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Vieðojo administravimo ir savivaldos tobuli-
nimas, reformavimas bei teisinis reglamentavimas
kelia vis didëjanèius reikalavimus já vykdanèiam per-
sonalui, taèiau prieinamos, tinkamai parengtos li-
teratûros ðia tema, ypaè lietuviø kalba, yra maþai.
Lietuvos teisës universiteto mokslininkø parengta
kolektyvinë monografija „Vieðojo sektoriaus insti-
tucijø administravimas”*  ið dalies uþpildo ðià spra-
gà – atskleidþia vieðojo sektoriaus institucijø admi-
nistravimo, vadybos, strateginio ir taktinio planavi-
mo ypatumus bei parodo kai kuriø problemø spren-
dimo bûdus ir kryptis.

Monografijà sudaro penkios dalys, aprëpian-
èias skirtingas vieðojo administravimo veiklos sritis.

Pirmojoje dalyje (autorius prof. habil. dr. Sta-
sys Puðkorius) nagrinëjamas vieðasis administravi-
mas kuriant informacinæ visuomenæ. Konstatuoja-
ma informacinës visuomenës samprata, jos raida,
organizacijø struktûrø tipai, valdymo turinys. Paro-
doma, kad kadaise paþangaus, tradicinio vieðojo ad-
ministravimo modelio trûkumai lëmë naujosios vie-
ðosios vadybos atsiradimà. Nagrinëjama tradicinio
vieðojo administravimo ir naujosios vieðosios vady-
bos sàsaja su valstybës vaidmeniu vieðajame ir pri-
vaèiajame sektoriuose, naujosios vieðosios vadybos
modelio kûrimo problema. Ypaè daug dëmesio ski-
riama vadovavimo strategijai ir stiliui, parodomas
lyderio vaidmuo sudarant palankià aplinkà þmonëms
bendrauti, jiems átraukti á veiklos gerinimà, kûrybi-
niam potencialui atskleisti.

Sudëtingus uþdavinius siûloma spræsti taikant
PERT (Program or Project Evaluation and Review
Technique) technologijà, nes ji leidþia geriau panau-
doti materialinius iðteklius ir þmones, ið anksto nu-
matyti galimas sàveikos problemas, galinèias iðkilti
atliekant kompleksà darbø, bei padidinti valdymo
efektyvumà.

Antrojoje dalyje (autoriai prof. dr. Alvydas
Pumputis, doktorantë Saulë Vidrinskaitë) analizuo-
jami valstybës ir savivaldos institucijø veiklos ypa-
tumai. Nagrinëjant vyriausybës veiklos ypatumus

parodoma, kad vyriausybës statusas kiekvienoje vals-
tybëje priklauso nuo daugelio aplinkybiø – ástaty-
mais apibrëþtos vyriausybës kûrimo tvarkos, jos pa-
valdumo bei atskaitomybës, kompetencijos ir reikð-
mës valstybës valdþios sistemoje.

Ðiuo metu pagal Konstitucijà Lietuvos Res-
publikos Vyriausybë yra atsakinga Seimui. Jos átaka
vietos valdymui reiðkiasi per apskritis. Monografi-
joje pateikiami ðiø institucijø tarpusavio santykiai.

Iðanalizavus interesø grupiø poveiká Vyriau-
sybës veiklai padaryta labai ádomi teoriniu ir prak-
tiniu poþiûriu iðvada, kad interesø grupës turi di-
desnæ átakà vyriausybës sprendimams nei rinkimai
arba partijos.

Nagrinëjant savivaldos institucijø veiklos ypa-
tumus pateikiama savivaldos samprata, savivaldos
principai, savivaldos institucijø formavimo tvarka ir
veiklos formos, savivaldos institucijø kompetencija
ir funkcijos, savivaldybiø vieðojo administravimo
ástaigos, savivaldybiø ekonominës veiklos pagrindai,
savivaldybiø administracinë prieþiûra. Visi ðie svar-
bûs savivaldos institucijø veiklos klausimai pateikia-
mi kartu su jø teisiniu reglamentavimu.

Treèiojoje dalyje (autoriai prof. habil. dr. Edu-
ardas Janèiauskas, doc. dr. Malvina Arimavièiûtë)
nagrinëjami strateginio planavimo ypatumai vieða-
jame sektoriuje. Joje apibendrinama strateginio pla-
navimo vieðajame sektoriuje metodikos kûrimo evo-
liucija, bendrieji valstybës valdymo efektyvumo kri-
terijai, strateginis planavimas vyriausybës, institu-
cijø lygmeniu, strateginio planavimo ágyvendinimo
vertinimo kriterijai, audito problemos. Paþymëtina,
kad, be gana iðsamiø teoriniø valstybinio planavi-
mo pagrindø, pateikiama nemaþai praktinës infor-
macijos apie tai, kas padaryta ir kas daroma Lietu-
voje ðiuo klausimu. Dël to monografijos turinys gy-
vas ir artimas skaitytojui.

Be to, ðioje dalyje nuðviesti aktualûs Lietuvo-
je strateginiø projektø ir programø atrinkimo, pa-
rengimo ir ávertinimo klausimai. Pateikiami ávairûs
poþiûriai á vertinimo procesà, kiekybinio ávertinimo
kriterijai bei analitinës formulës, leidþianèios áver-
tinti bet kurá strateginá projektà. Ypaè daug dëme-
sio skiriama Bergsono socialinës gerovës kriterijaus
taikymui. Ði metodika pasirodë labai veiksminga
daugelyje ðaliø vertinant ðio tipo projektus.
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Ketvirtojoje dalyje (autoriai prof. habil. dr.
Vladislovas Domarkas, Dalia Gineitienë) nagrinë-
jama visuomeniniø organizacijø ir administravimo
institucijø sàveika. Pateikiamos pagrindinës pilie-
èiø dalyvavimo valstybës valdyme prielaidos ir jø da-
lyvavimo priimant sprendimus teisinis reglamenta-
vimas.

Aptariama ðiuo metu dar maþai tyrinëta ne-
vyriausybiniø organizacijø veikla Lietuvoje, jø rai-
da, ðiuolaikinës tendencijos, veiklos ypatumai. Ana-
lizuojamas nevyriausybiniø organizacijø vaidmuo
kuriant pilietinæ visuomenæ, jø santykiai su vieðojo
administravimo institucijomis. Nurodomi konkre-
tûs savivaldybiø ir nevyriausybiniø organizacijø ben-
dradarbiavimo pavyzdþiai.

Penktojoje dalyje (autorë doc. dr. Meilutë Tal-

jûnaitë) nagrinëjama valstybës institucijø ávaizdþio
kûrimas ir organizacinë elgsena. Pateikiamas vals-
tybiniø institucijø ávaizdþio ir tikrovës santykis, po-
litiniø procesø átaka ávaizdþiui, socialinis ávaizdþio
kûrimo mechanizmas, pristatymo ir atstovavimo ka-
nalai. Glaustai aptariami pagrindiniai ávaizdþio te-
orijos postulatai. Visos ðioje dalyje keliamos pro-
blemos yra svarbios ðiuolaikinei Lietuvai.

Visas monografijos turinys yra aktualus, nag-
rinëja opias, kvalifikuoto ir teisingo sprendimo rei-
kalaujanèias vieðojo sektoriaus institucijø administ-
ravimo ir veiklos gerinimo problemas. Nagrinëja-
mos temos kelia naujø minèiø ir idëjø, skatina to-
lesnes diskusijas ir tyrimus. Manau, kad knyga bus
ádomi vieðojo administravimo institucijoms, dësty-
tojams, studentams, visuomenei.


