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

Kvietimas

DEVINTOJI  PRAKTINĖ - MOKSLINĖ  KONFERENCIJA

12/04,  2017

Andrius V
Typewritten text
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Rengėjai:
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Išskirtinė konferencija savivaldybininkams

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

Tikslas: 

• Viešojo administravimo institutas
• Vadybos institutas
• Edukologijos ir socialinio darbo 
institutas 

Medžiagą apie aštuonias pirmąsias 
konferencijas rasite: 
http://bendruomeniskumas.mruni.eu/
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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 administravi-
mo institucijų ir įstaigų atstovai, mokymo centrų atstovai, 
savivaldybių politikai ir administracijų atstovai, MRU so-
cialiniai partneriai ir alumni.

Specifika ir temos:

3

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.

Pranešėjai:

Savivaldybių politikų dėmesiui
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pageidaujantys autoriai savo pranešimų pagrindu pa-
gal reikalavimus parengtus straipsnius galės publikuoti 

„Savivaldybių žinios“.

Sklaida:

moksliniuose žurnaluose „Viešoji politika ir admini-
stravimas“ ir „Socialinių mokslų studijos“ bei savaitraštyje 

Aktualu administracijos darbuotojams

Dalyvavimo sąlygos:

 

  

http://bendruomeniskumas.mruni.eu/ skiltyje "
Konferencijos" 
Konferencijos dalyvio mokestis 9 eurai pervedamas iki 
03 25 į MRU  sąskaitą: 
Swedbank LT857300010002492590 (Mokant 
būtina  nurodyti  konferencijos  pavadinimą, 
dalyvio vardą, pavardę).

• Užpildyta nustatytos formos registracijos 
anketa ir atsiųsta organizatoriams iki 2017 03 25d.  
(Užpildyti anketą galite internetinio puslapio 
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Koordinatoriai:

Veikli bendruomenė funkcionalioje savivaldybėje

 Prof. dr. Birutė Mikulskienė 
birute.mikulskiene@mruni.eu, tel. 8 5 2740 637

       Doc. dr. Justinas Sadauskas
 justas_sad@mruni.eu tel. 869931908 

Prof. dr. Saulius Nefas 
saunef@mruni.eu, tel. 8 687 35228
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Veikli bendruomenė funkcionalioje savivaldybėje

Skelbiamos trys nominacijos: 

Pirmoji nominacija – „Vietos bendruomenės lyderio – 
vadybininko“. 
Antroji nominacija – „Vietos bendruomenės sėkmės 
istorija“. 
Trečioji nominacija – „Bendruomeniškiausios 
seniūnijos arba savivaldybės“. 

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

„Savivaldybių žinios“ skelbia respublikinį konkursą 
vietos bendruomenėms!

„BENDRUOMENĖ – ŠVYTURYS 2016 – 
KELIAS Į SĖKMĘ“
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Išskirtinė konferencija savivaldybininkams
Savivaldybių politikų dėmesiui
Aktualu administracijos darbuotojams
Veikli bendruomenė funkcionalioje savivaldybėje
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PRANEŠIMAI: 
• 

9-osios 2017 m. konferencijos programa:

• 9 –10  00    Dalyvių registracija | MRU,
Ateities g. 20,  I korpusas 414 Konferencijų salė

 NOMINACIJŲ TEIKIMAS

• „Valstybės prioritetas – parama bendruomenėms“ Kristina 
Paulikė, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. 

• ,,Bendruomenių į(si)traukimas į rajono vystymą: medinių 
Šnipiškių atvejis” Dr. Jekaterina Lavrinec, Vilniaus Gedimino 
technikos universitetas

„Aktyvūs  piliečiai  Jungtinių  Amerikos  valstijų  
vietos  bendruomenėse“.  Dr.  doc.  Thomas  Bryer,  Cenrinės  
Floridos universitetas.

•  ,,Lietuvos ūkininkų vaidmuo ir atsakomybė vystant vietos 
bendruomenes". Dr. Rita Vilkė, Lietuvos agrarinės ekonomikos 
institutas.

       • „Praktiniai bendradarbiavimo principai tarp seniūno, 
seniūnaičių ir bendruomenių pirmininkų“ Loreta Kuprienė, 
Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Sendvario 
seniūnijos seniūnė.
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Išskirtinė konferencija savivaldybininkams 
Savivaldybių politikų dėmesiui 
Aktualu administracijos darbuotojams 
Veikli bendruomenė funkcionalioje savivaldybėje 

. 

 

 

 

• ,,Saugios kaiminystės programa Lietuvos vietos 
bendruomenėse”. Gintaras Mažintas, Policijos departamentas 
prie LR Vidaus reikalų ministerijos

      •  ,,Vietos bendruomenių dalyvavimas "Dovana Lietuvai" 
iniciatyvoje minint Lietuvos 100 metį”. Karolis Sargūnas, 
Respublikinė iniciatyva ,,Dovana Lietuvai”. 

 
       
      

       • ,,Bendruomeniškos iniciatyvos Anykščiuose: nuo 
floristinių kilimų iki bendruomeninio verslo”, Sigutis 
Obelevičius, Anykščių rajono savivaldybės mero pavaduotojas.

     •  „Nuo bendruomenės iki asociacijos: piliečių 
izoliacija ar visuomenės susitelkimas?“ Dr. prof. Birutė 
Mikulskienė, Mykolo Romerio universitetas.
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