizuojant valdymą, didesnę dalį įgaliojimų vadovai
perduoda pagal organizacinę hierarchiją ţemyn.
Nagrinėjamų savivaldybių administracijose didelę dalį įgaliojimų vadovai perduoda
pagal organizacinę hierarchiją žemyn, todėl struktūros laikytinos labiau decentralizuotomis.
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2.3. ADMINISTRACIJOS DIREKTORIŲ APKLAUSOS, JŲ ANALIZĖS
Buvo atlikta dešimties tyrimui atrinktų savivaldybių (Alytaus miesto, Druskininkų,
Klaipėdos miesto, Pagėgių, Raseinių rajono, Rietavo, Šiaulių miesto, Vilniaus miesto, Vilniaus
rajono, Zarasų rajono) administracijų direktorių apklausa anketavimo būdu. Ţemiau yra pateikiami
apibendrinti savivaldybių administracijos direktorių atsakymai į anketos klausimus ir šių atsakymų
analizė.
Į

klausimą

„ar

savivaldybės

veiklos

kokybė

priklauso

nuo

savivaldybės

administracijos struktūros“, visi apklausoje dalyvavę savivaldybių administracijų direktoriai atsakė
„taip“.
Pasiteiravus, kaip daţnai yra keičiama savivaldybės administracijos struktūra, 60 proc.
Kaip dažnai keičiam a jūsų savivaldybės
adm inistracijos struktūra?

Pasikeitus tarybos
kadencijai

40%

Atsižvelgiant į
biudžeto apimtis

60%

apklaustųjų nurodė, kad savivaldybės administracijos struktūra yra keičiama atsiţvelgiant į biudţeto
apimitis. 40 proc. respondentų teigė, kad savivaldybės administracijos struktūra yra keičiama
pasikeitus savivaldybės tarybos kadencijai. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktorius paţymėjo, kad savivaldybės administracijos struktūra yra keičiama labai retai.
Ar artim iausiu m etu num atom a savivaldybės
adm inistracijos struktūros pertvarka?

40%
60%

Taip
Ne

40 proc. apklaustųjų teigė, kad artimiausiu metu gali būti keičiama savivaldybės
administracijos struktūra. Neatmestina, kad numatomi pokyčiai savivaldybių administracijų
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struktūrose sietini su 2011 m. vasario 27 d. įvyksiančiais savivaldybių tarybų rinkimais ir artėjančia
nauja valstybės politikų savivaldybėse kadencija.
Savivaldybių administracijų direktorių buvo pasiteirauta, dėl kokių prieţasčių yra numatoma
savivaldybių administracijų struktūrų pertvarka. Daugiausia respondentų teigė, kad pertvarka
reikalinga siekiant pagerinti teikiamų paslaugų kokybę. Šiek tiek maţiau respondentų nurodė, kad
savivaldybės administracijos struktūrą numatoma pertvarkyti siekiant maţinti išlaidas ar tikintis
efektyvesnes veiklos.

Jei artimiausiu metu yra numatoma savivaldybės
administracijos struktūros pertvarka, dėl kokių
priežasčių?
60
60
50
40
proc. 30
20
10
0

40

Pertvarkoma tikintis
efektyvesnės veiklos

40

Siekiant mažinti išlaidas
Gerinti teikiamų
paslaugų kokybę

80 proc. apklaustųjų teigė, kad prieš keičiant savivaldybės administracijos struktūrą
nuolat kiekvienų metų pabaigoje yra atliekami išsami analizė. Keturis kartus maţiau respondentų
sakė,

Ar atliekama išsami analizė prieš keičiant
savivaldybės administracijos struktūrą , jeigu taip
tai kada?
Nuolat kiekvienų metų
pabaigoje

80
80
60
proc. 40
20
0

20

Veikla yra analizuojama
nuolat ir, nustačius
trūkumus, siūloma keisti
savivaldybės
administracijos struktūrą

kad savivaldybės administracijos veikla yra analizuojama nuolat ir, nustačius trūkumus, siūloma
keisti struktūrą.
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Absoliuti dauguma (80 pro.) apklaustųjų pripaţino, kad nėra kriterijų, pagal kuriuos yra
nustatoma savivaldybės administracijos struktūra. Tai patvirtina aplinkybę, kad savivaldybių
administracijų struktūros keičiamos, atsiţvelgiant į įvairius veiksnius ir šie pakeitimai nėra
nuoseklūs, abejotinas jų objektyvumas.
Ar savivaldybė turi kriterijus, pagal kuriuos nustatom a
savivaldybės adm inistracijos struktūra?

20%
Taip
Ne
80%

Pasidomėjus, į ką atsiţvelgiama keičiant savivaldybės administracijos struktūrą, 80 proc.
respondentų nurodė, kad yra nagrinėjama kaimyninių savivaldybių patirtis. 60 proc. apklaustųjų

Ar keičiant savivaldybės administracijos
struktūrą naudojamasi

Nagrinėjama kaimyninių
savivaldybių patirtis

80
80
70
60

60

60

50
40
30

Savo patirtimi

Nagrinėjama kitų
valstybių patirtis

40
20

Pasitelkiamos
konsultacinės firmos

20
10
0

Sudaromos mišrios
darbo grupės reformai
parengti

teigė, kad, keičiant savivaldybės administracijos struktūrą, naudojamasi pačios savivaldybės
patirtimi. Tiek pat apklaustųjų sakė, kad yra sudaromos mišrios darbo grupė reformai parengti. Šiek
tiek maţiau savivaldybių administracijų direktorių tvirtino, kad keičiant savivaldybės
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Kam skiriamas pagrindinis dėmesys darant
administracijos struktūros pertvarkymus?
100

60
40

proc.

60

40

40

50
0

Modelio keitimui (linijinio į funkcinį arba atvirkščiai)
Ryšių tarp struktūrinių padalinių tobulinimui
Ryšių tarp struktūrinių padalinių ir savivaldybės įstaigų ir įmonių tobulinimui
Administracijos padalinių darbo pertvarkymui
Subsidiarumo principo įtvirtinimui

administracijos struktūrą, pasitelkiamos konsultacinės firmos. Tik penktadalis apklausoje
dalyvavusiųjų sakė, kad, keičiant savivaldybės administracijos struktūrą, nagrinėjama kitų valstybių
patirtis.
Vykdant savivaldybės administracijos struktūros pakeitimus, pagrindinis dėmesys,
pasak apklaustųjų, yra skiriamas administracijos padalinių darbui pertvarkyti ir ryšiams tarp
struktūrinių padalinių ir savivaldybės įstaigų ir įmonių tobulinti. Maţiau dėmesio yra skiriama
ryšiams tarp struktūrinių padalinių tobulinti, subsidiarumo principui įtvirtinti ir modeliui keisti.

Ar savivaldybės administracijos struktūrinių
padalinių skaičius tiesiogiai priklauso nuo

60

60

60

Savivaldybės gyventojų
skaičiaus

50
40
proc. 30
20
10
0

Savivaldybės biudžetinių
įstaigų bei įmonių
skaičiaus

20

20

Savivaldybės teritorijos
ploto
Savivaldybės biudžeto
asignavimų

Apklausoje dalyvavusių savivaldybės administracijos direktorių nuomone, struktūrinių
padalinių skaičius labiausiai priklauso nuo savivaldybės biudţeto asignavimų dydţio ir
savivaldybės gyventojų skaičiaus. Tris kartus maţesnės įtakos nei šie veiksniai savivaldybės
administracijos struktūrinių padalinių skaičiui turi savivaldybės teritorijos plotas ir savivaldybės
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Kas lemia seniūnijų steigimą?
40

40

Patogesnis
administravimas ir
viešųjų paslaugų
teikimas

40

40
35
30
25
proc. 20
15
10
5
0

Gyventojų pageidavimas

Įstatymų nustatytos
1

savivaldybės biudţetinių įstaigų bei įmonių skaičiaus.
Respondentai buvo įsitikinę, kad seniūnijų steigimą vienodai lemia įstatymų nuostatos,
gyventojų pageidavimas ir patogesnis administravimas ir viešųjų paslaugų teikimas. Apklaustieji
vieningai pasisakė ir dėl seniūnijų statuso. 60 proc. apklausos dalyvių tvirtino, kad seniūnijos turi
būti savivaldybės administracijos padaliniai (nesavarankiški). Kiti respondentai laikėsi nuomonės,
kad seniūnijų (ypač didţiųjų miestų savivaldybėse) steigti iš viso nėra tikslinga.
Ar seniūnas turi būti

40%
60%

Pavaldus ir
atskaitingas
savivaldybės
administracijos
direktoriui
Pavaldus
administracijos
direktoriui ir
atskaitingas
gyventojams

Daugiau nei pusė apklausos dalyvių teigė, kad seniūnas turėtų būti pavaldus
administracijos direktoriui ir atskaitingas gyventojams. 40 proc. apklaustųjų manė, kad seniūnas
turėtų būti pavaldus ir atskaitingas savivaldybės administracijos direktoriui.
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Ar pakanka savivaldybės adm inistracijoje
darbuotojų funkcijom s vykdyti?

20%
Taip
Ne
80%

Į klausimą, ar pakanka savivaldybės administracijoje darbuotojų funkcijoms vykdyti,
absoliuti dauguma (80 proc.) apklaustųjų atsakė neigiamai. Tiek pat respondentų tvirtino, kad
Ar savivaldybės administracijos darbuotojų skaičius
tiesiogiai priklauso nuo asignavimų funkcijoms vykdyti?

20%
Taip
Ne
80%

savivaldybės administracijos darbuotojų skaičius tiesiogiai priklauso nuo skirtų asignavimų
funkcijoms vykdyti. Savivaldybės gyventojų skaičius, pasak apklaustų savivaldybių administracijų
direktorių, per pus maţiau nei skirti asignavimai, įtakoja savivaldybės administracijos darbuotojų
skaičių. Daug maţesnės įtakos savivaldybės administracijos darbuotojų skaičiui turi savivaldybės
teritorijos plotas ir savivaldybės biudţetinių įstaigų bei įmonių skaičius.

Ar savivaldybės administracijos darbuotojų
skaičius tiesiogiai priklauso nuo:

80

Savivaldybės biudžetinių
įstaigų bei įmonių
skaičiaus

60

Savivaldybės gyventojų
skaičiaus

80

40
pro. 40
20

20

Savivaldybės teritorijos
ploto

20
0

Savivaldybės biudžeto
asignavimų
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Apklaustųjų

nuomone,

maţiausiai

savivaldybės

administracijos

darbuotojų

struktūriniuose padaliniuose skaičių lemia konkretaus padalinio vadovo administraciniai gebėjimai.
Maţiau nei pusė apklaustųjų reikšmės teikė susiklosčiusių tradicijų įtakai. Vis gi dauguma
apklausos dalyvių

Ar savivaldybės administracijos darbuotojų
struktūriniuose padaliniuose skaičius tiesiogiai
priklauso nuo

100
20

proc.

40

60

0
Konkretaus padalinio vadovo administracinių gebėjimų
Susiklosčiusių tradicijų
Savivaldybės biudžeto asignavimų

buvo įsitikinę, kad savivaldybės administracijos darbuotojų skaičius struktūriniuose padaliniuose
labiausiai priklauso nuo savivaldybės biudţeto asignavimų dydţio.
Į klausimą, „ar yra atliekamas savivaldybės administracijos darbuotojų veiklos
efektyvumo vertinimas“, 80 proc. apklaustų savivaldybių administracijų direktorių, atsakė, kad yra
vertinama valstybės tarnautojų veikla. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius
paţymėjo, kad valstybės tarnautojų veiklos efektyvumo vertinimas yra atliekamas kasmetinio
valstybės tarnautojų vertinimo metu. Tik penktadalis respondentų nurodė, kad yra vertinamas
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklos efektyvumas.

Ar atliekamas administracijos darbuotojų veiklos
efektyvumo vertinimas?

80
80
Valstybės tarnautojų

60
proc. 40

20

Darbuotojų dirbančių
pagal darbo sutartis

20
0
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Daugiau nei pusė apklausos dalyvių manė, kad dabartinė savivaldybės administracijos
struktūra yra efektyvi. 40 proc. apklaustųjų kritiškai vertino dabartinę savivaldybės administracijos
struktūrą.
Ar dabartinė Jūsų savivaldybės administracijos struktūra
yra efektyvi?

40%

Taip
Ne
Kita

60%
0%

Daugiau nei pusė (60 proc.) apklaustų savivaldybės administracijos direktorių pritarė
Ar turėtų būti parengtos tipinė(ės) savivaldybės
administracijos struktūra(os)?

40%
Taip
Ne
60%

siūlymui, kad būtų parengtos tipinė(ės) savivaldybės administracijos struktūra(os). Kita dalis
apklaustųjų tokį pasiūlymą įvertino skeptiškai. Pastarosios nuomonės besilaikantis Klaipėdos
miesto savivaldybės administracijos direktorius paţymėjo, kad tipinės struktūros parengimas būtų
ypatingai sudėtingas. Savivaldybės, pasak jo, yra labai skirtingos: kaimiškos, tipinės miesto,
kurortinės, mišrios (turinčios ir miesto, ir kurortinės savivaldybės poţymių), t.y. tam tikrų
struktūrinių padalinių, kurie neišvengimai turi būti vienoje savivaldybės, gali nebūti kitoje ir pan.
Taip pat akcentuota, kad savivaldybės pagal Konstituciją turi teisę tvarkytis savarankiškai.
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Kokie svarbiausi dalykai turėtų būti aptarti
tipinėje savivaldybės administracijos struktūroje?
proc. 20
0

20 20 20 20
1

Tipinis struktūros- padalinių išdėstymas savivaldybėse priklausomai nuo jų
dydžių
Darbuotojų atskiruose padaliniuose skaičius
Sąveikos tarp administracijos padalinių ir darbuotojų padaliniuose schemos
Administracijos padalinių pertvarkymo pavyzdžiai

Siūlymui parengti tipinę(es) savivaldybės administracijos struktūrą(as) pritarę savivaldybių
administracijų direktoriai vienodos svarbos teikė dalykams, kurie turėtų būti aptarti šioje
struktūroje. Jie manė, kad tipinėje struktūroje turėtų būti pateikti administracijos padalinių
išdėstymas, siūlymai dėl darbuotojų skaičiaus padaliniuose, sąveikų tarp administracijos padalinių ir
darbuotojų padaliniuose schemos bei administracijos padalinių pertvarkymo pavyzdţiai.

Kokią įtaką užtikrinant efektyvų funkcijų vykdymą
savivaldybėje, turi

proc.

100

60 40 60 40
60 60
20

0
savivaldybės finansiniai resursai
savivaldybės administracijos struktūra
savivaldybės administracijos darbo organizavimas
pareigybių skaičius
savivaldybės gyventojų skaičius
savivaldybės politikų sprendimų priėmimo efektyvumas
savivaldybės gyventojų dalyvavimas sprendimų priėmimo procese

Apklausoje dalyvavę savivaldybių administracijos direktoriai tvirtino, kad didţiausios
įtakos uţtikrinant efektyvų funkcijų vykdymą savivaldybėje turi savivaldybės finansiniai resursai,
savivaldybės administracijos struktūra, savivaldybės administracijos darbo organizavimas,
savivaldybės politikų sprendimų priėmimo efektyvumas ir savivaldybės gyventojų dalyvavimas
sprendimų priėmimo procese.
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Ar Jūsų savivaldybei skiriam i asignavim ai funkcijom s
vykdyti yra pakankam i?

20%
Taip
Ne
80%

Absoliuti dauguma respondentų teigė, kad savivaldybei skiriami asignavimai yra
nepakankami.

Kokiais būdais įtraukiami gyventojai į sprendimų
priėmimą savivaldybėje?
60
60
50
40

40

40

40

40

40

40
proc. 30
20
20
10
0
0
1
Supažindinami su sprendimų projektais
Sprendimų projektai paskeliami spaudoje ir laukiama gyventojų vertinimo
Sprendimų projektai aptariami su gyventojais sueigose
Sprendimų projektai aptariami seniūnaičių sueigose
Organizuojamos gyventojų apklausos
Gyventojų grupių pareikštos iniciatyvos aptariamos ir pagal juos rengiami
sprendimų projektai
Skatinamos gyventojų pagal interesus veiklos iniciatyvos
Skatinamos gyventojų pagal interesus veiklos iniciatyvos
Gyventojai įtraukiami į įvairių darbo grupių bei komisijų veiklą

80 proc. apklaustųjų sakė, kad yra visa reikalinga teisinė bazė gyventojams įtraukti į
sprendimų priėmimą.
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Ar įtraukiam i gyventojus į sprendim ų priėm im ą
savivaldybėje turite visą tam reikalingą teisinę bazę?

20%
Taip
Ne
80%

Pasidomėjus, kokių teisės aktų trūksta, kad gyventojai būtų labiau įtraukiami į
sprendimų priėmimą, penktadalis respondentų paminėjo įstatymus ir Vyriausybės nutarimus. Tiek
pat apklaustųjų pasigedo metodinės medţiagos. Apklausoje dalyvavę savivaldybių administracijų

Kokių teisės aktų trūksta, kad gyventojai būtų
įtraukiami į sprendimų priėmimą savivaldybėje?

20

20

20

20
15
proc. 10

Įstatymų
Vyriausybės nutarimų
Metodinės medžiagos

5
0

direktoriai buvo įsitikinę, kad savivaldybės tarybos sprendimų, reglamentuojančių gyventojų
įtraukimą į sprendimų priėmimą, nestokojama.
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2.4. SENIŪNŲ APKLAUSOS, JŲ ANALIZĖS

Siekiant gauti kuo tikslesnius rezultatus buvo nutarta apklausti kuo didesnį kiekį seniūnijų.
Klausimai buvo pateikti 160 seniūnijų. Iš jų buvo išskirti 20 atrinktų seniūnijų atsakymai. Gauti
rezultatai buvo lyginami ir analizuojami. Tie atsakymai, kur visų apklausoje dalyvavusių seniūnijų
ir atrinktų seniūnijų nuomonės sutampa, galima daryti išvadą, kad tendencija visos šalies mastu yra
vienoda, nepriklausomai nuo seniūnijos tipo.
Į klausimą, ar yra būtini savivaldybių administracijų struktūriniai teritoriniai padaliniai
seniūnijos, net 96 proc. apklausoje dalyvavusių atrinktų savivaldybių seniūnių atsakė “taip”. Įdomu
Ar būtini savivaldybių administracijos struktūriniai
teritoriniai padaliniai seniūnijos?

4%

Taip
Ne

96%

pastebėti, kad lygiai tiek pat procentų šį atsakymą pasirinko ir iš visų apklausoje dalyvavusių
savivaldybių seniūnų.

Beveik pusė apklausoje dalyvavusių atrinktų savivaldybių seniūnų nurodė, kad seniūnijų
steigimą lemia gyventojų pageidavimas. Beveik trečdalis (27 proc.) respondentų teigė, kad
seniūnijų steigimas yra susijęs su maţesnėmis administravimui skirtomis išlaidomis. Nors
Kas lemia seniūnijų steigimą
(atrinktų savivaldybių seniūnų atsakymai)?
46

50
40

Patogesnis
administravimas ir
viešųjų paslaugų
teikimas?
Mažesnės išlaidos
administravimui?

27

30
20

12

Gyventojų
pageidavimas?

8
10

Įstatymų nustatytos?

0
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Vietos savivaldos įstatymu nėra nustatytos imperatyvios normos, įpareigojančios savivaldybių
tarybas steigti seniūnijas, 12 proc. apklausoje dalyvavusių atrinktų savivaldybių seniūnų tvirtino,
kad seniūnijų steigimą lemia įstatymai. Maţiau nei dešimtadalis apklausoje dalyvavusių atrinktų
tirti savivaldybių seniūnų (8 proc.) buvo įsitikinę, kad seniūnijų steigimą lemia patogesnis
administravimas ir viešųjų paslaugų teikimas. Pastebėtina, kad šiuo aspektu labai skiriasi atrinktų
tirti savivaldybių seniūnų pateikti atsakymai nuo visų apklausoje dalyvavusių seniūnų atsakymų.
Absoliuti dauguma, net 84 proc. visų respondentų, nurodė, kad seniūnijų steigimą lemia patogesnis
administravimas ir viešųjų paslaugų teikimas.

Kas lemia seniūnijų steigimą?

100

Patogesnis
administravimas ir
viešųjų paslaugų
teikimas?
Mažesnės išlaidos
administravimui?

84

80
60

41

proc.
40

Gyventojų
pageidavimas?

25
12

20
0

Įstatymų nustatytos?

Atrinktų tirti savivaldybių seniūnai buvo pakankami vieningi pasirinkdami atsakymą į
klausimą, koks turėtų būti seniūnijos statusas. Beveik du trečdaliai jų (69 proc.) teigė, kad
Ar seniūnijos turi būti

100
proc.

69

50

19
4

8

0
Savivaldybės administracijos padaliniai (nesavarankiški)?
Savivaldybės administracijos filialai, turintys dalį viešojo juridinio asmens
teisių?
Savivaldybės administracijos filialai turintys visas viešojo juridinio asmens
teises?
Savarankiški juridiniai asmenys – biudžetinės įstaigos?
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seniūnijos turėtų būti savivaldybės administracijos filialai, turintys visas viešojo juridinio asmens
teises. Pastebėtina, kad atrinktų tirti savivaldybių seniūnų nuomonė dėl seniūnijos statuso visiškai
sutapo su visų apklausoje dalyvavusių seniūnų nuomone: 75 proc. visų apklausoje dalyvavusių
seniūnų manė, kad seniūnijos turėtų būti savivaldybės administracijos filialai, turintys visas viešojo
juridinio asmens teises. Vos penktadalis atrinktų tirti savivaldybių seniūnų pritarė dabartiniam
seniūnijų statusui, t.y. manė, kad seniūnijos turėtų būti savivaldybės administracijos filialai, turintys
dalį viešojo juridinio asmens teisių. Nė vienas seniūnas nepritarė idėjai, kad seniūnijos turėtų tapti
savarankiškais juridiniais asmenimis – viešosiomis įstaigomis.

Ar seniūnas turi būti:

100
proc.

69

50

12

8

4

4

0
Pavaldus ir atskaitingas savivaldybės administracijos direktoriui?
Pavaldus administracijos direktoriui ir atskaitingas gyventojams?
Pavaldus administracijos direktoriui ir atskaitingas savivaldybės tarybai?
Pavaldus ir atskaitingas savivaldybės tarybai (merui)?
Pavaldus ir atskaitingas seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams (jų
atstovams)

Į klausimą, koks turėtų būti seniūno statusas, atrinktų tirti savivaldybių seniūnų
atsakymai taip pat buvo gana vieningi: absoliuti dauguma (69 proc.) jų teigė, kad seniūnas turėtų
būti pavaldus administracijos direktoriui ir atskaitingas gyventojams. Tik dešimtadalis apklaustųjų
manė, kad seniūnas turėtų būti pavaldus ir atskaitingas savivaldybės administracijos direktoriui.

Ar pakanka seniūnijos darbuotojų funkcijoms
vykdyti?

4%

8%
46%

42%

Taip

Ne

Daugiau Taip

Neturi nuomonės
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Beveik po lygiai pasiskirstė respondentų nuomonės atsakant į klausimą, ar pakanka
seniūnijos darbuotojų funkcijoms vykdyti. 46 proc. iš jų teigė, kad darbuotojų pakanka. Šiek tiek
maţiau, 42 proc. apklaustųjų, tvirtino, kad darbuotojų funkcijoms vykdyti nepakanka. 8 proc.
apklausoje dalyvavusių atrinktų tirti savivaldybių seniūnų šiuo klausimu nuomonės neturėjo.
Ar seniūnijos darbuotojų skaičius tiesiogiai
priklauso nuo:

60

54

50
38

40
proc. 30
20

42

38

23

19

12

12

10

4

0
Seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje veikiančių savivaldybės biudžetinių įstaigų
bei įmonių skaičiaus?
Seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje gyvenančių gyventojų skaičiaus?
Seniūnijos aptarnaujamos teritorijos ploto?
Priskiriamų vykdyti funkcijų apimčių?
Seniūnijos vykdomų funkcijų apimčių?
Vadybos principais pagrįstų rodiklių?
Konkretaus darbuotojų administracinių gebėjimų?
Susiklosčiusių tradicijų?
Savivaldybės biudžeto asignavimų?

Daugiau kaip pusė (54 proc.) atrinktų tirti savivaldybių seniūnų teigė, kad seniūnijos
darbuotojų skaičius tiesiogiai priklauso nuo seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje gyvenančių
gyventojų skaičiaus. Šiek tiek maţiau kaip pusė respondentų tvirtino, kad darbuotojų skaičius
susijęs su seniūnijos vykdomų funkcijų apimtimi. Apie trečdalis apklaustųjų nurodė, kad darbuotojų
skaičius tiesiogiai priklauso nuo savivaldybės biudţeto asignavimų ir priskiriamų vykdyti funkcijų
apimčių.

Susiklosčiusios

tradicijos,

darbuotojų

administraciniai

gebėjimai

ir

seniūnijos

aptarnaujamo teritorijoje veikiančių savivaldybės biudţetinių įstaigų bei įmonių skaičius – tai
veiksniai, pasak respondentų, gana menkai įtakojantys seniūnijų darbuotojų skaičių. Maţiausiai,
apklaustųjų nuomone, seniūnijos darbuotojų skaičius priklauso nuo vadybos principais pagrįstų
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rodiklių. Tik 4 proc. apklausoje dalyvavusių seniūnų patirtino, kad vadovaujantis šiais rodikliais yra
nustatomas seniūnijos darbuotojų skaičius.
Kaip dažnai keičiama jūsų seniūnijos struktūra?

15%

56%

Pasikeitus tarybos
kadencijai
0%

29%

Kiekvienais metais
Atsižvelgiant į biudžeto
apimtis
Pasikeitus vykdomoms
funkcijos

Apklausa parodė, kad daţniausiai seniūnijos struktūra yra keičiama, kada pasikeičia
vykdomos funkcijos. Trečdalis respondentų teigė, kad seniūnijos struktūrai įtakos turi savivaldybės
biudţeto apimtys. Beveik septintadalio apklausoje dalyvavusių atrinktų savivaldybių seniūnų
tvirtino, kad seniūnijos struktūros pokyčiams įtakos turi pasikeitusi savivaldybės tarybos kadencija.
Jeigu artimiausiu metu numatoma Jūsų
seniūnijos struktūros pertvarka, tai dėl kokių
priežasčių?
8
8
6

4

Pertvarkoma tikintis
efektyvesnės veiklos
Gerinti teikiamų
paslaugų kokybę

proc. 4
2
0

Tik šiek tiek daugiau kaip dešimtadalis apklausoje dalyvavusių atrinktų savivaldybių
seniūnų nurodė prieţastis, dėl kurių artimiausiu metu yra numatoma seniūnijos struktūros pertvarka.
Pagrindine prieţastimi buvo nurodytas siekis gerinti teikiamų paslaugų kokybę. Perpus maţiau
respondentų teigė, kad seniūnijos struktūra pertvarkoma tikintis efektyvesnės veiklos. Nė vienas
apklausoje dalyvavęs seniūnas nenurodė, kad seniūnijos struktūrą numatoma pertvarkyti siekiant
maţinti išlaidas.
Absoliuti dauguma (73 proc.) respondentų neturėjo nuomonės, kai jų buvo paklausta,
ar yra atliekama išsami analizė prieš keičiant seniūnijos struktūrą. Penktadalis apklaustų seniūnų
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teigė, kad analizė atliekama priėmus politinį sprendimą keisti seniūnijos struktūrą. Tik 8 proc.
apklausoje dalyvavusių atrinktų tirti savivaldybių seniūnų nurodė, kad išsami analizė atliekama
nuolat kiekvienų metų pabaigoje.
Ar atliekama išsami analizė prieš keičiant
seniūnijos struktūrą , jeigu taip tai kada?

Pastoviai kiekvienų metų
pabaigoje

8%
19%

Priėmus politinį
sprendimą keisti
seniūnijos struktūrą
Neturi nuomonės

73%

73 proc. apklaustų atrinktų tirti savivaldybių seniūnų teigė, kad seniūnijos darbuotojų
darbas organizuojamas savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinta tvarka. Trečdalis
respondentų
Ar seniūnijos darbuotojų darbas
organizuojamas:

Seniūno nustatyta
tvarka?

73

80
60
proc. 40

Administracijos
direktoriaus patvirtinta
tvarka?

27

20

4

Kiekvienas veikia
savarankiškai?

0

sakė, kad seniūnijos darbuotojų darbas organizuojamas seniūno nustatyta tvarka.
Svarbu pastebėti, kad pusė apklausoje dalyvavusių atrinktų tirti savivaldybių seniūnų
paţymėjo, jog seniūnų darbo ryšiai su kitais savivaldybės administracijos padalinių vadovais nėra iš
viso reglamentuoti. Atlikus papildomą interviu su seniūnais, paaiškėjo, kad daţnai pagrindiniu
bendradarbiavimo veiksniu tampa ţmogiškieji santykiai. Tai reiškia, kad bendradarbiavimo
sklandumas daugeliu atveju priklauso nuo seniūno ir kito savivaldybės administracijos padalinio
vadovo santykių pobūdţio. Šiek tiek maţiau kaip pusė apklausoje dalyvavusių seniūnų teigė, kad
šie santykiai yra reglamentuoti.
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Ar seniūno darbo ryšiai su kitais administracijos
padalinių vadovais nustatyti?

Aprašyti ir patvirtinti
administracijos
direktoriaus

46

Nereglamentuoti

50

Į klausimą, kas turėtų reglamentuoti seniūno ryšius su kitais savivaldybės administracijos
padalinių vadovais, beveik pusė apklaustųjų atsakė, kad ryšiai turėtų būti nustatyti tipinėje santykių
schemoje, skirtoje visoms savivaldybėms. Tokia nuomonė reiškia, kad tipinę santykių

Kas turėtų reglamentuoti seniūno ryšius su kitais
administracijos padalinių vadovais?

50
proc.

27

38

42

4

0
Taryba
Administracijos direktorius
Nustatyta bendrame savivaldybės administracijos veiklos reglamente
(nuostatuose)
Turėtų būti tipinė santykių schema visoms savivaldybėms

schemą turėtų patvirtinti kuri nors centrinė valstybės institucija ar įstaiga (pavyzdţiui, ministerija).
Šiek tiek daugiau kaip trečdalis respondentų manė, kad seniūno ryšius su kitais savivaldybės
administracijos padalinių vadovais derėtų reglamentuoti bendrame savivaldybės administracijos
veiklos reglamente (nuostatuose). 27 proc. apklausoje dalyvavusių atrinktų tirti savivaldybių
seniūnų buvo įsitikinę, kad seniūno ryšius su kitais savivaldybės administracijos padalinių vadovais
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derėtų reglamentuoti savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. 4 proc. apklaustųjų manė,
kad tai turėtų būti reglamentuota savivaldybės tarybos sprendimu.
Pasiteiravus, ar yra atliekamas seniūnijos darbuotojų veiklos efektyvumo vertinimas,
daugiau kaip du trečdaliai apklausoje dalyvavusių atrinktų tirti savivaldybių seniūnų nurodė, kad

Ar atliekamas seniūnijos darbuotojų veiklos
efektyvumo vertinimas?

73

80

73
Seniūno

60
Valstybės tarnautojų
proc. 40

27
Darbuotojų dirbančių
pagal darbo sutartis

20
0

yra atliekamas seniūno ir valstybės tarnautojų veiklos vertinimas. Tik trečdalis respondentų teigė,
kad yra vertinamas seniūnijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklos efektyvumas.
Pusė apklausoje dalyvavusių atrinktų tirti savivaldybių seniūnų buvo įsitikinę, kad
dabartinė

Ar dabartinė Jūsų seniūnijos struktūra yra
efektyvi?

4

2
Taip

30

Ne
Daugiau Taip
50
4

Daugiau Ne
Neturi nuomonės

seniūnijos struktūra yra efektyvi. Trečdalis respondentų manė, kad dabartinė seniūnijos struktūra
daugiau ar maţiau yra efektyvi. Tik 8 proc. apklaustųjų dabartinę seniūnijos struktūrą vertino kaip
neefektyvią. Tai rodo, kad seniūnai nėra linkę pritarti seniūnijos struktūros pokyčiams.
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Atrinktų tirti savivaldybių seniūnų buvo pasiteirauta, kokie svarbiausi dalykai turėtų
būti aptarti tipinėje seniūnijos struktūroje, jei toks dokumentas būtų rengiamas. Absoliuti dauguma
Jeigu būtų rengiama tipinė(ės) seniūnijos
struktūra(os), kokie svarbiausi dalykai joje turėtų
būti aptarti?

100
proc.

50

69
23

35

23

0
1
Tipinis darbuotojų struktūros išdėstymas seniūnijose priklausomai nuo jų dydžių
Darbuotojų skaičius
Sąveikos tarp administracijos padalinių ir darbuotojų seniūnijose schemos
Administracijos (seniūnijų) padalinių pertvarkymo pavyzdžiai

apklaustųjų laikėsi nuomonės, kad tipinėje struktūroje turėtų būti pateiktas tipinis darbuotojų
struktūros išdėstymas seniūnijose priklausomai nuo jų dydţių. Trečdalis respondentų tikėjosi, kad
tipinėje seniūnijos struktūroje turėtų atsispindėti sąveikos tarp administracijos padalinių ir
darbuotojų seniūnijose schemos. Beveik ketvirtadalis apklaustųjų pageidavo, kad tipinėje seniūnijos
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Kokią įtaką užtikrinant efektyvų funkcijų
vykdymą seniūnijoje, turi
92

100
proc.

50

27

42

54
38

42

38
19

12

0
Savivaldybės ir seniūnijos finansiniai resursai;
Savivaldybės (seniūnijos) administracijos struktūra;
Savivaldybės administracijos darbo organizavimas;
Pareigybių skaičius;
Seniūnijos aptarnaujama teritorija;
Gyventojų skaičius;
Savivaldybės politikų sprendimų priėmimo efektyvumas;
Seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų dalyvavimas sprendimų priėmimo procese;
Seniūnaičių veikla.

struktūroje būtų nurodomas darbuotojų skaičius ir savivaldybės administracijos padalinių
pertvarkymo pavyzdţiai.
Absoliuti dauguma (92 proc.) apklausoje dalyvavusių atrinktų tirti savivaldybių seniūnų
tvirtino, kad savivaldybės ir seniūnijos finansiniai resursai įtakoja efektyvų funkcijų vykdymą

Kokią įtaką užtikrinant efektyvų funkcijų vykdymą
seniūnijoje, turi:*
100

87

proc. 50

43 47 44 42 42 39

23 18

0
Savivaldybės ir seniūnijos finansiniai resursai;
Savivaldybės (seniūnijos) administracijos struktūra;
Savivaldybės administracijos darbo organizavimas;
Pareigybių skaičius;
Seniūnijos aptarnaujama teritorija;
Gyventojų skaičius;
Savivaldybės politikų sprendimų priėmimo efektyvumas;
Seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų dalyvavimas sprendimų
priėmimo procese;
Seniūnaičių veikla.
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seniūnijoje. Apie pusė respondentų teigė, kad įtakos funkcijoms vykdyti seniūnijoje turi pareigybių
skaičius, savivaldybės darbo organizavimas ir seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje gyvenančių
gyventojų skaičius. Pasak apklausoje dalyvavusių atrinktų tirti savivaldybių seniūnų, maţiausiai
efektyvų funkcijų vykdymą seniūnijoje įtakoja seniūnaičių veikla ir seniūnijos aptarnaujamos
teritorijos gyventojų dalyvavimas sprendimų priėmimo procese. Pastebėtina, kad dauguma (87
proc.) iš visų apklausoje dalyvavusių seniūnų taip pat tvirtino, jog savivaldybės ir seniūnijos
finansiniai resursai įtakoja efektyvų funkcijų vykdymą. Visi apklausoje dalyvavę seniūnai manė,
kad beveik vienodos reikšmės efektyviam funkcijų vykdymui turi savivaldybės (seniūnijos)
administracijos struktūra, savivaldybės administracijos darbo organizavimas, pareigybių skaičius,
seniūnijos aptarnaujama teritorija, gyventojų skaičius ir savivaldybės politikų sprendimų priėmimo
efektyvumas. Visų apklausoje dalyvavusių seniūnų nuomonė sutapo su atrinktų tirti savivaldybių
seniūnų nuomone dėl gyventojų dalyvavimo sprendimų priėmimo procese ir seniūnaičių veiklos: ji,
anot seniūnų, turi maţiausios įtakos uţtikrinant efektyvų funkcijų vykdymą seniūnijoje.
Tai leidţia daryti išvadą, kad seniūnai itin skeptiškai vertina gyventojų įtraukimą į
sprendimų priėmimą ir nemano, kad tai padidintų seniūnijos funkcijų vykdymo efektyvumą.
* Visų apklausoje dalyvavusių seniūnų atsakymai.
Kita vertus, net 96 proc. apklausoje dalyvavusių atrinktų tirti savivaldybių seniūnų tvirtino,

Ar įtraukiami gyventojai į sprendimų priėmimą
savivaldybėje?

4%

Taip
Ne

96%

kad įtraukia gyventojus į sprendimų priėmimą.
Paprašius detalizuoti, kokiais būdais gyventojai yra įtraukiami į sprendimų priėmimą
savivaldybėje, beveik du trečdaliai apklausoje dalyvavusių atrinktų tirti savivaldybių seniūnų
nurodė gyventojų supaţindinimą su sprendimų projektais. Apie pusė apklaustųjų teigė, kad
sprendimų projektai yra paskelbiami spaudoje ir yra laukiama gyventojų vertinimo. Šiek tiek
daugiau nei trečdalis seniūnų nurodė, kad sprendimų projektus su gyventojais aptaria sueigose.
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Ketvirtadalis seniūnų teigė sprendimų projektus aptariantys su seniūnaičiais. Tiek pat respondentų
paţymėjo, kad su gyventojais konsultuojasi organizuodami apklausas. Dar maţiau seniūnų taiko
kitas gyventojų įtraukimo į sprendimų priėmimą formas, tai yra skatina gyventojų iniciatyvas pagal
įvairius interesus, šias iniciatyvas aptaria ir pagal jas rengia sprendimų projektus, gyventojus
įtraukia į darbo grupių ar komisijų veiklą ir kita. Seniūnijose yra maţiausiai dirbama su atskiromis
socialinėmis grupėmis (jaunimo, pagyvenusių asmenų ir kitomis). Palyginus atrinktų tirti
savivaldybių seniūnų atsakymus su visų apklausoje dalyvavusių seniūnų atsakymais į šį klausimą
paaiškėjo, kad didelių skirtumų nėra. Pusė visų apklausoje dalyvavusių seniūnų teigė, kad
gyventojai yra supaţindinami su sprendimų projektais. 42 proc. visų apklausoje dalyvavusių
seniūnų teigė, kad sprendimų projektai yra paskelbiami spaudoje ir laukiama gyventojų vertinimo.
Šiek tiek maţiau nei trečdalis (31 proc.) visų apklausoje dalyvavusių seniūnų nurodė, kad
sprendimų projektus su gyventojais aptaria sueigose, ketvirtadalis – su seniūnaičiais, penktadalis –
konsultuojasi organizuodami apklausas. Tarp visų apklaustų seniūnų maţiausiai populiarios
gyventojų įraukimo į sprendimų priėmimą savivaldybėje formos buvo darbas su jaunimo bei
pagyvenusių ţmonių grupėmis, gyventojų pagal interesus veiklos iniciatyvų skatinimas bei
gyventojai įtraukiamas į įvairių darbo grupių bei komisijų veiklą.
Taigi apklausa parodė, kad nėra siekiama ieškoti kuo įvairesnių ir veiksmingesnių
gyventojų įtraukimo į sprendimų priėmimą formų.
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Kokiais būdais gyventojai įtraukiami į sprendimų
priėmimą savivaldybėje?
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0
Supažindinami su sprendimų projektais?
Sprendimų projektai paskeliami spaudoje ir laukiama gyventojų vertinimo?
Sprendimų projektai aptariami su gyventojais sueigose?
Sprendimų projektai aptariami seniūnaičių sueigose?
Organizuojamos gyventojų apklausos?
Gyventojų grupių pareikštos iniciatyvos aptariamos ir pagal juos rengiami
sprendimų projektai?
Skatinamos gyventojų pagal interesus veiklos iniciatyvos?
Atskirai dirbama su jaunimo bei pagyvenusių žmonių grupėmis?
Gyventojai įtraukiami į įvairių darbo grupių bei komisijų veiklą?

Daugiau kaip pusė apklausoje dalyvavusių atrinktų tirti savivaldybių seniūnų teigė,
kad teisinės prielaidos įtraukti gyventojus į sprendimų priėmimą yra nepakankamos. Tik trečdalis
apklaustųjų manė, kad yra visa teisinė bazė, reikalinga gyventojus įtraukti į sprendimų priėmimą.
Be to, atlikus papildomą interviu su seniūnais, paaiškėjo, kad labai daţnai gyventojams trūksta
entuziazmo dalyvauti sprendimų priėmime. Daţnai dominuoja negatyvus bendravimas, kada
gyventojai tik išreiškia skundus dėl vienos ar kitos problemos, nepasiūlydami, kaip konkrečiai būtų
galima išspręsti problemą. Daţnai gyventojams dalyvauti trukdo materialiniai dalykai, tai yra
materialinių nepriteklių (ypač kaimo gyvenamosiose vietovėse) išgyvenantys asmenys nerodo
jokios iniciatyvos įsitraukti į visai bendruomenei svarbių problemų sprendimą.
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Ar įtraukiami gyventojus į sprendimų priėmimą
savivaldybėje turite visą tam reikalingą teisinę
bazę?
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12%

27%

Taip
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Daugiau Taip
Neturi nuomonės

57%

Pasiteiravus atrinktų tirti savivaldybių seniūnų, ko trūksta, siekiant gyventojus įtraukti
į sprendimų priėmimą savivaldybėje, pirmiausia buvo nurodyta, kad gyventojų įtraukimas yra
Kokių teisės aktų trūksta siekiant įtraukti
gyventojus į sprendimų priėmimo procesą?

Įstatymų
15

19

Vyriausybės nutarimų

12

Savivaldybės tarybos
sprendimų
Metodinės medžiagos

23

nepakankamai reglamentuotas savivaldybės tarybos sprendimais. Taip pat trūksta metodinės
medţiagos. Šiek tiek daugiau kaip dešimtadalis (15 proc.) atrinktų tirti savivaldybių seniūnų teigė,
kad trūksta įstatymų nuostatų dėl gyventojų įtraukimą į sprendimų priėmimą. Maţiausiai buvo
manančiųjų, kad gyventojų įtraukimą detaliau reikėtų nustatyti Vyriausybės sprendimais.

Kokių teisės aktų trūksta siekiant įtraukti
gyventojus į sprendimų priėmimo procesą?*

Įstatymų
14
Vyriausybės nutarimų

29
9
16

Savivaldybės tarybos
sprendimų
Metodinės medžiagos
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*Visų apklausoje dalyvavusių seniūnų atsakymai
Visų apklausoje dalyvavusių seniūnų nuomonė šiek tiek skyrėsi nuo atrinktų tirti
savivaldybių seniūnų nuomonės. Daugiausia (29 proc.) visų apklaustų seniūnų manė, kad
gyventojams įtraukti į sprendimų priėmimo procesą labiausiai stokojama metodinės medţiagos.
Visi seniūnai taip pat, kaip ir attrinktų tirti savivaldybių seniūnai, teigė, kad gyventojų įtraukimas į
sprendimų priėmimo procesą yra nepakankamai reglamentuotas savivaldybės tarybos sprendimais.
Maţiausia dalis apklaustųjų visų seniūnų pasigedo įstatymų ir Vyriausybės nutarimų normų dėl
gyventojų įtraukimo į sprendimų priėmimo procesą.
Seniūnų taip pat buvo pasiteirauta, ar seniūnijai skiriami asignavimai funkcijoms
vykdyti yra pakankami. Du trečdaliai apklaustų seniūnų nurodė, kad asignavimai funkcijoms
vykdyti yra

Ar Jūsų seniūnijai skiriami asignavimai
funkcijoms vykdyti yra pakankami?

12

4
Taip

8

Ne

8

Daugiau Taip
Daugiau Ne
68

Neturi nuomonės

nepakankami. Dešimtadalis respondentų šiuo klausimu nuomonės neturėjo.
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ANALITINĖ DALIS
Remiantis galimybių studijoje analizuojama teorine medţiaga ir atliktais tyrimais,
galime pateikti įvertinimus:
Vidaus administravimo kokybė. Šiuolaikinės sąlygos valstybėje lemia tai, kad
savivaldybėms, kaip arčiausiai ţmogaus esančioms institucijoms, nuolat tenka patirti vis didėjantį
funkcijų, uţduočių srautą, piliečiai vis aiškiau pradeda suprasti, kad būtent savivaldybėse priimami
sprendimai dėl jų svarbiausių kasdieninių reikalų. Todėl savivaldybėms ypač svarbu efektyviai ir
greitai reaguoti į pokyčius, prie jų pritaikyti ir nuolat tobulinti savo struktūras, veiklą, ugdyti
savivaldybių valstybės tarnautojus. Tik tokiu būdu bus veiksmingai uţtikrinama, kad
savivaldybėms keliami tikslai ir uţdaviniai bus įgyvendinti, esant ribotiems finansiniams ištekliams
ir galimybėms. Vidaus administravimas suprantamas kaip veikla, kuria uţtikrinamas savivaldybės
administracijos savarankiškas funkcionavimas (finansų, personalo valdymas, planavimas, struktūros
nustatymas ir kt.), kad būtų priskirtų funkcijų vykdymas būtų tinkamas. Atsiţvelgiant į nuolat
didėjančius reikalavimus viešojo administravimo institucijoms, spartų informacinių technologijų,
naujausių vadybos modelių diegimą, suprantama, kad vidaus administravimo, kaip vienos iš viešojo
administravimo sričių (kaip reglamentuota Viešojo administravimo įstatymo 5 str. nuostatoje),
tobulinimas yra didelės svarbos uţdavinys ir iššūkis. Galimybių studijos autorių nuomone,
savivaldybių administracijų vidaus administravimo tobulinimą galima analizuoti kelias aspektais:
1) savivaldybės veiklos efektyvumo, tikslų įgyvendinimo (tinkamo vietos gyventojų
reikalų tvarkymo) uţtikrinimo aspektu.
Analizuojant šį aspektą nagrinėsime kokią įtaką vidaus administravimo kokybė turi
savivaldybės funkcijų vykdymui, kaip savivaldybės finansiniai resursai daro įtaką tinkamam ir
sparčiam vietos reikalų tvarkymui.
2) savivaldybių administracijos, kaip savivaldybės įstaigos, tiesiogiai įgyvendinančios
įstatymų ir savivaldybių tarybų sprendimus bei organizuojančios ir kontroliuojančios jų
įgyvendinimą, vidaus struktūros modernizavimo aspektu.
Analizuojant šį aspektą nagrinėsime kokiais kriterijais vadovaujamasi nustatant savivaldybių
administracijos struktūras, tame tarpe savivaldybių administracijų filialų – seniūnijų struktūras,
kokios kyla problemos pasirenkant kriterijus, kuriais vadovaujantis nustatomos savivaldybių
administracijų struktūros, kokią įtaką tinkamam vietos reikalų tvarkymui turi savivaldybės
administracijos darbo organizavimas ir struktūra, savivaldybių administracijų filialų – seniūnijų
struktūra, pareigybių, susijusių su konkrečiomis funkcijomis skaičius, koks turi būti optimalus
finansinių resursų ir pareigybių skaičiaus santykis.
3) demokratinių procesų tobulinimo savivaldybėje aspektu.
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Analizuojant šį aspektą nagrinėsime kokią įtaką piliečių dalyvavimo pobūdţiui turi
pasirinkta savivaldybės administracijos ir seniūnijos struktūra, savivaldybės dydis, gyventojų
skaičius.
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3.1. VIDAUS ADMINISTRAVIMO KOKYBĖS ĮTAKA SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS FUNKCIJŲ VYKDYMUI
Savivaldybių administracijas, remiantis įvairiai moksliniais poţiūriais, galima
nagrinėti kaip tam tikrą sistemą (pagal bendrąją sistemų teoriją), t.y. vieningą tam tikru būdu
sutvarkytą ir tam tikrais ryšiais susietą visumą, kuri pasiţymi tokiais bruoţais, kurių neturi
kiekvienas atskirai paimtas sistemos elementas, taip pat, remiantis sistemine organizacijų teorija,
kaip valdomą socialinę sistemą, vadovaujantis poţiūriu, kad savivaldybės administracija yra ţmonių
organizacija, t.y. ţmonių grupė, bendrai vykdanti veiklą, siekianti bendrų organizacijos tikslų.
Nepaisant to, kokiu poţiūriu vadovaujantis savivaldybių administracijas nagrinėjame, visais atvejais
savivaldybės administracijos skiriamasis bruoţas yra savivaldybės administracijos organizacinė
struktūra.

Savivaldybės administracijos, kaip savivaldybės įstaigos, organizuojamos remiantis

atitinkamais vadybiniais principais, struktūra turi būti derinama prie savivaldybės tikslų ir išteklių,
kurių reikia tikslams pasiekti. Nagrinėjant savivaldybių administracijų valdymo struktūrų schemas
(organigramas) matyti, kad

visose tyrimui pasirinktose savivaldybėse dominuoja funkcinė

organizacijos struktūra, kaip organizacinės struktūros tipas, ir linijinė valdymo organizacinė
struktūra.
Kadangi savivaldybės administracijoje kiekviena vykdoma funkcinė veikla reikalauja
specifinių išteklių panaudojimo, todėl savivaldybės darbuotojai grupuojami atskiruose funkciniuose
skyriuose, kurie formuojami pagal vykdomos veiklos panašumus, panaudojamus išteklius ir
darbuotojų

kompetenciją.

Kitaip

tariant,

veikla

organizuojama

suskirstant

savivaldybės

administracijos darbuotojus į padalinius, kurie vykdo atitinkamas savivaldybei įstatymais ir kitais
teisės aktais priskirtas funkcijas, taip pat ir bendrąsias vidaus administravimo funkcijas (personalo
valdymo, finansų). Tokiu būdu skirstant darbuotojus, turinčius tokius pačius įgūdţius, į atskirus
padalinius, siekiama

didţiausio ekonominio efekto – savivaldybės administracijai skiriami

finansiniai ištekliai panaudojami efektyviausiai, savivaldybės administracija pasiţymi aukštu
specializacijos lygiu, vykdomų funkcijų koordinavimo laipsniu. Aukščiausiame valdymo lygmenyje
esantiems vadovams (savivaldybės administracijos direktoriui ir pavaduotojams) yra paprasta
kontroliuoti pavaldinių veiklą, turint mintyje ir tai, kad savivaldybės administracijose egzistuoja
linijinė valdymo struktūra. Tai reiškia, kad nurodymai vykdytojui iš vadovo ir vykdytojo ataskaita
vadovui vyksta „viena linija“, tarp vadovų ir pavaldinių egzistuoja paprasta subordinacija, asmeninė
vadovo atsakomybė uţ jam pavaldaus padalinio darbą bei pavaldinių veiklos suderinamumas,
grieţtai

laikomasi

vienvaldiškumo

principų.

Savivaldybių

administracijose

savivaldybės

administracijos direktorius, kaip linijinis vadovas, atsakingas uţ jam pavaldţios įstaigos visas
funkcines sritis, tai yra uţ visą įstaigos veiklą. Tačiau atsiskleidţia ir šių struktūrų trūkumai –
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savivaldybių administracijų direktoriams tenka didţiulis informacijos srautas, daţnai tenka spręsti
maţiau reikšmingus klausimus, nes funkciniai vadovai savo sprendimus derina su aukštesniu
vadovu, todėl lėtėja sprendimų priėmimo greitis. Taip pat galima daryti išvadas, kad tarp atskirų
funkcinių skyrių yra nepakankami bendradarbiavimo ryšiai, prastėja bendrų įstaigos problemų
suvokimas, sudėtingiau organizuoti kvalifikacijos tobulinimą visiems įstaigos dirbantiesiems.
Kadangi savivaldybės administracijos direktorius, kaip linijinis vadovas, atsakingas uţ visos
savivaldybės administracijos veiklą, matyti, kad ţemesnių vadovų atsakomybės laipsnis maţėja, tuo
pačiu maţėja ţemesniųjų vadovų motyvacija, savarankiškumas, iniciatyvumas. Analizuojant
psichologinį įstaigos klimatą, atsiranda visiškai realus pavojus, kad įstaiga gali tapti priklausoma
nuo vieno asmens įnorių.
Su linijiniais įgaliojimais susijusi problema - valdymo norma. Ji apibrėţia vadovo
kontrolės apimtį, t.y. atsakomybės laipsnį ir nurodo, kiek ţmonių ar struktūrinių grandţių tiesiogiai
atsiskaito tiesioginiam vadovui. Remiantis V. A. Graičiūno moksliniais tyrimais, kuo didesnis
tiesiogiai vadovui atsiskaitančių vykdančių darbuotojų skaičius, tuo daugiau ryšių. Mokslininkas
apskaičiavo, kad turint šešis pavaldinius, ryšių skaičius lygus 222, o esant septyniems, jis viršija
daugiau kaip 490. Pagal Vietos savivaldos įstatymo 30 str. 3 d. nuostatą, savivaldybės
administracijos valstybės tarnautojai yra atskaitingi savivaldybės administracijos direktoriui todėl,
remiantis V. A. Graičiūno teorija, susidaro didelis ryšių skaičius (kiekvienoje savivaldybėje jis yra
skirtingas. Analizuojamu atveju konkrečios skaičiaus reikšmės nėra svarbios, todėl konkrečiai
skaičiuotos nebuvo, tačiau svarbu pabrėţti, kad ryšių skaičius yra tikrai didelis).
Dar iki V. A. Graičiūno teorijos paskelbimo, JAV valdymo konsultantas L Urwick
tvirtino, kad valdymo praktikoje idealus atvejis, kai aukščiausios grandies vadovams tiesiogiai
pavaldūs ne daugiau kaip 4 darbuotojai. Matyti, kad savivaldybių administracijose šios normos
nesilaikoma.
Visi

analizuojami

objektyvūs

veiksniai

turi

tiesioginę

įtaką

savivaldybės

administracijos atliekamų funkcijų kokybei. Funkcijų kokybė tiesiogiai susijusi su visos
organizacijos, mūsų nagrinėjamu atveju, savivaldybės administracijos, o kartu ir pačios
savivaldybės, veikla. Atliekant veiklos vertinimą, galime taikyti bendruosius kriterijus, taikomus
vertinant viešųjų institucijų ir įstaigų veiklą. Tai vadinamieji 3E kriterijai: ekonomiškumas (angl.
Economy), efektyvumas (angl. Efficiency) ir veiksmingumas (angl. Effectiveness)39 . Apibendrinus
mokslinėje literatūroje egzistuojančius ekonomiškumo apibrėţimus, matyti, kad ekonomiškumas
suprantamas, kaip panaudotų išteklių, kurie reikalingi kokiam nors rezultatui pasiekti,
minimizavimas, išlaikant rezultato kokybę. Vadovaujantis šiuo apibrėţimu, matyti, kad skirtingus
rezultatus tikslinga lyginti su panaudotų išteklių sąnaudomis. Šis kriterijus suteikia galimybę
39
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93

pasirinkti ekonomiškiausią (pigiausią) būdą siekiant rezultato. Išteklių šaltiniai gali būti įvairūs ir
kiekvienas šių šaltinių gali būti įvertintas ekonomiškumo kriterijumi. Kai visi ištekliai gali būti
įvertinti sąnaudomis, bendra šių sąnaudų suma yra efektyvumas. Tačiau tokia padėtis, kai visus
išteklius galima įvertinti, būna retai, nes be sąnaudų kiekvienas veiklos variantas priklauso nuo
savivaldybės administracijoje dirbančių kvalifikacijos, motyvacijos, kitų objektyvių ir subjektyvių
veiksnių. Efektyvumas yra universalus kriterijus, kuris skirtas vertinti laiką funkcijoms atlikti,
darbuotojų, vykdančių konkrečiais funkcijas skaičių, darbuotojų tarpusavio sąveiką, darbo
organizavimo aspektus, finansines sąnaudas ir kt. Markas Holzeris pateikia tokį efektyvumo
apibrėţimą: „efektyvumas yra pageidautinų veiklos rezultatų ir tiems rezultatams pasiekti
panaudotų kompleksinių išteklių, indėlių, sąnaudų, suma“ 40.
Apibrėţiant veiksmingumą, pastebima nuomonių įvairovė. D. O„ Neil nuomone,
veiksmingumas yra politikos ar programos tikslų įgyvendinimo įvertinimas, o A. Etzioni nuomone,
„konkrečios organizacijos faktinį veiksmingumą apibrėţia laipsnis, kuriuo ji įvykdo savo tikslus.
Organizacijos efektyvumas matuojamas išteklių kiekiu, sunaudotu produkcijos vienetui pagaminti“
41

. Apibendrinus šiuos ir kitus egzistuojančiu apibrėţimus, galima daryti išvadą, kad

„Veiksmingumas – tai nustatytų tikslų įgyvendinimo laipsnis panaudojus tam tikrą išteklių kiekį“ 42.
Taigi, visi minėtieji kriterijai pasiskirsto hierarchinės piramidės būdu. Paprasčiausias kriterijus yra
ekonomiškumas, nes jis gali būti lengvai įvertinamas kiekybiškai, nes visi veiksniai susiję su
sąnaudomis. Efektyvumas nagrinėja daugiau veiksnių ir vertina veiklos rezultatus, taip pat gali būti
apskaičiuotas kiekybiškai, nors nagrinėja daugiau ir įvairesnius veiksnius. Veiksmingumas yra
aukščiausiojo lygmens kriterijus, nes apima kriterijų visumą, nustato kiekvieno efektyvumo
kriterijaus įtaką veiklos rezultatams ir įvertina nustatytų tikslų pasiekimo lygį. D. O„ Neil nuomone,
veiksmingumas yra iš esmės kokybinis vertinimas, o efektyvumas ir ekonomiškumas susiję su
kiekybiniais vertinimais. Viešojo administravimo srityje daugiausia dėmesio skiriama rezultatams,
o tai reiškia, kad svarbiausias matas čia yra veiksmingumas43. Vertinant veiksmingumą ir
efektyvumą, svarbu pasirinkti kiekybinius kriterijus, nes tik tada galima spręsti, kiek yra efektyvi
kokia nors veikla ir koks yra tikslo pasiekimo lygis.
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3.2. SAVIVALDYBĖS FINANSINIŲ RESURSŲ ĮTAKA TINKAMAM IR
SPARČIAM VIETOS REIKALŲ TVARKYMUI
Esant ribotam ir grieţtai nustatytam savivaldybės biudţetui, fiksuotas dydis turėtų būti
priskirtų funkcijų vykdymas. Savivaldybei priskirta tam tikra kompetencija. Funkcijų vykdymui yra
nustatyta atitinkama organizacinė struktūra. Turimi finansiniai resursai apsprendţia darbų atlikimo
mastą, o tuo pačiu ir darbuotojų skaičių. Didėjant finansavimui, susidaro sąlygos tas pačias
funkcijas vykdyti didesne apimtimi. To pasėkoje atsiranda prielaidos plėsti organizacinę struktūrą ir
didinti darbuotojų skaičių, siekiant efektyvesnio funkcijų vykdymo.
Savivaldybei yra priskirta vykdyti savarankiškas funkcijas ir valstybines (valstybės
perduotas savivaldybėm atsiţvelgiant į gyventojų interesus) funkcijas. Valstybinių funkcijų
vykdymas yra grieţtai reglamentuojamas ir jam skiriamas atitinkamas finansavimas. Finansų
ministerija yra patvirtinusi metodikas, pagal kurias nustatomas kiekvienai funkcijai vykdyti
skiriamas lėšų dydis. Tos metodikos, lėšų apskaičiavimo principai galioja visoms savivaldybėms
vienodai. Yra visuotinai grieţtai reglamentuotas ir tų lėšų panaudojimas. Savivaldybių veiklą
įgyvendinant šias funkcijas riboja valstybės institucijų sprendimai
Įgyvendinant savarankiškąją kompetenciją, savivaldybių veiklą saisto įstatymų
nustatyti reikalavimai ir tvarka. Savivaldybės turi teisės aktų nustatytą sprendimų iniciatyvos, jų
priėmimo ir įgyvendinimo laisvę ir yra atsakingos uţ savarankiškųjų funkcijų atlikimą. Šiuo atveju
savivaldybės yra laisvos pasirenkant tų funkcijų vykdymo apimtį ir darbuotojų skaičių. Padidėjus
finansiniams ištekliams, savarankiškos funkcijos vykdomos didesne apimtimi. Pvz. atsiradus
savivaldybės teritorijoje daugiau neformalaus ugdymo įstaigų, administracijoje atsiranda daugiau
subjektų. Finansavimas pirmiausiai skiriamas paslaugoms, o tik po to atsiranda vadybinių pajėgumų
trūkumas ir to pasėkoje atsiranda papildomų darbuotojų poreikis padidėjusios apimties funkcijoms
vykdyti.
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3.3. SAVIVALDYBIŲ ADMINISTRACIJOS STRUKTŪRŲ, TAME TARPE
SAVIVALDYBIŲ ADMINISTRACIJŲ FILIALŲ – SENIŪNIJŲ, NUSTATYMO
KRITERIJAI.
Savivaldybės administraciją galime įvardinti kaip pagrindinę savivaldybės įstaigą, nes
pagal įstatymų nuostatas ji organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės institucijų sprendimų
įgyvendinimą, tiesiogiai įgyvendina įstatymus, Vyriausybės nutarimus, savivaldybės tarybos
sprendimus. Nustatyti savivaldybės administracijos struktūrą yra išimtinė savivaldybės tarybos
funkcija ir tai yra ypatingai svarbus uţdavinys, nes savivaldybės administracijos struktūra turi būti
tokia, kad remiantis egzistuojančiomis sąlygomis turi būti veiksmingai įgyvendinti įstaigos tikslai.
Jie lemia ir pačios savivaldybės sėkmingą funkcijų vykdymą. H. Fayol kaip vieną iš savo
suformuotų pagrindinių administravimo principų išskiria tvarką organizacijoje, kuri pasireiškia
materialiąja ir socialine formomis. Pagal šį principą materialųjį tvarkos organizacijoje aspektą
galima apibūdinti taip: „Tam tikra vieta organizacijoje ir kiekvienas savo vietoje“, o socialinė
tvarka uţtikrinama gerai organizuojant ir iš anksto numatant veiksmingą dviejų sudėtingiausių
administravimo veiklų – tobulo veiklos organizavimo ir tinkamos personalo atrankos vykdymą bei
jų sąveiką.44
Formalių kriterijų kaip nustatyti konkrečios savivaldybės struktūras teorijoje nėra.
Apklausiami savivaldybių administracijų direktoriai taip pat paţymėjo, kad, jų nuomone, tokie
kriterijai neegzistuoja.
Analizuojant

konkrečių

savivaldybių

administracijų

struktūras,

matyti,

kad

savivaldybės nustato struktūras atsiţvelgdamos į atitinkamų teisės aktų reikalavimus, įvertindamos
savo savivaldybės situaciją, tačiau išsamesni tyrimai, kaip savivaldybės struktūra susijusi su
tinkamu funkcijų įgyvendinimu, viešųjų paslaugų teikimu, nėra atliekama. Kaip paţymėjo
savivaldybių administracijų direktoriai interviu metu, daţniausiai savivaldybės administracijos
struktūra keičiama pasikeitus savivaldybės tarybai po rinkimų į savivaldybių tarybas, formaliai
siejant tai su siekiu efektyviau įgyvendinti savivaldybės administracijai keliamus tikslus – pagerinti
paslaugų teikimo kokybę, veiklos efektyvumą, išlaidoms maţinti. Tačiau išsamios analizės prieš
keičiant struktūras ne visada atliekamos.
Sąlyginai savivaldybių administracijų struktūrų nustatymo kriterijus galima skirstyti į:
1) įstatyminius kriterijus (įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus);
2) objektyvius kriterijus (savivaldybės dydis, gyventojų skaičius, savivaldybės tarybos narių
skaičius, finansiniai resursai);
3) subjektyvius kriterijus (teorinės analizės, savivaldybės tradicijos, administraciniai
valstybės tarnautojų gebėjimai ir pan.).
44
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Įstatyminiai kriterijai
Tai įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatyti reikalavimai.
Vietos savivaldos įstatymas nustato visoms savivaldybėms vienodas funkcijas tiek pagal
sprendimų priėmimo laisvę: valstybės deleguotas, kurios yra valstybės funkcijos, pagal įstatymus
perduotos savivaldybėms, atsiţvelgiant į gyventojų interesus ir savarankiškas, kurias savivaldybės
atlieka pagal Konstitucijos ir įstatymų nustatytą kompetenciją, įsipareigojimus bendruomenei ir jos
interesams; tiek pagal veiklos pobūdį – vietos valdţios, viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų
teikimo.

Vienodų funkcijų priskyrimas savivaldybėms lemia vienodų struktūrinių padalinių

steigimą savivaldybių administracijų struktūrose, nors nuo konkrečių savivaldybių sąlygų priklauso
konkrečių savivaldybių funkcijų vykdymo apimtis ir kokie konkrečiai ir kokio dydţio struktūriniai
padaliniai gali būti steigiami.

Pavyzdţiui, visos savivaldybės atlieka valstybinę (perduotą

savivaldybėms) civilinės saugos funkciją. Šios funkcijos vykdymui Vilniaus miesto savivaldybėje
(558 212 tūkst. gyventojų) Civilinės saugos ir viešosios tvarkos departamentas, kurį sudaro 4
struktūriniai padaliniai – skyriai, yra įsteigtas Civilinės saugos skyrius, kuriame yra 10 pareigybių;
o tos pačios funkcijos vykdymui Pagėgių savivaldybėje (11224 tūkst. gyventojų) yra įsteigta 1
vyriausiojo specialisto pareigybė karo prievolei administruoti, nepriklausant struktūriniams
padaliniams.
Vietos savivaldos įstatymas reglamentuoja savivaldybės administracijos statusą
(savivaldybės įstaiga), jos sandarą (struktūriniai padaliniai, į struktūrinius padalinius neįeinantys
valstybės tarnautojai ir filialai - seniūnijos). Teisė steigti seniūnijas priklauso savivaldybės tarybai.
Jeigu savivaldybės taryba seniūnijų nesteigia, joms priskirtas funkcijas įgyvendina kiti savivaldybės
administracijos padaliniai. Administracijos veiklos nuostatus, darbo uţmokesčio fondą, didţiausią
leistiną valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių
uţmokestį iš savivaldybės biudţeto, skaičių.
Viešojo administravimo įstatymo 11 straipsnyje nustatyti subjektai, kurie nustato
įstaigos struktūrą, aplinkybės, į kurias privaloma atsiţvelgti, nustatant struktūrą, reikalavimai
struktūros elementams (padalinių pavadinimai, pareigybių skaičius padaliniuose). Taip pat
įstatymas nustato, kad gali būti steigiamos pareigybės, nepriklausančios skyriui (biurui, tarnybai) ar
departamentui (valdybai), tuo atveju, jei reikia vykdyti funkcijas, kurios nepriskirtos atskiriems
įstaigos padaliniams.
Objektyvūs kriterijai (savivaldybės dydis, gyventojų skaičius, savivaldybės tarybos
narių skaičius, finansiniai resursai).
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Kaip buvo minėta teorinėje dalyje, savivaldybės teritorijos dydis ir gyventojų skaičius ir
su juo tiesiogiai susijęs savivaldybės tarybos narių skaičius yra savivaldybių skirstymo į tipus
(grupes) kriterijai.

Savivaldybės teritorijos dydis su savivaldybių administracijų struktūromis

siejasi atsiţvelgiant į tai, kad didesnės savivaldybių teritorijos paprastai dalijamos į daugiau
seniūnijų. Pasirinktose tyrimui Klaipėdos miesto (plotas 98 km 2) ir Alytaus miesto (plotas 40 km
2

) savivaldybėse seniūnijos nesteigiamos. Analizuojant savivaldybių administracijų struktūras,

aiškėja tiesioginis ryšys tarp savivaldybės gyventojų skaičiaus (ir nuo to priklausančiu savivaldybės
tarybos narių skaičiumi) ir savivaldybės administracijos struktūros dydţio ir sudėtingumo, tai
reiškia, kad didţiosiose savivaldybėse savivaldybių administracijų struktūros yra sudėtingesnės ir
dirbančiųjų skaičius yra didesnis. Iš analizuotų 10 savivaldybių administracijų matyti, kad
sudėtingiausias struktūras turi Vilniaus miesto (51 tarybos narys) , Klaipėdos miesto (31 tarybos
narys) savivaldybės, kuriose administracijų struktūros turi visus Viešojo administravimo įstatyme
leidţiamus struktūros elementus ir priskiriamos turinčioms I tipo struktūros schemas, atitinkamai
maţesnės savivaldybės, kurios turi maţiau savivaldybės tarybos narių, priskiriamos turinčioms II ir
III tipo struktūros schemas.
Svarbus šios rūšies kriterijus nustatant struktūras yra finansiniai asignavimai, skiriami
funkcijoms vykdyti. Akcentuotina tai, kad savarankiškųjų ir valstybinių (valstybės perduotų
savivaldybėms) funkcijų finansavimas iš esmės skiriasi. Valstybė, perduodama savivaldybėms
funkcijas, skiria ir tam reikalingus asignavimus, todėl šių funkcijų vykdymui steigti struktūrinius
padalinius ar atskiras pareigybes, savivaldybės privalo. Savarankiškųjų funkcijų vykdymą kiekviena
savivaldybė finansuoja iš savo biudţeto ir turi kompetenciją vykdyti atsiţvelgdama į konkrečios
savivaldybės sąlygas ir aplinkybes, taigi, siejant jų vykdymą su savivaldybių administracijų
struktūrų nustatymu, matyti, kad savivaldybės turi didesnę veiksmų laisvę.
Subjektyvūs kriterijai (teorinės ţinios, analizės, tradicijos, savo ir kaimyninių
savivaldybių patirtis, savivaldybių valstybės tarnautojų administraciniai gebėjimai)
Kaip rodo tyrimas, absoliuti dauguma apklaustųjų savivaldybių administracijos
direktorių ir seniūnų vertina, kad turi būti atliekama išsami analizė prieš keičiant struktūras, tačiau
paţymėjo, kad tokia analizė neatliekama, nors keitimai ir susiję su efektyvesnės veiklos siekiu. Tik
minimalus skaičius respondentų nurodo, kad struktūros nustatomos vadybos principais pagrįstais
rodikliais. Galima apibendrinti, kad teoriniai įvairių struktūrų tipai, jų teigiami ir neigiami aspektai,
įtaka konkrečių savivaldybių ir seniūnijų veiklai nenagrinėjami.
Tyrime dalyvavę respondentai nurodo, kad savivaldybių administracijų ir seniūnijų
struktūrų keitimas daţniausiai susijęs su funkcijų pasikeitimu, savivaldybės tarybos kadencijos
pasibaigimu, savivaldybės biudţeto apimtimis. Jei funkcijų ir finansinių asignavimų kaita galėtų
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būti suprantama kaip privalomas struktūrų keitimo veiksnys, tai savivaldybės kadencijos
pasikeitimo įtaka struktūriniams pokyčiams yra tikrai susijęs su daţnai subjektyviu savivaldybių
politikų, naujai išrinktų į savivaldybės tarybą, poţiūriu ir negali būti laikytinas objektyviu
būtinumu.
Labiausiai aktualus subjektyvus kriterijus nustatant savivaldybių administracijų ir
seniūnijų struktūras yra pareigybių skaičius, reikalingas funkcijoms vykdyti. Daugiau kaip pusė
apklaustųjų respondentų tvirtina, kad darbuotojų funkcijoms vykdyti nepakanka, nors išsamūs
teoriniai skaičiavimai, koks turi būti optimalus darbuotojų skaičius konkrečiai funkcijai vykdyti
nėra atliekami, nors darbuotojų tarnybinė veikla yra vertinama. Vienas svarbiausių kriterijų
vertinant personalo poreikį priskirtoms funkcijoms atlikti yra optimalus bendras darbuotojų,
reikalingų kokybiškai atlikti funkcijas, skaičius.
Optimalus pareigybių skaičius glaudţiai susijęs ir su valstybės tarnautojų
administraciniais gebėjimais. Administracinių gebėjimų stiprinimas, valstybės tarnautojams
tobulinant kvalifikaciją, savaime dar negarantuoja veiklos kokybės gerėjimo, todėl labai svarbiais
akcentais tampa veiklos kokybės, ypač teikiant viešąsias paslaugas, sampratos kaip vertybės
diegimas, vienodas jos supratimas. Nustatant reikalingą darbuotojų skaičių funkcijoms atlikti, turėtų
būti vertinamos funkcijų apimtys, jų atlikimui reikalingas laikas bei atlikimo kokybiniai parametrai,
kad funkcija būtų vykdoma efektyviai. Tačiau praktikoje didţiausio leistino pareigybių skaičiaus
nustatymas remiasi skiriamais asignavimais, daţniausiai nevertinant funkcijos atlikimo efektyvumui
uţtikrinti reikalingų veiksnių.
Savivaldybių administracijų struktūrų nustatymo kriterijų pasirinkimo problemos
Nors teisė nustatyti savo savivaldybės administracijos struktūrą

išimtinai priklauso

savivaldybės tarybai, tačiau apţvelgus kriterijus, kuriais remiantis ši struktūra nustatoma, matyti,
kad ši teisė turi būti realizuojama atsiţvelgiant į aukščiau paminėtų kriterijų visumą, nes visi
minėtieji kriterijai yra tarpusavyje susiję.
Analizuojant daţniausiai kylančiais problemas, nustatant savivaldybių administracijų,
seniūnijų struktūras, galimybių studijos autorių nuomone, būtų tikslinga vertinti analizuojant minėtų
kriterijų santykį, lemiantį savivaldybių pasirinkimą turėti konkrečią struktūrą.
Didţiausią dalį sudaro įstatyminiai kriterijai. Nustatant savivaldybių administracijų ir
seniūnijų struktūras laikomasi įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų –
struktūriniai padaliniai steigiami atsiţvelgiant į teisės aktuose nustatytus aspektus (statusą, sandarą,
didţiausią leistiną pareigybių skaičių, finansavimo uţtikrinimą). Savivaldybių taryboms priklauso
teisė nustatyti konkrečią savivaldybės administracijos struktūrą, taip pat steigti savivaldybių
administracijų filialus - seniūnijas, veikiančias tam tikroje savivaldybės teritorijoje bei priimti
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sprendimus dėl jų naikinimo. Tačiau tokie sprendimai dėl seniūnijų naikinimo, kaip rodo praktika,
priimami retai, nes seniūnijos traktuojamos kaip specifiniai struktūriniai padaliniai.
Objektyvūs kriterijai taip pat daro nemaţą įtaką pasirenkant konkrečią savivaldybės
administracijos struktūrą. Galima nustatyti tiesioginį ryšį tarp savivaldybės gyventojų skaičiaus
(tarybos narių skaičiaus) ir savivaldybės administracijos struktūros sudėtingumo, didţiausiojo
leistino pareigybių skaičiaus nustatymo, atskirų pareigybių, nepriklausančių struktūriniams
padaliniams steigimo, taip pat seniūnijų steigimo.
Maţiausią įtaką turi subjektyvūs savivaldybių administracijų struktūrų pasirinkimo kriterijai,
tačiau ir jie laikytini svarbiais, nes efektyvios savivaldybių veiklos siekis, gyventojų lūkesčių
nuolatinis augimas, socialiniai, ekonominiai pokyčiai, nuolat didėjantis savivaldybėms priskiriamų
vykdyti funkcijų skaičius, verčia savivaldybes savo veikloje remtis moksliniais pasiekimais, diegti
naujus kokybės vadybos metodus, tobulinti valstybės tarnautojų

administracinius gebėjimus.

Savivaldybių politikai supranta būtinumą šias sritis savivaldybėse nuolat tobulinti, todėl tikėtina,
kad struktūriniai pokyčiai bus atidţiau vertinami, prieš juos įgyvendinant bus vykdomos išsamesnės
kokybinės ir kiekybinės analizės, remiamasi vidaus auditorių pasiūlymais. Praktika rodo, kad
savivaldybių administracijų direktoriai tokius subjektyvius kriterijus kaip kaimyninių savivaldybių
patirtis bei patirties analizė savojoje savivaldybėje taip pat laiko svarbiais.
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3.4. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBO ORGANIZAVIMO,
STRUKTŪROS, SAVIVALDYBIŲ FILIALŲ - SENIŪNIJŲ STRUKTŪROS ĮTAKA
TINKAMAM VIETOS REIKALŲ TVARKYMUI
Ištyrus atrinktas seniūnijas, matyti, kad visoje šalies teritorijoje seniūnijų struktūra yra
panaši. Seniūnas ir keli darbuotojai. Kai kur seniūnas turi pavaduotoją, tačiau jam ypatingi
įgaliojimai nėra suteikiami. Palyginus miesto seniūnijas, pasiţyminčias dideliu gyventojų skaičiumi
ir seniūnijas, kurių teritorija apima didelį plotą, tačiau pasiţyminčias nedideliu gyventojų skaičiumi,
matyti, kad daţnai darbuotojų skaičius abejose seniūnijose yra panašus. Miesto tipo seniūnijose
dirba aukštesnės kategorijos valstybės tarnautojai, kurie atlieka didesnės kvalifikacijos reikalaujantį
darbą. Kaimo tipo seniūnijose yra daugiau valstybės tarnautojų, dirbančių „specialisto“ pareigybėse,
o taip pat darbuotoju, dirbančių pagal darbo sutartį. Galima daryti išvadą, kad tai lemia vykdomų
funkcijų pobūdis. Galima paţymėti, kad kai kuriose kaimo tipo seniūnijose naudojamas patogus
variantas, kai tas pats darbuotojas, priklausomai nuo sezono dirba skirtingus darbus. Pvz. kūriko,
ţolės pjovėjo, medţių genėtojo, gatvių šlavėjo ir t.t. Tokia seniūnijos struktūra yra galima, jei
seniūnija pati teikia kai kurias viešąsias paslaugas. Pagal Vietos savivaldos įstatymo 32 straipsnį
seniūnija savivaldybės tarybos sprendimu, kai nėra viešųjų paslaugų teikėjo, pati gali laikinai teikti
viešąsias paslaugas, kurias administruoti paskiriamas kitas savivaldybės administracijos padalinys.
Tokių seniūnijų, kurios vadovaujasi šia Vietos savivaldos įstatymo nuostata, ir kurių struktūroje yra
darbuotojų, dalyvaujančių viešųjų paslaugų teikime, seniūnai paţymi, kad tai labai prisideda prie
efektyvaus funkcijų vykdymo. Tokios nedidelės seniūnijos pasiţymi ekonomišku reikalų tvarkymų.
Tačiau ši nuostata nėra įtvirtinta Viešojo administravimo įstatyme.
Kokia bus seniūnijos struktūra, kokie darbuotojai joje dirbs tiesiogiai priklauso nuo
seniūnijai priskirtų vykdyti funkcijų. ir nuo tų funkcijų vykdymo apimties.
Nagrinėjant savivaldybės administracijos struktūros įtaką vietos reikalų tvarkymui,
paţymėtina, kad gyventojams yra labiau priimtina struktūra, kur yra sudarytos sąlygos tiesiogiai
bendrauti su savivaldybės administracijos atstovu, sprendţiant iškilusius klausimus. Tokią galimybę
suteikia savivaldybės administracijos teritoriniai padaliniai – seniūnijos. Tuo atveju, jeigu
seniūnijos nėra steigiamos, savivaldybės administracijoje turėtų būti padalinys, tiesiogiai dirbantis
su gyventojais. Pvz. Klaipėdos miesto savivaldybėje nėra seniūnijų. Seniūnijų funkcijas vykdo
pagal kompetenciją įvairūs administracijos skyriai, tačiau nėra padalinio, į kurį atvykę gyventojai
galėtų išsakyti savo problemas ir kuris koordinuotų vietos reikalų tvarkymą.
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3.5. FINANSINIŲ RESURSŲ IR PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS SANTYKIO
OPTIMIZAVIMAS, PAREIGYBIŲ, SUSIJUSIŲ SU KONKREČIOMIS FUNKCIJOMIS
SKAIČIUS
Vienas iš svarbiausių kriterijų vertinant ţmoniškųjų išteklių poreikį priskirtoms
funkcijoms atlikti, turint grieţtai apibrėţtus finansinius išteklius, yra optimalus bendras darbuotojų,
reikalingų laiku ir kokybiškai toms funkcijoms atlikti, skaičius. Nustatant šį kriterijų, daromos dvi
prielaidos. Viena – kiekvienas padalinio darbuotojas gali atlikti kiekvieną tam padaliniui priskirtą
funkciją. Kita prielaida – darbuotojai vykdo skirtingas specifines funkcijas. Tuo atveju darbuotojus
ir funkcijas būtina skirstyti į atitinkamas grupes, pagal jų vykdomas funkcijas ir analizuoti tų grupių
darbuotojų skaičiaus poreikį. Teoriškai įrodyta, kad esant universaliems darbuotojams,
sugebantiems atlikti bet kurią funkciją, bendras darbuotojų poreikis bus maţesnis nei tuomet, kai
darbuotojai specializuojasi tik atskirų funkcijų vykdyme.
Pagrindiniai veiksniai, apibrėţiantys reikalingą darbuotojų skaičių, yra uţduočių
skaičius, jų periodiškumas ir kiekvienos uţduoties atlikimo trukmė. Diskutuotinas klausimas yra
uţduočių atlikimo kokybė. Teorijoje siūloma preziumuoti, kad kiekvienas darbuotojas, vykdantis
jam pavestas uţduotis, jas atlieka kokybiškai. Darbuotojas turėtų būti priimamas į darbą tik tuomet,
kai jis tą darbą sugeba atlikti kokybiškai. Taip pat siūloma planuojant darbuotojo darbo laiką, skirti
atitinkamą laiko tarpsnį kvalifikacijai kelti. Tai gali būti savarankiško tobulėjimo laikas, o taip pat
gali būti planingai organizuoti kvalifikacijos tobulinimosi uţsiėmimai.
Optimalus darbuotojų skaičius padalinyje gali būti nustatytas tinkamai įvertinus vieną
veiksnį – suminį laiką visoms funkcijoms ir uţduotims atlikti. Teorijoje siūloma pasitelkti masinio
aptarnavimo sistemų teoriją, kurios pagalba gali būti apskaičiuojamas reikalingas vykdytojų
skaičius, ţinant struktūrinio padalinio atliekamas funkcijas ir kiekvienos uţduoties atlikimo laiką.
Remiantis masinio aptarnavimo teorija kiekvieno struktūrinio padalinio veikla formalizuojama
atsiţvelgiant į konkrečius padalinio veiklos aspektus. Teigiama, kad padaliniui priskirtas tam tikras
uţduočių kiekis (numatyti darbai, paraiškos ir skundai, klientai), reikalaujantis tam tikrų
aptarnavimo veiksmų. Darbai pasiekia skyrių atsitiktiniais laiko momentais. Tų darbų srautas gali
būti suprantamas kaip vidutinis skirtingų darbų, uţduočių ar klientų per atitinkamą laiko vienetą
(dieną, savaitę, mėnesį, ketvirtį, metus) besikreipiančių į padalinį, skaičius. Darbų srauto
intensyvumą galima ţymėti raide, nurodant jo mato vienetą per dieną, savaitę ir t.t. Kiekvienas
darbas, kiekviena uţduotis atliekama, bei kiekvienas klientas aptarnaujamas per tam tikrą laiko
tarpsnį. Kiekviena uţduotis bei kiekvienas darbas turi būti priskiriamas tam tikros funkcijos
vykdymui ar tam tikro pavedimo atlikimui ar įgyvendinimui. Visi pavedimai bei uţduotys turi būti
suskirstyti pagal vienarūšių darbų atlikimą į tam tikras grupes. Kiekvienos grupės darbai gali turėti
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skirtingus tų darbų atlikimo trukmės vidurkius. Uţduotis atlieka kokio nors padalinio darbuotojai.
Jų skaičius ir yra tas kriterijus, kurį norima optimizuoti.
Turint grieţtai apibrėţtus finansinius išteklius ir siekiant optimizuoti darbuotojų
skaičių, būtina įvertinti šiuos duomenis:
-

padaliniui priskirtų vykdyti funkcijų apimtis;

-

kiekvienai funkcijai vykdyti reikalingi atlikti darbai bei uţduotys (uţduočių ir darbų tipai);

-

vidutinis kiekvieno uţduočių ir darbų tipo atlikimo laikas;

-

kiekvieno tipo uţduočių ir darbų skaičius per nagrinėjamą laikotarpį (tai gali būti diena,
savaitė, mėnuo, ketvirtis, metai).
Vidutinis darbo ar uţduoties atlikimo laikas yra empirinis dydis, kurį galima nustatyti

remiantis tą uţduotį atliekančių darbuotojų įvertinimu arba padalinio vadovo įvertinimu.
Rekomenduojamas dydis būtų nustatyti vidurkį tarp uţduotį atliekančių darbuotojų ir padalinio
vadovo įvertinimų. Taip pat galima pasitelkti ekspertus, kurie, įvertinę kiekvienos uţduoties ir
darbo turinį, rekomenduotų tai uţduočiai ar darbui reikalingą atlikti laiką. Kiekvienai funkcijai
vykdyti reikalingas laikas nustatomas įvertinus atskirų darbų ir uţduočių atlikimo laiką bei įvertinus
tų darbų ir uţduočių atlikimo intensyvumą.
Remiantis atlikta seniūnų ir administracijos direktorių apklausa, darytina išvada, kad
išeities duomenys, kuriais remiantis galima nustatyti darbų ir uţduočių vykdymo intensyvumą yra:
-

savivaldybės mastu: savivaldybių finansiniai resursai, administracijų struktūra, darbo
organizavimas, politikų sprendimų priėmimo efektyvumas ir piliečių dalyvavimas
sprendimų priėmimo procese. (šiuos duomenis kaip esminius įvardino dauguma apklausoje
dalyvavusių administracijų direktorių);

-

seniūnijos mastu: seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje gyvenančių gyventojų skaičius,
seniūnijos aptarnaujamos teritorijos plotas (šiuos duomenis kaip esminius įvardino dauguma
apklausoje dalyvavusių atrinktų savivaldybių seniūnių, o taip pat ir dauguma visų
apklausoje dalyvavusių savivaldybių seniūnų).
Siekiant nustatyti optimalų padalinio darbuotojų skaičių, būtina atsiţvelgti ne tik į

atliekamų uţduočių ir darbų įvykdymo kokybę, bet ir į tai, kad visi darbai ir uţduotys turi būti
atlikti laiku. Uţduotys tam tikru laiko tarpsniu laukia atlikimo pradţios. Teoriškai galima būtų
rinktis masinio aptarnavimo sistemą, kurioje numatytas uţduoties laukimas eilėje. Visos uţduotys
anksčiau ar vėliau turi būti įvykdytos. Tuo atveju gausime situaciją, kai uţduočių sąrašas be galo
ilgas. Tačiau konkrečiame padalinyje būtina įvertinti uţduočių ir darbų atlikimo svarbą laike. Kai
kuriais atvejais klientas turi gauti atsakymą, paslaugą ar kt. nedelsiant, tad mechaniškai visas
uţduotys statyti į eilę neįmanoma.
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Siekiant nustatyti optimalų darbuotojų skaičių savivaldybėje labai svarbu identifikuoti,
koks padalinys vykdo kokias funkcijas, kiek darbuotojų padalinyje atsakingi uţ tos funkcijos
atlikimą. tiksliai apibrėţti kiekvienos funkcijos esmę. Remiantis Europos valstybių patirtimi, prieš
steigiant papildomą padalinį svarbu atlikti stebėseną ir nustatyti, ar nebus funkcijų dubliavimo.
Reikia stebėti funkcijų dubliavimą įvairiais valdymo lygmenimis nagrinėjamame padalinyje ir
visoje savivaldybėje.
Pagrindiniai veiksniai, rodantys reikalingą darbuotojų skaičių yra struktūriniam
padaliniui priskirtos funkcijos, iš jų išplaukiančių uţduočių skaičius, jų periodiškumas ir kiekvienos
uţduoties atlikimo trukmė. Vadinasi optimalus darbuotojų skaičius gali būti nustatytas tinkamai
įvertinus vieną veiksnį – suminį laiką visiems darbams ir uţduotims atlikti. Standartinis atvejis –
visos uţduotys turi būti atliktos, uţduočių atlikimo uţdelsimo laikas yra priimtinas ir uţduočių
atlikimo uţdelsimo laikas yra priimtinas ir uţduočių atlikimo tvarka gali būti pasirinkta įvertinus jų
prioritetus. Visos šios sąlygos įvykdomos, jei darbuotojų skaičius yra ne maţesnis nei dviejų
veiksnių – uţduočių srauto intensyvumo, padauginto iš visų uţduočių atlikimo trukmės vidurkio,
sandauga. Dauguma Europos valstybių rekomenduojama, viską įvertinus, numatyti papildomus
darbus, kurie būtini kiekvienos įstaigos ar padalinio darbuotojui, siekiant, kad darbas būtų efektyvus
ir kokybiškas:
-

laikas tobulėjimui;

-

laikas informacijos paieškai;

-

laikas diskusijoms;

-

laikas konsultacijų teikimui ir gavimui;

-

pasitarimai;

-

poilsio pertraukos;

-

bendravimas.
Struktūrinio padalinio vadovai paprastai neatlieka konkrečių uţduočių. Jų pagrindinės

funkcijos siejamos su vadovavimu, sprendimų priėmimu, vykdytojų atranka, kontrole ir kitomis
bendrosiomis valdymo funkcijomis. Iš čia išplaukia išvada, kad nustačius darbuotojų skaičių, reikia
pridėti dar vieną vadovo pareigybę.
Teritorijos dydis bei joje gyvenančių gyventojų skaičius yra tie dydţiai, kurie
apsprendţia savivaldybės ar jos administracinio padalinio funkcijų vykdymo intensyvumą bei tom
funkcijom reikalingą darbuotojų skaičių. Esant universaliems darbuotojams, sugebantiems atlikti
bet kurią funkciją, bendras darbuotojų poreikis bus maţesnis nei tuomet, kai darbuotojai
specializuojasi tik atskirų funkcijų vykdyme.
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3.6. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS, SAVIVALDYBES
DYDŢIO, GYVENTOJŲ SKAIČIAUS ĮTAKA PILIEČIŲ DALYVAVIMO POBŪDŢIUI

Modernios

šiuolaikinės savivaldybės tikslas yra bendruomenės lyderystė. Tai

pasireiškia visa eile iniciatyvų: kuriant bendruomenės sanglaudos programas, vystant vietinę
strateginę partnerystę, skatinant vietines iniciatyvas bei bendradarbiavimą su privačiu sektoriumi.
Daţnai bendruomenės nariai nedalyvauja veikloje, nes neturi pakankamai informacijos apie
problemų sprendimą arba neįsivaizduoja savo vaidmens jas sprendţiant. Taipogi bendruomenės
nepasitiki savo galimybėmis daryti įtaką vietos reikalų tvarkyme. Nėra tinkamo ryšio tarp seniūnijos
darbuotojų ir vietos gyventojų, seniūnai skeptiškai vertina seniūnaičių veiklą. Tai yra pagrindiniai
veiksniai, trukdantys vietos gyventojams dalyvauti priimant sprendimus savivaldybėse.
Savivaldybių administracijų struktūros turėtų būti tobulinamos tokia linkme, kad būtų
sudarytos palankios sąlygos vietos gyventojams dalyvauti savivaldybės veikloje. Išnagrinėjus
Europos šalių praktiką, darytina išvada, kad tai realizuojama dviem pagrindiniais būdais: kuriamos
smulkios savivaldybės arba steigiami savivaldybės administracijos struktūriniai teritoriniai
padaliniai. Didelėse savivaldybėse bendruomenės nėra aktyvios. Teritorijos dydis turi tiesioginės
įtakos gyventojų dalyvavimo vietos reikalų tvarkyme aktyvumui. Kuo maţesnė teritorija, tuo
didesnės galimybės suburti vietos gyventojus. Siekiant, kad bendruomenė aktyviau dalyvautų vietos
reikalų tvarkyme, tikslinga steigti seniūnijas, kurių aptarnaujama teritorija būtų nedidelė.
Vietos savivaldos įstatyme įteisinti gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovai –
seniūnaičiai yra sudedamoji seniūnijos dalis. Dauguma seniūnijos problemų turėtų būti sprendţiama
remiantis seniūnaičio ir seniūno bendradarbiavimu. Analizuojant seniūnaičių veikla, darytina
išvada, kad ji yra neatsiejama nuo finansavimo. Seniūnaičiai veikia visuomeniniais pagrindais,
tačiau jie turi nuolat palaikyti ryšį su bendruomenės atstovais, vykti į seniūniją, periodiškai
informuotų seniūną apie vietos reikalus, teikti informaciją gyventojams ir rinkti jų atsakymus. Kai
kuriais atvejais transporto bei ryšio išlaidos gali būti labai didelės. Kai kurių seniūnaičių išlaidų
kompensavimas turėtų teigiamos įtakos jų veiklos efektyvumui ir kokybei.
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4. SIŪLYMAI IR REKOMENDACIJOS

Kaip naudojant turimus finansinius išteklius, uţtikrinti efektyvią savivaldybių
administracijų veiklą
Tikslinga parengti metodiką savivaldybių savarankiškų funkcijų vykdymui. Joje turėtų būti
aprašytos tipinės savivaldybės administruojamos paslaugos ir įvertinta: kokios yra procedūros, kiek
laiko uţima atitinkama procedūra, koks jos vykdymo kartotinumas, kokie ištekliai reikalingi.
Atsiţvelgiant į tai, būtų galimybė reguliuoti optimalų darbuotojų skaičių, reikalingą toms
funkcijoms vykdyti.

Kaip tobulinti savivaldybių administracijų struktūrų reglamentavimą, kokia turėtų būti
savivaldybių administracijų filialų - seniūnijų struktūra, kad ji leistų uţtikrinti optimalią
savivaldybių administracijų veiklos kokybę
Parengti 2-3 pavyzdines savivaldybių administracijų struktūrų schemas atitinkamoms
savivaldybėms pagal grupes, kurias kiekviena savivaldybė turėtų galimybę pasirinkti atitinkamai
įvertinus egzistuojančius objektyvius ir subjektyvius veiksnius savo konkrečioje savivaldybėje.
Papildyti Viešojo administravimo įstatymo 16 straipsnį nuostata, suteikiančia teisę
išimtinais atvejais seniūnijoms pačioms teikti viešąsias paslaugas.
Kaip tobulinti savivaldybių administracijų struktūras, kad gyventojai būtų geriau
įtraukiami į vietos reikalų tvarkymą
1. Teisės aktuose nustatyti galimybę kompensuoti seniūnaičiams turėtas išlaidas, susijusias
su bendruomenės reikalų tvarkymu.
2. Siūlyti savivaldybėms išsiaiškinti piliečių įtraukimo į sprendimų priėmimo procesą
trūkumus ir problemas ir pagal tai pasirengti piliečių dalyvavimo sprendimų priėmimo procese
strategijas, kuriose be kita ko būtų numatyta ir piliečių įtraukimo į sprendimų priėmimą dinamikos
stebėsena.
3. Stiprinti gyventojų pasitikėjimą vietine valdţia – priimami sprendimai turi atitikti
bendruomenės lūkesčius. Skatinti seniūnijos atstovų ir seniūnaičių bei bendruomenės atstovų
bendras veiklas, stiprinant seniūnų pasitikėjimą seniūnaičiais. Suteikti bendruomenės atstovams
daugiau teisių ir tuo pačiu skatinti jų bei visos bendruomenės atsakomybę sprendţiant vietos
reikalus.
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4. Pateikti informaciją taip, kad ji pasiektų visus tos teritorijos gyventojus ir juos sudomintų,
nuolat teikti informaciją, kuri būtų lengvai prieinama gyventojams; skleisti gerąją savivaldybės ir
gyventojų bendradarbiavimo patirtį.
5. Sudaryti sąlygas patiems gyventojams įsitikinti, kad jie gali įtakoti sprendimų priėmimo
procesus savivaldybėje. Efektyvi priemonė būtų tinkamų pavyzdţių, kai bendruomenei pavyko
surasti visiems priimtiną išeitį, viešinimas
6. Parengti metodinę medţiagą, kaip skatinti vietos gyventojus dalyvauti sprendimų
priėmimo procese.
7. Kaip parodė administracijų direktorių apklausa, apie 80 proc. apklaustųjų paţymėjo, kad
būtina teisė bazė (įstatymai, Vyriausybės nutarimai) dėl piliečių dalyvavimo, tačiau reikia paţymėti,
kad teisinė bazė, reglamentuojanti piliečių dalyvavimą, yra gana išsami ir plati, todėl manytina, kad
reikėtų organizuoti daugiau mokymų savivaldybių tarnautojams ir politikams, susijusių su piliečių
dalyvavimo sprendimų priėmimo procese, reglamentavimu.
Kaip efektyviai panaudoti savivaldybės finansinius išteklius ir parinkti optimalų
pareigybių skaičių
1. Pagal parengtą metodiką savivaldybėse vykdyti savivaldybių administracijų efektyvią
veiklą ir jos kokybę uţtikrinančių veiksnių stebėseną ir savivaldybių administracijų ir jų filialųseniūnijų struktūrinius pertvarkymus atlikti pagal jos vertinimo rezultatus. Metodikoje be kita ko
siūlytina nurodyti, kokie veiksniai lemia savivaldybių veiklos efektyvumą ir jos kokybės
uţtikrinimą.
2. Savivaldybėse nuolat vertinti savivaldybės vykdomų viešųjų paslaugų teikimo kokybę
3. Optimalų savivaldybės darbuotojų skaičių nustatyti vadovaujantis anksčiau siūlyta
savivaldybių savarankiškųjų funkcijų atlikimo metodika.

107

PASIŪLYMAI DĖL OPTIMALAUS LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ADMINISTRACIJŲ
STRUKTŪRŲ MODELIO
Ar savivaldybių administracijų struktūros sąlygoja savivaldybių funkcijų
vykdymo kokybę ir kaštus?
Ekspertų nuomone, egzistuoja abipusis ryšys tarp savivaldybės administracijos vidinės
struktūros ir savivaldybių funkcijų vykdymo kokybės bei kaštų:
- savivaldybės administracijos vidinė struktūra (kuri suprantama kaip vidinių
elementų, tarp kurių padalinti darbai (uţduotys) ir kurie susaistyti tam tikrais pavaldumo,
atskaitomybės ir kt. ryšiais, kompozicija), jos tipas, tinkamas valdymo normos taikymas (tuo pačiu
ir struktūros „aukštis“) bei decentralizacijos laipsnis (teisės priimti sprendimus, vykdant nustatytas
uţduotis,

suteikimas

ir

atsakomybės

uţ

pasekmes

nustatymas)

sąlygoja

savivaldybės

administracijos (kaip savivaldybės biudţetinės įstaigos) ir visos savivaldybės bendrai (kaip vietos
valdţios, viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų funkcijas vykdančios institucijų, įstaigų ir
įmonių sistemos) vykdomos veiklos kokybę ir kaštus,
- antra vertus, savivaldybės administracijai kaip vienam iš vietos valdţios, viešojo
administravimo ir viešųjų paslaugų funkcijas vykdančios institucijų, įstaigų ir įmonių sistemos
elementų (biurokratiniam ar biurokratiniam-ūkiniam aparatui), turinčiam ar neturinčiam biudţetinės
įstaigos teisinę formą, skiriamų išteklių (visų pirma finansinių) apimtis ir keliami reikalavimai
veiklai betarpiškai sąlygoja vykdomų uţduočių apimtis bei vidinę organizacinę struktūrą (vidinių
elementų kompoziciją).
Pasiūlymai dėl Lietuvos savivaldybių administracijų vidinės struktūros
optimalaus modelio
Ekspertai, kompleksiškai įvertinę įvairias vidines ir išorines sąlygas, teisės aktais
nustatytus ribojančius veiksnius, kitų analogiškų Lietuvai šalių gerąją patirtį, diegiant naujus
Naujosios viešosios vadybos doktrinos sąlygotus organizacinių struktūrų tipus, teikia Lietuvos
vietos savivaldybėms šiuos pasiūlymus dėl savivaldybių administracijų vidinių organizacinių
struktūrų:
1) ekspertų nuomone, netikslinga siūlyti tipinį (standartinį, universalų, unifikuotą)
savivaldybės administracijos vidinės struktūros modelį, tinkantį be išimties visoms Lietuvos vietos
savivaldybėms.
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Kiekvienoje vietos savivaldybėje, atsiţvelgiant į įvairius veiksnius ir vietos sąlygas,
turi būti pasirenkama (nustatoma) individuali savivaldybės administracijos vidinė struktūra, nors ji
turėtų būti „sukonstruota“, laikantis bendrų (ţemiau pateikiamų) principų ir nuostatų,
2) Lietuvos vietos savivaldybių administracijų vidinės struktūros turi būti nustatomos,
nepaţeidţiant Viešojo administravimo įstatymo 11 straipsnyje ir Vietos savivaldos įstatyme
nustatytų reikalavimų dėl viešojo administravimo įstaigų struktūrinių padalinių nomenklatūros ir
tarpusavio santykio, minimalaus pareigybių skaičiaus struktūriniuose padaliniuose reikalavimų,
vykdomosios institucijos (administracijos direktoriaus) įgaliojimų suteikimo kitoms galimoms
vykdomosioms institucijoms (administracijos direktoriaus pavaduotojams) tvarkos, seniūnijų
teisinio statuso ir nustatytos kompetencijos ir kt.
3) Lietuvos vietos savivaldybių administracijų vidinės struktūros (jos elementai,
sudėtinės dalys) turi būti nustatomos taip, kad derėtų su vietos savivaldybių tarybų darinių sistema,
ypatingai su savivaldybių tarybų komitetais ir jiems pavedamomis uţduotimis, taip pat pagal
įstatymus sudaromomis nuolatinėmis komisijomis, tarybomis ir jų kompetencija,
4) Lietuvos vietos savivaldybių administracijų vidinės struktūros turi būti nustatomos
taip, kad būtų sudarytos „palankios“ sąlygos vietos savivaldybėse taikyti strateginio planavimo ir
biudţeto sudarymo pagal programas principus (t.y. rengti ir įgyvendinti strateginius veiklos planus
ir programinius savivaldybių biudţetus), kurie atveria galimybes pagal išskirtas veiklos sritis
(veiklos sektorius) aiškiai formuluoti (kelti) tikslus (siektinus rezultatus), numatyti tikslų (rezultatų)
pasiekimo vertinimo rodiklius, tikslingai paskirstyti asignavimus tikslams (rezultatams) gauti,
objektyviai (kiekybinių ir kokybinių rodiklių pagalba) įvertinti nuveiktus darbus,
5) Lietuvos vietos savivaldybių administracijų vidinės struktūros turi būti nustatomos:
5.1.) taikant

divizinės

organizacinės

struktūros

tipą

(apibūdintą vokiečių

mokslininkų N. Thom ir A. Ritz monografijoje „Viešoji vadyba“ ir analizuotą šioje studijoje), kuris
kaip populiariausias tipas yra taikomas ir kitose Europos šalyse, kurios pamatuotai, saikingai ir
toliaregiškai taiko Naujosios viešosios vadybos principus ir metodus,
5.2) taikant linijinį-funkcinį valdymo organizacinės struktūros su tikslinėsprojektinės struktūros elementais tipą (apibūdintą lietuvių mokslininkų P. Zakarevičiaus ir S.
Stoškaus bei D. Berţinskienės moksliniuose darbuose ir analizuotą šioje studijoje),
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5.3.) nepažeidžiant moksliniu pagrindu nustatytų valdymo normų, rodančių vadovo
ir tiesioginių jo pavaldinių santykį (rekomenduotina neiškraipyti šios bendrosios normos 1 : 8-12,
ţemesniuose valdymo lygiuose, esant būtinumui, šią valdymo normą viršijant ne daugiau kaip 20
procentų, o aukštesniuosiuose valdymo lygiuose - šią normą pagal galimybes maţinant iki 20
procentų),
5.4.) formuojant didesnėse Lietuvos vietos savivaldybėse neaukštesnes kaip 4-5
lygių valdymo organizacines struktūras, vidutinio dydţio vietos savivaldybėse – 3-4 lygių valdymo
organizacines struktūras, o maţesnėse vietos savivaldybėse – 2-3 lygių valdymo organizacines
struktūras,
5.5.) taikant vidinės decentralizacijos principus ir suteikiant sprendimo teisę (su
atitinkama atsakomybe) tiek savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojams, tiek ir
struktūrinių padalinių – departamentų, savarankiškų skyrių vadovams, atskiriems specialistams (kai
steigiama viena pareigybė tam tikrai veiklai vykdyti),
5.6.) atsižvelgiant į tokias vietos savivaldybių (tuo pačiu ir savivaldybių
administracijų) vykdomų veiklų grupes:
5.6.1.) vietos savivaldybių veiklas tikslinga skirstyti į dvi dalis:
- paslaugų tipo veiklas,
- bendravadybines, aptarnaujamojo ir pagalbinio pobūdţio veiklas,
5.6.2.) paslaugų tipo veiklas tikslinga skirstyti į penkių sričių veiklų grupes:
- ţmogaus dvasinės plėtros srities veiklas,
- ţmogaus socialinės apsaugos srities veiklas,
- ţmogaus ir bendruomenės saugumo srities veiklas,
- techninių viešųjų paslaugų teikimo srities veiklas,
- savivaldybės plėtros srities veiklas.
Kiekvienai iš šių minėtų veiklos sričių priskirtinos veiklos nurodomos priede Nr.14.
5.6.3.) bendravadybines, aptarnaujamojo ir pagalbinio pobūdţio veiklas
tikslinga skirstyti į dvi veiklų grupes:
- veiklas, kurių atlikimui sudaryti savivaldybės administracijos vidinės
struktūros elementai (departamentas, savarankiškas skyrius, specialisto
pareigybė) yra tiesioginiais (paprastai pavaldumo) ryšiais susiejami su
savivaldybės administracijos direktoriumi.
110

- kitas šio pobūdţio veiklas.
Tokių veiklų pavyzdţiai pateikiami priede Nr. 15.
5.7.) atsižvelgiant į šias savivaldybių administracijų vidinių struktūrų elementų,
skirtų vykdyti paslaugų tipo veiklas, sudarymo (formavimo) nuostatas:
5.7.1.) priklausomai nuo pavedamų uţduočių apimčių (masto) kiekvienoje iš
paslaugų tipo veiklų sričių formuotinas atskiras struktūrinių padalinių „junginys“:
departamentas su nesavarankiškais skyriais ir/ar savarankiškas skyrius (skyriai) ir/ar
specialistų pareigybės.
Šis vienos paslaugų tipo veiklų srities struktūrinių padalinių junginys gali „įgauti“
vieno departamento formą (su viduje jo esančiais skyriais, poskyriais ir specialistų
pareigybėmis), vieno savarankiško skyriaus formą (su viduje jo esančiais poskyriais
ir specialistų pareigybėmis) arba būti departamento, savarankiško skyriaus
(skyrių), specialistų pareigybių „sankaupa“, kuriai vadovauti paskiriamas vienas iš
administracijos direktoriaus pavaduotojų. Kiekvienos konkrečios Lietuvos vietos
savivaldybės taryba pati turi pasirinkti, koks turi būti jos sąlygomis sudarytas pats
racionaliausias kiekvienai iš paslaugų tipo veiklų sričių geriausiai tinkantis
struktūrinių padalinių junginys (ar kaip vienas departamentas, ar kaip vienas skyrius,
ar kaip skirtingų vidinių elementų „sankaupa“)
5.7.2.) struktūrinių padalinių junginiai formuojami tik iš kiekvienai paslaugų
tipo veiklų sričiai priskirtinų („vidinių“) veiklų sąrašo (išimtys galimos tik ypatingais
atvejais),
5.7.3.) esant didelėms pavedamų uţduočių (vykdomos veiklos) apimtims
(mastui) ir dėl to pagal paslaugų tipo veiklų sritis formuojant struktūrinių padalinių
junginius kaip vidinių elementų „sankaupas“, tikslinga papildomai formuoti
valdymo

lygį,

susidedantį

iš

administracijos

direktoriaus

pavaduotojų.

Administracijos direktoriaus pavaduotojui tokiu atveju priskiriama vadovauti:
- vienos paslaugų tipo veiklų srities veikloms atlikti sudaromam
struktūrinių padalinių junginiui,
- arba net kelių paslaugų tipo veiklų sričių veikloms atlikti sudarytiems
struktūrinių padalinių junginiams,
5.7.4.) tais atvejais, kai vidinių elementų „sankaupoms“ (galimos įvairios
departamento,

savarankiško

skyriaus,

specialistų

pareigybių

kombinacijos)

pavedama vadovauti administracijos direktoriaus pavaduotojui, tikslinga pagal
111

kiekvieną iš veiklų sričių taikyti koordinavimui skirtą organizacinę formą –
koordinacinį vadovų pasitarimą.
Tais atvejais, kai paslaugų tipo veiklų srities veikloms atlikti pasirenkama
struktūrinių padalinių junginių forma - departamentas/savarankiškas skyrius –
koordinavimo funkciją tikslinga pavesti tokio departamento ar savarankiško skyriaus
vadovui.
5.8.) atsižvelgiant į šias savivaldybių administracijų vidinių struktūrų elementų,
skirtų vykdyti bendravadybines, aptarnaujamojo ir pagalbinio pobūdžio veikla, sudarymo
(formavimo) nuostatas:
5.8.1.) struktūriniai padaliniai, kurie tiesioginiais ryšiais susiejami su savivaldybės
administracijos

direktoriumi,

formuotini,

vadovaujantis

panašiais

principais:

sudaromas „sankaupos“ formos vidinių elementų (struktūrinių padalinių) junginys,
susidedantis iš įvairaus tipo vidinės struktūros elementų (departamentas, savarankiškas
skyrius, specialisto pareigybė) kombinacijos, priklausomai nuo pavedamų uţduočių
(vykdomos veiklos) apimčių (masto) pagal kiekvieną „vidinę“ veiklą,
5.8.2.) struktūriniai padaliniai, kurie skirti vykdyti kitas bendravadybines,
aptarnaujamojo ir pagalbinio pobūdţio veiklas, formuotini kaip struktūrinių padalinių
junginys-sankaupa, susidedantis iš įvairaus tipo vidinės struktūros elementų
(departamentas,

savarankiškas

skyrius,

specialisto

pareigybė)

kombinacijos,

priklausomai nuo pavedamų uţduočių (vykdomos veiklos) apimčių (masto),
vadovavimo funkcijas pavedant vienam iš administracijos direktoriaus pavaduotojų
arba pačiam administracijos direktoriui (šiuo atveju sudarytinas kuo maţesnis
tiesiogiai pavaldţių administracijos direktoriui struktūrinių padalinių skaičius, idant
nepaţeisti valdomumo normos).
5.9.) nepamirštant sudaryti (taikyti) svarbias koordinacinės paskirties lanksčiąsias formas:
pvz. strateginio planavimo grupę, seniūnų veiklos koordinacinį pasitarimą, koordinacinį
pasitarimą prie savivaldybės administracijos direktoriaus ir pan.
5.10.) sudarant tikslinės-projektinės struktūros tipo elementus – darbo grupes svarbioms, bet
laikinoms uţduotims atlikti, kuriose būtų sutelkiami specialistai iš įvairių struktūrinių
padalinių.
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5.11.) atsiţvelgiant į savivaldybės tarybos komitetams pavedamas uţduotis arba .esant
reikalui, patikslinant ir pačių savivaldybės tarybos komitetams pavedamas uţduotis taip, kad
Komitetui pavedamos uţduotys koreliuotų su paslaugų tipo veiklų grupių veiklų
nomenklatūra bei toms veikloms suformuotais struktūrinių padalinių junginiais. Čia
įmanomos įvairios kombinacijos, visgi tikslinga, kad komiteto pavedamos uţduotys derėtų
su savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių junginiams pavedamomis veiklomis.
Teikiame bendrąją savivaldybės administracijos vidinės struktūros organigramą.(ţr. priedą
Nr. 16).
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SUMMARY

Representative offices, democratically elected by the members of municipal councils
or municipal communities, would be neither able to keep the promises given to the electorate nor to
implement the decisions which are important to the local population and make a direct impact on
their daily activities without a municipal administration – an effectively functioning representative
institution which organises and controls the implementation of decisions taken by municipal
councils.
The feasibility study on the municipal administrative structures aims at examining the
peculiarities of the municipal administrative structures and their regulation, assessing the quality of
internal administration as well as submitting proposals on improving their regulation to ensure the
top quality of municipal administrative activities.
To achieve this aim, the feasibility study has been divided into the theoretical and
analytical parts, followed by a practical study, conclusions and recommendations.
The theoretical part analyses the role of the municipal administration, the
organisational structure and its types, the types of the organisational structure of management, the
standard of management, and the “height“ of the organisational structure.
The organisational structure is a composition (arrangement) of the social elements
constituting the organisation, performing a certain role and tasks and bound by certain definite
subordinate relations (subordination, accountability, coordination, control, etc.); the composition is
established for the joint implementation of activities in pursuit of the common objectives of the
organisation. The following types of the organisational structure are distinguished: functional
organisational structure; divisional organisational structure and matrix organisational
structure.
The authors of this analytical paper take the view that the organisational structure of
the organisation is not identical to the organisational structure of the organisation management, i. e.
the composition of the internal elements which perform the management functions within the
organisation and which are provided with a role and have their subordinate relations established.
The study describes all the types of the organisational structure of management, which
may have an impact on the improvement of the municipal administrative organisational structures –
a linear organisational structure of management, functional system of management and linearfunctional system of management, as well as their advantages and disadvantages.
The allocation of the management work both horizontally and vertically when
delegating the tasks and powers as well as responsibilities is determined not only by the height of
the organisational structure of management, but also by the level of decentralisation/centralisation,

which depends on the „adjustment“ of the decision-making. Depending on the holder of the
decision-making power, the organisational structures of management can be centralised,
decentralised or hybrid.
The practical study represents a thorough examination of ten municipal
administrations as well as twenty subdistricts which have been selected according to the established
criteria. Seven criteria have been laid down: according to the name, newly established
municipalities, the municipalities with changed boundaries after the reform and the municipalities
prior to the reform, circular municipalities, according to the population and the number of the
members of the municipal council, according to the territorial size, whether they have a resort
status, municipalities with subdistricts and municipalities without them. When selecting ten
municipal administrations for the study according to a combination of all the criteria described, it
was also taken into account that the municipalities under investigation would be distributed as
proportionally as possible within the territory of the country.
The study involved the examination of Vilnius, Alytus, Šiauliai and Klaipėda city
municipalities, Zarasai, Vilnius, Raseiniai district municipalities, Pagėgiai, Rietavas and
Druskininikai municipalities, and the respective subdistricts of these municipalities. The survey of
directors of administrations and elders of the subdistrics (branches of municipal administrations)
was based on special questionnaires and interviews.
In the light of the theoretical material analysed in this study and examinations
conducted, the analytical part presents recommendations on the improvement of the internal
management in the municipal administrations. These improvements relate to the efficiency of the
activities, achievement of the objectives, modernisation of the internal structure, democratic
processes within the municipal administration – the municipal institution which directly implements
the decisions of municipal councils and organises and controls their implementation. The following
issues were also discussed: the impact of the quality of the internal management on the
implementation of the functions of the municipal administrations, the impact of the financial
resources and the organisation of the municipal administration activities on the appropriate and fast
handling of local matters. Furthermore, the criteria (statutory, objective and subjective) for
establishing the municipal administrative structures were examined.
Optimisation of the ratio between the financial resources and the number of posts is a
very important issue. The main factors indicating the necessary number of employees are the
functions and tasks assigned to the departments as well as the number, frequency and time
consumption of each task. Thus the maximum number of employees can be determined after an
appropriate assessment of one factor – the total time needed to perform all the tasks.
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The study provides recommendations for securing efficient activities of the municipal
administrations and better regulation of the municipal administrative structures with the financial
resources available so that it would be possible to ensure the top quality of the municipal
administrative activities and strive for a better involvement of the population in the settlement of
local matters. Other recommendations relate to the effective use of the financial resources of the
municipality and the determination of the maximum number of posts.
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PRIEDAI

1. Organizacinių ir valdymo organizacinių struktūrų tipai.
Tirtų savivaldybių administracijų struktūrų schemos, pateiktos savivaldybių interneto
puslapiuose:
2. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūros schema
3.

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos struktūros schema

4. Alytaus miesto savivaldybės administracijos struktūros schema
5. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos struktūros schema
6. Raseinių rajono savivaldybės administracijos struktūros schema
7. Zarasų rajono savivaldybės administracijos struktūros schema
8. Druskininkų savivaldybės administracijos struktūros schema
9. Pagėgių savivaldybės administracijos struktūros schema
10. Rietavo savivaldybės administracijos struktūros schema
11. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos struktūros schema
12. Seniūnų anketinė apklausos forma
13. Administracijų direktorių anketinė apklausos forma
14. Vietos savivaldybės paslaugų tipo veiklos ir jų grupės
15. Vietos savivaldybės bendravadybinės, aptarnaujamojo ir pagalbinio pobūdţio veiklos
ir jų grupės
16. savivaldybės administracijos vidinės struktūros organigrama

1 PRIEDAS
ORGANIZACINIŲ IR VALDYMO ORGANIZACINIŲ STRUKTŪRŲ TIPAI

P/g n.thom ir a. ritz

------------------------------------------------------------------INSTITUCIJŲ VIDAUS STRUKTŪRŲ
TIPAI:
1) FUNKCINĖ ORGANIZACIJA
2) DIVIZINĖ ORGANIZACIJA
3) MATRICINĖ ORGANIZACIJA
4) PROCESŲ ORGANIZACIJA
------------------------------------------------------------------KONCERNO ORGANIZACIJA KAIP
AUKŠTESNĖ DIVIZINĖS
ORGANIZACIJOS FORMOS RAIDOS
PAKOPA
HOLDINGO ORGANIZACIJA KAIP
KONCERNO ORGANIZACIJOS
VARIANTAS
VIEŠAJAM P/G
SEKTORIUI
TINKANČIOS
P. ZAKAREVIČIŲ
HOLDINGO
FORMOS:
------------------------------------------------------1)----------FINANSŲ HOLDINGAS
2)1.VADYBOS
HOLDINGAS
ORGANIZACIJOS
PADALINIAI
--------------------------------------------------------SUDAROMI ATSKIRŲ PRODUKTŲ
-----------TINKLAI
GAMYBAI IR PARDAVIMUI

2.
PADALINIAI
TERITORIŠKAI
IŠSIDĖSTĘ PAKANKAMAI TOLI VIENAS
NUO KITO
3. PADALINIAI SUDAROMI ATSKIRŲ
GAMYBOS CIKLO ETAPŲ ATLIKIMUI
----------------------------------------------------------------H.
MINTZBERGO
SEPTYNI
ORGANIZACIJOS PENKIŲ SUDĖTINIŲ
DALIŲ KONFOGŪRACIJOS ATVEJAI
----------------------------------------------------------------TINKLINĖS ORGANIZACIJOS – KELIŲ
AR KELIASDEŠIMT SAVARANKIŠKŲ
ORGANIZACIJŲ KONTRAKTAIS AR
KITAIS SUSITARIMAIS SUSIJUNGIMAS
Į
“TINKLĄ”
IR
STRATEGINIAI
ALJANSAI
-------------------------------------------------------

P/G STONER, R. FREEMAN,
D. GILBERT

-------------------------------------------------ORGANIZACIJOS
STRUKTŪRINĖS
GRANDYS
SUDAROMOS:
1)
PAGAL
FUNKCIJAS
(FUNKCINĖ ORGANIZACIJA)
2) PAGAL PRODUKTĄ/RINKĄ
(PRODUKTO/RINKOS
ORGANIZACIJA)
3) PAGAL MATRICINĘ FORMĄ
(MATRICINĖ ORGANZACIJA)
P/G S. STOŠKŲ IR D.
---------------------------------------------------- BERŢINSKIENĘ
-------------------------------------------ORGANIZACIJŲ VADOVAI
--------NAUDOJA:
ORGANIZACIJŲ
VALDYMO
1) LINIJINĘ VALDŢIĄ,
STUKTŪROS:
2) PATARIAMĄJĄ VALDŢIĄ,
1)
LINIJINĖ VALDYMO
3) FUNKCINĘ
VALDŢIĄ
STRUKTŪRA,
2) FUNKCINĖ VALDYMO
STRUKTŪRA
3) LINIJINĖ-FUNKCINĖ
STRUKTŪRA
3.1) ŠTABINĖ
3.2) MATRICINĖ
P/G A. ŠALČIŲ
-------------------------------------------1)
VERTIKALI ORGANIZACINĖ
--------STRUKTŪRA
H. MINTZBERGO SEPTYNI
2)
ORGANIZACIJOS PENKIŲ
DEPARTAMENTALIZAVIMAS:
SUDĖTINIŲ DALIŲ
TRADICINIAI (KLASIKIANIAI)
KONFIGŪRACIJOS
ATVEJAI
2.1.) FUNKCINIS POŢIŪRIS,
2.2.) DIVIZINIS POŢIŪRIS,
2.3.) MATRICINIS POŢIŪRIS
ŠIUOLAIKINIAI
2.4.) KOMANDINIS POŢIŪRIS
2.5.)TINKLINIS POŢIŪRIS
---------------------------------------------------BESIMOKANTI ORGANIZACIJA
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IR PLANUOTŲ POKYČIŲ
MODELIS

3 PRIEDAS

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪRA
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5 PRIEDAS
VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪRA

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS
DIREKTORIAUS
PAVADUOTOJAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Teisės skyrius
Bendrasis skyrius
Archyvo poskyris
Civilinės metrikacijos skyrius
Specialistas karo prievolei administruoti
Civilinės ir darbo saugos specialistas
Specialistas mobilizacijai
Administracinės komisijos atsakingasis
sekretorius

ADMINISTRACIJOS
PAVADUOTOJAS

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Švietimo skyrius
Pedagoginė psichologinė tarnyba
Personalo poskyris
Biudţeto planavimo skyrius
Buhalterinės apskaitos skyrius
Ekonomikos ir turto skyrius
Statybos skyrius
Vietinio ūkio skyrius
Architektūros ir teritorijos
planavimo skyrius
Ūkio skyrius
Viešųjų pirkimų skyrius
Savivaldybės gydytojas
Viešosios tvarkos skyrius
Kontrolės poskyris
Centralizuotas vidaus audito skyrius

1.
2.

Socialinės rūpybos
skyrius
Kultūros, sporto

SENIŪNIJOS
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6 PRIEDAS
RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪRA
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7 PRIEDAS
ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪRA
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8 PRIEDAS
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9 PRIEDAS

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪRA

ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS
ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIAUS
PAVADUOTOJA
ADMINISTRACIJOS
SPECIALISTAI
SENIŪNIJOS

BENDRASIS IR
JURIDINIS
SKYRIUS

ŪKIO SKYRIUS

BUHALTERINĖS
APSKAITOS
SKYRIUS

EKONOMINĖS
PLĖTROS SKYRIUS

SOCIALINĖS
PARAMOS SKYRIUS

ŠVIETIMO
SKYRIUS

ŢEMĖS ŪKIO
SKYRIUS

ARCHITEKTŪROS,
GAMTOSAUGOS IR
PAMINKLOSAUGOS
SKYRIUS

CIVILINĖS
METRIKACIJOS
SKYRIUS

CIVILINĖS IR
PRIEŠGAISRINĖS
SAUGOS SKYRIUS

VAIKŲ TEISIŲ
APSAUGOS
SKYRIUS

TURTO
VALDYMO
SKYRIUS

CENTRALIZUOTO
SAVIVALDYBĖS
VIDAUS AUDITO
SKYRIUS

FINANSŲ SKYRIUS
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10 PRIEDAS
RIETAVO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪRA

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Administracijos direktorius
Administracijos direktoriaus pavaduotojas
Specialistai

Skyriai

Tarnybos

Seniūnijos

Specialistas karo
prievolei administruoti

Buhalterija

Architekto

Daugėdų

Vyriausiasis
specialistas civilinei ir
darbo saugai

Civilinės
metrikacijos

Centralizuota vidaus
audito

Medingėnų

Vyriausiasis
specialistas (kalbos
tvarkytojas)

Kanceliarija

Ūkio grupė

Rietavo miesto

Inţinierius
programuotojas

Sveikatos, socialinės
paramos ir rūpybos

Rietavo

Sekretorius referentas

Švietimo, kultūros ir
sporto

Tverų

Archyvaras
Teisės ir finansų

Vietos ūkio
Ţemės ūkio
Vaiko teisių
apsaugos
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12 PRIEDAS

SENIŪNŲ ANKETINĖ APKLAUSOS FORMA
Eil.
Nr.
1

2

KLAUSIMAS
2

TAIP

NE

3

4

DAUGIA DAUGIA KITA
U TAIP
U NE
5
6
7

Ar
būtini
savivaldybių
administracijos
struktūriniai teritoriniai padaliniai seniūnijos?
Kas lemia seniūnijų steigimą:
Patogesnis administravimas ir viešųjų paslaugų
teikimas?
Maţesnės išlaidos administravimui?
Gyventojų pageidavimas?
Įstatymų nustatytos?

3

Ar seniūnijos turi būti:
Savivaldybės
(nesavarankiški)?

administracijos

padaliniai

savivaldybės administracijos filialai turintys dalį
viešojo juridinio asmens teisių?
Savivaldybės administracijos filialai turintys visas
viešojo juridinio asmens teises?
Savarankiški juridiniai asmenys – biudţetinės įstaigos?
Savarankiški juridiniai asmenys – viešosios įstaigos?
4

Ar seniūnas turi būti:
Pavaldus
ir
atskaitingas
administracijos direktoriui?

savivaldybės

Pavaldus administracijos direktoriui ir atskaitingas
gyventojams?
Pavaldus administracijos direktoriui ir atskaitingas
savivaldybės tarybai?
Pavaldus ir atskaitingas savivaldybės tarybai
(merui)?
Pavaldus ir atskaitingas seniūnijos aptarnaujamos
teritorijos gyventojams (jų atstovams)
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5

Ar pakanka seniūnijos darbuotojų funkcijoms
vykdyti?

6

Ar seniūnijos darbuotojų skaičius tiesiogiai
priklauso nuo:
Seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje
veikiančių
savivaldybės biudţetinių įstaigų bei įmonių skaičiaus?
Seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje
gyvenančių
gyventojų skaičiaus?
Seniūnijos aptarnaujamos teritorijos ploto?
Priskiriamų vykdyti funkcijų apimčių?
Seniūnijos vykdomų funkcijų apimčių?
Vadybos principais pagrįstų rodiklių?
Konkretaus darbuotojų administracinių gebėjimų?
Susiklosčiusių tradicijų?
Savivaldybės biudţeto asignavimų?

7

Kaip daţnai keičiama jūsų seniūnijos struktūra:
Pasikeitus tarybos kadencijai?
Kiekvienais metais?
Atsiţvelgiant į biudţeto apimtis?
Pasikeitus vykdomoms funkcijos?

8

Ar artimiausiu metu numatoma Jūsų seniūnijos
struktūros pertvarka?
Jeigu taip, tai dėl kokių prieţasčių:
Pertvarkoma tikintis efektyvesnės veiklos?
Siekiant maţinti išlaidas?
Gerinti teikiamų paslaugų kokybę?

9

Ar atliekama išsami analizė prieš keičiant
seniūnijos struktūrą , jeigu taip tai kada:
Pastoviai kiekvienų metų pabaigoje?
Priėmus politinį
struktūrą?

sprendimą

keisti

seniūnijos
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10

Analizuojama veikla pastoviai ir nustačius
trūkumus siūloma keisti seniūnijos struktūrą?
Ar
seniūnijos
darbuotojų
darbas
organizuojamas:
Seniūno nustatyta tvarka?
Administracijos direktoriaus patvirtinta tvarka?
Kiekvienas veikia savarankiškai?

11 Seniūno darbo ryšiai su kitais administracijos
padalinių vadovais nustatyti:
Aprašyti ir patvirtinti administracijos direktoriaus ?
Nereglamentuoti?
Kas turėtų reglamentuoti seniūno ryšius
12 (sąveiką) su kitais administracijos padalinių
vadovais:
Taryba?
Administracijos direktorius?
Nustatyta bendrame savivaldybės administracijos
veiklos reglamente (nuostatuose)
Turėtų būti tipinė santykių schema visoms
savivaldybėms?
13

Ar atliekamas seniūnijos darbuotojų veiklos
efektyvumo vertinimas:
Seniūno?
Valstybės tarnautojų ?
Darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis?

14

15

Ar dabartinė Jūsų seniūnijos struktūra yra
efektyvi?
Jeigu būtų rengiama tipinė(ės) seniūnijos
struktūra(os), kokie svarbiausi dalykai joje turėtų
būti aptarti:
Tipinis
darbuotojų
struktūros
išdėstymas
seniūnijose priklausomai nuo jų dydţių?
Darbuotojų skaičius?
Sąveikos

tarp

administracijos

padalinių

ir
129

darbuotojų seniūnijose schemos?
Administracijos (seniūnijų) padalinių pertvarkymo
pavyzdţiai?
16 Kokią įtaką uţtikrinant efektyvų funkcijų vykdymą
seniūnijoje, turi :
Savivaldybės ir seniūnijos finansiniai resursai;
Savivaldybės (seniūnijos) administracijos struktūra;
Savivaldybės administracijos darbo organizavimas;
Pareigybių skaičius;
Seniūnijos aptarnaujama teritorija;
Gyventojų skaičius;
Savivaldybės
efektyvumas;

politikų

sprendimų

priėmimo

Seniūnijos aptarnaujamos teritorijos
dalyvavimas sprendimų priėmimo procese;

gyventojų

Seniūnaičių veikla.
17

18

Ar Jūsų seniūnijai skiriami
funkcijoms vykdyti yra pakankami?

asignavimai

Ar įtraukiami gyventojai į sprendimų priėmimą
savivaldybėje, jeigu taip kokiais būdais :
Supaţindinami su sprendimų projektais?
Sprendimų projektai paskeliami spaudoje ir
laukiama gyventojų vertinimo?
Sprendimų projektai aptariami su gyventojais
sueigose?
Sprendimų
sueigose?

projektai

aptariami

seniūnaičių

Organizuojamos gyventojų apklausos?
Gyventojų grupių pareikštos iniciatyvos aptariamos
ir pagal juos rengiami sprendimų projektai?
Skatinamos gyventojų pagal interesus veiklos
iniciatyvos?
Atskirai dirbama su jaunimo bei pagyvenusių
ţmonių grupėmis?
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Gyventojai įtraukiami į įvairių darbo grupių bei
komisijų veiklą?
19 Ar įtraukiami gyventojus į sprendimų priėmimą
savivaldybėje turite visą tam reikalingą teisinę
bazę?
Jeigu ne, kokių teisės aktų trūksta:
Įstatymų?
Vyriausybės nutarimų?
Savivaldybės tarybos sprendimų?
Metodinės medţiagos?
20 Kiti pasiūlymai
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13 PRIEDAS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIŲ ANKETINĖ APKLAUSOS FORMA
Eil
.
Nr
.
1

1

2

TAI
P

NE

DAUGI
AU
TAIP

DAU
GIAU
NE

KITA

KLAUSIMAS

2

3

4

5

6

7

Ar savivaldybės veiklos kokybė priklauso nuo
savivaldybės administracijos struktūros?
Kaip daţnai keičiama
administracijos struktūra:

jūsų

savivaldybės

Pasikeitus tarybos kadencijai?
Kiekvienais metais?
Atsiţvelgiant į biudţeto apimtis?

3

Ar artimiausiu metu numatoma savivaldybės
administracijos struktūros pertvarka?
Jeigu taip, tai dėl kokių prieţasčių:
Pertvarkoma tikintis efektyvesnės veiklos?
Siekiant maţinti išlaidas?
Gerinti teikiamų paslaugų kokybę?

4

Ar atliekama išsami analizė prieš keičiant
savivaldybės administracijos struktūrą , jeigu
taip tai kada:
Pastoviai kiekvienų metų pabaigoje?
Priėmus
politinį
administracijos struktūrą?

sprendimą

keisti

Analizuojama veikla pastoviai ir nustačius
trūkumus
siūloma
keisti
savivaldybės
administracinę struktūrą?

5

Ar savivaldybė turi kriterijus pagal kuriuos
nustatoma
savivaldybės
administracijos
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struktūra Jūsų savivaldybėje?

6

Ar keičiant savivaldybės
struktūrą naudojamasi:

administracijos

Savo patirtimi?
Nagrinėjama
patirtis?

kaimyninių

savivaldybių

Nagrinėjama kitų valstybių patirtis?
Pasitelkiamos konsultacinės firmos?
Sudaromos mišrios darbo grupės reformai
parengti?

7

Kam skiriamas pagrindinis dėmesys darant
administracijos struktūros pertvarkymus:
Modelio keitimui (linijinio į funkcinį arba
atvirkščiai)?
Ryšių
tobulinimui?

tarp

struktūrinių

padalinių

Ryšių tarp struktūrinių padalinių
savivaldybės įstaigų ir įmonių tobulinimui?
Administracijos
pertvarkymui?

padalinių

ir

darbo

Subsidiarumo principo įtvirtinimui?

8

Ar savivaldybės administracijos struktūrinių
padalinių skaičius tiesiogiai priklauso nuo:
Savivaldybės biudţetinių įstaigų bei
įmonių skaičiaus?
Savivaldybės gyventojų skaičiaus?
Savivaldybės teritorijos ploto?
Savivaldybės biudţeto asignavimų?
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9

Ar būtini savivaldybių administracijos struktūriniai
teritoriniai padaliniai seniūnijos?
Kas lemia seniūnijų steigimą:
Patogesnis administravimas
paslaugų teikimas?

ir

viešųjų

Maţesnės išlaidos administravimui?
Gyventojų pageidavimas?
Įstatymų nustatytos?
Ar seniūnijos turi būti:
10
Savivaldybės
(nesavarankiški)

administracijos

padaliniai

savivaldybės administracijos filialai turintys
dalį viešojo juridinio asmens teisių;
savivaldybės administracijos filialai turintys
visas viešojo juridinio asmens teises;
savarankiški juridiniai asmenys – biudţetinės
įstaigos?
savarankiški juridiniai asmenys – viešosios
įstaigos?
Ar seniūnas turi būti:
11
Pavaldus ir atskaitingas
administracijos direktoriui?
Pavaldus administracijos
atskaitingas gyventojams?

savivaldybės

direktoriui

ir

Pavaldus administracijos direktoriui
atskaitingas savivaldybės tarybai?

ir

Pavaldus ir atskaitingas savivaldybės tarybai
(merui)?
Pavaldus
aptarnaujamos
atstovams)

ir
atskaitingas
seniūnijos
teritorijos gyventojams (jų
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12

13

14

Ar pakanka savivaldybės administracijoje
darbuotojų funkcijoms vykdyti?
Ar savivaldybės administracijos darbuotojų
skaičius tiesiogiai priklauso nuo asignavimų
funkcijoms vykdyti?

Ar savivaldybės administracijos darbuotojų skaičius
tiesiogiai priklauso nuo:
Savivaldybės biudţetinių įstaigų bei
įmonių skaičiaus?
Savivaldybės gyventojų skaičiaus?
Savivaldybės teritorijos ploto?
Savivaldybės biudţeto asignavimų?

15

Ar savivaldybės administracijos darbuotojų
struktūriniuose padaliniuose skaičius tiesiogiai
priklauso nuo:
Vadybos principais pagrįstų rodiklių?
Konkretaus
padalinio
administracinių gebėjimų?

vadovo

Susiklosčiusių tradicijų?
Savivaldybės biudţeto asignavimų?

16

Ar atliekamas administracijos darbuotojų veiklos
efektyvumo vertinimas:
Valstybės tarnautojų ?
Darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis?

17

18

Ar dabartinė Jūsų savivaldybės administracijos
struktūra yra efektyvi?
Ar turėtų būti parengtos tipinė(ės) savivaldybės
administracijos struktūra(os)?
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Jeigu taip, kokie svarbiausi dalykai joje turėtų būti
aptarti:
Tipinis
struktūrospadalinių
išdėstymas
savivaldybėse priklausomai nuo jų dydţių?
Darbuotojų atskiruose padaliniuose skaičius?
Sąveikos tarp administracijos
darbuotojų padaliniuose schemos?
Administracijos
pavyzdţiai?

19

padalinių

padalinių

ir

pertvarkymo

Kokią įtaką uţtikrinant efektyvų funkcijų vykdymą
savivaldybėje, turi :
savivaldybės
resursai;

finansiniai

savivaldybės
struktūra;

administracijos

savivaldybės
administracijos
darbo organizavimas;
pareigybių skaičius;
savivaldybės teritorija;
savivaldybės
skaičius;

gyventojų

savivaldybės politikų skaičius;
savivaldybės
sprendimų priėmimo

politikų

efektyvumas;
savivaldybės
dalyvavimas
priėmimo procese.

gyventojų
sprendimų

20

Ar Jūsų savivaldybei skiriami asignavimai
funkcijoms vykdyti yra pakankami?

21

Ar įtraukiami gyventojai į sprendimų priėmimą
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savivaldybėje, jeigu taip kokiais būdais :
Supaţindinami su sprendimų projektais?
Sprendimų projektai paskeliami spaudoje ir
laukiama gyventojų vertinimo?
Sprendimų projektai aptariami su gyventojais
sueigose?
Sprendimų
sueigose?

projektai

aptariami

seniūnaičių

Organizuojamos gyventojų apklausos?
Gyventojų
grupių
pareikštos
iniciatyvos
aptariamos ir pagal juos rengiami sprendimų
projektai?
Skatinamos gyventojų pagal interesus veiklos
iniciatyvos?
Atskirai dirbama su jaunimo bei pagyvenusių
ţmonių grupėmis?
Gyventojai įtraukiami į įvairių darbo grupių bei
komisijų veiklą?

22

Ar įtraukiami gyventojus į sprendimų priėmimą
savivaldybėje turite visą tam reikalingą teisinę bazę?
Jeigu ne, kokių teisės aktų trūksta:
Įstatymų?
Vyriausybės nutarimų?
Savivaldybės tarybos sprendimų?
Metodinės medţiagos?

23

Kiti pasiūlymai
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14 PRIEDAS

Vietos savivaldybės paslaugų tipo veiklos ir jų grupės
Ţmogaus dvasinės plėtros
sritis
1. Švietimas:
- ikimokyklinis ir
priešmokyklinis
ugdymas
- bendrasis lavinimas
- vaikų ir suaugusiųjų
neformalusis ugdymas
-pagalba, metodinis
vadovavimas
2. Kultūra ir kultūros
poreikių tenkinimas:
- bibliotekos
- kultūros centrai
- etnokultūra
- muziejai, paminklai
- kultūros paveldas

Ţmogaus socialinės
apsaugos sritis
1. Sveikatos prieţiūra:
- asmens sveikatos
prieţiūra
- visuomenės sveikatos
prieţiūra
2. Socialinė apsauga:
- parama (piniginė ir
materialinė)
- socialinės paslaugos
namuose
- socialinės paslaugos
stac. įstaigose
3. Neįgaliųjų integracija

3. Jaunimo reikalai

4. Bendruomenės narių
aprūpinimas socialiniu
būstu

4. Lietuvių kalbos
vartojimo kontrolė

5. Kiti soc. reikalai
(nakvynės namai ir t.t.)

Ţmogaus bendruomenės
saugumo sritis
1. Priešgaisrinė sauga

Techninės viešųjų
paslaugų tiekimo sritis
1. Aprūpinimas vandeniu

2. Saugumas keliuose

2. Nuotekų surinkimas ir
valymas

3. Nusikalstamos veiklos
prevencija

3. Buitinių atliekų
tvarkymas

4. Vaikų teisių apsauga
5. Asmenų, sugrįţusių iš
įkalinimo vietų, reikalai
6. Savivaldybės policija

4. Keliai ir gatvės,
apţeldinimas
5. Parkai, viešųjų vietų
prieţiūra
6. Keleivių perveţimas

Savivaldybės plėtros sritis
1. Architektūra ir
urbanistika
2. Leidimai statyti ir
kontrolė
3. Ţemės tvarkymo
funkcijos
4. Vietos ekonomikos
skatinimo politika
5. Investicijų politika ir
palankaus klimato verslui
kūrimas
6. Turgavietės

15 PRIEDAS
Vietos savivaldybės bendravadybinės,
aptarnaujamojo ir pagalbinio pobūdţio veiklos ir jų grupės
Veiklos, kurių atlikimui
savivaldybių administracijų vidinės
struktūros elementai tiesioginiais
ryšiais siejasi su savivaldybių
administracijų direktoriais
1. Vidaus auditas (centralizuota
vidaus audito tarnyba)
2. Personalo valdymas
3. Finansų valdymas ir centrinė
buhalterija
4. Analizė ir strateginis
planavimas (analizės ir
strateginio planavimo tarnyba)

Kitos šio pobūdţio veiklos
1. Ryšiai su vietos visuomene
2. Bendruomenės narių tiesioginio dalyvavimo vietos
reikalų tvarkyme skatinimas
3. Seniūnų (ir seniūnijų) veiklos koordinavimas
4. Dokumentų valdymas, vidinis dokumentų (objektų
redagavimas, piliečių aptarnavimas taikant vieno
langelio principą)
5. Informacinių technologijų diegimas ir prieţiūra

5. Savivaldybės turto apskaita ir
valdymo politika

6. Projektų rengimo metodinis vadovavimas,
konsultavimas
7. Juridinė konsultacija ir vidinių dokumentų projektų
teisinė ekspertizė, atstovavimas teisme
8. Civilinė metrikacija
9. Tarptautiniai ryšiai
10. Kitos pavestos funkcijos (gyvenamosios vietos
deklaravimas, sąlygų sudarymas rinkimams vykti ir
kt.)

