
Užsienio šalyse galima rasti sprendimų, 
konkrečiai sprendžiančių viešojo sektoriaus 

renginių kokybės, rezultatų ir poveikio 
matavimo trūkumo problemą. 

  

Apžvelgtos 9 gerosios užsienio praktikos iš 4 šalių bei Europos Komisijos. Išryškinti trys 
įsitraukimo į viešojo sektoriaus renginių vertinimą lygmenys – pirmasis žingsnis sukuriant ir 
įdiegiant įrankius viešojo sektoriaus renginių vertinimui atlikti, antrasis – kuriant renginių 
strategijas bei pritaikant tarptautinius standartus, bei trečiasis – įsteigiant už renginių 
vertinimą atsakingą instituciją ar departamentą. 

VIEŠOJO SEKTORIAUS RENGINIŲ  
NAUDOS IR REZULTATŲ MATAVIMO 
EFEKTYVINIMAS, SIEKIANT DIDINTI 
ŠALIES ŪKIO KONKURENCINGUMĄ 

Užsienio šalių analizė 

Lietuvos v iešojo sektor iaus rengin ių 
efektyvumo ir kokybės klausimas bendrąja 
prasme yra tampriai susijęs su renginių 
industrijos Lietuvos privačiajame sektoriuje 
išsivystymo stoka, renginių organizavimo, 
koordinavimo bei vertinimo kompetencijų bei 
šios srities profesionalų trūkumu, privataus 
sektoriaus renginių organizavimo bei vertinimo 
paslaugas teikiančių įmonių stygiumi bei 
renginių industrijos Lietuvoje ir visame Baltijos 
regione nedinamiškumu.  
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Pažengusių šalių praktikos: į ką galime lygiuotis 

UŽSIENIO ŠALIŲ ANALIZĖS 
REZULTATAI 

Labiau savo viešojo sektoriaus renginių vertinimo srityje pažengusios valstybės, kaip Naujoji 
Zelandija, turi atskirą skyrių ministerijoje arba nepriklausomą instituciją, kuri atsakinga už viešojo 
sektoriaus organizuojamų ar finansuojamų renginių vertinimą, vertinimo stebėseną, duomenų 
kaupimą ir bendro paveikslo šalyje analizę. Tokios institucijos kaip Europos Komisija savo 
kuruojamoms renginių programoms taip pat priskiria programos ir renginių kokybės ir poveikio 
vertinimo funkcijas visą programą kuruojančiai agentūrai. Taikomi integruoti, renginio 
organizatorius įtraukiantys vertinimo metodai, vykdomas tiek vidinis, tiek išorinis vertinimas. 

Mažiau resursų reikalaujantys sprendimai 

Nesant vienai už renginius ar renginių programas atsakingai institucijai viešajame sektoriuje, 
renginių kokybes, rezultatų ir poveikio vertinimas užtikrinamas kitais būdais - kuriant nacionalines 
ir regionines renginių strategijas, mezgant partnerystes bei dalinantis vertinimo kompetencijomis 
tarp universitetų, viešojo ir privataus sektorių, pritaikant tarptautinius standartus bei siūlant įvairias 
su vertinimu susijusias konsultacijas, paslaugas ar įrankius viešojo sektoriaus institucijoms bei 
privatiems renginių organizatoriams. Tai praktikos, kurios dažnos Jungtinėje Karalystėje. 

Judant teisinga kryptimi: nuo ko pradėti 

Remiantis užsienio šalių praktikomis, Lietuvos viešojo sektoriaus renginių vertinimu tobulinti, 
siekiant išnaudoti jų potencialą, siūloma žengti pirmąjį žingsnį – sukurti reginių planavimo bei 
vertinimo įrankius juos organizuojantiems, pritaikomus įvairiausio dydžio ir paskirties viešojo 
sektoriaus renginiams.  

Rekomendacija 

Pirmas svarbus žingsnis judant link šalies viešojo sektoriaus renginių kokybės, rezultatų ir 
poveikio matavimo ir užtikrinimo - renginių planavimo bei vertinimo įrankiai juos 
organizuojantiems. Tokie įrankiai bei siūlomi vertinimo metodai turėtų būti pakankamai 
universalūs, tačiau kartu ir suteikti pakankamai laisvės ir galimybių juos pritaikyti įvairiausio dydžio 
ir paskirties viešojo sektoriaus renginiams. Tokie įrankiai taip pat prisideda prie renginių vertinimo 
viešajame sektoriuje kompetencijų ugdymo, sudaro pagrindą informacijos apie renginius 
kaupimui, problemų bei trūkumų identifikavimui, padeda susidaryti bendrą renginių viešajame 
sektoriuje vaizdą, išryškinti problemines sritis. Tokio tipo informacija gali tapti atspirties tašku, 
supratus problemos mastą, ją efektyviai spręsti. Suomija bei Australija šį žingsnį jau žengė. 


