Diskusijų ciklas, skirtas 2012 metų valstybinio audito programai
KOKS TURI BŪTI VIEŠASIS SEKTORIUS?
2011 m. birželio 21 d.
Valstybės kontrolė, Pamėnkalnio g. 27, Vilnius
0406–0408 salės

PROGRAMA

8.30–9.00 val.

Dalyvių registracija

9.00–9.10 val.

Atidarymas, sveikinimo žodis
Valstybės kontrolierė Giedrė Švedienė
Lietuvos Respublikos Seimo Audito komiteto pirmininkė Loreta Graužinienė

9.10–9.45 val.

Viešasis sektorius XXI amžiuje
Birutė Mikulskienė, Mykolo Romerio universiteto Politikos ir vadybos fakulteto
Vadybos katedros vedėja

9.45–10.20 val.

Viešojo administravimo sistemos struktūrinės permainos: nuveikti
darbai ir ateities perspektyvos
Virginijus Vaškelis, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešojo
valdymo politikos departamento Viešojo administravimo politikos skyriaus
vedėjas

10.20–10.55 val.

Vadyba, kaip įrankis siekiant veiklos tobulinimo
Juozas Mikulis, UAB „PricewaterhouseCoopers“ projektų vadovas

10.55–11.15 val.

Kavos pertrauka

11.15–11.50 val.

Greiti sprendimai viešojo sektoriaus efektyvumui didinti
Vaidotas Lenktys, UAB „Ernst & Young Baltic“ vyr. darbo grupės vadovas

11.50–12.25 val.

Valstybės valdomos įmonės: praktinis požiūris į permainas
Adam Saulius Vaina, UAB „Civitta“ įkūrėjas ir generalinis direktorius

13.00–14.00 val.

Pietų pertrauka

Diskusijų ciklas, skirtas 2012 metų valstybinio audito programai
KOKS TURI BŪTI VIEŠASIS SEKTORIUS?
2011 m. birželio 21 d.
Valstybės kontrolė, Pamėnkalnio g. 27, Vilnius
0406, 0408 salės

PARALELINĖS DISKUSIJOS
(skirta tik Valstybės kontrolės darbuotojams)

14.00–16.00 val.
0406 salėje

Diskusija „Inovacijos valstybėje ir jos veiklos analizėje“
Inovacijos Lietuvos viešajame valdyme
Vitalis Nakrošis, Viešosios politikos ir vadybos instituto partneris, programų
vadovas

Horizontaliosios viešosios politikos analizė: metodologiniai ir
praktiniai iššūkiai, jų sprendimo būdai
Agnė Paliokaitė, Viešosios politikos ir vadybos instituto vyriausioji analitikė

Valstybės netiesioginio poveikio matavimas: administracinės
naštos atvejis
Ramunė Černiūtė, Viešosios politikos ir vadybos instituto analitikė

Kiek valstybei kainuoja investuoti 1 litą
Haroldas Brožaitis, Viešosios politikos ir vadybos instituto direktorius,
programų vadovas
14.00–16.00 val.
0408 salėje

Diskusija „Funkcijų peržiūros taikymas Lietuvoje“
Funkcijų peržiūros kontekstas, paskirtis, planavimas ir organizavimas
Vertikalios, horizontalios ir sisteminės funkcijų peržiūros
Funkcijų peržiūros gairės
Funkcijų peržiūros atlikimas: funkcijų klasifikavimas ir apibrėžimas
Statistinė ir dinaminė funkcijų peržiūra
Procesų analizė
Geriausia užsienio praktika
Funkcijų peržiūra Lietuvoje: nuo saulėlydžio prie saulėtekio
Klaudijus Maniokas, VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“
valdybos pirmininkas
Neringa Viršilienė, VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“
vertinimo grupės vadovė

