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Santrauka
Straipsnyje nagrinėjama viena iš daugelio savivaldybių kompetencijai priskiriamų veiklos krypčių,
t. y. savivaldybių įgaliojimai ir gebėjimai kuriant vietos gyventojų saugią aplinką.
Savivaldybių įgaliojimus vietos gyventojų saugumo srityje siūloma tapatinti su savivaldybių
kompetencijai priskiriamų funkcijų, kurios sudaro policijos uždavinių turinį arba yra policijos uždavinių
sudedamosios dalys, kompleksu. Taigi policijos uždaviniai yra suprantami plačiąja prasme, t. y. jų turinys turi būti skaidomas į atskirus veiksmus (funkcijas), iš kurių vieno ar kito įgyvendinimas priskiriamas savivaldybių kompetencijai. Straipsnyje apibrėžiami policijos uždaviniai, kuriuos įgyvendinti gali
pretenduoti savivaldybių institucijos. Remiantis teisės aktų analize, nagrinėjami atskirų savivaldybių
institucijų įgyvendinant policijos uždavinius, įgaliojimai.
Straipsnyje taip pat gvildenami ir atskirų Lietuvos Respublikos regionų savivaldybių atstovaujamųjų ir vykdomųjų institucijų, t. y. savivaldybių tarybų ir administracijų, gebėjimai įgyvendinti policijos
uždavinius. Stengiamasi atskleisti, kokiomis formomis minėtos institucijos įgyvendina policijos uždavinius ir koks yra tų formų turinys.

Ávadas
Didëjantis savivaldybiø autoritetas visuomenëje kelia didesnius reikalavimus savivaldybëms,
sprendþianèioms ávairias vietos gyventojø problemas, taip pat ir tenkinanèios jø saugumo poreikius.
Bûtent savivaldybës yra arèiausiai gyventojø ir turi geriausiai iðmanyti bei suprasti, su kokiais sunkumais susiduria vietos gyventojai kasdieniame gyvenime. Vietos gyventojø problemas sprendþianèioms savivaldybëms suteikiami platûs ágaliojimai, taèiau iðkyla klausimas, ar visuomet savivaldybës
gali efektyviai juos ágyvendinti ir ar tai daro, t. y. ar nestokoja gebëjimø?
Tam tikri ágaliojimai savivaldybëms yra suteikti siekiant, kad jos imtøsi iniciatyvos kuriant saugià
aplinkà vietos gyventojams. Tokiø ágaliojimø analizë gali bûti atliekama vertinant policijos uþdavinius,
nes ið esmë policija yra ta institucija, kurios tiesioginë socialinë paskirtis yra uþtikrinti visuomenës
saugià aplinkà, saugoti jà nuo pavojingø kësinimøsi ir pan. Policijos uþdavinius ágyvendinanèiø savivaldybiø ágaliojimø ir gebëjimø analizë leistø objektyviai ávertinti jø galimybes dalyvauti visuomenës
saugumà uþtikrinanèiose procesuose bei iðaiðkinti vietos savivaldos institucijø trûkumus ðioje srityje.
Straipsnyje keliamas tikslas nustatyti ir iðanalizuoti atskirø regionø savivaldybiø ágaliojimus ir
gebëjimus ágyvendinti policijos uþdavinius.
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Iðkeltam tikslui pasiekti formuluojami ðie uþdaviniai:
– apibrëþti savivaldybiø ágaliojimus, sudaranèius policijos uþdaviniø turiná;
– iðanalizuoti atskirø savivaldybiø institucijø ágaliojimus ágyvendinant policijos uþdavinius;
– iðanalizuoti atskirø savivaldybiø institucijø gebëjimus ágyvendinti policijos uþdavinius.

Savivaldybiø ágaliojimø ágyvendinant policijos uþdavinius analizë
Savivaldybës ágaliojimai átvirtinti teisës aktuose (Konstitucijoje, Vietos savivaldos ástatyme ir kt.)
teisiø, pareigø, funkcijø, uþdaviniø, veiklos formø bei metodø pavidalu. Pagal Vietos savivaldos ástatymà [1] savivaldybë – tai valstybës teritorijos administracinis vienetas, turintis juridinio asmens statusà bei Lietuvos Respublikos Konstitucijos laiduotà savivaldos teisæ, ágyvendinamà per savivaldybës
tarybà. Kalbëdami apie savivaldybës ágaliojimus turime omeny ne tik paèià savivaldybæ apskritai, kurios ágaliojimai apibrëþti Vietos savivaldos ástatymo 6–9 straipsniuose, bet ir jos institucijas bei vieðo
administravimo ástaigas, kurios realiai ágyvendina joms skirtas uþduotis. Vietos savivaldos ástatymas
numato, kad atstovaujamoji savivaldybës institucija yra taryba, o vykdomoji – savivaldybës administracijos direktorius. Be to, savivaldybës administravimo subjektais pripaþástamos minëtoms institucijoms pavaldþios ástaigos bei kiti subjektai, turintys teisës aktø suteiktus ágaliojimus, atliekantys jiems
pavestas administravimo funkcijas ir atsakingi uþ ðiø funkcijø ágyvendinimà. Todël toliau nagrinëjant
savivaldybës ágaliojimus ágyvendinant policijos uþdavinius bus vertinami savivaldybës apskritai bei
savivaldybës tarybos, mero, administracijos direktoriaus, seniûno bei seniûnijos ágaliojimai ðioje srityje.
Prieð nagrinëjant savivaldybës institucijø ágaliojimus ágyvendinant policijos uþdavinius, pirmiausia bûtø tikslinga iðsiaiðkinti, kokius konkreèiai policijos uþdavinius ágyvendinti gali pretenduoti anksèiau minëtos savivaldybës institucijos. Policijos veiklos ástatyme [2] iðskiriami ðie pagrindiniai policijos
uþdaviniai:
1) þmogaus teisiø ir laisviø apsauga;
2) vieðosios tvarkos ir visuomenës saugumo uþtikrinimas;
3) neatidëliotinos pagalbos teikimas asmenims, kai ji bûtina dël jø fizinio ar psichinio bejëgiðkumo, taip pat asmenims, nukentëjusiems nuo nusikalstamø veikø, kitø teisës paþeidimø,
stichiniø nelaimiø ar panaðiø veiksniø;
4) nusikalstamø veikø ir kitø teisës paþeidimø prevencija;
5) nusikalstamø veikø ir kitø teisës paþeidimø atskleidimas ir tyrimas;
6) saugaus eismo prieþiûra.
Analizuojant vietos policijos uþdavinius ágyvendinanèiø savivaldos institucijø kompetencijà nereikia tiesiogiai suprasti, kad vietos savivaldos institucijos privalo ágyvendinti bûtent tuos uþdavinius,
kurie yra átvirtinti Policijos veiklos ástatyme, antraip vietos savivaldos institucijoms priskyrus ástatymo
numatytø policijos uþdaviniø ágyvendinimà funkcijos pradëtø dubliuotis. Todël policijos uþdavinius
reikia suprasti plaèiàja prasme, t. y. sukonkretinti kiekvieno uþdavinio atskirus veiksmus. Pavyzdþiui,
vieðosios tvarkos apsaugos funkcija apima tvarkos palaikymà gatvëse, higienos reikalavimø laikymàsi
turgavietëse, þeldiniø apsaugà ir pan.; nusikaltimø prevencija suprantama kaip saugumo programø
kûrimas, leidimø iðdavimo klausimai ir pan., o saugaus eismo prieþiûra gali apimti ir transporto priemoniø judëjimo sustabdymà, apribojimà ir uþdraudimà gatvëse bei ávairiø programø, susijusiø su
saugiu eismu, kûrimà. Tuo tarpu policijai priskiriamas pirmasis uþdavinys – þmogaus teisiø ir laisviø
apsauga – yra gana platus ir jo turiná sudaro ávairûs veiksmai, kurie yra ne tik policijos ar vietos savivaldos institucijø, bet ir kitø institucijø, organizacijø veiklos objektas. Todël suvokiant, kad nurodytø
uþdaviniø turiná sudaranèius veiksmus gali atlikti tiek policija, tiek vietos savivaldos institucijos ir kitos
institucijos ar organizacijos, reikia kalbëti ne apie funkcijø dubliavimà, o apie tarpusavio bendradarbiavimà.
Paþymëtina, jog ne visus minëtus policijos uþdavinius galëtø ágyvendinti vietos savivaldos institucijos. Smulkiau panagrinëjus galima konstatuoti, kad penki ið ðeðiø uþdaviniø daugiau susijæ su
teisëtvarkos uþtikrinimu ir teisës paþeidimø prevencija, o vienas uþdavinys – su nusikaltimø atskleidimu ir tyrimu. Dël ðio uþdavinio priskyrimo policijos kompetencijai tikslingumo nesutaria nei praktikai, nei mokslininkai [3; 4; 5; 6]. Nesigilinant á diskusijas, kas yra teisus, o kas ne, galima konstatuoti,
jog nusikaltimø atskleidimas ir tyrimas yra specifinis uþdavinys, kurá ágyvendinti gali tik specialios institucijos – policija arba prokuratûra. Ðiose struktûrose dirbantys pareigûnai privalo turëti specialø iðsilavinimà, darbo patirtá ir pan. Todël, mûsø manymu, ðiuo metu priskirti bent dalá veiklos, sudaranèios
nusikaltimø atskleidimo ir tyrimo uþdavinio turiná, savivaldybiø kompetencijai nëra tikslinga. Vadinasi,
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toliau diskutuodami apie policijos uþdavinius ágyvendinant vietos savivaldos institucijø ágaliojimus mes
turësime omeny tik penkis uþdavinius, kurie daugiau susijæ su teisëtvarkos uþtikrinimu ir teisës paþeidimø prevencija.
Remiantis Vietos savivaldos ástatymu, savivaldybëms, kaip vietinës valdþios atstovëms, priskiriama daug funkcijø, kurias ágyvendindamos savivaldybës tvarko visuomeninio gyvenimo pagrindines
sritis, taip pat ir saugumo sritá. Pagal Vietos savivaldos ástatymà [1] savivaldybëms priskiriamos savarankiðkos, ribotai savarankiðkos, valstybinës (perduotas savivaldybëms) bei sutartinës funkcijos.
Viena pagrindiniø savarankiškų funkcijų, kuri galëtø bûti traktuojama kaip vieno policijos uþdavinio
sudedamoji dalis, yra dalyvavimas uþtikrinant vieðàjà tvarkà ir gyventojø rimtá. Ðios funkcijos turiná sudaro nusikaltimø kontrolës ir prevencijos vietiniø programø kûrimas ir ágyvendinimas pasitelkiant savivaldybiø teritorijà aptarnaujanèias policijos ástaigas bei átraukiant á ðià veiklà visuomenines organizacijas ir gyventojus.
Savivaldybëms priskirtos (ribotai savarankiškos) funkcijos, kuriø turiná (susijæs su policijos uþdaviniø turiniu) sudaro:
– aplinkos kokybës gerinimas ir apsauga;
– sanitarijos ir higienos taisykliø tvirtinimas ir jø laikymosi kontrolës organizavimas, ðvaros ir
tvarkos vieðosiose vietose uþtikrinimas;
– saugaus eismo sàlygø uþtikrinimas;
– prekybos ir kitø paslaugø teikimo tvarkos turgavietëse bei vieðosiose vietose nustatymas;
– leidimø (licencijø) iðdavimo ástatymø nustatytais atvejais tvarka.
Prie valstybinių (perduotos savivaldybėms) funkcijų galima bûtø priskirti vaikø ir jaunimo teisiø
apsaugà. Ði funkcija glaudþiai susijusi su pirmuoju policijos uþdaviniu, t. y. þmogaus teisiø ir laisviø
apsauga.
Kaip matome, savivaldybës, kaip vietinës valdþios atstovës, turi nemaþai ágaliojimø ágyvendinant policijos uþdavinius.
Toliau apþvelgsime, kokius ágaliojimus ágyvendinant policijos uþdavinius turi atskiros vietos savivaldos institucijos bei ástaigos. Savivaldybës tarybos ágaliojimai [1] atliekant veiksmus, kurie sudaro
policijos uþdaviniø turiná, yra: sprendimø dël nusikaltimø kontrolës ir prevencijos, ekologiniø programø projektø rengimo priëmimas bei þeldiniø apsaugos, miestø ir kitø gyvenamøjø vietoviø tvarkymo, visuomenës sveikatos, sanitarijos ir higienos, atliekø tvarkymo bei aplinkos apsaugos, gyvûnø
laikymo, prekybos turgavietëse ir kitø taisykliø tvirtinimas.
Meras pagal savo kompetencijà [1] gali analizuoti padëtá savivaldybëje ir siûlyti savivaldybës tarybai sprendimø projektus bei rekomendacijas vieðojo administravimo ástaigoms vieðosios tvarkos ir
gyventojø rimties bei migracijos procesø, gyventojø uþimtumo, jø kvalifikacijos këlimo ir perkvalifikavimo bei vieðøjø darbø organizavimo klausimais.
Seniûnija [1], kaip savivaldybës vieðojo administravimo ástaiga, ágyvendindama policijos uþdavinius:
– dalyvauja rengiant ir ágyvendinant vaiko teisiø apsaugos ir vaiko teisiø paþeidimø prevencijos
gerinimo priemones;
– dalyvauja rengiant ir ágyvendinant gyventojø uþimtumo programas seniûnijos aptarnaujamoje
teritorijoje;
– organizuoja bendrojo naudojimo teritorijø, gatviø, ðaligatviø valymà ir prieþiûrà bei gatviø ir
kitø vieðøjø vietø apðvietimà;
– organizuoja laisvalaikio centrø veiklà;
Seniûnas [1], kaip seniûnijos vadovas, taip pat turi tam tikrus ágaliojimus ágyvendinant policijos
uþdavinius:
– nagrinëja Administraciniø teisës paþeidimø kodekso priskirtas administraciniø teisës paþeidimø bylas;
– nustatyta tvarka priþiûri prekybà vieðosiose vietose;
Visos minëtos savivaldybës bei jos institucijø ir ástaigø funkcijos tiesiogiai arba netiesiogiai susijusios su ágaliojimais ágyvendinant policijos uþdavinius. Faktiðkai tik viena savivaldybës funkcija –
dalyvavimas uþtikrinant vieðàjà tvarkà ir gyventojø rimtá – tiesiogiai siejama su policijos uþdaviniø ágyvendinimu. Kitos funkcijos yra tik Policijos veiklos ástatyme ávardytø policijos uþdaviniø turinio dalys
arba funkcijos siejamos su kai kuriais veiksmais, sudaranèiais policijos uþdaviniø turiná. Pavyzdþiui,
leidimø (licencijø) iðdavimas ástatymø nustatytais atvejais ir tvarka arba dalyvavimas rengiant ir ágyvendinant gyventojø uþimtumo programas seniûnijos aptarnaujamoje teritorijoje, arba dalyvavimas
rengiant ir ágyvendinant vaiko teisiø apsaugos ir vaiko teisiø paþeidimø prevencijos gerinimo priemones siejama su vienu ið policijos uþdaviniø, t. y. nusikalstamø veikø ir kitø teisës paþeidimø prevencija.
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Saugaus eismo prieþiûra, kaip policijos uþdavinys, siejamas su viena ið savivaldybiø funkcijø, t. y.
saugaus eismo sàlygø uþtikrinimas ir pan.

Savivaldybiø gebëjimø ágyvendinti policijos uþdavinius analizë
Kalbant apie atskirø institucijø gebëjimus ágyvendinti joms priskirtas funkcijas, reikia atkreipti
dëmesá, ar institucijos iki galo ágyvendina savo ágaliojimus praktikoje atlikdamos konkreèius veiksmus,
lemianèius tam tikrus rezultatus. Analizuojant savivaldybës institucijø veiklà policijos uþdaviniø ágyvendinimo srityje pastebima, kad, kitaip nei policija, jos tiesiogiai neágyvendina policijos uþdaviniø,
pavyzdþiui, nepatruliuoja gatvëse, nesulaiko paþeidëjø ir pan. Tokio pobûdþio veiksmø savivaldybës
neatlieka, nes savo þinioje neturi specializuotø padaliniø (iðskyrus Vilniaus miesto savivaldybæ, savo
þinioje turinèià ekologinæ policijà). Todël galima teigti, kad savivaldybës institucijø gebëjimai ágyvendinti policijos uþdavinius daugiau pasireiðkia teisine forma, t. y. teisës aktø, uþtikrinanèiø vietos gyventojø saugià aplinkà, priëmimu. Straipsnyje bus nagrinëjami savivaldybës atstovaujamosios ir vykdomosios institucijø, t. y. savivaldybës tarybos bei administracijos gebëjimai ágyvendinti policijos uþdavinius. Siekdamas kuo didesnio objektyvumo, autorius atliko atskirø regionø bei dydþio savivaldybiø tarybø ir administracijos gebëjimø ágyvendinti policijos uþdavinius analizæ. Buvo tiriami Klaipëdos
[7], Panevëþio [8], Maþeikiø [9] ir Molëtø [10] savivaldybiø tarybø bei administracijos gebëjimai.
Ið viso Klaipëdos miesto savivaldybës taryba priëmë 496 sprendimus. Ið jø galima bûtø iðkirti tik
11, kurie susijæ su policijos uþdaviniø ágyvendinimu. Tai:
1) dël Klaipëdos miesto savivaldybës gamtos apsaugos fondo lëðø panaudojimo 2003 m. ataskaitos patvirtinimo;
2) dël Klaipëdos miesto savivaldybës nusikalstamumo prevencijos fondo 2003 m. lëðø
panaudojimo ataskaitos patvirtinimo;
3) dël renginiø organizavimo vieðojo naudojimo teritorijose taisykliø patvirtinimo;
4) dël prekybos ir paslaugø teikimo miesto vieðosiose vietose taisykliø patvirtinimo;
5) dël maþmeninës prekybos tabako gaminiais licencijavimo tvarkos;
6) dël alkoholiniø gërimø maþmeninës prekybos licencijavimo tvarkos;
7) dël Klaipëdos miesto savivaldybës tarybos 2002 m. liepos 11 d. sprendimu Nr. 156 „Dël
prioritetiniø Klaipëdos miesto savivaldybës tiksliniø sveikatos programø patvirtinimo“ patvirtintos Klaipëdos miesto narkomanijos ÞIV/AIDS prevencijos programos papildymo;
8) dël leidimø prekiauti civilinëmis pirotechnikos priemonëmis iðdavimo ir panaikinimo tvarkos
patvirtinimo;
9) dël Klaipëdos miesto savivaldybës tarybos 2004 m. vasario 19 d. sprendimo Nr.1–44 „Dël
Klaipëdos miesto savivaldybës aplinkos apsaugos rëmimo specialiosios programos 2004
metø priemoniø patvirtinimo“ pakeitimo;
10) dël saugaus eismo komisijos nuostatø pakeitimo ir pavedimo tvirtinti saugaus eismo
komisijos sudëtá;
11) dël gyvûnø auginimo ir laikymo Klaipëdos mieste taisykliø naujos redakcijos patvirtinimo.
Panevëþio miesto savivaldybës taryba per 2004 m. priëmë 358 sprendimus, ið jø tik 9 susijæ su
policijos uþdaviniø ágyvendinimu. Tai:
1) dël leidimø prekiauti civilinëmis pirotechnikos priemonëmis iðdavimo ir panaikinimo tvarkos
patvirtinimo;
2) dël licencijø verstis maþmenine prekyba tabako gaminiais iðdavimo tvarkos;
3) dël priemoniø oro uþterðtumui Panevëþyje maþinti 2004–2006 m. plano patvirtinimo;
4) dël gyvûnø globos, laikymo ir naudojimo Panevëþio mieste taisykliø patvirtinimo;
5) dël Panevëþio miesto neigiamø socialiniø veiksniø prevencijos 2004–2007 m. programos,
priemoniø plano ir finansavimo tvarkos patvirtinimo;
6) dël komisijos neigiamø socialiniø veiksniø prevencijai koordinuoti sudarymo;
7) dël savivaldybës aplinkos apsaugos rëmimo specialiosios programos 2004 m. priemoniø
sàmatos patvirtinimo;
8) dël sutikimo UAB „Egivela“ steigti loðimo namus (kazino);
9) dël savivaldybës tarybos 2003 m. sprendimo Nr.1–11–17 „Dël dokumentø, reikalingø sutikimams steigti loðimo namus (kazino) gauti, pateikimo ir nagrinëjimo tvarkos“ pakeitimo.
Maþeikiø miesto savivaldybës taryba policijos uþdaviniø ágyvendinimo srityje 2004 m. ið 224
sprendimø priëmë tik vienà sprendimà, t. y. patvirtino masiniø renginiø vieðosiose vietose taisykles.
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Molëtø miesto savivaldybës taryba 2004 m. priëmë 173 sprendimus. Ið jø 6 sprendimai susijæ
su policijos uþdaviniø ágyvendinimu. Tai:
1) dël renginiø, vykstanèiø vieðosiose vietose, organizavimo tvarkos patvirtinimo;
2) dël Molëtø rajono savivaldybës aplinkos apsaugos rëmimo specialiosios programos finansavimo pajamø ir iðlaidø planavimo, apskaitos ir ataskaitø tiekimo tvarkos patvirtinimo;
3) dël Molëtø rajono gamtos apsaugos fondo lëðø panaudojimo 2003 m. ataskaitos ir 2004 m.
rajono savivaldybës aplinkos apsaugos rëmimo specialiosios programos patvirtinimo;
4) dël prekybos turgavietëse (prekyvietëse) ir vieðosiose vietose taisykliø patvirtinimo;
5) dël Molëtø miesto tvarkymo ir ðvaros taisykliø patvirtinimo;
6) dël leidimø pardavinëti civilines pirotechnikos priemones iðdavimo tvarkos patvirtinimo.
Vertinant savivaldybiø tarybø gebëjimus policijos uþdaviniø ágyvendinimo srityje paþymëtina,
kad tokie sprendimai sudaro nedidelæ dalá visø priimtø sprendimø. Ið minëtø savivaldybiø tarybø, ágyvendinanèiø policijos uþdavinius, aktyviausiai veikia Klaipëdos miesto savivaldybës taryba.
Apibendrinant savivaldybiø tarybø veiklà (gebëjimus) ágyvendinti policijos uþdavinius galima
teigti, kad jø gebëjimai pasireiðkia tvirtinant ávairias taisykles ir tvarkas, sudarant programas bei komisijas, turinèias átakos vietos gyventojø saugumo poreikiams.
Analizuojant savivaldybiø administracijos gebëjimus ágyvendinti policijos uþdavinius pastebima,
kad priimami ávairaus pobûdþio ásakymai, turintys átakos vietos gyventojø saugumo poreikiams. Pavyzdþiui, 2004 m. Klaipëdos miesto savivaldybës administracijos direktorius ið 2100 ásakymø priëmë
178 ásakymus, susijusius su policijos uþdaviniø ágyvendinimu: dël supirkimo vietø adresø iðbraukimo
ið licencijos supirkti juodøjø metalø, skirtø realizuoti, lauþà ir atliekas ir dël licencijos supirkti spalvotøjø metalø, skirtø realizuoti, lauþà ir atliekas iðdavimo – 4; dël leidimo surengti ðventæ, festivalá, koncertà, akcijà ar rungtynes – 51; dël licencijø verstis maþmenine prekyba alkoholiniais gërimais ir tabako gaminiais iðdavimo bei sustabdymo panaikinimo – 51; dël licencijø verstis maþmenine prekyba
alkoholiniais gërimais ir tabako gaminiais galiojimo panaikinimo – 15; dël licencijø verstis maþmenine
prekyba nefasuotais naftos produktais panaikinimo ir iðdavimo – 3; dël transporto eismo apribojimo –
6; dël saugios perëjos árengimo prie pastato – 3; dël transporto veiklos licencijos korteliø iðdavimo,
panaikinimo – 31; dël transporto marðrutø tikslinimo – 9; dël transporto eismo nutraukimo – 6; dël
sklypo saugaus atitvërimo – 17; dël licencijø verstis maþmenine prekyba alkoholiniais gërimais iðdavimo – 6; dël licencijø verstis maþmenine prekyba alkoholiniais gërimais panaikinimo – 6; dël licencijø
supirkti juodøjø metalø, skirtø realizuoti, lauþà ir atliekas iðdavimo – 1.
Atitinkamai Panevëþio miesto savivaldybës administracijos direktorius 2004 m. iðleido 1228
ásakymus, ið jø 162 susijæ su policijos uþdaviniø ágyvendinimu. Tai: dël licencijos supirkti spalvotøjø
metalø, skirtø realizuoti, lauþà ir atliekas iðdavimo – 1; dël licencijø verstis maþmenine prekyba
alkoholiniais gërimais ar tabako gaminiais iðdavimo ar galiojimo sustabdymo panaikinimo – 77; dël licencijø verstis maþmenine prekyba alkoholiniais gërimais ar tabako gaminiais galiojimo panaikinimo
ar sustabdymo – 30; dël licencijø verstis maþmenine prekyba nefasuotais naftos produktais panaikinimo ar iðdavimo – 3; dël transporto veiklos licencijos korteliø iðdavimo, panaikinimo, pratæsimo – 15;
dël áspëjimo apie galimà licencijø galiojimo sustabdymà – 18; dël leidimo prekiauti civilinëmis pirotechnikos priemonëmis iðdavimo – 3; dël mëgëjiðkos þûklës Nevëþio upëje apribojimo – 1; dël licencijos supirkti juodøjø metalø, skirtø realizuoti lauþà ir atliekas, patikslinimo ar papildymo – 2; dël marðrutiniø autobusø eismo organizavimo – 5; dël komisijos, kuri nustatytø, ar gatvës viena vaþiuojamoji
dalis tinkama laikinai naudoti, sudarymo – 1; dël leidimo ásigyti, laikyti, veisti agresyvius ðunis ir prekiauti jais iðdavimo tvarkos ir formos patvirtinimo – 1; dël licencijos supirkti juodøjø metalø, skirtø realizuoti, lauþà ir atliekas panaikinimo – 1; dël leidimø prekiauti ir teikti paslaugas vieðosiose vietose iðdavimo tvarkos – 1; dël áspëjimo apie galimà licencijos verstis maþmenine prekyba tabako gaminiais
galiojimo sustabdymà tvarkos patvirtinimo – 1; dël automobiliø eismo organizavimo Laisvës aikðtëje –
1; dël keliø eismo saugumo komisijos sudëties pakeitimo ir 2004 m. Panevëþio keliø eismo saugumo
gerinimo programos patvirtinimo – 1.
Maþeikiø miesto administracijos direktorius 2004 m. iðleido 1664 ásakymus, ið jø 155 galima
sieti su policijos uþdaviniø ágyvendinimu: dël licencijø verstis maþmenine prekyba tabako gaminiais –
38, dël licencijø verstis maþmenine prekyba alkoholiniais gërimais – 88; dël licencijø verstis maþmenine prekyba nefasuotais naftos produktais – 20; dël licencijø realizuoti ir supirkti netauriuosius metalus ir jø lauþà – 6; dël ðventës organizavimo – 3.
Molëtø miesto savivaldybës administracijos direktoriaus per 2004 m. iðleido 338 ásakymus. 44
ásakymus galima sieti su policijos uþdaviniø ágyvendinimu: dël leidimo organizuoti renginá – 2; dël apribojimo priemoniø paskelbimo – 21; dël licencijø verstis maþmenine prekyba alkoholiniais gërimais
ar tabako gaminiais galiojimo panaikinimo ar sustabdymo, iðdavimo ar patikslinimo – 14; dël kuro
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licencijos panaikinimo – 1; dël keliø transporto veiklos licencijos kortelës iðdavimo – 3; dël Lietuvos
Respublikos keliø prieþiûros ir plëtros programos finansavimo lëðø, skirtø Molëtø rajono savivaldybës
vietiniams keliams ir gatvëms tiesti, taisyti ir priþiûrëti, paskirstymo metodikos – 1; dël saugotinø þeldiniø, auganèiø ne miðko þemëje, apsaugos, prieþiûros Molëtø rajone taisykliø patvirtinimo – 1; dël
renginiø, vykstanèiø vieðosiose vietose, organizatoriø praðymø nagrinëjimo komisijos – 1.
Apibendrinant tiek savivaldybiø tarybø, tiek administracijos gebëjimus ágyvendinti policijos uþdavinius galima teigti, kad priimti sprendimai bei iðleisti ásakymai neperþengia atitinkamø savivaldybës
institucijø kompetencijos ribø. Maþa to, ne visos savivaldybës visiðkai iðnaudoja joms suteiktus ágaliojimus ágyvendinant policijos uþdavinius. Pavyzdþiui, Klaipëdos miesto savivaldybës administracija,
palyginti su kitø miestø savivaldybiø administracijomis, stengiasi ávairiapusiðkiau tenkinti vietos gyventojø saugumo poreikius (ribojant ar uþdraudþiant eismà, árengiant saugø priëjimà ðaligatviu prie
pastato ir pan.). Todël savivaldybës ateityje turëtø aktyviau vykdyti joms suteiktus ágaliojimus ágyvendinant policijos uþdavinius.

Iðvados
Vietos savivaldos institucijø ágyvendinamus policijos uþdavinius reikia suprasti plaèiàja prasme,
t. y. kaip kiekvieno policijos uþdavinio atskirus veiksmus, kuriuos gali ágyvendinti ne tik policija. Pavyzdþiui, vieðosios tvarkos apsaugos funkcija apima ir tvarkos palaikymà gatvëse, higienos reikalavimø laikymàsi turgavietëse, þeldiniø apsaugà ir pan.; nusikaltimø prevencija suprantama kaip saugumo programø kûrimas, leidimø bei licencijø iðdavimo klausimai ir pan.
Nusikaltimø atskleidimas ir tyrimas yra specifinis policijos uþdavinys, kurá ágyvendinti gali tik
specialios institucijos – policija, prokuratûra, teismai. Ðiose struktûrose dirbantys pareigûnai privalo
turëti specialø iðsilavinimà, darbo patirties ir pan. Todël, mûsø manymu, ðiuo metu priskirti bent dalá
veiklos, sudaranèios nusikaltimø atskleidimo ir tyrimo uþdavinio turiná, savivaldybiø kompetencijai
nëra tikslinga.
Faktiðkai tik viena savivaldybës funkcija – dalyvavimas uþtikrinant vieðàjà tvarkà ir gyventojø
rimtá – tiesiogiai siejama su policijos uþdaviniø ágyvendinimu. Kitos funkcijos yra tik Policijos veiklos
ástatyme ávardytø policijos uþdaviniø turinio dalys arba siejamos su kai kuriais veiksmais, sudaranèiais
policijos uþdaviniø turiná, pavyzdþiui, saugaus eismo prieþiûra, kaip policijos uþdavinys, siejama su
viena ið savivaldybiø funkcijø, t. y. saugaus eismo sàlygø uþtikrinimu.
Atskirø savivaldybiø institucijø gebëjimai ágyvendinti policijos uþdavinius pasireiðkia priimant
sprendimus ir ásakymus. Tokiø sprendimø ir ásakymø skaièius sudaro nedidelæ visø priimamø sprendimø dalá. Priimamø sprendimø bei iðleidþiamø ásakymø pobûdis ir turinys priklausomai nuo regiono
yra skirtingas. Galima teigti, kad savivaldybës neiðnaudoja visø joms suteiktø ágaliojimø ágyvendinant
policijos uþdavinius. Todël ateityje savivaldybës turëtø rodyti didesnæ iniciatyvà vykdydamos joms
suteiktus ágaliojimus ágyvendinant policijos uþdavinius.
♦♦♦
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SUMMARY
The authorisation and capability of the municipal institutions is being analysed in the article to create a
safe environment for the local inhabitants. The authority of the municipal institutions creates a safe
environment for the local inhabitants. The functions of the municipal institutions are delegated to the police
authorities in order to implement the safety tasks. In this way, the essence of police tasks can be understood in a
broad sense. It means, that essence of police tasks consists of smaller functions (activities). Several of them
belong to the competence of the municipalities. The author indentifies the police functions as those that should
be implemented by the municipal instututions. The legal acts analyse authorisations of individual municipal
institutions in the area of police tasks implementation.
The article analyses the power of the municipal councils and the municipal administration in different
districts of Lithuania and analyses the area in which the police tasks are implemented. The author researches
the methods of police tasks implementation.
The author concludes, that the municipal institutions implement police tasks by the legislation of acts,
which make the environment of the local inhabitants safer. The quantity og these legal acts is lower than the
number of all other legal acts. The municipalities do not have all the authority which the police have.
Therefore, the municipalities should show more interest in the implementation of the police tasks in the future.
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