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IASIA 2008 m. konferencijos aktualijos
Saulius Nefas
Mykolo Romerio universitetas
Valakupių g. 5 LT-10101 Vilnius
Tarptautinė viešojo administravimo mokyklų ir institutų asociacija (International Association of Schools
and Institutes of Administration) (IASIA) vienija daugiau kaip 170 įstaigų iš 70 šalių bei keletą tarptautinių
organizacijų, suskirstytų į 7 grupes, atsižvelgiant į tai, kokiame geografiniame regione jos įsikūrę. IASIA narių veikla apima administratorių ir vadybininkų švietimą bei mokymą, su tuo susijusius tyrimus, konsultacijas
bei publikacijų skelbimą. Asociacijos būstinė yra įsikūrusi IIAS centre Briuselyje, Belgijoje. Narystė IASIA
yra naudinga tiek individualiems asmenims, tiek organizacijoms iš skirtingų pasaulio regionų, turinčių panašių problemų, nes čia suteikiama galimybė atsižvelgus į savo interesus vystytis globalioje erdvėje. Nuolat
didėjant globalizacijos mastui bei kintant aplinkai, kurioje valstybė teikia viešąsias paslaugas, narystė asociacijoje, vienijančioje narius iš viso pasaulio, suteikia jos nariams realią galimybę teikti paramą ir pagalbą
vieni kitiems. Narystė IASIA taip pat palaiko iniciatyvas, galinčias padidinti asociacijos narių ir viso viešojo
sektoriaus tarptautiniu mastu institucinį bei veiklos efektyvumą. Daugiau apie šią tarptautinę organizaciją
rasite tinklalapyje: www.iiasiisa.be. M. Romerio universitetas IASIA nariu tapo 2008 metais.
2008 m. konferencija „Veiksmingumo, efektyvumo ir bešališkumo didinimas teikiant viešąsias
paslaugas: iššūkiai, galimybės ir geroji patirtis“
vyko liepos 14–18 dienomis Kampaloje (Uganda).
Tematika. Konferencijoje tradiciškai veikė
šešios darbo grupių sekcijos, analizavusios savo
krypties tematiką: 1 gr. Mokymo ir konsultavimo
programos: misijos ir kokybės jungtis; 2 gr. Valdžios ir verslo partnerystė bei verslo vadyba; 3 gr.
Viešojo sektoriaus reformos: žmonės ir viešosios
paslaugos; 4 gr. Vietos valdžios plėtra; 5 gr. Atsakingumas, kultūra ir pasitikėjimas; 6 gr. Nauji instrumentai viešųjų finansų vadyboje.
Dalyviai. Konferencijoje dirbo mokslininkai
bei praktikai, ir tai buvo įvardyta, kaip neabejotina
stiprybė. Iš mokslininkų dalyvavo A. Rosenbaumas,
Floridos Universiteto profesorius (IASIA prezidentas) , G. Karyeija, Bergeno universiteto profesorius,
T. Sinclairas, Binghamtono Universiteto profesorius, J. Nemecas, Banka Bystrica Universiteto profesorius, T. Van Der. Krogtas – Amsterdamo universiteto profesorius ir kartu Universitetų viešojo
administravimo programų akreditavimo komisijos
narys bei daugelis kitų.
Pranešimų specifika. Pranešimų specifiką
ir nagrinėjamųjų temų įvairovę galime suprasti iš
pranešimų pavadinimų reikšminių žodžių, kurie

yra: Vertinimas ir lyderystė (Assessment and Leadership); Efektyvus viešųjų paslaugų teikimas
(Effective public service delivery); Akreditavimo
standartai (Accreditation Standards); Socialinis teisingumas viešajame administravime (Social Equity
into the Public Administration); Kokybės mokymas
(Quality Training); Nuotolinis mokymas (Distance
Education); Vietos valdžia: partnerystė ar parazitavimas (Local Governments: Partnership or Parasitize); Ramybė viešojo ir privataus sektorių partnerystėje (Restturing Public – Private Partnerships);
Tvarios plėtros politika (Sustainable Development
Policy); Valdžios, verslo ir bendruomenės partnerystė (Partnerships between Governments, Firms,
Communities); Universali socialinių paslaugų sistema (Universal Social Service System); Administravimo kultūros įtaka ( Influence of Administrative
Culture); Lyderystės lygis (Measuring Leadership);
„P“ skirta „visuomenei“: sujungiant “žmones“, o ne
„taškus“ („P“ is for „Public“: connecting the People, not the Dots); Motyvacija ir produktyvumas
viešajame sektoriuje (Motivational Factors and
Productivity in Public Sector); Konfliktų sprendimų strategijos (Conflict Management Strategies);
Efektyvi viešųjų pirkimų sistema (Effective Public
Procurement Systems); Piliečių dalyvavimas (Citi-
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zen Participation); Dalyvavimo biudžetas (Participatory Budgeting); Valdžios restruktūrizavimas
(Government Restructuring); Gera vietos valdžia
(Good local governance); Bendruomenės dalyvavimas (Community Participation); Pasitikėjimas
lyderyste (Trust in Leadership); Nauji kaimiškieji
kooperatyvai (New Rural Cooperative).
Įžvalgos. Konferencijoje buvo nutarta paskatinti gerinti institucijų ir programų vertinimą bei jų
peržiūros metodus, remiantis Standartais:
1. Internetinio tinklalapio plėtra, kuriame turi
būti išdėstyti Standartai, jų paaiškinimai bei detalizavimai, diskusijos apie asmeninius standartus ir
pavyzdžiai (geroji praktika).
2. Rekomendacijų, kaip rašyti savęs vertinimo ataskaitas, remiantis Standartais, plėtra.
3. IASIA susitikimų metu seminarų temomis
„Pasirengimo save vertinti“ ir „Pasirengimo nuosekliai peržiūrai“ organizavimas.
4. Kartu sudaryti sąrašą „savanorių“, pageidaujančių tapti nuosekliais vertintojais ir norinčiais
elektroniniu paštu atsakinėti į su kokybe susijusius
klausimus bei į dalį savęs vertinimo ataskaitų.
5. Skatinimas regioninius tinklus, veikiančius kaip pagalbininkai, tobulinti savo arba kitas
institucijas ir programas atsižvelgiant į nuoseklaus
vertinimo programą, paremtą standartais. (Gali būti
patariama „paskirti“ stimuliatorius arba jų ieškoti).
Proceso metu kreiptis pagalbos į NASPAA ir
EAPAA bei į šios srities patyrusius IASIA narius.
6. Prisijungti prie NASPAA ir EAPAA bei aptarti, kuo remiantis galėtų būti plėtojamos tarptautinės VA lygio akreditacijos sistemos programos.
7. Sudaryti darbo grupę, tiriančią, ar ir kaip
tinkamai išplėtota institucijų sistema bei programų
gerinimas ir ar siūloma sukurti VA mokymo institucijų akreditavimo sistemą.
Nustatyta: Ugandos mokslininkų ir praktikų
pranešimų turinys liudijo, kad šioje valstybėje VA
teorija yra mažai atsilikusi nuo Europos ir pasaulio
valstybių, o puikiai organizuota konferencija rodė,
kad praktiniai kai kurių sričių taikymo aspektai taip
pat sparčiai tobulėja.
Kitos galimybės: Publikacijų į vieną seniausiai
(nuo 1927 m.) anglų, prancūzų ir ispanų kalbomis
leidžiamą (IIAS, EGPA, IASIA, CAPAM) žurnalą
International Review of Administrative Sciences
– IRAS teikimas. Žurnalo elektroninė versija publikuojama Sage Publications interneto svetainėje
adresu: http://iras.sagepub.com
Dalyvavimas kasmetinėse International Institute of Administrative Sciences – IIAS konferencijose. Artimiausia 2009 m. Helsinkio universitete,
Suomijoje. Tema: „The History and Future of Na-

tion-Building, the Role of Public Administrations,
Civil Servants and Public Finances”.
Artimiausia IASIA konferencija „Governance
for Sustainable Development: Implications for Public Administration Education and Training“ Rio
de Žaneire, Brazilijoje.

Konferencijoje buvo pristatyta naujausia IASIA
išleista knyga: Defence Rights during Administrative
Investigations. Oswald Jansen and Philip M. Langbroek
2007, 476 pp. ISBN: 978-50-5096-659-8

This book contains a comparative study of defence rights during administrative investigations in the
context of administrative law. This book concentrates
on the work of the European Anti-Fraud Office, OLAF,
which ordered this study. Since administrative law is
about decision-making, defence rights are not the primary focus of administrative lawyers. They direct their
attention to the rules and principles that guide the decision-making process of administrative offices and the
legal protection against such legal acts. Defence rights
are present in the administrative law enforcement context, but their form often differs from that of criminal
law enforcement. This study contains an inventory of
these defence rights in Switzerland and 6 EU Memeber
States: England & Wales,Germany, Italy, the Netherlands, Romania and Sweden.
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Apžvalga pateikta 2008 m. rugsėjo mėn.; parengta
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