
Strateginio planavimo siūlomų 
vertinimo kriterijų bei renginiui kaip 
priemonei iškeliamų tikslų vargiai 
pakanka renginių potencialo 
išnaudojimui bei efektyvumui 
užtikrinti, nes tai - per smulki 
dimensija, nebepriklausanti 
strateginio planavimo realumui

Renginių rolės strateginio

planavimo kontekste

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.

VIEŠOJO SEKTORIAUS RENGINIŲ
NAUDOS IR REZULTATŲ MATAVIMO 
EFEKTYVINIMAS, SIEKIANT DIDINTI 

ŠALIES ŪKIO KONKURENCINGUMĄ

Dabartinės situacijos 
Lietuvoje analizė

Analizuojant renginių efektyvumą bei jį vertinant svarbų
vaidmenį turi du pagrindiniai dėmenys - strateginis planavimas
bei renginių vadyba.

Nors strateginio planavimo mechanizme egzistuoja
metodai, padedantys stebėti strateginių tikslų ar
valstybės prioritetų įgyvendinimą, tačiau, kad iki
galo suprastume priemonių efektyvumą,
užtikrintume jų kokybę ir išnaudotume
komunikacinį potencialą reikia taikyti stebėsenos ir
pasimatavimo metodus ir priemonių lygmeniu.
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VADYBA

STRATEGINIS 
PLANAVIMAS

Čia į pagalbą ateina renginių vadyba, 
galinti kompensuoti bei padėti 
papildyti strateginio planavimo 

paliktus trūkumus priemonių 
įgyvendinimo (t.y. renginių 

organizavimo) bei jų rezultatų 
pasimatavimo lygmenyje. 



PLANAVIMAS

ATVEJŲ ANALIZĖS REZULTATAI

Apžvelgti 6 Lietuvos viešojo sektoriaus institucijų, organizuojančių renginius viešajame sektoriuje,
pavyzdžiai - 4 renginiai kaip priemonės ir 2 renginių grupės. Šie pavyzdžiai išnagrinėti keliais
pjūviais - renginio planavimo, įgyvendinimo ir vertinimo etapuose bei komunikacijos praktikos.
Susitikimų su organizatoriais metu bei nagrinėjant pirminius ir antrinius šaltinius įvertinta
strateginio ar kitokia planavimo metodika bei apžvelgta skirtinga renginių organizavimo ir
vertinimo praktika.

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.

ĮGYVENDINIMAS

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.

VERTINIMAS

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 išsikelimas nėra itin
paplitusi praktika, o jei tau tokie tikslai iškeliami - beveik visada tikslas tiesiog būna būti
paminėtiems žiniasklaidos priemonėse; bet retais atvejais numatoma ir koks siekiamas sklaidos
dydis, kokios reikiamos komunikacijos kryptys, kokioje spaudoje ir kokios žinutės turi pasirodyti.

KOMUNIKACIJA

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).


