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Efektyvumas viešajame sektoriuje: 
kuo vadybos teorijos gali pasitarnauti  
ir ką praktikai gali patarti?

Mykolo RoMERio  
univERsitEtas

04 / 08 ,  2 0 1 0

P r a k t i n ė  -  m o k s l i n ė  k o n f e r e n c i j a

kvietimas
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administracinės teisės ir proceso katedra,• 
valdymo teorijos katedra, • 
Personalo vadybos ir organizacijų plėtros katedra,• 
viešojo administravimo katedra.• 

rengėjai:

diskutuoti dėl mokslo institucijų aktyvesnio 
įsitraukimo ir įtraukimo į viešojo administra-
vimo procesą ir mokslinių teorijų ir modelių 
taikymą praktikoje.

tikslas:
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konferencija yra vadinama praktine - moksline, kadangi tu-
rime akcentuoti, kaip vadybos (administravimo) mokslas 
pritaikomas vadybos (administravimo) praktikoje. labai 
svarbu, kad konferencijos dalyvis savo pranešime pateiktų 
konkrečias rekomendacijas, ką ir kas turi daryti, kad praktikos 
ir mokslo ryšys būtų glaudesnis.
tai turime parodyti pranešimų temose, kuriose:

analizuojami mokslo ir praktikos ryšiai studijų procese ir • 
studentų praktikų metu
mokslininkams ir praktikams kartu rašant mokslinius • 
straipsnius ir darant pranešimus konferencijose, bei atli-
ekant tyrimus;
mokslines teorijas taikant praktikoje (verslas, teisė, vieša  sis • 
sektorius).

mokslininkai, seimo ir vyriausybės nariai, Viešojo administra-
vimo institucijų ir įstaigų atstovai, mokymo centrų atstovai, 
savivaldybių politikai ir administracijų atstovai, mrU so-
cialiniai partneriai ir alumni.

Pranešėjai:

specifika ir temos:
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bus išleista konferencijos medžiagos kompaktinė 
plokštelė turinti issn indeksą, o pageidaujantys 
autoriai galės publikuoti savo pranešimų pagrindu 
paruoštus straipsnius viešosios politikos ir administra-
vimo žurnale ir savaitraštyje „savivaldybių žinios“.

sklaida:

Prof. Juozas Lakis  
lakis@mruni.eu, tel. 8 606 20604

Doc. dr. Saulius Nefas  
saunef@mruni.eu, tel. 8 687 35228

Lektorius Remigijus Kalašnykas  
remigijus@mruni.eu, tel. 8 610 29302 

koordinatoriai:
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8• 30–900 Dalyvių registracija |  
mrU ateities g. 20,  i-414 aud.
9• 00–910 Konferencijos atiDarymas

i dalis. PRanEŠiMai:

9• 10–925 Vytautas Šlapkauskas „teisės socialinio veiKimo 
KompleKsiniai tyrimai: prabanga ar būtinybė?“ |  
mrU teisės filosofijos katedra.
9• 35–950 Jonas Jasaitis „ŠiuolaiKinis valstybės tarnautojas: 
žinios, pilietinė pozicija, asmenybė“ | Šiaulių universiteto 
kaimo plėtros tyrimų centras.
10• 00–1015 Vytautas Krasauskas „verslo moDelio taiKymas 
moDernizuojant vieŠąjį aDministravimą“ | lietuvos Respub-
likos Vidaus reikalų misterija.
10• 25–1040 Agneta Ladek „situacijos analizė: teorijos 
ir praKtiKos atotrūKio lietuvoje priežastys, paseKmės 
bei iŠŠūKiai“ | lietuvos respublikos seimas, VšĮ „Baltijos 
edukacinių technologijų institutas“.

Programa:
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10• 50–1105  Živilė Šutavičienė „vieŠojo ir privataus 
seKtorių partnerystės veiKsmingumo beieŠKant“ | MRu 
administracinės teisės ir proceso katedra.
11• 15–1130 Jurga Andriukevičiūtė, Marius Jovaiša „privačių 
iniciatyvų nauDa lietuvai“ | VšĮ „Baltijos širdis“.
11• 40–1155 Kristina Daujotaitė „Dėmesys moKslo žmogiŠKajam 
potencialui – Šalies KonKurencingumo perspeKtyva“. MRu 
Personalo vadybos katedra.
12• 05–1220 Vladimiras Gražulis, Asta Rubežė, Gintarė Benaitytė 
„žmogiŠKojo potencialo plėtros problemos lietuvos 
vieŠajame seKtoriuje (atvejo tyrimas)“ | MRu Personalo 
vadybos katedra.
12• 30–1245 Kęstutis Štaras „informacinių technologijų 
plėtros ir Darbo organizavimo tobulinimas vŠį centro 
poliKliniKoje“ | VšĮ centro poliklinika.
12• 55–1310 Rita Bieliauskienė „socioKultūros institucijų 
veiKla ir jos efeKtyvumas vieŠajame seKtoriuje“ | MRu 
Edukologijos katedra.

1320–1400 kavos ir pietų pertrauka.
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ii dalis. PRanEŠiMai:

14• 00–1415 Rita Vilkė „socialinė atsaKomybė lietuvoje: 
tiK verslas turi būti socialiai atsaKingas ?“ |  
MRu valdymo teorijos katedra.
14• 25–1440 Laura Čepukaitė „turizmo valDymo teorin-
iai ir praKtiniai aspeKtai“ | MRu Personalo vadybos 
katedra ir lietuvos respublikos ūkio ministerija.
14• 50–1505 Birutė Mikulskienė „KaDa moKslinis tyrimas 
virsta vieŠosios politiKos Dalimi? įroDymais grįstos 
politiKos prielaiDos“ | MRu valdymo teorijos katedra.
15• 15–1530 Juozas Lakis „magistranto tyrimas orga-
nizacijoje: Kaip transformuoti nepageiDaujamo svečio 
vaiDmenį?“ | MRu valdymo teorijos katedra.
15• 40–1555 Algimantas Urmonas „Kas reiKalinga 
įstatymų ir teisės sistemų valDymui?“ |  
mrU administracinės teisės ir proceso katedra.
16• 05–1620 Virginijus Kanapinskas „verslo subjeKtų 
priežiūra lietuvoje: teisinio reglamentavimo ir 
praKtiKos problemos“ | mrU administracinės teisės 
ir proceso katedra ir lietuvos Respublikos seimo 
kanceliarija.
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16• 30–1645 Vidmantas Jurgaitis „teisės vyKDyti formaliojo 
profesinio moKymo programas teisinio reguliavimo 
veiKsmingumo DiDinimo praKtiniai aspeKtai turintys įtaKą 
Korupcingumo lygiui“ | mrU administracinės teisės ir 
proceso katedra.
16• 55–1710 Asta Aranauskienė „sveiKatos priežiūros 
paslaugų KoKybė ir teisinis reguliavimas; kieK svarbi 
pacientų nuomonė“. mrU administracinės teisės ir 
proceso katedra.
17• 20–1735 Tatjana Bilevičienė, Eglė Bilevičiūtė „neįgaliųjų 
nuotolinio Darbo organizavimo moDelis“ | MRu verslo 
ekonomikos katedra  ir administracinės teisės ir proceso 
katedra.  
17• 45–1800 Edmundas Sakalauskas „aDministraciniai 
gebėjimai Kaip vieŠojo seKtoriaus efeKtyvumo veiKsnys“ | 
mrU administracinės teisės ir proceso katedra.
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© fotografijos Vidūno Gelumbausko, erasmus studentų.
© Parengė mrU Vaf Viešojo administravimo katedros doc. dr. saulius nefas. 
© išleido MRu leidybos centras, 2010.
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Miglė Bernotienė•  | MRu viešojo administravimo katedra |  
lr vyriausybė,
Neringa Jaskūnaitė•  | MRu viešojo administravimo katedra | 
seimo kanceliarija,
Svajonė Šaltauskienė•  | mrU administracinės teisės ir proceso katedra, 
Zenonas Streikus•  | VšĮ valstybės ir savivaldybių tarnautojų 
mokymo centras „Dainava“, 
Jolanta Vaičiūnienė•  | ktu savivaldos mokymo centras, 
Loreta Tauginienė•  | MRu valdymo teorijos katedra, 
Laima Vilbikienė•  | Varėnos rajono savivaldybės administracija, 
Vanda Višnevska•  | MRu Elektroninio verslo katedra, 
Gintarė Jurgaitienė•  | MRu viešojo administravimo katedra, 
Žaneta Simanavičienė•  | ktU Įmonių ekonomikos katedra, 
Oksana Suvorova•  | MRu valdymo teorijos katedra, 
Renata Navickienė•  | mrU administracinės teisės ir proceso katedra, 
Raimundas Kalesnykas•  | tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla, 
Dalis Vaiginas•  | VšĮ anykščių rajono savivaldybės ligoninė, 
Jolanta Urbanovič•  | MRu viešojo administravimo katedra, 
Arvydas Guogis•  | MRu viešojo administravimo katedra.

Diskusijų dalyviai:


