
Konferencijai dėmesį rodo:
Europos Parlamento narė Radvilė Morkūnaitė – Mikulėnienė

8:30 – 9:00 Dalyvių registracija | MRU Ateities g. 20, 2 korpusas, 233 Aktų salė
9:00 – 9:10 Konferencijos atidarymas

I dalis PLENARINIAI PRANEŠIMAI:
 9:10 – 9:35 "Demografiniai ir darbo rinkos pokyčiai Lietuvos teritorijose",

Prof. dr. Boguslavas Gruževskis, Darbo ir Socialinių Tyrimų Institutas /Lietuva/
 9:45 – 10:10 "Vietos savivaldos institucijų kompetencijų ribos Vokietijoje",

Prof. dr. Thorsten Franz, Harz Universitetas /Vokietija/
 10:20 – 10:40 "Dalyvavimas ir vietos demokratija Čekijos respublikoje",

Doc. dr. Petr Jüptner, Karlo universitetas Prahoje /Čekija/
Apskrito stalo diskusija: „Ar efektyvumas viešajame sektoriuje priklauso nuo praktikos ir mokslo
sąveikos“?

II dalis PRANEŠIMAI:
11.10 – 11.25 „Darnios plėtros bendruomenių ugdymas“, Doc. dr. Dalia Bardauskienė, VGTU, Statybos
ekonomikos ir nekilnojamojo turto vystymo katedra
11:35 – 11:50 „Vietos bendruomenės įtraukimas į socialinių pašalpų administravimą", Vitalijus
Mitrofanovas, Akmenės rajono savivaldybės meras
12.00 – 12:15 „Socialinės atsakomybės integravimas į kasdieninę vietos savivaldos veiklą: darbo
organizavimas, bendruomenių įtraukimas, aplinkos tausojimas“, Vaiva Bražionytė, UAB "Ekonominės
konsultacijos ir tyrimai"

12:25 – 13:15 Kavos ir pietų pertrauka

III dalis PRANEŠIMAI:
13:15 – 13:30 „Savivaldybių strateginis planavimas kaip būdas ir galimybė stiprinti vietos demokratiją“,
Prof. dr. Žygimantas Svetikas, MRU Vadybos Institutas, Doc. dr. Algirdas Astrauskas, MRU Viešojo
administravimo institutas
13:40 – 13:55 „Integruota asmens sveikatos priežiūra ir socialinė pagalba namuose slaugomiems
pacientams ir jų šeimos nariams“, Renata Kudukytė-Gasperė, MRU Edukologijos ir socialinio darbo
institutas, LSMUL Kauno klinikos
14:05 – 14:20 „Bendruomenių centrų pagalba ugdant saugią aplinką, stiprią ir bendruomenišką
seniūniją“, Jolanta Žakevičienė, Kauno miesto Grinčiupio seniūnija
14:30 – 14:45 „Lietuvos šešėlio žemėlapis: vaisinga partnerystė ir realūs rezultatai“, Kęstutis Kupšys,
VšĮ "Lietuva be šešėlio"
14:55 – 15:10 „(Ne)korumpuota savivaldybė: praktiniai žingsniai parenkant efektyvias korupcijos
mažinimo priemones“, Dr. Raimundas Kalesnykas, UAB "Corporate Securitus"
15:20 – 15:35 „Turizmo sektoriaus vystymo perspektyvų vertinimas: Tauragės rajono atvejis“, Doc. dr.
Rimantas Dapkus, Kauno technologijos universitetas, Edita Gaižauskienė, Tauragės rajono savivaldybės
administracija, Aivaras Betingis, Tauragės turizmo ir verslo informacijos centras
15:45 – 16:00 „Vietos bendruomenių veikla Vilniaus mieste ir socialinė partnerystė“, Doc. dr. Saulius
Nefas, MRU Viešojo administravimo institutas, Rimantas Micka, Vilniaus bendruomenių asociacijos
pirmininkas
16:10 – 16:25 „Kokio jaunimo reikia Lietuvos savivaldybėms: jaunuolių karjeros sėkmės veiksnių
analizė“, Doc. dr. Andrius Valickas, MRU Vadybos institutas
16:30 – 16:40 Konferencijos apibendrinimas: ar gali vadybos teorijos pasitarnauti praktikai, o praktikai
patarti vadybininkams? Diskusijos dalyviai

Elektroniniai pranešimai, kuriuos rasite: http://vadybospraktika-mokslas.mruni.eu
- „Viešųjų elektroninių paslaugų organizavimo kaimiškose savivaldybėse vertinimas“,

lektorius Alvydas Aleksandravičius, Aleksandro Stulginskio universitetas
- „Ar visos asociacijos yra valstybės institucijų partneris ieškant geriausių sprendimų“,

Prof. dr. Birutė Mikulskienė, MRU Vadybos Institutas


