
 

 

1 Kvietimas 
 

 
 

 

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

Išskirtinė konferencija savivaldybininkams 
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diskutuoti dėl mokslo institucijų aktyvesnio 

įsitraukimo ir įtraukimo į viešojo admi- 

nistravimo procesą ir mokslinių teorijų ir 

modelių taikymą praktikoje. 

• Viešojo administravimo institutas 

• Vadybos institutas 

• Edukologijos ir socialinio darbo 

institutas 

http://bendruomeniskumas.mruni.eu/
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Savivaldybių politikų dėmesiui

 

 

 
konferencija yra vadinama praktine - moksline, kadangi 

turime  akcentuoti,  kaip  vadybos  (administravimo)  moks- 

las 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, viešasis 

sektorius).

Specifika ir temos: 



Aktualu administracijos darbuotojams 
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Sklaida: 

 
pageidaujantys autoriai savo pranešimų pagrindu pa- 

gal reikalavimus parengtus straipsnius galės publikuoti 

moksliniuose žurnaluose „Viešoji politika ir admini- 

stravimas“ ir „Socialinių mokslų studijos“ bei savaitraštyje 

„Savivaldybių žinios“. 
 

 
 

Dalyvavimo sąlygos: 

 

http://bendruomeniskumas.mruni.eu/ skiltyje " 
Konferencijos" 

•         Užpildyta nustatytos formos registracijos 

anketa ir atsiųsta organizatoriams iki 

(Užpildyti anketą galite internetinio puslapio 

į MRU sąskaitą: 
Swedbank LT857300010002492590 (Mokant 
būtina nurodyti  konferencijos  pavadinimą, 
dalyvio vardą, pavardę).

2020 09 01

Konferencijos dalyvio mokestis 12 eurų pervedamas iki 09 01

http://bendruomeniskumas.mruni.eu/


Veikli bendruomenė funkcionalioje savivaldybėje 
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Koordinatoriai: 
 

 
Prof. dr. Saulius Nefas 

saunef@mruni.eu, tel. 8 687 35228 

 

 

Prof.  dr. Vilma Čingienė v.cingiene@mruni.lt
  

mailto:saunef@mruni.eu
mailto:mikulskiene@mruni.eu
mailto:justas_sad@mruni.eu


Veikli bendruomenė funkcionalioje savivaldybėje 
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– 
KELIAS Į SĖKMĘ“ 

„BENDRUOMENĖ – ŠVYTURYS 2019

Pirmoji nominacija – „Vietos bendruomenės lyderio – 

vadybininko“. 

Antroji nominacija – „Vietos bendruomenės sėkmės 

istorija“. 

Trečioji nominacija – „Bendruomeniškiausios 

seniūnijos arba savivaldybės“. 

Ketvirtoji nominacija – „Kultūros kolektyvais 

garsi vietos bendruomenė”. 

Penktoji nominacija – "Sveikos gyvensenos renginiais 
garsi vietos bendruomenė" 

Skelbiamos penkios nominacijos: 

Mykolo Romerio universitetas ir LR Socialinės apsaugos
 ir darbo ministerija  su informaciniu partneriu 

„Savivaldybių žinios“ bei verslo partneriu VšI “Pro 

Partners” skelbia respublikinį konkursą vietos 
bendruomenėms! 
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NUMATOMI PRANEŠIMAI: 

 
• 

12-osios 2020 m. konferencijos programa: 

 Plenarinis posėdis:

1. Vietos savivaldos sistema Lenkijoje: kaip 
įtraukiami aktyvūs piliečiai į sprendimų priėmimą? 
Dr. Robert Gawlowski, WSB universiteto Torunėje 
(Lenkija) docentas.
 2.Vietos savivaldos sistema Suomijoje: kaip 
įtraukiami aktyvūs piliečiai į sprendimų priėmimą? 
Dr. Arto Havery, Temperės universiteto (Suomija) 
profesorius.
3. Vietos savivaldos Sistema Lietuvoje: kaip 
įtraukiami  aktyvūs piliečiai į sprendimų priėmimą?
 Dr. Saulius Nefas, Mykolo Romerio universiteto 
(Lietuva) profesorius.
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User
Typewritten text
Sekcija “Vietos bendruomenė ir sprendimų priėmimas”:1. Vyriausybės politika vietos bendruomenių srityje. Aurelija Olendraitė, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vyriausioji patarėja nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių plėtros klausimais.2. Bendruomenės ir socialinis verslumas: tendencijos Europoje. Rasa Žilionė,  VšĮ Inovacijų biuro direktorė.3. Lietuvos savivaldybių vaidmuo stabdant emograciją. Jolanta Vaičiūnienė, KTU Savivaldos mokymo centro direktorė.4. Bendruomeninių organizacijų administracinės naštos mažinimas. Dr. A. Stasiukynas, Mykolo Romerio universiteto profesorius.

User
Typewritten text
Sekcija “Vietos bendruomenė ir sveikos gyvensenos (fizinio aktyvumo) propagavimas”:

User
Typewritten text
1. Sveikatos apsaugos ministerijos vaidmuo vietos bendruomenėje propaguojant sveiką gyvenseną (fizinį aktyvumą) Pranešėjas derinamas2. Savivaldybės vaidmuo vietos bendruomenėje propaguojant sveiką gyvenseną (fizinį aktyvumą). Adomas Andriušaitis, Alytaus m. švietimo ir sporto  skyriaus vedėjas. 3. Europos Sąjungos sporto ir fizinio aktyvumo politika. Dr. V. Čingienė, Mykolo Romerio universiteto profesorius.




