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Lietuvai integruojantis á Europos administravi-
mo erdvæ svarbu taip modernizuoti savo vieðojo ad-
ministravimo sistemà, kad ji atitiktø demokratinio de-
centralizuoto ir efektyvaus valdymo principus. Stip-
rinant vieðojo administravimo gebëjimus Lietuvoje
svarbios moksliniu poþiûriu LTU Valstybinio valdy-
mo fakulteto katedrø organizuojamos konferencijos.

2002 m. gruodþio 12 d. LTU M. Riomerio audi-
torijoje buvo surengta konferencija “Vieðasis admi-
nistravimas Lietuvoje: nauji teorijos ir praktikos ið-
ðûkiai”. Konferencijos moderatoriai –  LTU Valsty-
binio valdymo fakulteto dekanas doc.dr. Kæstutis Ma-
siulis ir LTU Vieðojo administravimo katedros vedë-
jas prof. Eduardas Janèauskas.

Konferencijoje buvo perskaityti 6 praneðimai,
analizuotos ávairios valstybinio administravimo ins-
titucijø organizavimo ir funkcionavimo problemos.
Konferencijà iðsamiu praneðimu „Vietos savivalda ir
vietos savivaldos problemos Lietuvoje“ pradëjo Lie-
tuvos VRM viceministras ir Vieðojo administravimo
katedros dëstytojas Algirdas Astrauskas. Svarbiausias
praneðimo akcentas – poþymiai, kuriuos atitinkanti
vietos savivaldos sistema vadintina „tikra“, arba „re-
alia“.

LTU Administracinës teisës katedros dëstytojas
dr. Audrius Bakaveckas perskaitë praneðimà „Vals-
tybinio administravimo institucijø organizavimo ir
funkcionavimo problemos“. Autorius atskleidë teisi-
nius vieðojo sektoriaus funkcionavimo pagrindus ir
iliustravo administracinio reglamentavimo reikðmæ.

LTU Vieðojo administravimo katedros doc. Ar-

vydas Guogis perskaitë praneðimà „Naujoji vieðoji va-
dyba: tradiciniø vertybiø átvirtinimas ir naujø atradi-
mas“. Jame buvo pateikta  “Naujosios vieðosios va-
dybos” samprata, atskleistos jos galimybës ir ribos,
bei parodyti jos þenklai Lietuvoje. Autorius rëmësi
Vilniaus savivaldybës inovaciniø projektø pavyzdþiais,
kurie, jo nuomone, atitiko  þinomø „Naujosios vieðo-
sios vadybos“ teoretikø Osborn’o ir Gaebler’io prin-
cipus.

Doc. dr. Saulius R. Þukauskas perskaitë aktualø
praneðimà „Regionø administravimas regionalizaci-
jos – globalizacijos sàlygomis“ ir pateikë konkreèius
pasiûlymus, kaip tobulinti regionø administravimà
Lietuvoje. LTU Vieðojo administravimo katedros lek-
torius Dangis Gudelis savo praneðime „Teritorinio
valdymo modeliai ir reformos Lietuvoje“ analizavo
centrinës valdþios, apskrièiø ir savivaldos institucijø
santyká ir funkcijas. Klausytojus ypaè sudomino doc.
dr. Regimanto Èiupailos praneðimas „Praktiniai Eu-
ropos integracijos iððûkiai“, kuriame jis atskleidë ir
prognozavo administracinius sunkumus, iðkilsianèius
ðalies biurokratijai, siekiant bent minimaliai atitikti
efektyvios „eurokratijos“ darbo stiliø bei principus.

Konferencijos klausytojai buvo ne tik LTU dës-
tytojai, bet ir sveèiai ið Kauno technologijos instituto
bei VU TSPMI, gausiai dalyvavo studentai. Perskai-
èius praneðimà buvo diskutuojama, vertinami pateikti
konkretûs siûlymai dël vieðojo administravimo siste-
mos Lietuvoje tobulinimo. Ðioje konferencijoje bu-
vo  galima pastebëti „kritinio socialinio mokslo“ for-
mavimosi vieðajame administravime poþymius.
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