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

Administracinės teisės ir proceso katedra,
Mediacijos katedra,
Vadybos katedra,
Viešojo administravimo katedra.

Tiksla s:
diskutuoti dėl mokslo institucijų aktyvesnio
įsitraukimo ir įtraukimo į viešojo administravimo procesą ir mokslinių teorijų ir
modelių taikymą praktikoje.
Medžiagą apie dvi pirmąsias konferencijas rasite:
http://vadybospraktika-mokslas.mruni.eu
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Pranešėjai:
mokslininkai, seimo ir vyriausybės nariai, Viešojo administravimo institucijų ir įstaigų atstovai, mokymo centrų atstovai,
savivaldybių politikai ir administracijų atstovai, MRU socialiniai partneriai ir alumni.

Specifika ir temos:
konferencija yra vadinama praktine - moksline, kadangi
turime 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 atliekant tyrimus;
• mokslines teorijas taikant praktikoje (verslas, teisė, viešasis
sektorius).
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Sklaida:
pageidaujantys autoriai savo pranešimų pagrindu pagal reikalavimus parengtus straipsnius galės publikuoti
moksliniuose žurnaluose „Viešoji politika ir administravimas“ ir „Socilainių mokslų studijos“ bei savaitraštyje
„Savivaldybių žinios“.

Koordinatoriai:
Prof. dr. Eglė Bilevičiūtė
eglek@mruni.eu, tel. (8 5) 2714 545
Prof. Juozas Lakis
lakis@mruni.eu, tel. 8 606 20604
Doc. dr. Birutė Mikulskienė
birute.mikulskiene@mruni.eu, tel. (8 5) 2740 637
Doc. dr. Saulius Nefas
saunef@mruni.eu, tel. 8 687 35228
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3-osios 2011 m. konferencijos programa:
•

830–900 Dalyvių registracija |
MRU Ateities g. 20, I-414 aud.

•

900–910 Konferencijos atidarymas

I dalis. PLENARINIAI PRANEŠIMAI:
•

•

920–950 Dr. Vitalis Nakrošis „Viešojo valdymo reformos
Lietuvoje: Kodėl ir kuo reikia pakeisti naująją viešąją
vadybą?“|VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų
institutas.
1000–1030 Dr. Hansas Jurgenas Zahorka „Europos teisinių
struktūros ir moksliniai tyrimai: ekonominių interesų
atvejo grupavimas“. | LIBERTAS – Europos institutas,
Vokietija.

II dalis. PRANEŠIMAI:
•

1040–1055 Renata Gailiūnienė „Įmonės City Service vertybės“.
| AB City Service.
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•

•
•

•

•

1100–1115 Prof. habil. dr. Borisas Melnikas „Efektyvumas viešajame
sektoriuje: kompleksinis požiūris į harmoniją bei į darnią
plėtrą“. | VGTU, Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra.
1125–1140 Dr. Jurgita Šiugždinienė „Strateginio valdymo iššūkiai
ir perpektyvos“. | LRV, Ministro Pirmininko tarnyba.
1150–1205 Dr. Jonas Jasaitis „Holistinis požiūris į strateginį
planavimą: regioninės politikos ir vietos savivaldos
aspektai“. | ŠU, Kaimo plėtros tyrimų mokslinis centras.
1215–1230 Dr. Birutė Mikulskienė, dr. Birutė Pitrėnaitė, dr. Algirdas
Astrauskas „Strateginio planavimo ir stebėsenos sistemos
dermė kuriant saugias savivaldybes“. | MRU, Valdymo
katedra ir Viešojo administravimo katedra.
1240–1255 Dr. Raimundas Kalesnykas „Saugi savivaldybė:
praktinis

ir

užtikrinimą“.

teorinis

požiūris

į

gyventojų

saugumo

| TTVAM, Viešosios ir privatinės teisės katedra.

1300–1400 Kavos ir pietų pertrauka.
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III dalis. PRANEŠIMAI:
•

•

•

•

1400–1415 Dr. Vilma Atkočiūnienė, dr. Alvydas Aleksandravičius
„Kaimo vietovių pokyčių valdymas taikant kaimo
vietovių gyvybingumo vertinimo modelį“. | LŽŪU,
Administravimo ir kaimo plėtros katedra.
1425–1440 Kęstutis Štaras „Sveikatos priežiūros įstaigų
veiklos efektyvumo didinimas diegiant e. sprendimus“.
| Vilnius, VšĮ Centro poliklinika,
1450–1505 Aistė Janauskaitė „Ombudsmeno projektas –
nuo sumanymo realizavimo link“. | LR ŪM, Smulkaus
ir vidutinio verslo departamentas.
1515–1530 Dr. Vitalija Rudzkienė, Adomas Kanopka
„Ateities įžvalgos: spragų tarp teorijos ir praktikos
įveikimas remiantis sistemų teorijos ir ontologijų
kūrimo principais“.

•

| MRU, Verslo ekonomikos katedra.
1540–1545 Dr. Vytautas Šlapkauskas „Lietuvos teisės aktų
projektų socialinių poveikių (padarinių) ekspertizės
problema“. | MRU, Teisės filosofijos ir istorijos katedra.
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•

•

•

•

1555–1605 Vidmantas Jurgaitis „Pareigos bendradarbiauti
principo plėtojimas viešojoje teisėje“. | MRU, Administracinės
teisės ir proceso katedra.
1615–1630 Dr. Ramūnas Vanagas „Vadybos teorijų mados ir
jų pritaikomumo praktikoje problemos“. | MRU, Vadybos
katedra.
1640–1655 Dr. Tatjana Bilevičienė, dr. Eglė Bilevičiūtė „Aktyvios
socialinės politikos poveikis smulkiam ir vidutinim verslui“.
| MRU, Verslo ekonomikos katedra ir Administracinės teisės
katedra.
1705–1720 Dr. Rita Dukynaitė, Ričardas Ališauskas „Strateginis
valdymas kaip lyderystės instrumentas“. | LR ŠMM,
Strateginių programų biuras.
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Diskusijų dalyviai:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Neringa Jaskūnaitė | MRU, Viešojo administravimo katedra
Zenonas Streikus | VšĮ valstybės ir savivaldybių tarnautojų
mokymo centras „Dainava“,
Jolanta Vaičiūnienė | KTU, Savivaldos mokymo centras,
Sonata Šustavičienė| KTU, Savivaldos mokymo centras,
Gintarė Jurgaitienė | Vilniaus „Žiburio“ pradinė mokykla,
Dr. Žaneta Simanavičienė | KTU, Įmonių ekonomikos katedra,
Dalis Vaiginas | VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninė,
Jolanta Urbanovič | MRU, Viešojo administravimo katedra,
Apolinaras Nicius| Akmenės rajono savivaldybė,
Vitalijus Mitrofanovas| Akmenės rajono savivaldybė,
Vidmantas Brazys| Marijampolės savivaldybė,
Rimgaudas Rimošaitis| Kėdainių rajono savivaldybė,
Valentinas Revuckas| Birštono rajono savivaldybė,
Dalia Romaškevičienė| Vilniaus Gedimino Technikos
Universitetas,
Bronius Kleponis| LR seimo kanceliarija,
Jurgita Marcinkutė| LR seimo kanceliarija,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sandra Šileikaitė| VšĮ Centro poliklinika,
Renata Kudukytė- Gasperė| VšĮ Centro poliklinika,
Rimas Ožalinskas| VRM, Priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo departamentas,
Dr. Rokas Uscila|MRU, Mediacijos katedra,
Rimas Varkulevičius| AB „Achema“,
Dr. Algirdas Monkevičius| MRU, Politikos ir vadybos
fakultetas,
Laimutis Paškevičius| MRU, Politikos mokslų katedra,
Jonas Petukauskas|Lietuvos Respublikos Seimas,
Agata Katkonienė|MRU, Vadybos katedra,
Aurimas Paulius Girčys| MRU, Strateginio valdymo katedra,
Asta Aranauskienė| MRU, Administracinės teisės katedra,
Mantas Bileišis| MRU, Viešojo administravimo katedra,
Dr. Dangis Gudelis| MRU, Viešojo administravimo katedra,
Dr. Alvydas Baležentis| MRU, Strateginio valdymo katedra,
Dr. Tadas Sudnickas|MRU, Strateginio valdymo katedra.
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© Fotografijos Vidūno Gelumbausko, Erasmus studentų.
© Parengė MRU VAF Viešojo administravimo katedros doc. dr. Saulius Nefas.
© Maketavo Dovilė Petrauskienė, MRU Leidybos centras, 2011.

