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Berno universiteto Organizacijø ir persona-
lo instituto direktoriaus profesoriaus daktaro
Norberto Thomo ir jo kolegos daktaro Adriano
Ritzo knyga ypaè vertinga tiems, kurie domisi vie-
ðojo sektoriaus organizacijø vadyba ðiuolai-
kinëmis, nuolat kintanèios aplinkos sàlygomis.
Ši knyga bus ádomi ne tik vieðosios vadybos pro-
blematikos mokslo tyrëjams arba jà studijuojan-
tiems, bet ir šios srities praktikams. Knyga leng-
vai skaitoma, joje gausu grafiniø iliustracijø,
medþiaga pagrásta konkreèiø atvejø analize. Au-
toriai dalijosi savo praktine patirtimi apibendrin-
dami Ðveicarijos vieðojo sektoriaus institucijø
inovacinius ir reformavimo projektus.

Pirmajame skyriuje N. Thomas ir A. Ritzas
analizuoja XX a. valstybës valdymo modelius sie-
dami juos su kintanèiais iððûkiais, su kuriais pas-
taraisiais deðimtmeèiais susidûrë viešasis sekto-
rius. Senasis administravimas nepajëgë sëkmin-
gai prisitaikyti prie nacionaliniø valstybiø sienas
perþengianèiø rinkos ekonomikos, technologijø
ir visuomenës plëtros problemø ir paprasèiausiai
neiðlaikë efektyvumo ir rezultatyvumo egzami-
no. Autoriai atskleidþia pagrindinius prieštara-
vimus tarp tradicinës teisinës valstybës principø
ir naujosios vieðosios vadybos, atsiradusios mi-
nëtoms spragoms uþpildyti, sampratos, kartu
nurodydami sunkumus ir kliûtis, su kuriomis po-
tencialiai galima susidurti diegiant naujosios vie-
ðosios vadybos principus.

Antrajame knygos skyriuje apþvelgta api-
bendrinta skirtingø pasaulio ðaliø patirtis moder-

nizuojant administravimà. Autoriai išsamiau pri-
stato vokiškai kalbanèiø ðaliø – Vokietijos, Aust-
rijos ir Ðveicarijos – vieðojo sektoriaus administ-
ravimo raidos tendencijas, taip pat supaþindina
su JAV, Australijos, Naujosios Zelandijos,
Didþiosios Britanijos, Olandijos ir Skandinavi-
jos ðaliø patirtimi, atskleisdami esminius jø vyk-
domø struktûriniø reformø, personalo vadybos
momentus ir vyraujanèias tendencijas. Šis sky-
rius, nors ir glaustas, yra labai informatyvus. Skai-
tytojui pateikiama aiðki, struktûrizuota ir gana
iðsami tarptautinë vieðojo sektoriaus panorama.

N. Thomas ir A. Ritzas teigia, kad administ-
ravimo modernizavimas daþniausiai suvokiamas
kaip fragmentuotos ir atskiros techninës perspek-
tyvos diegimas. Pernelyg tuo susiþavëjus ið akiø
iðleidþiami be galo svarbûs organizaciniø pertvar-
kymø susiejimo su personalo ir naujoviø vadybos
metodais aspektai. Integralus ir kompleksinis po-
þiûris á vieðojo sektoriaus valdymo strategijø,
struktûrø, procesø ir organizacinës kultûros kei-
timàsi atsispindi autoriø siûlomame IOP vady-
bos koncepte, kuris yra pristatomas treèiajame
knygos skyriuje. Abreviatûra IOP atspindi tris ker-
tines siûlomas vieðojo sektoriaus modernizavimo
plëtojimo kryptis: inovacijas, organizacijà ir per-
sonalà. Ðios naujos idëjos pasirodymas, be jo-
kios abejonës, yra reikðmingas þingsnis á viskà ap-
imanèios vieðosios vadybos koncepcijos sukûri-
mà, sukëlæs didelá tarptautinës ðios srities tyrëjø
bendrijos susidomëjimà. Naujojo administravi-
mo sukelti pokyèiai paveikia tiek administraci-
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nës, tiek ir politinës veiklos sritis. Autoriai iðski-
ria tris pokyèiø rûðis – strategijos, organizacinës
kultûros ir struktûros bei procesø pokyèius. Po
teorinës strateginiø pokyèiø analizës pateikiamas
labai ádomus praktinis Berno kantono administ-
racijos strateginiø sprendimø priëmimo pavyzdys.
Skyriaus pabaigoje apraðomi vadybos elementø
pokyèiai, atskleidþiami radikaliø pokyèiø ir evo-
liucinës organizacijos plëtros skirtumai ir detali-
zuojami keturi pokyèiø diegimo etapai: planavi-
mas, formavimas, ágyvendinimas ir stabilizavimas.

Labai svarbus ir reikšmingas yra inovacijø
vaidmens pagal IOP konceptà supratimas, iðdës-
tytas ketvirtajame knygos skyriuje. Inovacijø die-
gimas vieðajame sektoriuje, be natûralaus asme-
nybiø pasipriešinimo, bûdingo visoms veiklos sri-
tims, pokyèiams, susiduria su specifinëmis tik
viešajai sistemai bûdingomis kliûtimis: interesø
grupiø ir tikslø ávairove bei skirtingumu, orien-
tacija á maksimizavimà, o ne á optimizavimà, klai-
dø netoleravimu, skirtingø vertybiø sandûra ir t.
t. Tokia naujovëms nepalanki terpë sustabdo net
gabiausias ir á pokyèius labiausiai linkusias asme-
nybes, jei jø veiklai nesudaromos atitinkamos sà-
lygos, padedanèios áveikti minëtas kliûtis. N. Tho-
mas ir A. Ritzas nagrinëja strategines, kultûri-
nes ir struktûrines prielaidas, skatinanèias for-
muotis „draugiškos“ aplinkos inovacijoms. Au-
toriø siûlomas konkreèiø instrumentiniø viešojo
sektoriaus vadybos priemoniø kompleksas ir Ðvei-
carijos konfederacijos intelektinës nuosavybës
instituto inovacinës veiklos analizë yra labai ak-
tualûs ir tikrai neliks nepastebëti vieðosios vady-
bos praktikø.

Antrasis „banginis“, kuriuo remiasi IOP kon-
certas, tai – organizacijos kûrimo priemonës.
Penktajame knygos skyriuje iðnagrinëtas vieðøjø
institucijø struktûrø keitimasis. Autoriai patei-

kia skirtingø vieðojo sektoriaus organizacijø for-
mø analizæ, apibûdina jø pranašumus ir trûku-
mus, siûlydami rinktis skirtingas alternatyvas at-
siþvelgiant á vieðøjø institucijø valstybiniø ásipa-
reigojimø apimtá. Sukaupta vertinga autoriø pa-
tirtis, pateikta Ciuricho kantono Unterlando mo-
kyklos valdymo struktûros ir Ðveicarijos Federa-
cijos þemës topografijos tarnybos divizinës orga-
nizacijos pertvarkymo á procesø organizacijà at-
vejø analizëje, bûtø labai ádomi atitinkamoms
Lietuvos institucijoms.

Baigiamajame, šeštajame, skyriuje autoriai
pristato treèiàjà, paèià svarbiausià IOP koncep-
to dimensijà – personalo vadybà. Autoriai iðski-
ria keletà valstybiniø institucijø þmogiðkøjø ið-
tekliø valdymo problemø, bûdingø vieðajam
sektoriui: motyvacijos siekti rezultatyvumo sto-
kà, egzistuojantá valstybinio tarnautojo statusà,
ribotas galimybes kelti kvalifikacijà ir tobulëti,
nelanksèias atlygio uþ darbà, karjeros planavimo
ir personalo atrankos sistemas. N. Thomas ir A.
Ritzas á vieðojo sektoriaus personalo vadybà þiû-
ri kaip á vientisà procesà, neatsiejamà nuo stra-
teginiø organizacijos tikslø. Autoriø pateiktas
valstybiniø institucijø personalo vadybos instru-
mentiniø priemoniø kompleksas viešojo sekto-
riaus vadovams, atsakingiems uþ ðià veiklos sritá,
galëtø bûti kaip þinynas arba praktinis vadovas
jø kasdieniame darbe.

Apibendrinant galima pasakyti, kad visi, be-
sidomintys valstybiniu valdymu, sulaukë reikšmin-
go veikalo apie naujàjà viešàjà vadybà. Jis sutei-
kia neákainojamà galimybæ pasinaudoti autoriø
þiniomis ir patirtimi, sukaupta tiek atliekant
mokslinius tyrimus, tiek ir dirbant valstybinëse
ástaigose, tobulinant vieðojo sektoriaus organi-
zacijø veiklà.
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