Septyniolikta metinė NISPAcee1 konferencija „Valstybė ir administravimas besikeičiančiame
pasaulyje“, vykusi 2009 m. gegužės 14 – 16 d., Juodkalnijoje, Budvoje.
Konferencijoje dalyvauja ekspertai, mokslininkai ir praktikai, dirbantys viešojo administravimo
srityje, taip pat dirbantys kitose, su viešuoju administravimu susijusiose srityse, iš įvairių Centrinės
ir Rytų Europos šalių (iš NISPAcee narių, Rusijos Federacijos, Kaukazo ir Centrinės Azijos ir kitų
pasaulio šalių).
Atidarymo sesijoje kalbėjo prof. Gyorgy Jenei, NISPAcee prezidentas, Corvinus universiteto
(Vengrija) profesorius; prof. Allan Rosenbaum, IASIA2 prezidentas, Floridos universiteto (JAV)
profesorius; prof. B. Guy Peteres, Pitsburgo universiteto ( JAV) profesorius ir kiti žymūs
mokslininkai ir praktikai.
Buvo kalbama, kad per praėjusį dešimtmetį vyriausybės sugebėjo išspręsti daug problemų, tačiau
šiandien pabrėžiama, kad valstybės ir administravimas turi daug rūpesčių, nes ne visada sugeba
prisitaikyti prie sparčiai kintančių socialinių, politinių ir ekonominių iššūkių . Pastebima skirtinga
Rytų ir Centrinės Europos valstybių raida po totalitarinių ar autoritarinių valstybių žlugimo. Kai
kuriose šalyse vyriausybės sugeba palaikyti funkcionuojančią rinkos ekonomiką ir konsoliduotą
liberalią demokratiją. Kitos valstybės pasirinko reformas, mažinančias valstybės vaidmenį. Trečios
grupės valstybių stabilumui gresia ekonominiai sunkumai, skurdas ir politinė įtampa. Pasak
pranešėjų, tiktai efektyvi valstybė ir administracija gali rasti tinkamą atsakymą iššūkiams. Valstybės
turėtų prisiimti katalizatoriaus vaidmenį, skatinti privačių įmonių ir pilietinių visuomenės
organizacijų veiklą. Nors valstybių reformų raida skiriasi, tačiau visoms aktualūs panašūs
klausimai: kaip valstybė gali prisidėti prie efektyvesnės ekonomikos plėtros ir socialinio vystymosi?
Kokios yra svarbiausios užduotys ir iššūkiai valstybei ir administracijai? Kaip mes galime surasti
galimybes ir kaip mes galime išvengti nesėkmių? Tokie buvo pagrindiniai konferencijos klausimai.
Konferencijos metu darbas vyko 7 teminėse grupėse:
I darbo grupė – Vietos valdžia.
II darbo grupė – E – valdžia.
III darbo grupė – Valstybės tarnyba.
IV darbo grupė – Viešojo administravimo reformos.
V darbo grupė – Viešojo sektoriaus finansai ir apskaita.
VI darbo grupė – Valstybės tarnautojų mokymo sistemų tobulinimas pagal ES reikalavimus.
VII darbo grupė praktikams.
MRU Viešojo administravimo katedros docentas Arvydas Guogis dalyvavo ir skaitė pranešimą I
darbo grupėje, kuri nagrinėjo su vietos valdžia susijusios klausimus. Plačiau:
http://www.nispa.sk/_portal/conf_program_details.php?meeting_id=264&cid=17
Lektorė Jolanta Urbanovič dalyvavo diskusijose ir skaitė pranešimą IV darbo grupėje, kurioje buvo
nagrinėjami įvairūs Rytų ir Vidurio Europos valstybių viešojo administravimo reformų aspektai.
1

NISPAcee - Viešojo Administravimo Institutų ir Mokyklų Centrinėje ir Rytų Europoje tinklas (The Network of

Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe) , MRU yra NISPAcee narys.
2

Tarptautinė aukštųjų administravimo mokyklų ir institucijų asociacija (International Association of Schools and
Institutes of Administration)

Buvo ieškoma atsakymų į klausimus: Kokius galime identifikuoti VA reformų posocialistinėse
valstybėse sėkmingumą lėmusius veiksnius? Kokie santykiai gali būti identifikuoti tarp aktorių,
kurie dalyvauja reformų formavime ir įgyvendinime? Kokie VA reformų padariniai jau yra
pastebimi? Kokie mechanizmai skatina demokratinio valdymo vystymąsi posocialistinėse šalyse? ir
kt.
Plačiau: http://www.nispa.sk/_portal/conf_program_details.php?meeting_id=275&cid=17
Konferencijos akimirkos:

Prof. Allano Rosenbaumo pranešimas atidarymo sesijoje

Lektorės Jolantos Urbanovič susitikimas su prof. Allanu Rosenbaumu per kavos pertraukėlę

Prof. B. Guy Peterso pranešimas

Pokalbis su profesoriumi B. Guy Petersu

Išvykoje į Budvą

Ekskursijos į Kotorą metu doc. Arvydas Guogis aptarinėja bendradarbiavimo galimybes su
mokslininkais iš Vengrijos, Slovenijos, Slovakijos, Portugalijos ir kt. šalių

