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Įvadas  

Šį dokumentą parengė Jaunųjų profesionalų programos „Kurk Lietuvai“ dalyvės Ieva 

Česnulaitytė ir Greta Juodokaitė, vykdydamos projektą „Viešojo sektoriaus renginių naudos 

ir rezultatų matavimo efektyvinimas, siekiant didinti šalies ūkio konkurencingumą“. Projektas 

buvo vykdomas Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, Spaudos ir komunikacijos 

skyriuje 2016 m. gegužės - lapkričio mėn. Projekto tikslas – susipažinus su esama renginių 

vertinimo praktika pateikti rekomendacijas, kaip viešojo sektoriaus institucijos galėtų 

efektyviau išnaudoti organizuojamų renginių potencialą. 

Šia studija siekiama apžvelgti Lietuvos viešojo sektoriaus institucijų organizuojamų renginių 

ir renginių programų planavimo, įgyvendinimo ir vertinimo teorinį pagrindą ir praktinę 

situaciją. Pasirinkus skirtingus atvejus, siekiama susipažinti su naudojama planavimo 

metodika ir nagrinėti taikomus renginių vadybos principus ir įrankius. Siekiame išsiaiškinti 

gerąsias renginių planavimo, įgyvendinimo ir vertinimo praktikas, identifikuoti iššūkius bei jų 

priežastis.  

Apžvelgus esamą situaciją, toliau projekto metu bus rengiamos rekomendacijos kaip 

efektyvinti renginių vertinimo procesą.  
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Paveikslas 1. Ryšys tarp strateginio  
planavimo ir renginių vadybos 

1. Viešojo sektoriaus renginiai ir jų potencialas  
 

Įvairios valdžios institucijos - Lietuvos Respublikos (toliau - LR) Vyriausybės kanceliarija, LR 

Seimas, LR Prezidentūra, ministerijos bei joms pavaldžios institucijos – įvairiais būdais 

įsitraukia į renginių organizavimą: suteikia leidimus renginiams rengti, juos remia, finansuoja, 

organizuoja ar inicijuoja. Kasmet viešojo sektoriaus organizuojamų ir remiamų renginių ir 

programų galima suskaičiuoti šimtais strateginio planavimo dokumentuose ir metiniuose 

veiklos planuose. Priklausomai nuo renginio tikslo ir auditorijos, tai gali būti labai efektyvi 

priemonė įvairiems tikslams pasiekti – pritraukti užsienio investicijas, šviesti ir informuoti 

visuomenę, skatinti tautos pilietiškumą ar patraukliai pristatyti valstybę. Pavyzdžiui, prie 

šalies konkurencingumo didinimo ir verslumo skatinimo prisideda tokie renginiai kaip 

kasmetinis „Pasaulio Lietuvių Ekonomikos Forumas”, „Verslas veža”, „LOGIN” konferencija ir 

„Startup Fair”, „Investicijos LT”, ir daugybė kitų seminarų, konferencijų, suvažiavimų, verslo 

apdovanojimų. Rengiami ir specifinėms sritims skirti renginiai, tokie kaip „Life Science 

Baltic”, „ICT2013: Create, Connect, Grow” (Informacinės ir ryšio technologijos 2013: kurti, 

jungti, augti) ar paroda „AgroBalt“, apibūdinama kaip reikšmingiausia ir didžiausia Baltijos 

regione tarptautinė žemės ūkio ir maisto pramonės paroda. Pilnai išnaudojus viešojo 

sektoriaus renginių potencialą galime efektyviau panaudoti ir sutaupyti lėšų, išleidžiamų 

kitoms priemonėms, efektyviai siekti valstybės tikslų bei susikurti naujų galimybių. To 

pasiekti padėtų vertinimas - sistemingas tam tikro objekto vertingumo ir nuopelnų 

įvertinimas, nuolatos renkant informaciją ir ją įvertinant, bei pateikiant naudingą grįžtamąjį 

ryšį apie tam tikrą objektą (Trochim, 2006). Renginių vertinimas gali padėti pamatuoti, ar 

renginių potencialas yra išnaudojamas, ar pasiekti renginio tikslai, kokie renginių rezultatai ir 

poveikis.  Be to, tokia informacija padėtų geriau suprasti ar renginiai yra efektyviausias 

įrankis išpildant vieną ar kitą uždavinį, strateginį tikslą ir valstybinius prioritetus.  

 

1.1 Renginio efektyvumo formulė  
 

Analizuojant renginių efektyvumą bei jį vertinant 

svarbų vaidmenį turi du pagrindiniai dėmenys – 

strateginis planavimas bei renginių vadyba.  

 

Strateginis planavimas – tai „formalizuota 

sistema, užtikrinanti viso strateginio valdymo 

proceso, kurio metu nustatomos veiklos kryptys ir 

būdai, kaip efektyviausiai panaudoti turimus ir 

planuojamus gauti finansinius, materialinius ir 

darbo išteklius misijai vykdyti, numatytiems 

tikslams pasiekti, realizavimą, taip pat veiklos 

stebėsena ir atsiskaitymas už rezultatus” 

(Kundrotienė ir Rekerta, 2002).  

 

Renginių vadyba – tai projektų valdymo procesų 

pritaikymas ir diegimas kuriant ir vystant įvairius 

mažos ir didelės apimties renginius (festivalius, 

koncertus, konferencijas, parodas, sporto renginius 

ir t.t.) Tai apima renginių inicijavimą, planavimą, 
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įgyvendinimą, kontrolę, vertinimą ir atsiskaitymą už įgyvendintus tikslus, sukurtus rezultatus, 

pasiektus kriterijus. (Ramsborg et al, 2008). 

 

Renginys ar jų grupė gimsta strateginio planavimo eigoje ir yra rengiamas konkretiems 

tikslams siekti. Kaip renginys yra įgyvendinamas priklauso nuo renginių vadybos praktikos. 

Svarbu įvertinti, ar renginys konkrečiu atveju yra tinkamiausia priemonė tikslui pasiekti. 

Tuomet teisingai iškelti renginio tikslai, kurie prisideda prie strateginių uždavinių ir programų 

įgyvendinimo, ir tinkamai pritaikyta renginių vadybos praktika didžiąja dalimi nulemia renginio 

sėkmę (t.y. pasiekti iškeltus tikslus). 

 

Kadangi strateginis planavimas ir renginių vadyba drauge turi didelę reikšmę renginio 

efektyvumui bei rezultatams, Lietuvos viešojo sektoriaus institucijų organizuojamus renginius 

ir jų naudos bei rezultatų matavimą analizuosime žvelgdami į šias dvi pagrindines dalis. 

 

 

2. Strateginis planavimas 
 

2.1 Renginių rolė ir dvejopa funkcija viešajame sektoriuje 
 

Ministerijose, Vyriausybės įstaigose ir kitose viešojo administravimo institucijose nuo 2000 

metų įgyvendinta viena iš rimčiausių viešojo administravimo reformų Lietuvoje: pradėtas 

diegti strateginis veiklos planavimas – imta aiškiai ir tiksliai formuluoti politikos tikslus, 

siektinus rezultatus bei nustatyti prioritetus. Institucijos parengia ir įgyvendina strateginius 

veiklos planus: atlikus analizę nustatomi strateginiai veiklos tikslai, sukuriamos programos, 

atspindinčios iškeltų strateginių tikslų įgyvendinimą. Nustatomi kiekvienos programos tikslai, 

uždaviniai bei priemonės. Renginiai taip pat gali būti suplanuojami kaip strateginio veiklos 

plano dalis. Strateginio veiklos plano elementų hierarchinį-loginį ryšį galite pamatyti 2 

paveiksle. 

 

 

 

Paveikslas 2. Strateginio veiklos plano 

elementų hierarchinis - loginis ryšys 
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Paveikslas 3. Renginių rolės strateginio 

planavimo kontekste 

 

Iš strateginio planavimo perspektyvos, viešajame 

sektoriuje renginys dažniausiai yra viena iš suplanuotų 

priemonių programos uždaviniui pasiekti. Tačiau 

ilgalaikis renginys arba jų grupė, tiesiogiai atspindinti 

institucijos strateginių tikslų įgyvendinimą, gali būti 

laikomi programa. Renginys kaip priemonė ir renginys/jų 

grupė kaip programa skiriasi savo padėtimi strateginio 

veiklos planavimo hierarchijoje, yra skirtingo mastelio, 

turi skirtingą poveikį ir gali būti vertinami skirtingo 

lygmens kriterijais, todėl svarbu identifikuoti, į kurią 

kategoriją renginys patenka. Pavyzdžiui, renginiu kaip 

priemone gali būti laikomi diplomatiniai susitikimai, 

seminarai, mokymai, konferencijos. Rengininiu/jų grupe 

kaip programa gali būti laikomi tokie renginiai, kaip 

„Lietuvos vardo tūkstantmečio minėjimas’’, „Vilnius – 

Europos kultūros sostinė’’ ir panašūs. 

 

2.2 Strateginio planavimo vertinimo kriterijai 
 

Remiantis Lietuvoje šiuo metu naudojama strateginio planavimo metodika, patvirtinta 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827, sudarant ankščiau 

minėtus institucijų strateginius veiklos planus kiekvienam tikslui, uždaviniui ir priemonei 

įvertinti nustatomi vertinimo kriterijai. Vertinimo kriterijai turi būti skelbiami ir už juos turi būti 

atsiskaitoma institucijoje ir už jos ribų, jais turi būti vadovaujamasi priimant sprendimus, jie 

turi padėti stebėti pažangą, valdyti ir kontroliuoti. Kadangi renginiai yra strateginių planų dalis 

(priemonė arba programa), vertinimo kriterijai renginiams vertinti taip pat sudaromi pagal 

strateginio planavimo dokumentuose naudojamų vertinimo kriterijų sudarymo ir taikymo 

metodiką.  

 

Strateginiuose veiklos planuose naudojami vertikalieji bei horizontalieji vertinimo kriterijai. 

Kriterijus institucijos nusistato pačios. Vertikalaus pobūdžio vertinimo kriterijai – tai efekto, 

rezultato ir produkto vertinimo kriterijai, kurie sudaromi pagal hierarchinį principą: efekto 

vertinimo kriterijai vertina strateginių tikslų, rezultato vertinimo kriterijai – programų tikslų, 

produkto vertinimo kriterijai – programų uždavinių įgyvendinimą. Taip pat papildomai gali būti 

naudojami proceso ir indėlio vertinimo kriterijai. Skirtingo lygmens vertinimo kriterijai turi 

sietis aiškiais loginiais ryšiais. Jų hierarchinį-loginį ryšį galite pamatyti paveiksle  4. Taip pat 

gali būti naudojami ir horizontalieji vertinimo kriterijai, parodantys Vyriausybės veiklos 

prioritetų įgyvendinimą, visuomenės nuostatų pokyčius bei veiklos efektyvumą. Viešojo 

sektoriaus renginiai taip pat gali būti vertinami nustatytais vertinimo kriterijais priklausomai 

nuo to, ar jie yra priemonė uždaviniams įvykdyti, ar programa. 
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Tai, kokiam uždaviniui įgyvendinti ar tikslui pasiekti strateginiame plane renginys 

pasirenkamas kaip tinkama priemonė, kokie išsikeliami papildomi renginio tikslai bei kokie 

veiklos matavimo kriterijai renginio rezultatams matuoti nustatomi strateginio planavimo 

metu turi didelę reikšmę renginio efektyvumui, sėkmei ir atnešamai naudai. 

 

2.3 Renginių tikslai ir vertinimas 
 

Renginiai kaip priemonės įgyvendina programos uždavinius. Uždaviniai gali būti įvairūs: 

suorganizuoti mokymus, susitikti su suinteresuotais žmonėmis žinių apsikeitimui, sukviesti 

atitinkamos srities ekspertus žinių pasidalinimui, suorganizuoti renginį, konferenciją, 

hackaton’ą, parodą ar susitikimą. Šie uždaviniai įgyvendina aukštesnius programos tikslus - 

informuoti ar šviesti žmones įvairiomis temomis, suburti bendruomenę, kolektyviai sugalvoti 

išeitis kilusioms problemoms ir kita. Įvairaus tipo renginiai tampa priemonėmis šiems 

uždaviniams įgyvendinti ir tikslams siekti. Pačio renginio tikslas tampa tiesiog įgyvendinti 

uždavinį, tai yra – būti suorganizuotam. Atitinkamai priemonėms strateginiame plane 

iškeliami proceso vertinimo kriterijai tesiekia nurodyti suorganizuotų renginių skaičių, kad 

būtu įvertinta, ar tikslas (renginiui būti suorganizuotam) buvo pasiektas. Papildomai 

priemonei (t.y. renginiui) galima iškelti kriterijus, per kiek laiko, kokio lygio paslaugos 

suteikiamos (kiek valandų asmuo praleido renginyje ir pan.) 

 

Akivaizdu, kad šių strateginio planavimo metodikos siūlomų vertinimo kriterijų bei renginiui 

kaip priemonei iškeliamų tikslų vargiai pakanka renginių potencialo išnaudojimui bei 

efektyvumui užtikrinti. Taip yra ir dėl to, jog tai – jau per smulki dimensija, nebepriklausanti 

strateginio planavimo sričiai. Ši situacija ganėtinai problemiška, kadangi nematuojant 

renginių efektyvumo sunku nustatyti, ar jie pasiekia savo tikslus ir įgyvendina uždavinį. 

Nepakankamas renginio efektyvumas gali lemti nepakankamai efektyvų programų 

įgyvendinimą, kuomet nepasiekiami numatyti rezultatai, o tai galiausiai atsiliepia ir valstybės 

strateginių tikslų įgyvendinimui. Taigi renginių efektyvumo matavimas bei užtikrinimas yra 

svarbus visam strateginiam planui. Tačiau čia į pagalbą ateina renginių vadyba, galinti 

Paveikslas 4. Vertinimo kriterijų hierarchinis - 

loginis ryšys 
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kompensuoti bei padėti papildyti strateginio planavimo paliktus trūkumus priemonių 

įgyvendinimo (t.y. renginių organizavimo) bei jų rezultatų matavimo lygmenyje. 

 

Kalbant apie renginius kaip programą, susidedančius iš daug renginių, kurių visi siekia 

bendrų tikslų, tokie renginiai-programos turi turėti savo kelių lygmenų strategijas, pradedant 

nuo 1 ar 2 lygmens (paveikslas 4) Svarbu, kad kiekviename lygmenyje būtų išsikelti tinkami 

tikslai, uždaviniai ir pasirinktos tinkamos priemonės bei nustatyti vertinimo kriterijai. Šiuo 

atveju renginio kaip programos vertinimas yra itin svarbus, nes pasiekti rezultatai gali būti 

pakankamai svarūs daryti įtaką šalies strateginių tikslų įgyvendinimui, stipriai paveikti 

valstybės gyvenimo sritis. Tinkamai išsikėlus tikslus tokio tipo renginiai, pavyzdžiui „Vilnius – 

Europos kultūros sostinė 2009’’, turi potencialo ženkliai padidinti turistų skaičių Vilniuje ir 

Lietuvoje, paveikiai formuoti pozityvų Vilniaus ir Lietuvos įvaizdį pasaulyje bei skatinti 

visuomenės domėjimąsi kultūra.  

 

3. Renginių vadyba 
 

Strateginis planavimas viešajame sektoriuje kuria labai reikalingą ir vertingą planavimo, 

matavimo ir vertinimo kultūrą. Žiūrint į piramidės (paveikslas 4) 4-ąjį laiptelį, kur renginiai yra 

viena iš priemonių padedančių įgyvendinti suplanuotus uždavinius, numatyti kriterijai dažnai 

būna tiesiog renginių ar į renginį atėjusių žmonių skaičius. Tačiau, ar renginys buvo 

kokybiškas, naudingas, efektyvus ir išnaudojo savo komunikacijos potencialą, įvertinti 

padėtų papildomi kriterijai. Apie tokius kriterijus plačiau kalbama renginių vadybos teorijoje, 

todėl iš arčiau panagrinėjus, būtų galima rasti pavyzdžių, kuriuos galima pritaikyti ir viešojo 

sektoriaus institucijų organizuojamiems renginiams.  

 

3.1 Renginių vertinimas: svarba ir nauda 
 

Renginių vertinimas yra neatsiejama reginių vadybos proceso dalis. Tinkamai įgyvendintas 

renginių įvertinimas yra raktas į nuolatinį organizuojamų renginių tobulinimą bei pasvertus 

sprendimus. Kritiškai ir objektyviai įvertinus renginius galima išryškinti jų stipriąsias puses bei 

sukuriamą vertę, o taip pat suprasti jų trūkumus bei limitus.  

 

Renginių vertinimas – tai kritiškas renginio stebėjimas, matavimas bei kontroliavimas visų 

su renginio organizavimu susijusių procesų tam, kad būtų galima tiksliai įvertinti renginio 

rezultatus (Bowdin et al, 2011).  

 

Vertinant renginius gauta informacija yra naudojama tobulinant ir siekiant aukštesnės 

kokybės pasikartojančių renginių, kurie vyksta periodiškai (kasmet, kas dvejus metus ir 

pan.), pavyzdžiui, įvairios konferencijos, suvažiavimai, valstybinės šventės. Sukauptos 

informacijos ir patirties perdavimas yra labai naudingas rengiant tiek panašius, tiek visiškai 

naujus ir precedento neturinčius renginius ar renginių programas, tokias kaip Lietuvos vardo 

tūkstantmečio minėjimas, Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimas ir panašiai. 

Galiausiai, renginių vertinimo informacija prisideda prie bendro renginių industrijos supratimo 

ir žinių kaupimo bei gali papildyti žinias apie Lietuvos renginių industriją.  

Renginių vertinimas taip pat yra labai naudingas komunikacijai, nes įsivedus atitinkamus 

vertinimo kriterijus, galima surinkti įdomesnį turinį ir komunikuoti ne tik apie renginio dydį, bet 
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Paveikslas 5. Uždaras renginių vadybos ciklas, procesas 

ir jo efektyvumą, daromą įtaką visuomenei, ekonomikai, verslui, pasiektus tikslus, ir kaip 

prisidedama prie strateginių tikslų įgyvendinimo.  

 

Renginiai turi apčiuopiamą ir neapčiuopiamą (angl. tangible and intangible) poveikį. 

Apklausomis dažniausiai pamatuojamas apčiuopiamas poveikis, pavyzdžiui, ekonominis 

(kaštai ir pelnas, turizmas), kurį pakankamai nesudėtinga suskaičiuoti. Tačiau labai svarbu 

įvertinti renginių neapčiuopiamą ir sunkiai pamatuojamą poveikį visuomeninam gyvenimui, 

bendruomenių gerovei, pasididžiavimo, patriotiškumo jausmui, ir ilgalaikiam vietos 

pozicionavimui.  

 

Be to, žiniasklaidos stebėsena ir vertinimas yra labai svarbūs, nes tai leidžia sužinoti 

vyraujančią skirtingų auditorijų nuomonę apie renginį. Teigiamas ar neigiamas paminėjimas 

medijose dažnai priklauso nuo renginio rezultatų ir daromo poveikio visuomenei, bet ir nuo 

to, kokie santykiai yra užmegzti ir palaikomi su žiniasklaida. Jeigu renginys yra vietinis, norint 

sukaupti informaciją gali pakakti peržiūrėti vietinius medijų kanalus, bet didžiulės apimties 

renginiams gali prireikti ir profesionalių agentūrų pagalbos ne tik kaupti, bet ir suvaldyti 

informacijos sklaidą prieš, per ir po renginio. Be to, paminėjimai skirtingose medijose dažnai 

prilyginami reklamos kainai, kuri iš tiesų nieko nekainavo dėl žiniasklaidos susidomėjimo 

renginiu.  

 

3.2 Renginių vadyba ir vertinimo rolė joje 
 

Renginių vadybos ciklas susideda iš trijų dalių: planavimo, įgyvendinimo ir įvertinimo 

(paveikslas 5). Šiame procese vertinimo dalis yra būtina ir neatsiejama, todėl tai turėtų tapti 

įprasta praktika organizuojant kiekvieną renginį, apimant ir viešojo sektoriaus institucijų 

renginius. Sekant šį uždarą renginių vadybos ciklą apie renginių įvertinimą reikia galvoti 

kiekviename etape, o ypač planavime, kada ir numatomi vertinimo tikslai, kriterijai ir resursai 

vertinimui atlikti.  

 

Išskiriami 3 pagrindiniai periodai, kada 

naudinga atlikti veiksmus, reikalingus 

renginio įvertinimui. Pirmiausia tai 

atliekama prieš renginį (pre-event) – 

pasiruošimo ir analizės laikotarpiu arba 

atliekant galimybių studiją (angl. feasibility 

study). Tuomet išsiaiškinama, kokių 

resursų reikės renginiui bei kokia galima 

dalyvių reakcija, kokio rezultato tikimasi iš 

renginio. Būtent šiame pirmame analizės 

etape ir renkant informaciją galimybių 

studijai dažnai apgalvojami ir iškeliami 

vertinimo tikslai ir gairės, pagal kuriuos 

bus matuojami renginio rezultatai ir 

sėkmingumas, bei suplanuojami reikalingi 

resursai, reikalingi atlikti vertinimui.  
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Antras laikotarpis – tai renginio įgyvendinimo (implementing) ir pačio renginio (during) metu. 

Priklausomai nuo išsikeltų renginio vertinimo tikslų ir kriterijų, įgyvendinimo laikotarpiu galima 

stebėti biudžetą ar įvairių užduočių progresą, kad eigoje būtų galima imtis veiksmų reikalingų 

užtikrinti sėkmingą įgyvendinimą. Be to, renginio metu renkama informacija gali padėti priimti 

sprendimus vietoje esant kritinėms situacijoms, ar tiesiog siekiant išnaudoti renginio 

potencialą, imtis veiksmų prisidėsiančių prie efektyvumo, saugumo didinimo, ir kitų veiksnių 

tiesiogiai veikiančių dalyvių patirtį ir pasitenkinimą, kuriam galima daryti įtaką, kol vyksta 

renginys. Pavyzdžiui, konferencijos metu stebimas dalyvių aktyvumas ir nuotaika padėtų 

pastebėti kritinį momentą – dalyvių pasyvumą ir nepasitenkinimą. Pastebėjus tai, būtų 

galima iš karto reaguoti ir priimti sprendimus, kurie situaciją pakeistų. Galima skelbti kavos 

pertrauką ar suskirstyti dalyvius į grupes komandinei užduočiai, diskusijai, ar surengti 10-ties 

minučių konkursą, kuris priverstų dalyvius pajudėti, bendrauti, būti išradingiems. Tokie 

sprendimai padėtų suvaldyti renginio metu susidarusią neigiamą situaciją bei pasiekti 

geresnių rezultatų – didesnio dalyvių pasitenkinimo renginiu.   

 

Trečias ir dažniausiai pasirenkamas renginio vertinimo laikotarpis yra po renginio (post-

event), kurį renkasi ir Lietuvos viešojo sektoriaus institucijos. Po renginio dažnai 

išsiunčiamos apklausos dalyviams, pranešėjams, kaupiama statistika ir pan. Visa tai turėtų 

būti interpretuojama siekiant išsiaiškinti, ar pasiekti renginiui nustatyti kriterijai ir norimi 

rezultatai, kokį poveikį dalyviams ir jų elgesiui turėjo dalyvavimas renginyje, kokia buvo 

dalyvių patirtis ir pasitenkinimas renginiu, ar pateisinti jų lūkesčiai. Viena svarbiausių po 

renginio vykdomos analizės dalis yra renginio stipriųjų ir silpnųjų pusių išsiaiškinimas, 

pristatymas ar atsiskaitymas suinteresuotoms šalims. Per visus laikotarpius (prieš, per ir po 

renginio) surinkta informacija naudinga vertinant viso renginio ar renginių grupės 

efektyvumą, rezultatyvumą, atsiskaitant suinteresuotoms šalims, pagrindžiant lėšų 

panaudojimą. Be to, informacija gali būti pateikta valdžios ar vietinės valdžios institucijoms, 

kurioms rūpi, kokį socialinį, ekonominį, kultūrinį ir aplinkai poveikį turi renginys. Neabejotinai, 

vertinimo informacija svarbi ir naudinga komunikacijai, kuri, kaip ir įvertinimo procesas vyksta 

prieš, per ir po renginio, o turima informacija panaudojama kokybiškesnio turinio 

generavimui, reikalingo skleisti žinią vietinei ir globaliai auditorijai. Visa tai įvertinus priimami 

sprendimai dėl tolimesnio renginio likimo – ar jis bus organizuojamas ateityje, ką reiktų 

tobulinti, ko atsisakyti ir pan. 

 

3.3 Apibendrinimas 
 

Galima teigti, kad strateginis planavimas ir vertinimas, kalbant apie renginių programas, yra 

itin svarbus, nes pasiekti rezultatai gali būti pakankamai svarūs daryti įtaką šalies strateginių 

tikslų įgyvendinimui, stipriai paveikti valstybės gyvenimo sritis. Tačiau žemesniu lygmeniu, 

siūlomų vertinimo kriterijų bei renginiui kaip priemonei iškeliamų tikslų vargiai pakanka 

renginių potencialo išnaudojimui bei efektyvumui užtikrinti, nes tai – jau per smulki dimensija, 

nebepriklausanti strateginio planavimo sričiai. Tačiau čia į pagalbą ateina renginių vadyba, 

galinti kompensuoti bei padėti papildyti strateginio planavimo paliktus trūkumus priemonių 

įgyvendinimo (t.y. renginių organizavimo) bei jų rezultatų matavimo lygmenyje. Taigi nors 

strateginio planavimo mechanizme egzistuoja metodai, padedantys stebėti strateginių tikslų 

ar valstybės prioritetų įgyvendinimą, tačiau, kad iki galo suprastume priemonių efektyvumą ir 

užtikrintume jų kokybę, reikia taikyti stebėsenos ir matavimo metodus ir priemonių lygmeniu. 
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Matoma, jog du pagrindiniai dėmenys – strateginis planavimas ir renginių vadyba – drauge 

sukuria sąlygas renginių efektyvumui. 

 

 

4. Atvejų analizė  
 

Išanalizavus teorinį pagrindą viešojo sektoriaus organizuojamų renginių vertinimui svarbu 

įvertinti realią situaciją. Šiam tikslui pateikiame kelių Lietuvos viešojo sektoriaus institucijų 

organizuojamų renginių atvejų analizę.  

 

4.1 Analizuojamų atvejų atranka 
 

Pasirinktas kokybinis tyrimo metodas – analizės tikslais buvo surengti interviu su konkrečių 

renginių organizatoriais bei remtasi pirminiais ir antriniais šaltiniais.  

 

Analizuotini viešojo sektoriaus institucijų organizuojami renginiai buvo pasirinkti remiantis 

šiais kriterijais: 

 

1. Norint nustatyti galimai skirtingas renginių vertinimo praktikas tarp skirtingų 

viešus renginius organizuojančių institucijų, buvo pasirinkti renginiai iš 

skirtingų viešojo sektoriaus institucijų. 

2. Buvo pasirinkti atvejai su skirtingais renginių masteliais: renginiai kaip 

priemonė ir renginiai kaip programa. 

3. Buvo atsižvelgta į atvejų pritaikomumą: pasirinkti renginiai yra dažnai 

naudojama priemonė įvairiose institucijose, o didelio mastelio renginių patirtis 

bus itin naudinga ateityje rengiant panašius renginius.  

 

Analizuojamus renginius visų pirma suskirstėme į renginius kaip priemones ir renginius/jų 

grupes kaip programas. Taip pat pasirinkome renginius, kurie atspindėtų skirtingas viešojo 

sektoriaus sritis. Atvejų analizėje apžvelgiamų renginių išklotinė matoma lentelėje A. 

 

Lentelė A. Atvejų analizėje apžvelgiamų renginių išklotinė 

 

Renginys Institucija Renginio 
mastelis 

Pritaikomumas 

Investicijų 
pritraukimo 
renginiai; 
Investicijų 
patarėjų tarybos 
posėdis (IAC)  

VšĮ „Investuok 
Lietuvoje“, LR Ūkio 
ministerija 

Priemonė Ypač plačiai pritaikoma kitiems 
renginiams, kurie yra priemonė pasiekti 
institucijų ekonominiams uždaviniams ir 
tikslams 

Tikslinė auditorija: aukšto lygmens 
sprendimų priėmėjai ir verslininkai 
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Startup Fair VšĮ „Versli 
Lietuva“, LR Ūkio 
ministerija 

Priemonė Ypač plačiai pritaikoma kitiems 
renginiams, kurie yra priemonė pasiekti 
institucijų ekonominiams uždaviniams ir 
tikslams 

Tikslinė auditorija: startuolių, verslo kūrėjų, 
pradedančiųjų verslininkų bendruomenė ir 
investiciniai fondai 

Programos 
„Globali 
Lietuva” 
renginiai 

LR Užsienio 
reikalų ministerija 

Priemonė Plačiai pritaikoma kitiems renginiams, 
kurie yra priemonė skatinti pilietiškumą, 
lietuvybę išsaugojimo rengiamiems 
renginiams 

Tikslinė auditorija: diaspora, užsienio 
lietuvių bendruomenės 

Pasaulio 
lietuvių 
ekonomikos 
forumas 

,,Lietuvos verslo 
konfederacija“, LR 
Užsienio reiklaų 
ministerija, LR 
Ūkio ministerija 

Priemonė Plačiai pritaikoma kitiems renginiams, 
kurie yra priemonė pasiekti institucijų 
ekonominiams uždaviniams ir tikslams, 
siekia burti diasporą arba 
bendradarbiaujant institucijoms  

Tikslinė auditorija: užsienio lietuviai, 
ekonomikos specialistai bei verslo atstovai 

Kampanija „Už 
saugią Lietuvą“ 

LR Prezidentūra Renginių 
grupė 

Plačiai pritaikoma kitoms iniciatyvoms, 
kampanijoms ir renginių grupėms, kurių 
tikslas yra spręsti socialines problemas 

Tikslinė auditorija: plačioji visuomenė 

Vilnius Europos 
kultūros sostinė 
2009 

LR Kultūros 
ministerija, VšĮ 
"VEKS” 

Renginių 
grupė 

Plačiai pritaikoma kitoms iniciatyvoms, 
kampanijoms ir renginių grupėms, kurios 
yra priemonė kultūriniams renginiams 

Tikslinė auditorija: plačioji visuomenė 
(Lietuvoje ir užsienyje) 

 

 

 

4.2 Renginys kaip priemonė 

4.2.1 Šalies konkurencingumo didinimas - ,,Investuok Lietuvoje” 
 

 

„Investuok Lietuvoje’’ – Ūkio ministerijai pavaldi viešoji 

įstaiga, kurios veiklos tikslas – pritraukti į Lietuvos 

Respublikos pramonės ir paslaugų sektorius tiesiogines 

užsienio investicijas, ypač kuriančias didelę pridėtinę vertę. 

„Investuok Lietuvoje’’ savo tikslams siekti kartais renkasi ir organizuoti renginius, o dar 

dažniau – renginiuose dalyvauti. Vienas iš tokių renginių – IAC (Investors advisor council) 

posėdis. IAC – patariamasis organas sprendimų priėmėjams, susiburiantis „Investuok 
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Lietuvoje” iniciatyva kasmet ir susidedantis iš aukščiausio lygio privataus bei viešojo 

sektoriaus vadovų. 

 

Kiekvienas IAC posėdis rengiamas konkrečiam tikslui pasiekti. Kasmet tų metų patarėjų 

susitikimo tikslas iškeliamas „Investuok Lietuvoje”. Dažniausiai tikslas būna atkreipti dėmesį 

bei aktualizuoti svarbias su šalies konkurencingumu susijusias problemas ir paruošti 

sprendimų priėmėjus priimti palankius sprendimus Lietuvos investiciniam klimatui gerinti. Iš 

tikslo išplaukia ir pagrindinė susitikimo tema. Atitinkamai priklausomai nuo temos pagal 

ekspertizę surenkamas organizacinis komitetas. Šiuo atveju, kadangi tai nedidelis renginys, 

jo organizacinė komanda susideda iš „Investuok Lietuvoje” darbuotojų (viešųjų ryšių 

specialisto, atsakingo organizatoriaus ir temą išmanančių asmenų). Jei renginys didelis – 

jam organizuoti pasitelkiama profesionali konferencijas organizuojanti įmonė. Be pagrindinio 

tikslo taip pat yra iškeliami atitinkami papildomi tikslai, pavyzdžiui, komunikacijos – 

numatoma, koks siekiamas sklaidos dydis, kokios reikiamos komunikacijos kryptys, kokioje 

spaudoje ir kokios žinutės turi pasirodyti.  

 

Renginiui planuoti ir įgyvendinti naudojamasi projektų valdymo technikomis ir įrankiais, 

tokiais kaip Gantt Chart, mat laiko planavimas organizuojant renginį yra vienas svarbiausių 

aspektų. Renginio rezultatų įvertinimui pasiruošiama dar prieš renginį, nes kas vyks po 

renginio yra numatoma dar jį planuojant. Vykdomas išvadų parengimas, išsiunčiamas 

užklausimas dalyviams dėl grįžtamojo ryšio, komandoje vyksta renginio aptarimas bei 

svarstomi ir dokumentuojami pasiūlymai kitiems metams. Taip pat rengiama ataskaita 

įvertinti, ar išsikelti renginio tikslai buvo pasiekti.  

 

Dar kruopščiau „Investuok Lietuvoje” renkasi, kuriuose renginiuose verta dalyvauti – kur 

investuoti savo darbuotojų laiką bei finansus. Rinkodaros ir komunikacijos skyriuje renginių, 

kuriuose verta dalyvauti, atrinkimu, užsiima specialistas. Ar verta dalyvauti renginyje 

sprendžiama pagal kelis kokybinius ir kiekybinius kriterijus: renginio tikslą, auditoriją (dydį ir 

tikslingumą) ir programą. Pirmiausia nustatomas renginio tikslas. Tada įvertinama, ar jis 

atitinka „Investuok Lietuvoje” tikslus. „Investuok Lietuvoje” tikslai išplaukia iš veiklos 

strategijos, būna stambūs ir smulkesni ir vienas renginys gali atitikti vieną arba daugiau 

tikslų.  

 

Pagrindinis dalyvavimo renginiuose tikslas – potencialaus užsienio investuotojo pritraukimas 

arba kontakto su juo užmezgimas. Todėl nenuostabu, kad dalyvavimo renginiuose rezultatai 

taip pat matuojami pritrauktų potencialių investuotojų skaičiumi, o efektyvumas – susitikimų 

skaičiumi renginio metu. Dalyvavimas renginiuose kasmet turi pritraukti tam tikrą potencialių 

investuotojų skaičių. Ši priemonė potencialiems investuotojams pritraukti lyginama su kitomis 

priemonėmis bei įvertinami skirtingų priemonių rezultatai, kad būtų galima nustatyti, kurios 

priemonės efektyviausios. Kasmet Ūkio ministerijai atsiskaitoma, kokios priemonės pritraukė 

daugiausiai potencialių užsienio investuotojų, tame tarpe ir renginių organizavimas bei 

dalyvavimas renginiuose. 

 

Labai svarbu, jog „Investuok Lietuvoje” kaupia dalyvavimo renginiuose organizacinę atmintį 

(naudoja Podio įrankį), dalyvavusio asmens vertinimą apie renginį ir jo naudą, dalyvavimo 

renginyje rezultatus. Ši informacija naudojama priimant sprendimą, ar ateityje vykti į šį ar 

panašaus tipo renginį. 
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4.2.2 Šalies konkurencingumo didinimas - ,,Versli Lietuva’’  
 

„Versli Lietuva” - tai Ūkio ministerijai pavaldi viešoji įstaiga, 

siekianti skatinti verslumą, didinti Lietuvos įmonių 

konkurencingumą, padėti Lietuvos įmonėms įsitvirtinti 

tarptautinėse rinkose bei gerinti verslo aplinką. „Versli Lietuva” 

organizuoja nemažai renginių siekdama skatinti verslumą bei 

eksportą. Organizuojami renginiai suburia nuo labai mažų iki 2-3 

tūkst. žmonių apimties auditorijų, pavyzdžiui, „Sillicon Valley comes to the Baltics“, kuriame 

dalyvavo apie 1 tūkst. dalyvių. Startuolių ekosistemos kūrimu užsiimanti „Verslios Lietuvos” 

atšaka „Startup Lithuania” kasmet organizuoja didžiausią Baltijos šalyse startuoliams skirtą 

renginį „Login Startup Fair”. 

 

„Login Startup Fair’’ tikslas – sudaryti sąlygas lietuviškiems startuoliams užmegzti ryšį su 

užsienio investuotojais, kad šie galėtų gauti augimui reikiamų investicijų. Šis renginys 

tiesiogiai įgyvendina vieną pagrindinį „Startup Lithuania” tikslą – kurti startuolių ekosistemą, 

skatinančią naujų startuolių kūrimąsi bei esamų greitą vystymąsi. Be pagrindinio renginio 

tikslo išsikeliami ir smulkesni papildomi tikslai: pritraukti atitinkamą skaičių rėmėjų, būti 

paminėtiems žiniasklaidos priemonėse (nustatoma kokiose ir kiek kartų), pritraukti 

nusistatytą kiekį tikslinės auditorijos, pritraukti dalyvių iš regionų. Išsikeliami tikslai būna ir 

kokybiniai, ir kiekybiniai.  

 

Prie Startup Fair rengimo kasmet prisideda nuo 12 iki 15 žmonių. Renginio įgyvendinimo 

metodika išplaukia iš praktikos ir yra kasmet tobulinama. Naudojama Gantt Chart adaptuota 

metodologija, sukuriama apie 100 užduočių su aiškiais terminais, jos paskirstomos 

atsakingiems asmenims. Užduočių įgyvendinimui sekti naudojamas „Trello” įrankis. 

Progresui aptarti vykdomi savaitiniai visos komandos susitikimai.  

 

Renginio rezultatai ir kokybė vertinami keliais būdais. Pirmiausia išsiunčiamos grįžtamojo 

ryšio anketos tikslinei renginio grupei – investuotojams ir startuoliams, vykdoma jų 

nuomonės analizė. Norima išsiaiškinti ne tik pačio renginio įgyvendinimo kokybę, bet ir 

poveikį (kaip bus panaudoti renginio metu užsimezgę kontaktai). Grįžtamasis ryšys taip pat 

renkamas įvairių susitikimų metu iš renginyje dalyvavusių startuolių ekosistemai svarbių 

asmenų. Pagal surinktus atsiliepimus tobulinama renginio kokybė, programos turinys. Taip 

pat neformali patariamoji taryba, sudaryta iš bendruomenės lyderių, drauge su renginio 

organizatoriais ieško būdų, kaip sukurti maksimalią renginio vertę bei, kaip kuo efektyviau 

panaudoti renginiui skirtas lėšas sukuriant kuo didesnę naudą startuolių ekosistemai. 

Kadangi pagrindinis renginio tikslas yra užmegzti kontaktus tarp startuolių ir investuotojų, 

vienas iš pagrindinių renginio sėkmės matavimo kriterijų taip pat turėtų atskleisti, kiek tokių 

kontaktų buvo užmegzta renginio metu bei kiek lėšų startuoliams pavyko susirinkti dėl 

renginyje užmegztų kontaktų. Šią informaciją bandoma rinkti, tačiau ji žinoma tik apytikriai, 

Renginiui planuoti ir įgyvendinti naudojamos projektų valdymo metodikos ir įrankiai. 

Rezultatų įvertinimui pasiruošiama ir tam priemonės numatomos dar prieš renginį. 

Galima tobutinti su renginių organizavimu susijusių žinių ir patirties perdavimo 

kitoms institucijoms aspektą. 
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nes tokią informaciją ne visuomet galima gauti. Renginio investicijų grąža nėra skaičiuojama. 

Bet net ir apytikriai renginio rezultatai indikuoja renginio sėkmę ir atveria kelią jį rengti metai 

iš metų. 

 

 

 

 

 

4.2.3 Lietuvos diasporos telkimas – ,,Globali Lietuva” 
 

„Globali Lietuva“ – užsienio lietuvių įtraukimo į valstybės gyvenimą 

programa. Šia specialia programa siekiama, kad išvykusieji lietuviai 

neprarastų ir stiprintų tarpusavio bei politinius, ekonominius, mokslo, 

kultūrinius ryšius su Lietuva, garsintų jos vardą, puoselėtų lietuvybę, 

savo žiniomis, patirtimi ir darbais prisidėtų prie valstybės stiprinimo ir 

pažangos. Globalios Lietuvos programa įtvirtina ir įprasmina 

valstybės ir jos diasporos santykius, o programos įgyvendinime dalyvauja net 13 valstybės 

institucijų ir įstaigų, Lietuvos diplomatinės atstovybės užsienyje, užsienio lietuvių 

organizacijos įvairiuose kraštuose, įvairios asociacijos ir viešosios įstaigos. Programa 

rengiama kartu su Pasaulio lietuvių bendruomene, o programos įgyvendinimą, už kurį 

kasmet atsiskaitoma Lietuvos Respublikos Vyriausybei, koordinuoja Užsienio reikalų 

ministerija. 

 

Programa turi 5 tikslus: tautinio tapatumo išlaikymas; įsitraukimo į Lietuvos viešąjį gyvenimą 

skatinimas; ryšių su Lietuva stiprinimas, grįžimo į Lietuvą skatinimas; jungiančios 

komunikacinės erdvės kūrimas; prisidėjimas prie Lietuvos žinomumo ir patrauklumo. Ties 

kiekvienu tikslu iškelti 3 ar 4 uždaviniai ir įvardintos priemonės jiems pasiekti, tokios kaip 

„skatinti ir remti formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų užsienyje lituanistinio švietimo 

veiklą”, „remti užsienio lietuvių žiniasklaidą” ar „organizuoti seminarus ir kursus užsienio 

lietuvių organizacijų atstovams”.  

 

„Globalios Lietuvos” 2011-2019 m. programoje bei tarpinstituciniuose veiklos planuose yra 

numatyti programos tikslai, uždaviniai ir tikslų bei uždavinių vertinimo kriterijai, pagal kuriuos 

institucijos atsiskaito už savo veiklą. Vienas iš būdų vertinti programos daromą poveikį yra 

Užsienio reikalų ministerijos užsakymu kasmet rengiama užsienio lietuvių apklausa, kuri 

atspindi užsienio lietuvių nuomonę apie Lietuvos institucijų veiklą įgyvendinant „Globalios 

Lietuvos“ programą. 

 

Renginiai „Globalios Lietuvos” programoje yra numatyti kaip viena iš galimų priemonių 

įgyvendinančių uždavinius, tačiau dažniausiai nėra konkrečiai įvardinta, kokie renginiai bus 

rengiami. Taigi, labai dažnai dėl renginio, kaip priemonės konkrečiai problemai spręsti 

organizavimo yra sprendžiama tais pačiais veiklos metais, pasveriant turimus 

Renginio įgyvendinimo metodika yra plačiai ištobulinta ir nuosekliai vykdoma. 

Išradingai renkamas grįžtamasisi ryšys, aprepiant visas su renginiu susijusias 

tikslines grupes.  

Galima stiprinti rezultatų matavimo praktikas bei diegti poveikio matavimo 

metodikas. 
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žmogiškuosius, finansinius ir laiko resursus. Be to, programos metu yra finansuojami įvairūs 

projektai, kurie atitinka programos tikslus. Pavyzdžiui, 2015 metais Užsienio reikalų 

ministerija parėmė 213 įvairiausių projektų, įskaitant renginius, kuriems iš viso buvo skirta 

apie 194 tūkst. eurų. Naudojantis strateginio planavimo metodika yra matuojamas šių 

priemonių (tame tarpe ir renginių, kaip priemonių uždaviniams įgyvendinti) skaičius, tačiau 

nėra jokių papildomų kokybinių ar kiekybinių kriterijų.  

 

Smulkesniu mastu, t.y. renginio ar priemonės lygmeniu, vertinimo praktikos nėra. O jeigu 

tokia praktika būtų, ji turėtų būti bendra visoms programą įgyvendinančioms institucijoms. 

Bendraujant su Užsienio reikalų ministerijos specialistėmis buvo paminėta, kad kartais 

naudojamos popierinės anketos apklausti dalyvius ir įvertinti ar, pavyzdžiui, mokymai buvo 

naudingi – įvertinamas turinys. Įprasta praktika – aptarti su kolegomis organizacinius 

klausimus ir procesą po renginio. Taigi, šie du vertinimai dėl renginio turinio kokybės ir 

efektyvaus organizavimo proceso panaudojami tų pačių darbuotojų ateityje rengiant 

panašius renginius. Nebuvo paminėta sistema, kurioje būtų kaupiama ši informacija, todėl 

sunku pasakyti ar yra perduodama institucijos, departamento ar skyriaus sukaupta patirtis 

keičiantis darbuotojams.  

 

Be to, nors specifinių komunikacinių tikslų renginiams išsikėlimas ar suplanuota monitoringo 

praktika nebuvo paminėta, tačiau spaudoje pastebimi straipsniai, kurie darbuotojų vertinimu, 

parodo įvairių priemonių rezultatyvumą, kai, pavyzdžiui, rašoma apie per programos 

įgyvendinimo metu užsimezgusį ar besitęsiantį bendradarbiavimą tarp tikslinės auditorijos 

narių. 

 

 

 

4.2.4 Lietuvos diasporos telkimas, eksporto skatinimas – ,,Pasaulio lietuvių ekonomikos 

forumas“ 
 

„Pasaulio lietuvių ekonomikos forumas“ (PLEF) – tai didžiausias 

ekonomikos renginys pasaulio lietuviams, suburiantis tarptautinės ir 

vietinės rinkos ekonomikos lyderius iš įvairių sričių bei prisidedantis prie 

stiprios tarptautinės Lietuvių bendruomenės pasaulyje kūrimo. PLEF vyksta jau 8 metus ir 

yra inicijuojamas ,,Lietuvos verslo konfederacijos‘‘ (LVK). Šis renginys yra viena iš 

programos ,,Globali Lietuva“, kartu su kitomis institucijomis, finansuojamų priemonių. Tuo 

pačiu tai yra komercinis renginys, turintis atsipirkti finansiškai, todėl jo organizavime taikomi 

ir verslo principai. Kas antrus metus renginys organizuojamas ne Lietuvoje, o užsienio 

šalyje.  

Pagrindinis PLEF tikslas daugialypis – įtraukti pasaulio lietuvius ir lietuvių kilmės verslininkus 

ir ekonomikos sričių ekspertus į Lietuvos ekonominį gyvenimą, sutvirtinti jų emocinius saitus 

su Lietuva bei skatinti efektyvų Lietuvos ūkio valdymą ir eksporto stiprinimą. Kasmet 

Prieš nusprendžiant, ar organizuoti renginį, įvertinami turimi resursai ir pajėgumai. 

Renginio lygmeniu galėtų atsirasti vertinimo praktika, susidedanti iš kokybinių bei 

kiekybinių kriterijų. Tokia programos renginių rezultatų matavimo praktika turėtų 

būti bendra visoms programą įgyvendinančioms institucijoms. 
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planuojant renginį LVK narių susitikimų metu išgryninama Lietuvos ekonomikai aktuali tema, 

kuri vėliau derinama su renginio turinio partneriais, kurie kasmet kinta, tokiais kaip Ūkio 

ministerija, Vidaus reikalų ministerija ir Savivaldybių asociacija. Priklausomai nuo metų 

temos iškeliami ir su renginio turiniu susiję tikslai, kurie dažniausiai apima įvairių ekonominių 

problemų auktualizavimą ar eksporto galimybių pristatymą.   

2010 metais PLEF vyko Londone. Iškeltas renginio tikslas buvo Jungtinės Karalystės 

investuotojams pristatyti perspektyviausius lietuviškus startuolius. 2012 metais Čikagoje 

organizuotame renginyje siekta Lietuvoje investavusių žmonių lūpomis papasakoti apie 

investicines galimybes Lietuvoje. 2015 metais Izraelyje vykęs PLEF siekė glaudesnių 

Lietuvos ryšių su žydų bendruomene, norėta pasisemti patirties inovacijų bei MTEP srityse. 

Už patį renginio organizavimą atsakinga yra LVK, tačiau šiam renginiui įgyvendinti 

surandami partneriai. Jais tampa viešojo sektoriaus institucijos ar organizacijos („Investuok 

Lietuvoje‘‘, „Versli Lietuva‘‘, Vidaus reikalų ministerija, Ūkio ministerija, Užsienio reikalų 

ministerija, „Globalios Lietuvos lyderiai“ ir kita) ir privatūs partneriai, teikiantys paslaugas 

(vešųjų ryšių ar komunikacijos agentūros). Atitinkamai paskirstomos ir rolės, atsakomybės, 

numatomi rezultatai - LVK parengia ir su partneriais suderina renginio koncepciją bei turinį, 

viešųjų ryšių agentūra ieško pranešėjų bei atsako už viešinimą, o viešojo sektoriaus 

institucijos dalinasi ekspertize ir turimais komunikacijos kanalais skleidžia žiną apie renginį. 

Renginio koordinavimui LVK naudojasi projektų valdymo įrankiais, tokiais kaip Trello. Taip 

pat paruošiamas kalendorinis viešinimo planas, kuriuo naudojamasi įgyvendinant ir stebint 

renginio eigą. Renginio stebėsenai naudojamas ir partnerių funkcijų bei įsipareigojimų 

aprašymas, stebima, ar viskas vykdoma, kas numatyta. 

Kadangi PLEF keliama nemažai įvairių tikslų (ekonominių, diasporos telkimo, komunikacinių 

bei finansinių), svarbu tinkamai pamatuoti jų įgyvendinimą ir pasiektus rezultatus. 2010 

metais vykusio PLEF rezultatai galėjo būti matuojami startuolių, renginio dėka gavusių 

finansavimą, skaičiumi; 2012 metais – pritrauktų investuotojų skaičiumi. 2015 metų PLEF 

tikslas – šiek tiek mažiau apčiuopiamas bei sunkiau pamatuojamas. 2016 metais Vilniuje 

vyksiančiame PLEF bus siekiama skatinti Lietuvos regioninės politikos vystymąsi, 

atitinkamai turėtų būti numatyti ir apčiuopiami bei pamatuojami vertinimo kriterijai. Šių tikslų 

pasiekimas ne visuomet matuojamas, nes tai – laiko ir resursų reikalaujantis procesas; 

labiau orientuojamasi į finansinį renginio atisperkamumą, dalyvių pasitenkinimą (jam 

išsiaiškinti naudojamasi apklausomis), komunikaciją (žinučių skaičių spaudoje).  

LVK renka ir kaupia duomenis apie rengino planavimą, įgyvendinimą ir rezultatus vidinėje 

duomenų bazėje – turi institucinę atmintį, kuria galima naudotis keičiantis darbuotojams. Iš 

surinktų duomenų bei rezultatų mokomasi ir renginys kasmet tobulinamas. Pavyzdžiui, 2015 

metais Izraelyje vykusiame PLEF nepasiekus norėto suburti pasaulio lietuvių skaičiaus buvo 

nuspręsta, kad 2016 metais renginys bus rengiamas Vilniuje, kur galima pasaulio lietuvius 

suburti efektyviau. 

 

 

 

Tarp partnerių pasiskirstoma rolėmis bei atsakomybėmis, derinami veiksmai, 

stebimas jų įgyvendinimas. 

Kasmet atsižvelgiama į praeitų metų patirtis, renginys tobulinamas, kaupiama 

organizacinė atmintis. 
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4.3 Renginys kaip programa 

4.3.1 Socialinių problemų sprendimas – ,,Už saugią Lietuvą’’ 
  

 

„Už saugią Lietuvą” – Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos 

vykdoma Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuota nacionalinė 

socialinio saugumo kampanija, prisidedanti prie Prezidentės išskirtų 

prioritetų įgyvendinimo. Kampanija skirta visai visuomenei, siekia plačių 

socialinių tikslų, truks mažiausiai trejus metus ir jai įgyvendinti 

pasitelkiama priemonių įvairovė – įvairūs renginiai bei susitikimai, 

siekiantys bendro programos tikslo. Tokiu atveju į šią kampaniją galime 

žvelgti kaip į programą/renginių grupę.  

 

„Už saugią Lietuvą” pagrindinis tikslas – telkti visuomenę bendromis pastangomis keisti 

Lietuvą. Šis tikslas skaidomas į kelias pagrindines kryptis – didinti socialinių problemų 

žinomumą ir skatinti visuomenės įsitraukimą į jų prevenciją ir sprendimą, stiprinti 

netoleranciją smurtui ir priklausomybėms, skatinti įvaikinimą ir globą šeimoje bei didinti realią 

pagalbą socialinės rizikos šeimoms, suvienyti visuomenės, NVO ir institucijų partnerystę 

siekiant sumažinti smurtą, priklausomybes, savižudybes.  

 

Dabartinė situacija, kaip Lietuva tvarkosi šiose srityse, gali būti pamatuojama įvairiais 

rodikliais: užregistruotų savižudybių ir smurto šeimoje atvejų skaičius, vaikų, augančių 

globos namuose skaičius, patyčias patiriančių vaikų skaičius mokyklose, savanoriaujančių 

žmonių skaičius ir kita. Tačiau, kadangi šių rodiklių pokyčius lemia daug veiksnių, įskaitant ir 

politinę, ekonominę bei socialinę šalies padėtį, kitų institucijų bei NVO pastangas, 

kampanijos efektą visuomenei objektyviai pamatuoti sudėtinga. Dar svarbiau, kad 

kampanijos pasekoje kai kurie neigiami rodikliai gali padidėti, pavyzdžiui, registruotų smurto 

šeimoje atvejų skaičius, tačiau tai nereiškia, jog kampanija nesėkminga – atvirkščiai, 

daugiau žmonių išdrįsta pranešti apie smurto atvejus. Tačiau atskiri kampanijos uždaviniai ir 

jų įgyvendinimo rezultatai matuojami – įgyvendinus uždavinį „sudaryti sąlygas vaikams iš 

socialinės rizikos šeimose gyvenančių šeimų ir niekada gyvenime nebuvusiems stovykloje 

ten apsilankyti’’, galima suskaičiuoti dalyvavusių vaikų skaičių. Kadangi vienas iš kampanijos 

tikslų – informuoti visuomenę, didinti problemų žinomumą, rezultatui pamatuoti labai tinka 

komunikaciniai vertinimo kriterijai – kiek straipsnių ir kokiuose dienraščiuose išėjo, kiek 

žmonių pasiekė socialinės medijos ir kita.  

 

Įgyvendinant tokio tipo kampanijas svarbu reaguoti į kasdieninius situacijos pokyčius, taigi 

nors programa suplanuojama ir įgyvendinama pagal planą, paliekama pakankamai laisvės ją 

keisti, įterpti naujas visuomenėje iškilusias opias temas ir sureaguoti į aktualius įvykius. 

 

,,Globalios Lietuvos‘‘ programos lygmeniu galėtų būti įvertinamas PLEF kaip 

programos priemonės veiksmingumas, lyginant su kitomis priemonėmis. 

Galėtų būti iškeliami siauresni, konkretesni bei pamatuojami renginio tikslai, ir 

įvertinamas jų įgyvendinimas. 

Galėtų būti atviriau dalinamasi informacija su renginio partneriais, tai sustiprintų 

koordinacinį mechanizmą. 
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Kadangi kampanija siekiama keisti visuomenės požiūrį ir tai ilgas bei lėtas procesas, galima 

daryti prielaidą, kad kampanijos rezultatai rodikliuose geriausiai bus matomi po ilgesnio 

įgyvendinimo laikotarpio, pavyzdžiui po 3-ejų metų. Tuomet bus galima nustatyti, ar pasikeitė 

visuomenės požiūris ir elgesys ir kiek tam įtakos turėjo „Už saugią Lietuvą” kampanija.  

 

 

 

 

 

 

4.3.2 Kultūros plėtra - ,,Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009” 
 

Europos tarybos sprendimu 2005 metais Vilniui buvo suteiktas 

Europos kultūros sostinės statusas. Kultūros ministerija ir 

Vilniaus miesto savivaldybė „Vilnius – Europos kultūros 

sostinė” (VEKS) įgyvendinimo tikslais įsteigė tokio pat 

pavadinimo viešąją įstaigą. Ši renginių grupė taip pat tapo ir 

Lietuvos vardo tūkstantmečio minėjimo programos dalimi. 

VEKS metu iš viso buvo įgyvendinta apie 650 renginių ir 77 projektai. 

 

Pagrindinis miestų – Europos kultūros sostinių tikslas, numatytas Europos komisijos, yra 

saugoti ir skatinti Europos kultūrų įvairovę, pabrėžti bendrus jų aspektus, padidinti Europos 

Sąjungos piliečių bendrą kultūrinį tapatumą ir skatinti kultūros indėlį į ilgalaikį miestų 

vystymąsi. Iš šio bendro tikslo buvo iškeltas ir konkretesnis tikslas Vilniui – Europos kultūros 

sostinei 2009: įgyvendinti kultūros renginių programą, be šio bendro tikslo siekiant iškelti 

kultūrą, kaip šiuolaikinės visuomenės vertybę ir miesto varomąją jėgą, išryškinančią Vilnių 

kaip vieną moderniausių, dinamiškiausių miestų, šiuolaikinės kultūros traukos centrą, turintį 

unikalų identitetą, atvirą naujoms idėjoms ir investicijoms. Atitinkamai buvo iškelti ir 

programos uždaviniai bei numatyti jų vertinimo kriterijai: stiprinti kultūrinį ir pilietinį gyventojų 

aktyvumą, didinti kultūros indėlį į Vilniaus ir Lietuvos turizmo augimą, investicijų trauką, 

skatinti kultūros infrastruktūros objektų plėtrą. Žvelgiant iš strateginio planavimo 

perspektyvos, galima teigti, jog remiantis Europos Tarybos gairėmis programa buvo 

suplanuota pasitelkiant šią metodiką. 

 

Norintys patekti į programą projektai buvo atrenkami konkurso būdu: projektų idėjos 

patekdavo į „idėjų banką’’, po to Vilniaus Rotušėje vykdavo vieši projektų pristatymai 

komisijai. Komisija galiausiai atrinkdavo projektus programai. Prie programos įgyvendinimo 

dirbo Kultūros ministerijos programų ir komunikacijos skyrius. Kalbant apie įgyvendinimo 

proceso stebėseną, komanda įsivertindavo procesą, apsitardavo įgyvendinimo eigoje. 

Programos įgyvendinimo stebėseną atliko ir bendra nacionalinės programos „Vilnius - 

Europos kultūros sostinė 2009’’ ir Lietuvos tūkstantmečio programos stebėsenos komisija. 

Tačiau atskirų programą sudarančių projektų/renginių įgyvendinimo stebėsenos praktikos 

nėra aiškios. 

Matuojamas atskirų kampanijos uždavinių įgyvendinimas bei jo rezultatai. 

Galėtų būti atlikta resursų įsivertinimo studija, kuri padėtų suvokti jų poreikį tokio 

masto programos tikslams pasiekti. 
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Bendrai iš anksto numatytas programos įgyvendinimo, rezultatų ir poveikio vertinimas 

nebuvo atliktas dėl 2009 metų finansinės krizės sukelto lėšų stygiaus. Nebuvo vertinami nei 

bendri rezultatai, nei individualūs projektai: atskirų renginių rezultatai ar kokybė matuojama 

nebuvo. Turimais resursais drauge su Vilniaus miesto savivaldybe buvo atlikta bendra 

apžvalga, abstrakčiai apibendrinanti programos įgyvendinimą. Tačiau buvo įvykdytas 

atskiras Europos Tarybos vertinimas, kuris nustatė, jog didžioji dalis siekiamų rezultatų 

nebuvo įgyvendinta, o kita dalis rezultatų (tokių kaip Lietuvos ir Vilniaus vardo žinomumas 

užsienyje ir palankesnis vertinimas) – sunkiai pamatuojami ir reikalauja išsamių tyrimų. 

Galiausiai taip ir nėra aišku, kokį ekonominį, kultūrinį ar socialinį poveikį mūsų šaliai ir 

Vilniaus miestui turėjo „Vilnius – Europos kultūros sostinė”. Tam tikras renginių grupės 

palikimas liko, gimė naujos tradicijos – tai tokie ilgamečiai renginiai kaip „Gatvės muzikos 

diena’’ bei festivalis „Kultūros naktis”. 

 

Kadangi Vilniaus ir visos Lietuvos įvaizdžio pasaulyje gerinimas buvo vienas iš pagrindinių 

VEKS tikslų, komunikacija čia turėjo svarbią rolę. Šalies žiniasklaidoje 2009 m. per savaitę 

vidutiniškai pasirodydavo 18 publikacijų apie VEKS programą, buvo išplatinti 462 

pranešimus spaudai lietuvių kalba, surengta 15 spaudos konferencijų. Užsakius šalies 

žiniasklaidos analizę nustatyta, kad žiniasklaidoje buvo paskelbti 6852 pranešimai apie VšĮ 

„Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ bei VEKS programos renginius. Neutralūs 

pranešimai sudarė 86,5 proc. nuo visų pranešimų skaičiaus. Neigiami pranešimai sudarė 9,4 

proc. nuo visos skelbtos informacijos kiekio, teigiami pranešimai – 4,1 proc. Taip pat Nuo 

2009 metų pradžios nacionalinė programa „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ buvo 

pristatyta daugiau kaip 400 užsienio žiniasklaidos atstovų. 

 

Svarbu paminėti, jog tokių programų organizacinė atmintis, sukaupta patirtis, informacija ir 

įžvalgos, jei tinkamai apdirbtos ir perduotos, yra neįkainojama patirtis viešojo sektoriaus 

renginius bei renginių programas vykdantiems žmonėms. Šiuo konkrečiu atveju tai nebuvo 

tinkamai padaryta, didelė dalis informacijos nėra prieinama bei nėra susisteminta ar 

perduota. 

 

 

5. Apibendrinimas 
 

Šioje analizėje buvo apžvelgta strateginio planavimo metodika ir renginių vadybos teorija, 

bei 6 Lietuvos viešojo sektoriaus institucijų, organizuojančių renginius viešajame sektoriuje, 

pavyzdžiai – 4 renginiai kaip priemonės ir 2 renginių grupės. Šie pavyzdžiai išnagrinėti 

Renginių programa iš strateginės pusės buvo tinkamai suplanuota atižvelgiant į 

tokio masto renginiui reikalingas metodikas. 

Nebuvo atlikta išsami rezultatų bei poveikio anlizė, itin svarbi tokio masto 

renginių grupei. 

Nebuvo išsaugota bei perduota sukaupta vertinga renginių organizavimo patirtis 

ir informacija. 
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keliais pjūviais – renginio planavimo, įgyvendinimo ir vertinimo etapuose. Susitikimų su 

organizatoriais metu bei nagrinėjant pirminius ir antrinius šaltinius įvertinta strateginio ar 

kitokia planavimo metodika bei apžvelgta skirtinga renginių organizavimo ir vertinimo 

praktika. Iš šių pavyzdžių matyti, kad tarp skirtingų viešojo sektoriaus institucijų vyrauja labai 

panaši tikslų išsikėlimo, strateginio planavimo metodikų, proceso stebėsenos praktika. Ties 

renginių vertinimu prieš, per ir po renginio ar įgyvendinus programą galima pastebėti tiek 

panašumų, tiek skirtumų. Galima daryti išvadą, kad strateginio planavimo metodika yra 

naudojama labai dažnai, tačiau retais atvejais pasitelkiami renginių vadybos metodai, kad 

renginių potencialas būtų kuo labiau išnaudojamas ir poveikis pamatuojamas.  

 

Kalbant apie komunikacijos patirtis organizuojant renginius arba jų grupes/programas, 

renginių grupės dažnai turi iškeltus komunikacinius tikslus – pavyzdžiui „Už saugią Lietuvą” 

vienas iš tikslų yra informuoti visuomenę bei didinti problemų žinomumą, šių tikslų vykdymas 

bei rezultatai dažnai yra matuojami  publikacijų, išsiųstų pranešimų spaudai skaičiumi. Tokių 

tikslų rezultatų matavimui bei komunikacijos poveikio visuomenei įvertinimui kartais 

naudojamos tyrimų agentūrų paslaugos. Atskirai vertinama ir komunikacija su užsienio 

šalimis: kokiam skaičiui užsienio žiniasklaidos atstovų buvo pristatyta žinutė, kokio lygio 

žiniasklaidos kanalai skyrė dėmesio. Mažesnių renginių kaip priemonių tarpe komunikacinių 

tikslų išsikėlimas nėra itin paplitusi praktika, o jei tokie tikslai iškeliami, beveik visada tikslas 

tiesiog būna būti paminėtiems žiniasklaidos priemonėse; retais atvejais numatoma ir koks 

siekiamas sklaidos dydis, kokios reikiamos komunikacijos kryptys, kokioje spaudoje ir kokios 

žinutės turi pasirodyti.  

 

Renginių planavimo procesas labai dažnai paremtas strateginio planavimo metodika, pagal 

kurią išsikeliami tiksliai, uždaviniai bei apžvelgiamos priemonės tikslams pasiekti, tačiau retai 

svarstomos alternatyvos ir kitokios priemonės, neieškoma pagrindimo, ar renginys yra pati 

efektyviausia priemonė tikslams pasiekti.  

 

Įgyvendinimo metu renginių stebėsena vykdoma tik iš organizacinės pusės – vyksta 

komandos pasitarimai ir sekama ar darbai atliekami laiku. Tačiau stebėsena, kuri padėtų 

įvertinti kokybę ir efektyvumą siekiant uždavinių nėra vykdoma, dažniausiai dėl to, kad nėra 

nustatytų kokybinių kriterijų. Kokybinių rodiklių stebėsena renginio ar programos 

įgyvendinimo eigoje leistų laiku reaguoti ir užtikrinti numatytų ar dar geresnių rezultatų 

pasiekimą. Renginio vertinimo etape dažniausia praktika yra labai paprasta – apklausiami 

dalyviai ir aptariamas renginio organizacinis procesas su komanda, tačiau platesniam ir 

detaliam renginio ar programos tyrimui ir vertinimui, dažnai nėra numatyti jokie resursai. 

Todėl nėra aiškus ilgalaikis ir trumpalaikis poveikis, investicinė grąža ir neaiškus tokių 

renginių ar programų palikimas (angl. legacy). 

 

Taigi išanalizavus esamą situaciją paaiškėjo, jog Lietuvos viešojo sektoriaus renginių silpnoji 

vieta renginių vadybos cikle, susidedančiame iš planavimo, įgyvendinimo ir įvertinimo yra 

kokybiškas renginių rezultatų ir poveikio įvertinimas, jam skiriama mažiausiai dėmesio, nors 

tai viena svarbiausių ciklo dalių. Renginio kaip programos atveju įsivertinimas nėra 

vykdomas pirmiausia dėl lėšų ir žmogiškųjų išteklių stygiaus, taip pat dėl integruoto vertinimo 

proceso nebuvimo nuo pat programos pradžios. Žvelgiant į renginį kaip priemonę, vertinimas 

dažnai nevykdomas dėl nepakankamos vertinimo kuriamos naudos ir galimybių suvokimo, 

patogių universalių įrankių poveikiui matuoti nebuvimo. Viena svarbiausių priežasčių, kuri 

smarkiai kenkia bendrai renginių organizavimo viešajame sektoriuje organizacinei atimčiai, 
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yra nesuformuotas įprotis perduoti sukauptas žinias, informaciją ir patirtį. Kita dažna 

problema - tai renginių organizavimo specialistų trūkumas, mat renginių organizavimas 

viešajame sektoriuje gula ant pečių daugybei skirtingų departamentų, pradedant nuo 

komunikacijos ir baigiant turizmo departamentu. 

 

Rezultatų ir poveikio vertinimo trūkumas organizuojant viešojo sektoriaus renginius 

problematiškas dar ir todėl, kad nežinant, kas potencialiai gali būti pasiekiama renginiais bei 

kas pasiekiama iš tiesų, viešojo sektoriaus atskaitomybė piliečiams šiuo klausimu tampa 

labai ribota. Skaidrumo, vertės ir rezultatų pamatavimo poreiklis viešajame sektoriuje 

parodo, jog reikalingi praktiškai pritaikomi, iki tam tikro laipsnio standartizuoti matavimo 

įrankiai bei metodai. Jie turi reikalauti minimalių resursų ir padėti rinkti pakankamai 

objektyvią, kiekybiškai bei kokybiškai išmatuojamą ir palyginamą informaciją. Dėl šios 

priežasties remiantis šia teorine analize bei gerąja užsienio praktika bus pateiktos 

rekomendacijos Lietuvos viešojo sektoriaus organizuojamų renginių efektyvumo, naudos ir 

rezultatų matavimo pagrindo sukūrimui, įtraukiant veiksmingus įrankius ir pritaikomas 

renginių vadybos metodologijas.  
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