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Mykolo Romerio universitete vyko antroji netradicine konferencija ,,Efektyvumas
vieiajame sektoiuje: kuo vadybos teorijos gali pasitamauti ir kq praktikai gali pa-
tarti?". Netradicind ji buvo pirmiausia tuo, kad akcentuotas ne mokslinis, o praktinis
aspektas. Mokslininkni ii Siauli4 Kauno bei Vilniaus universitet4 ir praktikai svars-
td, kaip galima priartinti vadybos (administravimo) mokslq ir vadybos (administra-
vimo) praktikq.

Tikslas: diskutuoti del mokslo institucijq aktyvesnio [sitraukimo ir ltraukimo i
vieSojo administravimo procesq moksliniq teorijq ir modeliq pritaikomumq praktiko-
je siekiant efektyvesnio valdymo bei analizuoti mokslo ir praktikos rySius studijq
procese ir studentq praktikq metu.

Problema: Lietuvos vie5ajame sektoriuje mokslas ir praktika neturi reikiamo sq-
lydio, todel nukendia vieSojo valdymo (administravimo) efektyvumas.

Dalyviai: Kauno technologijos universitetas, Siauliq universitetas, Mykolo Ro-
merio universitetas, Tarptautine teises ir verslo auk5toji mokykla, Vertybiniq popie-
riq komisija, VSI Anyksaiq ligonine. VS[ Vilniaus Centro polikJinika. VS1 ..Daina-
va", VSI Baltijos edukaciniq technologijq institutas. vS1 .,eatt1os sirdis", LR Se!
mas, LR vidaus reikalq ministerija, LR lkio ministerija.

Saulius Nefas - Mykolo Romerio universiteto VieSojo administravimo katedrcs docentas, socialiniq
mokslq daktaras.
El. pastas saunef@ rnruni.lt
Saulius Nefas - Mykolas Romeris University, Department of Public Adminishation, Doctor of Social
Sciences.
E-mail: saunef @mruni.lt
Sonata Stauiyft - Mykolo Romerio universiteto Viesojo administravimo programos bakalaur€.
El. paStas sonatuxmi@ gmail.com
Sonata Stauiyft -Mykolas Romeris University, Bachelor in Public Administration.
E-mail: sonatuxmi@gmail.com
Erike Trcmbo - Mykolo Romerio universiteto Viesojo administravimo programos bakalauri.
El. paltas ertrembo @ stud.mruni.eu
E ka Trenbo -Mykolas Romeris University, Bachelor in Public Administration.
E-mail: ertrembo @ stud. rnruni.eu

Aptvalga iteikta 2010 m. lapkridio men., parcngta spausdinti 2010 m. lapkidio m€n.



Vie1oii Dolitika ir administra'rimas. 2010, Nr. j4, p. 148-151 r49

PraneS6jai ir prane5imq temos:
frof. Vltautai Slapkausias ,,Teises socialinio veikimo kompleksiniai tyrimai:

prabanga ar bltinybe?'; - MRU Teises filosofijos katedt^' Analizuoiama galimybd

iasti uid7ios instiiucijrl ir socialiniq grupiq socialinl kompromis4 siekiant gyvenimo

lygio augimo. Rekominduojama: vykdyti veikiandiq teises aktq socialinirl padariniq

stebesena ir teisines komunikacijos tynmus.
Doc. dr. Jonas Jasalris ,,Siuolaikinis valstybds tarnautojas: Zinios, pilietine pozi-

cija, asmenybe" - Siauliq universiteto Kaimo pl€tros tyrimq katedta' AnaliTuojamas

utot ,:l(i. turp valdiios ir pllietiq. Rekomenduoiama sukurti atrankos i bflsimuosius

valstybes hrnautojus metodikto kur svarbiausi kriterijai bntq: isprusimas, klrybi5-

kumas, asmenine drausmd ir atsakomybe, tautos iiuolaikinio vaidmens ir valsrybes

strategijos suvokimas, pilietinis aktyvumas
iy"touto, Krorousftas ,,Verslo modelio taikymas modernizuojant viei4ii admi-

nistravimq" - Lietuvos Respublikos vidaus reikalq misteria' Analizuoiama, kaip gali

bendradarbiauti mokslo institucijos vykdydamos mokslinius tyrimus ir projektus. Re-

komenduojama naudojant IT sukurti prideting vertg institucijq veiklai bei politikai ir

orientuotis i piliediq ir kiq isoriniu suinteresuoqjq grupiq poreikus'

Agnetal-adek,,situacijosanaliz6:teorijosirpraktikosatotrtkioLietuvojeprie-
Zastys] pasekmes bei i5itrkiai.. - Lietuvos Respublikos Seimas, V5{ Baltijos edukaci-

niq iechnologijq i nsti1.ttas. AnalizuoiaLnas vadybos teorijos ir praktikos atotr[kis Lie-

t'ioje. Rekimenduojama (vietimo institucijoms, verslui ir valdZios institucijoms

keisti Siandiening Svietimo situacijq Lietuvoje itraukiant valdZios institucijas ir vers-

14.
Zivtl" Sutaviiiend,,VieSojo ir privataus sektoriq partnerystds veiksmingumo be-

ieikant" - MRU Administracines teises ir proceso katedra' Analiryojanl vieSojo ir

privataus sektoriq skirhrmai ir siq sektoriq tikslai bei galimos bendradarbiavimo sri-

iys. Rekomenttuojama centrine projektq valdymo agentrlra turi buti centrin€ instituci-
ja, koordinuojanti ir derinanti visq institucijq veiksmus' Taip buq uZtikrinamas

veiksmingumas derinant VPSP projektus atskirose vykdymo staEose'
Maius Jovaiia ,,Privadiq iniciatyvq nauda Lietuvai" - VS{ ,,Baltijos Sirdis"'

Analizuojama, kaip privadios iniciatyvos gali padeti formuojant valstybes ivaizdi.
Rekomeiduoiama' uilrtyber institucijoms leisti privadioms iniciatyvoms atlikti ir

valstybiniq institucijq funkcijas, nebutinai skiriant finansavimQ'
kristiia Daujitaitd ,,Demesys moksio Zmogiskajam potencialui - Salies konku-

rencingumo perspektyva" - MRU Personalo vadybos katedra' A nalizuojama mokslo

darbuotojq nuomone nustatant Zmogiskojo potencialo stiprinimo poreiki ir galimy-

bes. Rekomend.uoiama: svarbiausiuose Lietuvos strateginio planavimo dokumentuose

kaip vienQ i5 kryptingq veiksmq reikalaujandiq reformq sridiq iSskirti mokslinio

ZmogiSkojo potencialo stiprinirn4
-Prof.' Viadimiras Graiulis, ista Rubeid, Gint(lre Benaityft ,fmogi5kojo poten-

cialo pl6tros problemos Lietuvos vieiajame sektoriuje (atvejo tyrimas)" - MRU Per-

sonalovadyboskatedra.AnalizuojamabilinybdLietuvosvie5ojosektoriausorgani
zacijoms sirendZiant zmogiskojo potencialo pl€tros klausimus ugdyti profesionalius

ir organizacijai lojalius dtbuotoj 
's. 

Rekomenduojama.' siekiant lojalumo organizaci-
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jai uZtikrinti darbuotojq sekmingq socializacij4, kompetencijq pletrq bei sudaryti pa-

Iankias sqlygas asmeninei karjerai.
Doc. di. Rita Bieliauskiend ,,sociokulniros institucijq veikla ir jos efektyvumas

vielajame sektoriuje" - MRU Edukologijos katedra. Analizuojamas Lietuvos socio-

kul$ros organizacijq (nacionalines ir kitos valstybes dotuojamos koncertines organi-

zacijos, teatrai) veiklos efektyvumas vieSajame sektoriuje. Rekomenduojama didinarft

efektyvumq viesajame sektoriuje isryskinti prioritetus, numatant investicijas I labiau-

siai turizmui pletoti tinkamus ir gausius turizmo isteklius turindius regionus, maZinti

strateginiq turizmo planavimo dokumentq irjuose numatytq lgyvendinimo priemoniq

skaidiq.
Dokrorantd Rita Vilkd ,,socialine atsakomybe Lietuvoje: tik verslas turi buti so-

cialiai atsakingas?'- MRU Valdymo teorijos katedra. Analizuoiama, kaip turi buti

siekiama gereinio imoniq socialines atsakomybes suvokimo, socialinio ir aplinko-

sauginio sqmonin gttmo. Rekomenduojana socialines atsakomybds efektyvumo klau-

simus sprgsti pasitelkiant patyrusius ISA srityje dirbandius mokslininkus'

Doktoraie Laura Cepukaite ,,Turizmo valdymo teoriniai ir praktiniai aspektai"

- MRU Personalo vadybos katedra ir Lietuvos Respublikos [kio ministerija' Azall-

luojamos Lietuvos turizmo valdymo funkcijos Baltijos Saiiq kontekste ir vertinarni

teoriniai turizmo valdymo aspektal. Rekomenduojama maiint\ strateginiq turizmo

planavimo dokumentq ir ypad daug d€mesio skirti turizmo rinkodarai'

Doc. dr. Birutd Mikutskiend ,,Kada mokslinis tyrimas virsta vie5osios politikos

dalimi? {rodymais gristos politikos prielaidos" - MRU Valdymo teorijos katedra'

Analizuojama irodymais gristos viesosios politikos samprata, jos metodologines prie-

laidos, kurios mokslinirl tyrimq, kaip vieno i5 vieSosios politikos pagrindimo ialtiniq,

rezultatus paverdia viesosios politikos dalimi. R ekomenduojama mokslininkams siek-

ti moksliniq tyrimq turinio kokybes, pateikti atlikto mokslinio tyrimo rezultatq in-

terpretacij6 periodiSkai komunikuoti ir bendradarbiauti, o viesosios politikos for-

muotojams planuoti VP k[rimo proces4 sukurti MT s4veikos su VP k[rimo procesu

prielaidas, pripaZinti tyrejus visaveriiais VP proceso dalyviais.
Prof. Juozas Inkis ,,Magistranto tyrimas organizacijoje: Kaip transformuoti ne-

pageidaujamo svedio vaidmeni?" MRU Valdymo teorijos katedra Analizuojamos

uuaytinet, organizacin€s ir metodinds probiemoms, su kuriomis susiduria magistro

darb4 rengianiis studentas. Rekomenduojama dekanams ir magistro darbq vadovams

nukreipiant i organizacijas magistrantus neapsiriboti vien formaliu lai3ku, bet ir pa-

ai!krnti. kuo planuojamas tyrimas naudingas organizacijai.
Prof. Algimantas [Jrmonas ,,Kas reikalinga [statymrtr ir teises sistemq valdy-

mui?" - MRU Administracines teisds ir proceso katedra. Analizuoiana administraci-

nes teises socialinb s4veika mikro- ir makoreguliuojamojoje erdveje' Rekomenduo-
jama siekiant vie5ajame sektoriuje uZtikrinti nuolatinp teisinio reguliavimo kokybq

bfitina vadovautis i5ankstinemis lstatymq ir kitrl teises aktq rengimo, leidybos ir jq

igyvendinimo sistemin€mis strateginio valdymo nuostatofirs.
Virginijus Kanapinskas,,Verslo subjektrl prieZilra Lietuvoje: teisinio reglamen-

tavimo ir praktikos problemos" - MRU Administracin€s teises ir proceso katedra ir

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija. Analizuojamos vieSojo sektoriaus proble-
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2. Nors buvo kviesti, bet konferencija nesusidomejo parlamentiniq partijq atsto-

vai, savivaldybiq politikai, verslininkq s4jungos'
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mos teigiant, kad dauguma verslq priZilrindirl subjektq neturi tikrintinq verslo sub-
jektq atrankos ir prioriteq kriterij,4. Rekomenduojana i5samiau reglamentuoti verslo
subjektq veiklos patikrinimq atlikimo procedtras bei [statymu nustatyti pareigq vers-
lo prieZiiiros subjektams laikytis funkcijq atskyrimo principo'

Vidmantas Jurgaitis ,,Teis€s vykdyti formaliojo profesinio mokymo programas
teisinio reguliavimo veiksmingumo didinimo praktiniai aspektai, turintys itakos ko-
rupcijos lygiui" - MRU Administracines teises ir proceso katedra' Arzalizuojama, kad
formalusis profesinis mokymas yra licencijuojama veikla, todel tai patenka I korupci-
jos rizikos sriti, todel aptariamq sriti reglamentuojantys teises aktai turetq buti verti-
nami antikorupciniu aspektu. Rekomenduoiama licencijq iSdavimq ir veiksmus iki li-
cencijos iSdavimo reglamentuoti aiSkiai, skaidriomis procedfiromis, apibreZtais verti-
nimo kriterijais ir pamatuojamais rodikliais, patikimu ir validZiu vertinimu.

Asta Aranauskiene ,,sveikatos prieZi[ros paslaugq kokybe ir teisinis reguliavi-
mas: kiek svarbi pacientq nuomone" - MRU Administracines rcisds ir proceso kated-
ra- Analizuojamas sveikatos prieZiiiros kokybes gerinimas Lietuvoje remiantis tyrimo
duomenimis ddl pacientq pasitenkinimo sveikatos paslaugomis. Rekomenduoiama'
kokiais dar bDdais b0q galima gerinti sveikatos prieZi[ros kokybg Lietuvoje'

Doc. dr. Tatiana BileviiienE ir iloc.dr. Egle Bileviiifitd ,,Ne[galiqjq nuotolinio
darbo organizavimo modelis" - MRU Verslo ekonomikos katedra ir Administracines
teises ir proceso katedra. Prane5ime teigiama, kad neigaliqjq nuotolinio darbo mode-
lis tinka Lietuvos neigaliqjq profesines reabilitacijos ir idarbinimo sistemai tobulinti.
Rekomenduojama. kaip 3i modell butq galima takyti bei igyvendinti Lietuvoje.

Lektoius Edmundas Sakalauskas ,,Administraciniai gebejimai kaip vieSojo sek-
toriaus efektyvumo veiksnys" - MRU Administracinds teisds ir proceso katedra.
Analizuojama, kaip administraciniai gebdjimai lemia valstybes tarnautojq gebejim4
atlikti jam pavestas funkcijas, uZtikdnti piliediq interesus. Rekomenduojama, kad no-
rint pagerinti valstybds tamautojq efektyvumq reikia centralizuoti priemimq i valsty-
bes tarnybq, siekiant objektyvesnio, skaidresnio gebdjimq patikrinimo-

Apibendrinimas: 1. Lyginant ivykusias dvi mokslines-praktines konferencijas
pastebimos Sios teigiamos kiekybinds tendencijos:

Pobtmis 2009 2010
Dalyviai 1'7 37
Praneiimai 9 20
Mokslo instituciios/ katedros 4/4 4t9
Moksliniai centrai 2 3

Valdiios instituciios ir istaisos I 5
vsI 0 3


