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Ðiø metø geguþës 13–15 d. Vilniuje, vieðbutyje
„Ravel Lietuva“, vyko 12-oji metinë NISPAcee
(Network of Institutes and Schools of Public Ad-
ministration in Central and Eastern Europe –
Vieðojo administravimo institutø ir mokyklø Vi-
durio ir Rytø Europoje tinklo) konferencija „Vi-
durio ir Rytø Europos ðalys Europos Sàjungoje
ir ðalia jos: ar bus iðvengta naujo padalijimo?“.
Konferencijos dalyviai ir praneðëjai buvo vieðojo
administravimo mokslininkai ir praktikai ið Rytø
ir Vidurio Europos ðaliø, taip pat ið senøjø Euro-
pos Sàjungos ðaliø, Jungtiniø Valstijø ir Kanados.

Konferencija prasidëjo plenarine sesija.
Konferencijos dalyvius sveikino ir praneðimus
skaitë NISPAcee prezidentë Barbara Kudricka,
Vieðojo administravimo lavinimo asociacijos
prezidentas Eugenijus Chlivickas, SIGMA/OECD
prezidentas Bobas Bonwittas, Europos komisijos
atstovas Louisas Hersomas, Vyriausybës kanclerio
pavaduotojas Europos Sàjungos reikalams Petras
Auðtrevièius, Serbijos Vyriausybës atstovas
Mihailo Crnobrnja.

Alenos Brunowskos apdovanojimas uþ indëlá
plëtojant vieðojo administravimo mokslà, kuriuo
tradiciðkai kasmet pagerbiamas vienos ið NISPAcee
organizacijos ákûrëjø atminimas, ðiemet buvo
áteiktas èekø profesoriui Martinui Potuèekui ið
Prahos Karolio universiteto. Profesorius Potuèe-
kas savo paskaitoje apdovanojimo áteikimo proga
ávertino ðiuolaikinio pasaulio pokyèius. Pasak jo,
þmonija dar neiðmoko racionaliai tvarkyti savo
reikalø, nagrinëjo blogo valdymo prieþastis.
Ávertinæs vieðosios politikos bûklæ Vidurio ir Rytø
Europos regione profesorius iðdëstë savo poþiûrá,
kaip vieðoji politika, kaip mokslinë disciplina ir
kaip visuomeninë praktika, gali tapti árankiu
ðiuolaikiniam pasauliui iðkylanèioms problemoms
spræsti ir gero valdymo principams ágyvendinti.

Antràjà pirmosios konferencijos dienos pusæ
vyko bendrieji posëdþiai. Jose buvo paskelbta apie
naujos nuolat veikianèios Valdymo etikos darbo

grupës, kurioje bus keièiamasi idëjomis, kaip
uþtikrinti valstybës tarnybø skaidrumà, atskaito-
mybæ ir profesionalumà, ásteigimà, buvo svarstomi
vieðojo administravimo programø akreditavimo
Europos Sàjungoje (ES) klausimai. Veiklos
perspektyvos buvo aptartos Vieðojo administra-
vimo mokymo centrø ir institutø forumo, ásteigto
siekiant plëtoti bendradarbiavimà tarp vieðojo
administravimo mokymo institucijø, ir Jaunø
profesionalø forumo, kuriuo siekiama platesnio
bendradarbiavimo, keitimosi þiniomis tarp
karjerà pradedanèiø vieðojo administravimo
tyrinëtojø ir dëstytojø, susibûrimuose. Antràjà
konferencijos dienà bendrøjø posëdþiø metu
buvo pristatytas bendras NISPAcee ir NASPAA
(National Association of Schools of Public Affairs
and Administration – Nacionalinës vieðøjø reikalø
ir administravimo asociacijos Jungtinëse
Valstijose) valdymo tobulinimo projektas,
paskelbta apie Vieðosios politikos ir vadybos
mokymo vaidmens Vidurio ir Rytø Europoje
darbo grupës ásteigimà, aptarti ðios darbo grupës
planai.

Visas tris konferencijos dienas vyko darbo
sesijø ir septyniø nuolat veikianèiø darbo grupiø
posëdþiai. Pagrindinë konferencijos tema, atitin-
kanti ðios konferencijos pavadinimà, buvo nagri-
nëjama trijose darbo sesijose. Naujos ES narës
iki ðiol daugiau sprendë pasirengimo narystei ir
atitikties ES kriterijams problemas, ðiose ðalyse
buvo nepakankamai rûpinamasi narystës
átvirtinimu. ES naujokëms iðkylanèios problemos
ir uþdaviniai bûtent ir buvo svarstyti pirmoje
sesijoje. Antroje sesijoje daugiausia dëmesio
buvo skiriama toms ðalims, kurios liko uþ iðsiplë-
tusios ES sienø. Buvo bandoma atsakyti á klausi-
mus dël tolesnës ES plëtros, ðiø ðaliø raidos rizi-
kos bei galimybiø naujomis sàlygomis. Treèia
sesija buvo skirta bendroms valdymo ir vieðosios
politikos problemoms, kurios iðkyla Vidurio ir
Rytø Europos ðalyse, ávertinti.
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Darbo grupës politikø ir administratoriø ry-
ðiams tirti ðioje konferencijoje „Sprendimø ir
diskursø arenø ávairovë skirtingais politikos
formavimo proceso lygiais ir etapais“. Prane-
ðimuose buvo nagrinëjami valdþios ir pilietinës
visuomenës sàveikos politikos formavimo procese
kanalai ir stiliai, suinteresuotø jëgø poveikis
politikos formavimo procesui. Remiantis
skirtingø ðaliø pavyzdþiais buvo nagrinëjami val-
dþios ir pilieèiø ryðiai specifiniuose vieðosios poli-
tikos sektoriuose – aplinkosaugos, þemës ûkio ir
telekomunikacijø. Taip pat buvo diskutuojama,
kaip valdþios ir pilieèiø sàveikos problematika
atsispindi centrinës ir vietinës valdþiø santykiuose.

Kita nuolatinë darbo grupë, nagrinëjanti vie-
ðojo sektoriaus kokybës problematikà, ðioje kon-
ferencijoje gvildeno temà „Vieðojo sektoriaus ko-
kybë formuojant politikà: politikos analizës, tyri-
mø, ekspertiziø ir konsultavimosi su pilieèiais,
priimant sprendimus ir juos ágyvendinant, koky-
bë“. Praneðimuose buvo nagrinëjami individualûs
atvejai, pristatyti lyginamieji empiriniai tyrimai,
kaip galëtø bûti tobulinama vieðosios politikos
formavimo kokybë Vakarø demokratijose ir
Vidurio bei Rytø Europos ðalyse. Buvo siekiama
nustatyti kliûtis efektyviai formuoti politikà,
veiksnius ir sàlygas, padedanèias arba trukdanèias
ágyvendinti politikà.

Darbo grupë, gvildendama strateginio vado-
vaimo centrinës valdþios problemas, këlë tikslà
iðtirti institucines strateginio vadovavimo centrinës
valdþios institucijose sàlygas. Ðioje konferencijoje
darbo grupës tema buvo centrinës valdþios strate-
giniø gebëjimø plëtra ir pagrindiniø vykdomøjø
institucijø poveikis politikos formavimui. Pra-
neðimuose buvo pristatyta atskirø Vidurio ir Eu-
ropos ðaliø strateginio planavimo patirtis centri-
nës valdþios institucijose, nagrinëjamos valdþios
institucijø pasirengimo narystei ES problemos.

Temai „Ávairovë ir vieðosios paslaugos: naujø
ávairovës valdymo standartø diegimas besi-
keièianèioje Europoje“ daugiausia dëmesio skyrë
darbo grupë daugiatauèiø bendruomeniø demok-
ratiniam valdymui tirti. Darbo grupës posëdþiø
metu skaitytuose praneðimuose aptarti institu-
ciniai ávairovës politikos formavimo, admi-
nistravimo ir vertinimo mechanizmai, socialinës
politikos veiklos rezultatø vertinimo specifinës
strategijos, nagrinëtos èigonø bendruomenës, vie-
ðøjø pareigûnø parengimo dirbti su skirtingomis
bendruomenëmis problemos.

Vieðøjø finansø ir apskaitos problematikà
nagrinëjusi darbo grupë daugiausia dëmesio skyrë
vietos valdþios sugebëjimams ir patirèiai administ-
ruojant nemokestines pajamas, tokias kaip varto-

tojø mokesèiai ir rinkliavos, ávertinti. Prane-
ðimuose buvo nagrinëjama atskirø ðaliø patirtis,
apþvelgiama teisinë bazë ir praktika nustatant,
surenkant ir paskirstant nemokestines pajamas.

Elektroninës valdþios darbo grupës tema
buvo „Þiniø vadyba ir informacinës technologijos
vieðojoje politikoje“. Praneðimuose aptartos
nacionalinës ir pasaulinës tendencijos naudojant
þiniø vadybà ir informacines technologijas politi-
kai formuoti, pristatyta skirtingø Vidurio ir Rytø
Europos ðaliø patirtis ðioje srityje. Kaip pavyz-
dþius galima paminëti praneðimus apie elektro-
ninës valdþios diegimà Èekijos Respublikos
mokesèiø administravimo srityje, apie Geogra-
finiø informacijos sistemø panaudojimà Lenkijos
savivaldybëse, apie þiniø vadybos strategijas vie-
ðojo ir privataus sektoriø partnerystës kontekste,
apie nuotolinio mokymo bûdo naudojimà Uk-
rainos valstybës tarnautojø mokymo institucijose.

Darbo grupë, sukurta valstybës tarnautojø
mokymo sistemos gebëjimø ugdymo pagal ES
reikalavimus problemoms nagrinëti, këlë tikslà
tirti ir nustatyti naujus poþiûrius á valstybës
tarnautojø mokymo sistemø gebëjimø ugdymà
pagal ES reikalavimus. Ðioje darbo grupëje
pristatytuose praneðimuose buvo apþvelgta
valstybës tarnautojø mokymo bûklë Vidurio ir
Rytø Europos ðalyse, nagrinëjamos valstybës
tarnautojø mokymo organizavimo alternatyvos,
valstybës tarnautojø mokymo programø
suderinimo su ES reikalavimais aspektai.

Pirmà kartà Lietuvoje organizuota NISPAcee
konferencija suteikë puikià progà aktyviai daly-
vauti ir Lietuvos vieðojo administravimo moksli-
ninkams bei praktikams. Lietuvos atstovai skaitë
praneðimus konferencijos sesijose ir darbo grupëse,
turëjo galimybiø uþmegzti ryðius su iðkiliais vieðojo
administravimo srities specialistais, tokiais kaip
Guy Petersas, Williamas Dunnas, Wolfgangas
Drechsleris, keistis patirtimi su kolegomis ið kitø
ðaliø. Paþymëtini ir Vieðojo administravimo lavi-
nimo asociacijos nuopelnai organizuojant ðià kon-
ferencijà.
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