
Viešojo sektoriaus renginių vertinimas

Renginių vertinimo įrankiai



Lietuvos viešojo sektoriaus renginių vertinimui tobulinti, siekiant išnaudoti jų potencialą, siūlomas
žengti pirmasis žingsnis – naudotis renginių planavimo bei vertinimo įrankiais, pritaikomais
įvairiausio dydžio ir paskirties viešojo sektoriaus renginiams. Žemiau pateikiami užsienio
praktikomis paremti ir Lietuvai adaptuoti įrankiai, prisidėsiantys prie renginių vertinimo viešajame
sektoriuje kompetencijų ugdymo, ir sudarysiantys pagrindą informacijos apie renginius
surinkimui, trūkumų identifikavimui, bendro vaizdo susidarymui apie renginius viešajame
sektoriuje bei probleminių sričių išryškinimui. Sukaupta ir išanalizuota tokio tipo informacija gali
tapti atspirties tašku žengti tolimesnius žingsnius – parengti regionines bei nacionalinę renginių
strategijas, teikti specializuotą renginių vertinimo viešajame sektoriuje pagalbą ar galiausiai
paskirti už tai atsakingą instituciją ar departamentą.

KONTEKSTAS

VERTINIMO ĮRANKIAI

Renginio vertinimas yra integruotas procesas, kuris prasideda dar renginio planavimo etape ir
tęsiasi renginiui vykstant bei jam pasibaigus. Planuojant renginį turi būti apgalvotas vertinimo
tikslas, studijų klausimai, tinkamiausi metodai bei kokių resursų vertinimo įgyvendinimui reikės.
Žemiau pateikiami adaptuoti renginio vertinimo įrankiai, kurių taikymas padės susiplanuoti
integruotą renginio vertinimo procesą.

Šie įrankiai skirti viešojo sektoriaus organizuojamų bei finansuojamų renginių organizatoriams ir
pritaikyti praktiniam naudojimui planuojant ir įgyvendinant renginio ar renginių programos
vertinimą, tačiau taip pat yra pakankamai universalūs naudoti kaip bet kokių kitų renginių
vertinimo studijų pagrindas. Rekomenduojama įrankiais naudotis kaip atspirties tašku planuojant
ir įgyvendinant vertinimo studiją ir atitinkamai įrankius adaptuoti atskiru atveju, nes kiekvienas
renginys yra individualus ir reikalauja skirtingos apimties ir pobūdžio vertinimo studijos.

Šis dokumentas yra JPP Kurk Lietuvai Ievos Česnulaitytės ir Gretos
Juodokaitės vykdomo projekto ,,Viešojo sektoriaus renginių naudos ir
rezultatų matavimo efektyvinimas, siekiant didinti šalies ūkio
konkurencingumą” dalis.

Daugiau informacijos: http://kurklt.lt/projektai/viesojo-sektoriaus-renginiu-naudos-ir-
rezultatu-matavim-efektyvinimas/
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• Pasitikrinkite savo
renginio tikslą

• Susipažinkite su
pagrindinėmis
vertinimo
studijomis

• Pasirinkite
vertinimo studijas, 
kurias vykdysite

• Susiplanuokite
vertinimą

• Įvertinkite renginį

• Panaudokite
gautas įžvalgas
renginiui tobulinti, 
renginio biudžetui
ir naudai pagrįsti

1 žingsnis (3-21 psl.) 2 žingsnis (22-26 psl.) 3 žingsnis

KAIP NAUDOTIS ĮRANKIŲ RINKINIU
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Įvykdžius renginių vertinimo analizes, tinkamai įvykdytos jos tampa puikiais resursais renginių
organizatoriams, renginius finansuojančioms institucijoms ir kitiems suinteresuotiems asmenims.

RENGINIO ORGANIZATORIAI
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Kodėl naudinga vertinti renginių rezultatus?

Renginio organizatoriai yra pirminiai ir tiesioginiai renginio vertinimo analizės naudotojai.
Atsižvelgiant į analizės išvadas jie tobulina renginį, jo formatą bei kokybę. Taip pat gaudami
atgalinį ryšį apie renginį jie tobulina savo kaip renginius organizuojančiųjų, kompetencijas. Idealiu
atveju, jei pasikartojančio renginio vertinimas vyksta periodiškai, renginio vertinimo rezultatai
kaupiami ir stebima, kaip jie keičiasi padarius pakeitimus renginio formate, pasikeitus temai,
biudžetui ir kita. Turint tokią duomenų bazę tampa nesudėtinga prognozuoti renginio sėkmę,
dalyvių skaičių, identifikuoti silpnąsias vietas ir jas greitai pataisyti, tiksliai numatyti rizikas ir
biudžetą bei palaipsniui judėti link vis geresnių rezultatų.

Taip pat renginio vertinimo metu gautos įžvalgos ir rezultatai apie renginio kokybiškumą,
efektyvumą, naudą visuomenei ir sugebėjimą įgyvendinti iškeltus tikslus gali būti naudojami kaip
argumentai prašant renginio finansavimo kitais metais, įrodant renginio organizatorių
kompetenciją ir sugebėjimus, išryškinant renginio svarbą siekiant valstybės tikslų, įgyvendinant
uždavinius bei prisidedant prie visuomenės gerovės.

Periodiškas informacijos kaupimas ir analizavimas praturtina organizacinę atmintį, kuria vėliau
gali pasinaudoti darbuotojai, o tokiu būdu keliama visų darbuotojų organizuojančių renginius
kompetencija. Kadangi viešojo sektoriaus institucijose renginius organizuoja įvairūs skyriai,
svarbu užtikrinti, kad patirtimis dalinamasi tarp skyrių, o platesniu mastu ir tarp skirtingų
institucijų, kurios supažindina su savo gerosiomis praktikomis. Tai padėtų išpildyti bendra
elektroninė erdvė ar visiems prieinamas internetinis tinklalapis, o visa informacija vienoje vietoje
padėtų nupiešti ir bendrą vaizdą viešojo sektoriaus institucijų organizuojamų renginių.

Rengiant didelius renginius ar renginių programas, atliktas jų vertinimas parodo daug svarbių
įžvalgų, sėkmės ir nesėkmės istorijų. Rengiant didelius renginius gimsta nauji metodai ir naujos
praktikos, kaip renginius organizuoti, stebėti ir vertinti. Renginio organizavimo komandos
sukaupta nauja patirtis ir žinios tampa labai vertingos kitiems, organizuojantiems renginius
viešajame sektoriuje. Tokiais atvejais geroji praktika yra iš anksto numatyti lėšų ne tik renginio
vertinimui atlikti, bet ir leidiniui, knygai ar vertinimo ataskaitai išleisti, publikuoti bei skleisti.
Puikus pavyzdys galėtų būti Lietuvos pirmininkavimas Europos sąjungos tarybai 2013 metais. Ši
didelio masto programa buvo ne tik įvertinta, bet buvo išleistas penkių knygų komplektas,
detaliai aprašantis organizacines patirtis bei rezultatus: viena knyga skirta programos
įgyvendinimui, taip pat planavimui ir organizavimui, komunikacijai, parlamentiniam matmeniui
bei susitikimams. Šios knygos išdalintos kitoms viešojo sektoriaus institucijoms pasimokyti iš
sukauptos gerosios patirties ir pritaikyti kasdieniame darbe.



RENGINĮ FINANSUOJANTI INSTITUCIJA

SIEKIANT AUKŠTESNIO LYGMENS

Siekiant užtikrinti renginių vertinimo kokybę, skaidrumą, vientisumą ir gautų rezultatų
patikimumą bei pakelti vertinimo procesą į aukštesnį lygmenį, į vertinimo procesą turėtų
įsitraukti nepriklausomas vertintojas. Nepriklausomu vertintoju gali tapti laisvai samdomas
ekspertas, iš šalies įvertinantis renginio rezultatus ir vertinimo proceso objektyvumą. Tokią rolę
taip pat gali turėti lėšas renginiui skirianti institucija, įsitraukianti į vertinimo procesą (pavyzdžiui,
gavusi renginio organizatorių pateiktus reikiamus duomenis įvykdytų numatytą renginio analizę,
atsiųstų stebėtoją į renginį ir kitais alternatyviais būdais).
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Kodėl naudinga vertinti renginių rezultatus?

Sprendimų priėmėjai, viešajame sektoriuje vertinantys galimybę finansuoti vieną ar kitą renginį,
gali remtis konkrečiais renginio rezultatais ir atnešta nauda bei įgyvendinimo kokybe
sprendžiant, ar finansuoti jį ar panašaus tipo renginį kitais metais. Taip pat dar planavimo
būsenoje renginys, numatantis resursus ir planą vertinimui, parodo skaidrumo ir kokybės siekį,
išsikelti pagrindiniai renginio veiklos vertinimo rodikliai iš anksto parodo, ko iš renginio galima
tikėtis, kas yra juo siekiama, bei stebėti, ar tai galiausiai įgyvendinama.

STRATEGIŠKAI PLANUOJANT INSTITUCIJOS VEIKLAS

Institucijai ruošiant naują veiklos planą metams ar ilgesniam laikotarpiui galima atsižvelgti į
priemonių efektyvumą, pasiektus rezultatus ir kokybę. Vertinimo studijos įvairiapusiškai parodytų
sėkmingus ir nesėkmingus renginius bei kokie renginių formatai yra tinkamiausi pasiekti išsikeltus
tikslus. Tuomet galima spręsti, kokių renginių reikia daugiau, o kurių vertėtų atsisakyti,
įgyvendinant įvairius uždavinius ir prioritetus pagal institucinius veiklos planus.



Renginio tikslų išsikėlimas

Tikslo išsikėlimas yra vienas iš pirmų svarbių žingsnių planuojant renginį, o išsikelti renginio tikslą
gali padėti klausimai žemiau.

Atsakykite į šiuos klausimus:
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1 ŽINGSNIS  - IŠSIKELTI TINKAMĄ TIKSLĄ

Tikslo Išsikeltas renginio tikslas gali būti priskirtas vienai iš šių kategorijų. Kuriai? Šios kategorijos
parodo siekiamos padaryti renginio auditorijai įtakos intensyvumą nuo mažo (informuoti) iki didelio
(įgalinti).

Pavyzdžiui, jei organizuojamas renginys prisideda prie platesnio strateginio tikslo - skatinti Lietuvos
eksportą - įgyvendinimo, konkretus renginys kaip priemonė šiam tikslui siekti gali išsikelti įvairius
tikslus ir turėti skirtingas funkcijas. Visų pirma renginys gali siekti informuoti verslininkus apie
eksporto galimybes ir jiems prieinamus eksporto skatinimo įrankius. Taip pat renginys gali suburti
sprendimų priėmėjus ir formuoti jų nuomonę apie eksporto skatinimo būtinybę. Taip pat renginys
gali būti dirbtuvės su eksporto skatinimu dirbančiais ir verslininkus šia tema konsultuojančiais
institucijų specialistais bei siekti suteikti papildomus šios srities įgūdžius. Galiausiai renginys gali
suburti vienos srities verslininkų tinklą (pvz.: klasterį), apimantį kelias šalis, kuris taptų platforma
eksporto augimui ir tokiu būdu įgalinti tos srities verslininkus didinti savo prekių eksportą.

Ko konkrečiai siekiate šiuo renginiu?
Galvokite apie priežastis, kodėl renginys egzistuoja, kokia jo, kaip priemonės, funkcija
(informuoti, sutelkti, įtikinti auditoriją, švęsti ir kita.)

1

Kuo grindžiate šio renginio poreikį?2

Kaip renginys prisideda prie programos tikslų ir uždavinių išpildymo?
Svarbu, jeigu renginys yra dalis programos, išpildančios strateginius tikslus. Čia galvokite 
apie tokius tikslus kaip eksporto skatinimas, visuomenės pilietiškumo ugdymas ir kita.

2.1

Kas yra renginio auditorija?3

Kokie yra renginio auditorijos poreikiai ir lūkesčiai?3.1

Kas apibrėžia ir parodo renginio sėkmingumą? Kaip bus matuojama sėkmė?
Kokiais įrodymais grindžiant bus galima teigti, kad renginys yra sėkmingas.4

Įgalinimas
Įgūdžių

suteikimas
Nuomonės
formavimas

Informavimas



Naudojantis S.M.A.R.T. metodu galima pasitikrinti iškeltą renginio tikslą, jį detalizuoti,
konkretizuoti.

S.M.A.R.T. metodas

• Specific – konkretus, siaurai apibrėžtas.

• Measurable – išmatuojamas.

• Achievable – pasiekiamas.

• Relevant – prasmingas.

• Timely – apribotas laiku.

Kaip sužinoti, ar renginio tikslas protingas (angl. SMART)? Užduokite šiuos klausimus:

• S – ar tiksliai ir su visomis detalėmis žinote, kaip atrodo pasiektas tikslas?

• M – ar galite bet kuriuo momentu išmatuoti savo progresą? Kaip nuspręsite ar pasiekėte
tikslą?

• A – ar turėdami omenyje dabartinę situaciją, galite jį pasiekti?

• R – ar prasminga ir verta šio tikslo siekti, siekti dabar ir tokiomis priemonėmis?

• T – kada tikslas turi būti pasiektas?

Taigi, tikslų išsikėlimas yra labai svarbus etapas renginio planavime, o pasitelkus SMART metodiką
galima tikslus sukonkretizuoti. Galiausiai, įvykus renginiui, atsigręžiama į iškeltus tikslus ir tuomet
vertinama, ar jie buvo pasiekti, ar ne ir ar renginys buvo sėkmingas, ar ne. Todėl planavimo
pradžioje svarbu skirti pakankamai dėmesio tikslų išsikėlimui. Pilnas renginių organizavimo ciklas
susideda iš renginio planavimo, įgyvendinimo ir vertinimo, todėl logiška, kad vertinimo dalis
atsispindi ir renginio tikslų išsikėlimo momentu.
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2 ŽINGSNIS – PASITIKRINTI RENGINIO TIKSLĄ 

Identifikavus, kuriai kategorijai priklauso organizuojamo renginio tikslas, lengviau pasirinkti renginio
rezultatų ir poveikio vertinimo studijos dydį (apimtį ir gilumą) bei rekomenduojamus naudoti
metodus ir įrankius. Siekiant informuoti žmones ir norint išsiaiškinti, ar šis tikslas pasiektas, pakaks
paprastos visuomenės ar renginio dalyvių apklausos, tačiau norint sužinoti, ar pavyko įgalinti renginio
dalyvius ir ar suteikti jiems naujų įgūdžių, prireiks vykdyti išsamius interviu praėjus ilgesniam
laikotarpiui.

Be to, identifikavus, kuriai kategorijai priklauso organizuojamo renginio tikslas, lengviau suvokti, koks
renginio auditorijos prognozuojamas įsitraukimo lygmuo bei kiek pastangų siekiamam įtakos
intensyvumui pasiekti reikės.

Renginio tikslų išsikėlimas



Vertinimo studijos bei metodai pagal poreikį 

Išsikėlus renginio tikslus, kitas būtinas žingsnis renginio vertinimo planavime yra sprendimas dėl
vertinimo studijos. Renginio organizatoriui reiktų apsvarstyti, kokios informacijos reiktų prieš renginį
dar renginio planavimo etape ir kokia studija padės surinkti įrodymus, parodančius, kad renginys
buvo sėkmingas, kokybiškas ir pasiekė savo tikslus. Priklausomai nuo informacijos poreikio, įvairios
studijos gali padėti surinkti norimą informaciją. Apie įvairius įrankius pateikiama informacija žemiau.
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*Vilniaus konferencijų biuro duomenimis nedideliais renginiais laikomi iki 100 žmonių suburiantys
renginiai, vidutiniais - suburiantys nuo 101 iki 500 žmonių, dideliais - nuo 500 žmonių.

PritaikomumasĮrankis arba metodasJei norite sužinoti:

Ar jūsų įstaiga pajėgi 
suorganizuoti 
planuojamą renginį ? 
Ar verta renginį rengti 
esamame kontekste?

1. Galimybių studija
(angl. feasibility study)

• Ypač naudinga organizuojant 
naują renginį ar keičiant 
renginio mastelį/formatą.

• Padeda apsispręsti, ar renginį 
organizuoti patiems, ar 
samdyti renginių organizavimo 
specialistus

Kokia buvo jūsų 
renginio įgyvendinimo 
kokybė?

3. Kokybės įvertinimo studija
(angl. quality assesment)

• Naudinga ir 
rekomenduojama visiems 
renginiams be išimties

Prieš organizuojant sėkmingą ir efektyvų renginį 

Renginio vertinimas jo eigoje ir po renginio

Kokios galimybės 
atsiveria bei grėsmės 
kyla rengiant renginį?

2. SSGG analizė
(angl. SWOT) 

• Ypač naudinga organizuojant 
naują renginį ar keičiant 
renginio mastelį/formatą

Jei norite sužinoti: Įrankis arba metodas Pritaikomumas

• Naudinga ir 
rekomenduojama visiems 
renginiams be išimties

4. Renginio tikslų 
įgyvendinimo studija

Ar pasiekėte renginio 
tikslą, uždavinius?

Kokia buvo jūsų 
renginio žinutės 
sklaida?

5. Komunikacijos 
rezultatų studija

• Labiausiai naudinga ir 
rekomenduojama renginiams, 
siekiantiems žinutės sklaidos, 
visuomenės dėmesio 

6. Poveikio vertinimo 
studija (angl. impact 

assesment)

• Rekomenduojama 
dideliems* renginiams arba 
renginių programoms 

Kokį platesnį poveikį 
visuomenei padarė 
jūsų renginys? 

Galutinis produktas: 7. Vertinimo planas



Vertinimo studijos gylio nustatymas 

Renginio vertinimų būna įvairių, taikomi skirtingi metodai bei kiekvienam renginiui individualiai
sprendžiama, kokia, kokios apimties bei gylio studija bus atliekama. Vertinimo apimtis - tai kiek ir
kokių vertinimo studijų bus vykdoma. Vertinimo studijos gylis - tai kaip išsamiai kiekviena studija bus
atliekama. Pagal informacijos poreikį nusprendus kaip turėtų būti vertinamas renginys, tolimesni
klausimai dėl studijos apimties ir gilumo gali būti atsakyti apsvarsčius įvairias renginio ,,sudedamąsias
dalis”. Renginio tikslas yra vienas iš pagrindinių veiksnių, lemiančių sprendimą dėl studijos gilumo,
tačiau sprendimui įtakos turi ir tokie veiksniai, kaip renginio auditorija, formatas bei biudžetas. Šiuos
renginio veiksnius turi įvertinti renginio organizatorius ir nuspręsti, kokio gilumo ir apimties
vertinimo reikės organizuojamam renginiui, o tolimesni klausimai, pavyzdžiui, kokie resursai yra
reikalingi vertinimui, koks iškeltas analizės klausimas ir kokių įrodymų ieškoma, yra atsakomi
vertinimo plano sudarymo metu. Toliau pateikiamas sąrašas, kuriame išvardinami įvairūs veiksniai,
kuriuos apsvarsčius galima apsispręsti dėl atitinkamo vertinimo būdo.
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VEIKSNIAI, LEMIANTYS VERTINIMO STUDIJOS GYLĮ

Kiekvienu atveju skirtingi kintamieji turi skirtingą įtaką ir reikšmę, todėl kartais net ir vienas
veiksnys gali turėti lemiamą įtaką dėl vertinimo būdo pasirinkimo.

Renginio tikslas
Siekiamos padaryti renginio auditorijai suinteresuotoms šalims 
įtakos intensyvumas

Renginio mastelis ir auditorija
Žmonių skaičius bei profilis

Renginio liečiama tema
Temos aktualumas bei jautrumas, paliečiamos grupės

Renginio periodiškumas
Vienkartinis, pasikartojantis

Renginio formatas
Diskusija, konferencija ir kita.

Pagrindinis veiksnys:

Kiti veiksniai:
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Renginio formatas

Renginio tikslas

Renginio mastelis ir auditorija

Renginio liečiama tema

Renginio periodiškumas

Pavyzdžiui, rengiant 500 žmonių konferenciją gali atrodyti, jog reikės gilaus tyrimo renginio
rezultatams įvertinti. Tačiau, nors žmonių dalyvavo nemažai, jeigu konferencijos tikslas tebuvo
informuoti juos apie teisės akto pakeitimus, norint sužinoti ar pavyko tai padaryti pakaks trumpos
elektroninės apklausos. Tačiau gali būti ir taip, kad rengiate vos 10-ties sprendimų priėmėjų
susitikimą, tačiau tikslas - pakeisti jų nuomonę svarbia tema. Tuomet, norint išsiaiškinti, ar tai
pavyko padaryti, gali prireikti individualių susitikimų su šiais asmenimis bei papildomos
komunikacijos priemonių analizės, norint įsitikinti, kaip jie šia tema pasisakė žiniasklaidos kanaluose.
Taigi, renginio dalyvių skaičius yra vienas iš veiksnių, o renginio tikslas yra itin svarbus veiksnys,
todėl kiekvienu atveju reikia apsvarstyti šiuos veiksnius lemiančius vertinimo studijos pasirinkimą.

Renginio tema, jos jautrumas ir aktualumas tikslinei grupei ar plačiajai visuomenei taip pat
sąlygoja vertinimo studijų pasirinkimą. Pavyzdžiui, renginyje liečiant tokias temas kaip tos pačios
lyties partnerystė reikės gilesnio ir individualesnio tyrimo norint išsiaiškinti, ar dalyvavusieji
susiformavo nuomonę, kurios siekėte, lyginant su renginiu, kuriame diskutuota apie naujo baseino
Vilniuje statybą.

Rengiant periodiškai pasikartojančius renginius rezultatų vertinimas itin naudingas net ir
nedideliems renginiams, todėl pravartu vykdyti išsamų vertinimą – bent kelias vertinimo studijas:
tikslų įgyvendinimo, kokybės, komunikacijos ir poveikio. Kas kartą vykdomas vertinimas leidžia
tobulinti būsimus renginius, taip pat pastebimos tendencijos, padedančios lengviau apsispręsti,
kuriuos komunikacijos kanalus rinktis, kur bei kada geriausia rengti renginį, ką kviesti, kiek laiko
pasilikti jo įgyvendinimui ir koks jo poveikis visuomenei ar ekonomikai. Taigi, didžiulių renginių
poveikio vertinimas atrodo natūralus, tačiau ir periodiškumas gali lemti išsamios analizės poreikį.

Renginio formatas taip pat gali padiktuoti patogiausius renginio vertinimo būdus. Nuotolinei video
konferencijai vertinti patogiausia bus elektroninė apklausa, seminaro pobūdžio renginyje
paprasčiausia būtų jo pabaigoje padaryti atsiliepimų ir pastebėjimų sesiją, na o mokymų efektyvumą
galima tikrinti praėjus šiek tiek laiko ir darant išsamią apklausą apie naujų įgudžių pritaikymą.

Renginio mastelis ir auditorija



Renginių vertinimo įrankiai: prieš renginį
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Galimybių studija 
(angl. feasibility study)

Prieš nusprendžiant ar rengti renginį, organizatoriui reikia atsakyti į keletą klausimų:

• Kiek renginio formatas ir idėja atitinka renginiui keliamus tikslus?
• Kiek realu yra įgyvendinti planuojamą renginį?
• Ar verta renginį rengti esamame kontekste?
• Ar jūsų įstaiga pajėgi suorganizuoti planuojamą renginį?
• Ar renginį organizuoti patiems, ar samdyti renginių organizavimo specialistus?

Galimybių studija padeda tai įvertinti. Ji susideda iš daugelio aspektų, kuriuos reikia apsvarstyti - tai
rinkos analizės, finansinio bei resursų įvertinimo mišinys. Kalbant apie stambius renginius, galima
atlikti pirminę galimybių studiją, kuri atsižvelgtų tik į resursų ir finansinius aspektus, o po to, jei
studija pasiteisino, vykdyti gilesnę. Tokia galimybių studija naudinga ir norint pagrįsti renginio
įgyvendinamumą ieškant finansavimo.
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Finansinės galimybės

• Subalansuotas renginio biudžetas 
• Prieinami finansiniai resursai bei parama išlaidoms padengti
• Pakankami finansiniai resursai įgyvendinti renginį tokiu lygmeniu, jog dalyvių 

lūkesčiai būtų pateisinti

Vietos ir įrangos galimybės

• Galimybė planuojamu laiku gauti reikiamas patalpas, įrangą bei paslaugas 
• Galimybė patenkinti infrastruktūros poreikius
• Pakankama patalpų talpa ir pajėgumai priimti numatytą skaičių žmonių

Personalas ir savanoriai 

• Pakankami renginio organizatoriaus(-ų) vadybos ir organizavimo įgūdžiai
• Pakankamai galimybių pasitelkti savanorius, personalą, paslaugas teikiančias 

įmones į pagalbą 

PRIKLAUSOMAI NUO RENGINIO , REKOMENDUOJAMA ĮVERTINTI ŠIUOS ASPEKTUS

Galimybių studijos pavyzdys: http://www.gibsonschamber.com/pdf/StreetFestivalFeasibilityStudy.pdf

http://www.gibsonschamber.com/pdf/StreetFestivalFeasibilityStudy.pdf
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Galimybių studija vykdoma atsižvelgiant į renginio mastelį, ar jis organizuojamas pirmą kartą bei
kitus aspektus. Nedideliam renginiui pakanka apmąstyti pagrindinius įgyvendinamumo aspektus,
didesniam gali prireikti ir išsamios analizės, apžvelgiančius ir kitus aspektus.

Rizikos

• Galimas renginio neigiamas poveikis aplinkiniams gyventojams ar darbuotojams 
• Rizikos (fizinės, finansinės ir kita) organizatoriams bei dalyviams 
• Rizika nepasiekti iškeltų renginio tikslų
• Aplinkosauginės rizikos

Laiko galimybės

• Galimybės numatytu renginiui metu surinkti norimą skaičių dalyvių
• Kiti tuo pačiu metu vykstantys renginiai, galintys apsunkinti pastangas surinkti 

reikiamą auditoriją 
• Itin svarbu įvertinti galimybes sėkmingai įgyvendinti renginį per iki planuojamos 

renginio datos likusį laiką.

Rinkodaros ir komunikacijos galimybės

• Reikiami žmogiškieji, finansiniai ar kitokie resursai reikalingi išpildyti 
komunikacijos planą

• Galimybės pasiekti tikslinę auditoriją
• Galimybės iškomunikuoti apdorotą informaciją apie renginio rezultatus 

Politinis bei visuomenės palaikymas

• Pakankamas politinis palaikymas renginiui 
• Pakankamas visuomenės palaikymas renginiui



Stiprybių ir silpnybių, galimybių ir grėsmių (SSGG) analizė 
(angl. SWOT)

SSGG - tai planavimo įrankis, naudojamas identifikuoti ir vystyti konkurencinius pranašumus.
Naudojama renginių planavimui, SSGG analizė padeda pastebėti silpnąsias vietas, kurių rizikas
galima sumažinti iš anksto pasiruošus nenumatytiems atvejams, kad renginys praeitų kuo
sklandžiau. SSGG analizė papildo galimybių studiją, bei yra patogus ir paprastas įrankis.

Įvertinkite už renginio organizavimą bei koordinavimą atsakingos komandos stiprybes bei
silpnybes, o taip pat ir kitų svarbių renginio komponentų, tokių kaip saugumas, vieta, komunikacija
ir kita. Tuomet naudokitės šia informacija tobulinant renginio planą ir išryškinant sritis ir darbus,
kuriems reikės daugiau dėmesio. Pavyzdžiui, jei renginiui organizuoti pasitelkiate savanorių ar
mažai apie renginių organizavimą žinančių žmonių, apsvarstykite galimybę prieš pradedant veiklą
juos apmokyti pagrindinių įgūdžių, bei įtraukite šį aspektą į renginio planą.

Įvertinkite galimybes ir grėsmes, susijusias su renginiu, peržvelgiant patalpas, išlaidas, dalyvius bei
kitas svarbias renginiui dalis, kurios stipriai veikia renginio kokybę ir sėkmę. Naudokitės šia SSGG
analizės dalimi tobulinant renginį išnaudojant galimybes bei pasirūpinant grėsmių pažabojimu.

13

Stipriosios pusės Silpnosios pusės

Galimybės Grėsmės

GALIMYBĖS IR GRĖSMĖS

STIPRYBĖS IR SILPNYBĖS

2

• Resursai 
• Komandos patirtis
• Organizatorių įgūdžiai
• Saugumas
• Vieta
• Susisiekimas
• Patalpos
• Įranga
• Technologijos
• Rėmėjai
• Išlaidos
• Dalyviai
• Tema
• Laikas
• Komunikacija
• Oro sąlygos
• Konkurencija
• Ir kita

Prieš rengiant renginį, o ypač naują, ar keičiant renginio mastelį/formatą, svarbu suvokti kylančias 
rizikas bei atsirandančias galimybes. Norint išsiaiškinti, Kokios galimybės atsiveria bei grėsmės kyla 
rengiant renginį, rekomenduotina vykdyti SSGG analizę. 

SSGG/SWOT pavyzdžiai:
http://www.advantagekawarthalakes.ca/en/businessResources/resources/COKLMusicFeasibilityStudyPr
oposedDraftforAdoptionbyCouncil.pdf
http://www.kepa.lt/uploads/SWOT%20analysis%20report%20(Klaipeda).pdf (35-48 psl.)

http://www.advantagekawarthalakes.ca/en/businessResources/resources/COKLMusicFeasibilityStudyProposedDraftforAdoptionbyCouncil.pdf
http://www.kepa.lt/uploads/SWOT analysis report (Klaipeda).pdf


Renginių vertinimo įrankiai: eigoje ir po renginio
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Kokybės įvertinimo studija: renginio dalyvių pasitenkinimas
(turinio ir organizacine prasme)

Renginio įgyvendinimo kokybė bei organizacinės detalės labai prisideda prie jo sėkmės ir
efektyvumo. Taip pat gebėjimas įrodyti aukštą renginio kokybę padeda užsitikrinti renginio
finansavimą. Jei renginio eiga sklandi, dalyviams patogu ir jie patenkinti materialia aplinka,
pagrindiniai renginio tikslai siekiami efektyviau, jų siekimui trikdžių nekelia techninės detalės. Norint
užtikrinti, jog organizuojamas renginys atitinka kokybės standartus, ir sužinoti, ką galima patobulinti,
rekomenduojama įvertinti renginio kokybę įvairiais aspektais.
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Šiems aspektams išsiaiškinti galima naudotis įvairiomis priemonėmis: vykdyti renginio dalyvių 
interviu, vykdyti apklausas, stebėti dalyvių elgseną renginio metu bei kitais priede Nr. 1 siūlomais 
metodais.

Pavyzdžiui, norint išsiaiškinti dalyvių pasitenkinimą kasmet rengiama švietimo konferencija, galima 
paruošti elektroninį ar popierinį klausimyną ir paprašyti dalyvių jį užpildyti konferencijai pasibaigus. 
Įvertinti kokybei į klausimyną gali būti įtraukti tokie klausimai:

• Ar renginio vieta ir patalpos buvo patogios?
• Data ir laikas buvo patogūs?
• Ar prieš konferenciją jums buvo suteikta pakankamai informacijos apie tai, kas laukia renginyje?
• Ar renginyje viskas vyko sklandžiai?
• Ar likote patenkintas renginio pranešėjais ir dalyviais?
• Ar renginio formatas buvo tinkamas?

Surinkus atsakymus į šiuos duomenis ir juos išanalizavus, gausite vertingų įžvalgų apie jūsų renginio 
kokybę ir dalyvių pasitenkinimą, į kurias bus galima remtis tobulinant renginį kitais metais, siekiant 
pritraukti daugiau dalyvių ar pasiekti aukštesnio kokybės lygmens.

Dalyvių pasitenkinimas...

• pranešėjų profesionalumo 
lygmeniu

• renginio naudingumu

• renginio tema

• renginio suburta auditorija

• renginio formatu

• ir kt. 

Dalyvių pasitenkinimas...

• aptarnavimu registruojantis 
renginiui 

• aptarnavimu renginio metu

• renginio vieta, jos funkcionalumu

• renginio vietos lokacija

• patalpomis bei jų kokybe

• maitinimu ir jo kokybe

• renginio data ir trukme

• organizacija ir detalėmis

• suteikta informacija prieš, po 
renginio

• gauta verte už patirtas išlaidas

• ir kt. 

Organizaciniai aspektai
Turinio aspektai

Apklausos pavyzdys: 
https://www.surveymonkey.com/r/?sm=4wPopkmD5vN2dncusyUMXwDj6NGXK4fUkZBUOhEXmp4%3d
https://www.surveymonkey.com/r/?sm=b1TmInY3ppItHdBMFeeCn4efYXu6kTNG5xqHjUk4%2fO0%3d
http://www.questionpro.com/survey-templates/conference-feedback-and-evaluation-questionnaire/

https://www.surveymonkey.com/r/?sm=4wPopkmD5vN2dncusyUMXwDj6NGXK4fUkZBUOhEXmp4%3d
https://www.surveymonkey.com/r/?sm=b1TmInY3ppItHdBMFeeCn4efYXu6kTNG5xqHjUk4/O0%3d
http://www.questionpro.com/survey-templates/conference-feedback-and-evaluation-questionnaire/


Renginio tikslų įgyvendinimas

Vienas iš svarbiausių renginio sėkmės aspektų - renginio tikslų įgyvendinimas. Ar pasiekėte renginio tikslus
svarbu žinoti ne tik jums, bet ir visiems prisidėjusiems prie renginio ar jį finansavusiems. Išsikėlus tinkamus
(SMART metodika patikrintus) tikslus, jų įgyvendinimą sužinoti nesudėtinga:

1. Kiekvienam renginiui iškeltam tikslui nustatykite pagrindinius veiklos rodiklius (angl. KPI - key performance
indicator). Rodikliai turi apčiuopiamai įrodyti tikslo pasiektumą. Pagrindiniai veiklos rodikliai - individualūs
kiekvienam organizuojamam renginiui, nustatyti renginio organizatoriaus ir tiesiogiai atspindi renginio tikslus.
Taip pat išsikelti veiklos rodikliai priklauso ir nuo siekiamos padaryti renginio auditorijai įtakos intensyvumo*.

2. Numatykite, kokiu būdu surinksite informaciją, įrodančią pagrindinių veiklos rodiklių įgyvendinimą.
Informacija gali būti renkama skirtingais metodais: vykdant interviu, kuriant klausimynus bei vykdant apklausas,
vykdant dalyvių ir auditorijos stebėseną renginio metu ir kita.

Pavyzdžiui, jei programa siekia sukurti verslo mentorių tinklą, kuriame jauni verslai įgauna patirties iš patyrusių
verslininkių, tai konkretaus programos renginio tikslas galėtų būti supažindinti pradedančiuosius ir pažengusius
verslininkus ir sukurti jų poras. Tokiu atveju pagrindinis veiklos rodiklis galėtų būti renginio metu sukurtų naujų
mentorystės porų skaičius. Informacijos surinkimo būdas šiuo atveju galėtų būti dalyvių stebėsena ir porų
registravimas renginio metu, telefoniniai interviu su renginio dalyviais po renginio, elektroninė apklausa ar kiti
būdai.

Sekti renginio tikslų įgyvendinimą padės ši lentelė:
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*Siekiamos padaryti renginio auditorijai įtakos intensyvumas (žr. Renginio tikslų išsikėlimas)

Kuo 
matuojama

Pvz.: Supažindinti 
pradedančiuosius ir 
pažengusius 
verslininkus ir sukurti jų 
poras

Renginio metu: dalyvių 
stebėsena ir porų 
registravimas. 
Po renginio: interviu telefonu, 
elektroninė apklausa.

Renginio tikslas

Pagrindinis(-iai) veiklos 
rodiklis(-iai)

Informacijos surinkimo 
būdasKiek 

siekiama
Kiek 

pasiekta

Sukurtų naujų 
mentorystės 
porų skaičius

10 11



Renginiams, siekiantiems žinutės sklaidos bei visuomenės dėmesio, tinkamai išnaudota
komunikacija yra vienas iš svarbiausių renginio dėmenų, todėl svarbu turėti komunikacijos planą su
aiškiais tikslais, kurie prisideda prie renginio tikslų įgyvendinimo. 1 žingsnis – tai suderinti renginio ir
komunikacijos tikslus užtikrinant, kad komunikacija prisidės prie renginio tikslų įgyvendinimo (pvz.:
pritraukti dalyvių į renginį). 2 žingsnis – nusimatyti, kokia bus jūsų komunikacijos tikslinė auditorija
ir kokias būdais ją pasieksite. Pirminė tikslinė auditorija – tai grupė, kurią norite pasiekti bei paveikti.
Antrinė auditorija – tai asmenys, turintys įtakos pirminei tikslinei auditorijai.
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5 Komunikacijos rezultatų studija

Pvz.: Ugdyti 5-8 klasių moksleivių 
sąmoningumą apie Lietuvos istoriją, 
sprendžiant užduotis ir klausimus Lietuvos 
valstybės atkūrimo laikotarpio tematika.

Informuoti moksleivius apie protų kovų 
konkursą. 

Renginio tikslai Komunikacijos tikslai

1 Pirmas žingsnis – suderinti renginio bei komunikacijos tikslus

Pvz.:Pirminė tikslinė auditorija: 5-8 klasių 
moksleiviai.

Pvz.: Antrinė tikslinė auditorija: 5-8 klasių 
mokytojai

Sukurti Facebook tinklalapyje protų kovų 
puslapį, dalintis informacija apie renginį, 
skelbti rezultatus ir nugalėtojus. 

Perduoti kvietimą dalyvauti konkurse Švietimo 
ir mokslo ministerijai, paprašyti pasidalinti su 
mokyklomis

Tikslinė auditorija Strategija auditorijai pasiekti

2 Antras žingsnis – planuoti komunikaciją

Pagrindiniai veiklos rodikliai gali parodyti, ar suplanuoti komunikaciniai tikslai buvo pasiekti. Šioje
lentelėje pateikiami įvairūs pagrindinių veiklos rodiklių pavyzdžiai, kuriais galima matuoti jūsų
išsikeltų komunikacinių tikslų pasiektumą.

Komunikacijos vertinimo pavyzdys:
http://ec.europa.eu/dgs/communication/about/evaluation/documents/communication-evaluation-
toolkit_en.pdf
Patarimai apie įvairius marketingo ir komunikacijos įrankius: http://www.eventmanagerblog.com/measure/

http://ec.europa.eu/dgs/communication/about/evaluation/documents/communication-evaluation-toolkit_en.pdf
http://www.eventmanagerblog.com/measure/


Sklaidos tonas ir auditorijos įtrauktis
Kokybiniai rodikliai

Sklaidos apimtis
Kiekybiniai rodikliai

Renginio viešinimo
būdai

Žinių portalai ir el. 
spauda

straipsnių skaičius;
portalų, skelbusių straipsnius, 
populiarumas;
paminėjimų skaičius;
straipsnio vieta portale (tituliniame 
lape, subrubrikoje);
straipsnio rodymo trukmė;

portalų, kuriuose paskelbti 
straipsniai apie renginį, auditorija ir 
turinys;
straipsnio tonas;

Popierinė 
spauda

straipsnių skaičius;
leidinio populiarumas;

leidinio, kuriame išspausdintas straipsnis 
apie renginį, auditorija ir turinys;
straipsnio tonas;

Socialinės medijos 
Facebook, Linkedin, 

Twitter, Youtube, 
Instagram, Snapchat 

ir kt.

Paštas

Televizija

Radijas

Renginio/ organizacijos 
tinklalapis

Bendravimas
su žurnalistais

Viešinimas 
per partnerius

Leidiniai, plakatai, 
stendai

pamatymų skaičius;
paminėjimų skaičius;
pasidalinimų skaičius;
paskyros sekėjų skaičius; 

,,patinka” paspaudimų skaičius;
pasidalinimų skaičius;
komentarų skaičius ir tonas;
paminėjimų skaičius;
saitažodžio (#) panaudojimo skaičius;
nuotraukų ir nuorodų paspaudimų 
skaičius;
video pažiūrėjimų skaičius;
nukreipimų iš socialinės medijos kanalų 
į tinklalapį skaičius;
skaičius žmonių, susidomėjusių kvietimu 
į renginį Facebook platformoje;
žinučių skaičius;

gautų/išsiųstų laiškų/el. laiškų 
skaičius;

gautų laiškų/el. laiškų pobūdis ir tonas;

žiūrovų skaičius;
eterio valandų skaičius bei laikas;

laidos pobūdis, tonas, auditorija ir turinys;

klausytojų skaičius;
eterio valandų skaičius bei laikas;
laidos populiarumas;

skambinusių klausytojų skaičius ir užduotų 
klausimų tonas;
laidos pobūdis, tonas, auditorija ir turinys;

unikalių lankytojų skaičius;
tinklalapio pozicijos kaita paieškos 
sistemų rezultatuose;

naujų naujienlaiškio prenumeratorių 
skaičius; lankytojo laikas, praleistas 
tinklalapyje;

žurnalistų, atvykusių į renginį, 
skaičius; žurnalistų, pasinaudojusių 
jūsų pranešimu spaudai, skaičius;

informacija apie renginį įvairiais 
kanalais pasidalinusių partnerių 
skaičius; 

išdalintų leidinių skaičius, lauko 
reklamos stendų pasiekiamumas;

savarankiškai susidomėjusių bei 
skambinusių pasiteirauti informacijos 
žurnalistų skaičius ir klausimų tonas;

kanalų, kuriais partneriai pasidalino 
informacija apie renginį, pobūdis; 

lauko reklamos stendų stovėjimo vieta 
bei lankstinukų dalinimo vieta (kiek ji 
atitinka norimą pasiekti auditoriją); 
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Trečias žingsnis – įgyvendinti ir pamatuoti

3 žingsnis - įvertinti, ar suplanuoti komunikaciniai tikslai buvo pasiekti, pagal nusimatytus
pagrindinius veiklos rodiklius komunikacijai. Įvertinus komunikacinių tikslų įgyvendinimo sėkmę ir
interpretuojant surinktus duomenis galima palyginti, kurie renginio viešinimo būdai buvo
veiksmingiausi. Norint įvertinti, kuriais kanalais buvo pritraukta daugiausia tikslinių renginio dalyvių,
rekomenduojama vykdyti dalyvių apklausą renginio metu ar po jo.

Taip pat priede Nr. 2 rasite patarimus renginio komunikacijos planavimui laike.

3

Kuo 
matuojama

Pvz.: Informuoti 
moksleivius apie protų 
kovų konkursą 
facebook tinklalapyje

Facebook Analytics

Komunikacijos 
tikslas

Pagrindinis(-iai) veiklos 
rodiklis(-iai)

Informacijos 
surinkimo būdasKiek 

siekiama
Kiek 

pasiekta

Paskyros 
sekėjų 
skaičius

5000 3585



Poveikio vertinimo studiją rekomenduotina atlikti renginių programoms, vidutinio bei didelio masto
renginiams. Ji padės nustatyti, kokią įtaką jūsų renginys padarė visuomenei, ekonomikai bei aplinkai.
Tokia informacija naudinga norint pagrįsti renginio naudą bei finansavimą, suvokti jo sėkmingumą ir
galimos padaryti įtakos dydį bei kryptis. Dideli renginiai bei renginių programos turi didelį potencialą
gerinti šalies ekonomikos rodiklius, tobulinti visuomenę. Taip pat jie turi didesnę riziką neigiamai
paveikti aplinką, kurią svarbu sumažinti ir neigiamo poveikio išvengti.

Kaip ir kiekvienoje vertinimo studijoje, vertinant poveikį taip pat svarbu išsikelti individualius
vertinimui skirtus tikslus (ką norima išsiaiškinti) bei pagal juos formuoti poveikio studiją ir pasirinkti
naudojamus poveikį atskleisiančius rodiklius. Toliau pateikiami įvairių renginio poveikiui matuoti
naudojamų rodiklių pavyzdžiai, kuriuos galima pritaikyti formuojant poveikio vertinimo studiją.

Trijų poveikio tipų vertinimo metodas (angl. triple bottom line) susideda iš trijų vertinimo krypčių:
ekonominio, socialinio bei aplinkosauginio poveikio.
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6

Ekonominiai renginių poveikio rodikliai matuojami lengviausiai. Tai dažniausiai tiriamas renginių
poveikis, matomas iš įvairių ekonominių rodiklių kaitos. Dažniausiai didesnio mastelio renginiai bei jų
nešama ekonominė nauda būna susieta su renginio dalyvių turizmo sukuriama nauda, todėl čia gali
būti taikomi ir turizmo sukurtai ekonominei naudai įvertinti skirti metodai.

Poveikio vertinimo studija

EKONOMINIS POVEIKIS

Ekonominis

Socialinis

Aplinkosauginis
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Sociokultūriniai pokyčiai dažnai yra neapčiuopiami ir juos sunku objektyviai pamatuoti, taip pat
renginių socialinis poveikis nėra dažnai matuojamas arba matuojamas nepakankamai. Vis daugiau
viešojo sektoriaus renginių yra priemonė socialiniams tikslams įgyvendinti, taigi, vis aktualesnis ir
socialinio poveikio vertinimas. Norint išsiaiškinti ir pademonstruoti socialinį renginių poveikį ir
naudą, tam galima naudoti įvairius veiklos rodiklius. Žemiau pateikiami socialinio poveikio rodiklių
pavyzdžiai:

SOCIALINIS POVEIKIS

Pagrindiniai 
ekonominiai rodikliai, 
kuriuos pakankamai 
nesudėtinga įvertinti. 
Šie rodikliai padeda 
susidaryti įspūdį kokio 
dydžio potencialiai gali 
būti renginio 
ekonominis poveikis, 
siejant jį su renginio 
dalyvių skaičiumi.

Tiesioginis ekonominis poveikis
- tai visų papildomų išlaidų, 
kurios gali būti tiesiogiai 
siejamos su įvykusiu renginiu 
apibrėžtoje geografinėje 
vietoje, suma. Paremtas dalyvių 
ir organizatorių išlaidomis, 
tiesioginis ekonominis poveikis 
parodo išlaidų neto padidėjimą 
sietiną su renginiu/renginių 
programa.

Visas ekonominis poveikis
įvertina ir ilgalaikį tiesioginio 
ekonominio poveikio sukeltą 
efektą: ilgalaikes ekonomines 
veiklas, ekonominius sprendimus, 
susijusius su dėl renginio 
atsiradusia ar padidėjusia 
ekonomine veikla (pavyzdžiui, 
matuojama ne tik renginio dalyvių 
restorane išleistų pinigų suma, bet 
to pasekoje restorano iš vietinių 
gamintojų įsigytai įrangai 
sumokėta suma). 

• Žiūrovų skaičius
• dalyvių skaičius
• atvykusių iš kitos 

šalies ar kitų miestų 
dalyvių/žiūrovų 
skaičius

• renginio trukmė

• renginio svečiams bei 
organizavimui aptarnauti 
sukurtų darbo vietų skaičius

• atvykusių iš užsienio šalių į 
renginį žmonių 
skaičius/apsistojimo 
trukmė/patirtų išlaidų suma

• BVP augimas
• naujai susikūrusios darbo 

vietos
• pritrauktos užsienio 

investicijos
• eksporto augimas
• turizmo srautų augimas
• investicijų į tam tikros srities 

infrastruktūrą
• ir kita.

Ekonominio poveikio rodikliai

Veiklos rodiklių pavyzdžiai

IšsamūsIšplėstiniaiPagrindiniai

Ekonominio poveikio studijos pavyzdys: http://www.eventimpacts.com/~/media/event-
impacts/downloadable-resources/media/ryder-cup-2014-ei-report.pdf?la=en

http://www.eventimpacts.com/~/media/event-impacts/downloadable-resources/media/ryder-cup-2014-ei-report.pdf?la=en


22

Socialinis poveikis taip pat gali būti išreikštas ir pinigine išraiška. Tai galima padaryti atliekant
socialinės investicijų grąžos analizę. Socialinė investicijų grąža - tai būdas matuoti ir pripažinti
projekto nešamą vertę platesne prasme. Ji atskleidžia, kaip sukuriamas pokytis matuojant
socialinius, aplinkosauginius ir ekonominius projekto rezultatus ir naudoja pinigines vertes tai
daugialypei projekto vertei išreikšti. To pasekoje galima suskaičiuoti projekto kaštų ir naudos
santykį. Pavyzdžiui santykis 3:1 parodo, jog investuotas 1 Eur sukuria 3 Eur socialinės vertės.

SOCIALINĖ INVESTICIJŲ GRĄŽA  (angl. social return on investment/SROI)

Žmonių 
pasitenkinimas 
renginiu - tai 
paprasčiausias 
rezultatas, kurį 
galima įvertinti. 
Pasitenkinimas pats 
iš savęs nėra 
socialinis poveikis, 
bet jo pasekoje gali 
sustiprėti pilietinis 
pasididžiavimas
tarp vietinių 
gyventojų, bei 
pagerėti regiono 
reputacija tarp 
lankytojų.

Renginio dėka pakitęs
vietinių gyventojų 
bei lankytojų požiūris 
į regioną, vietinę 
bendruomenę, 
organizaciją, miestą 
ar šalį taip pat gali 
būti matuojamas, 
kaip ir bendruomenės 
glaudumas, 
pilietiškumas, 
vietinių 
gyventojų/bendruom
enės narių savęs 
pozicionavimas ir 
suvokimas. 

Paprastu lygmeniu, 
dalyvavimas 
matuojamas žmonių 
skaičiumi, dalyvaujančių 
renginyje arba su juo 
susijusiose veiklose. 
Kitas žingsnis - tai 
įvertinti, kokią įtaką 
renginys padarė 
keičiant žmonių elgesį 
ir norą dalyvauti, 
susietą su renginio 
tikslais ir tema - ar 
paskatino įsitraukti, 
aktyviau dalyvauti tam 
tikrose veiklose.

• % renginio 
dalyvių, 
rekomenduosian
čių šį renginį 
kitiems

• % dalyvių, 
patenkintų visa 
renginio 
patirtimi

• dalis vietinių 
gyventojų, kuriems 
renginys suteikė 
pasididžiavimą savo 
bendruomene/mies
tu/šalimi

• dalis išorės 
lankytojų, kurių 
nuomonė apie 
aplankytą vietovę 
pagerėjo (kaip vieta 
apsilankyti, gyventi, 
verslauti)

• dalyvavusių vietinių 
gyventojų dalis nuo visų 
renginio dalyvių

• % žmonių, kuriuos 
renginys įkvėpė imtis 
tam tikros veiklos ar ją 
vykdyti intensyviau

• % žmonių, kuriuos 
renginys paskatino 
dažniau lankytis 
panašiuose renginiuose

• ilgesniame laikotarpyje: 
laikas, praleistas 
įsitraukus į veiklą, 
kurios paskatino imtis 
dalyvavimas renginyje

• skaičius savanorių iš 
vietinės bendruomenės

• skaičius savanoriško 
darbo valandų vietinėje 
bendruomenėje

• skaičius jaunų žmonių, 
atliekančių praktiką 
renginio metu

• savanorių iš 
pažeidžiamų socialinių 
grupių skaičius

• skaičius savanorių, 
savanorystės metu 
įgavusių naujų įgūdžių

Renginio sėkmė 
skatinant žmones įgyti 
naujų įgūdžių bei 
savanoriauti - dar 
vienas socialinio 
poveikio rodiklis. 
Savanorystė skatina 
tokių svarbių socialinių 
rodiklių kaip 
bedarbystė, kaitą 
teigiama linkme.

Socialinio poveikio rodikliai

Veiklos rodiklių pavyzdžiai

DalyvavimasTapatybė ir įvaizdisPasitenkinimas Savanorystė ir
įgūdžiai

Poveikio vertinimo studijos pavyzdys: http://www.eventimpacts.com/~/media/event-
impacts/research/finalduathlonreport.pdf?la=en

http://www.eventimpacts.com/~/media/event-impacts/research/finalduathlonreport.pdf?la=en
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Renginiai dažnai reikalauja žmonių judėjimo, sukelia padidėjusius srautus, susibūrimą vienoje vietoje,
kuri nuo to gali nukentėti; renginio dalyvių kelionės išskiriamas CO2 kiekis gali padidinti kasdien
išskiriamą normą. Todėl svarbu įvertinti renginio neigiamą poveikį aplinkai, arba atvirkščiai - suvaldant
galimas neigiamas aplinkosaugines pasekmes ir netgi keisti žmonių aplinkosauginius įpročius į gera.
Nors beveik visi aplinkosauginiai efektai, sukelti stambaus renginio ar renginių programos, gali būti
matuojami, jų įvertinimas ir stebėsena dažnai tampa problematiški, mat juos sunku tiksliai suskaičiuoti
nerenkant specifinės informacijos. Dažnai renginio organizatoriams pritrūksta entuziazmo tokią
informaciją rinkti. Tačiau rekomenduotina pasirinkti bent kelis nesudėtingus rodiklius, padėsiančius
įvertinti renginio aplinkosauginius aspektus.

APLINKOSAUGINIS POVEIKIS

Tirdami renginio poveikį šiomis skirtingomis kryptimis (ekonomine, socialine, aplinkosaugine)
naudojatės trijų poveikio tipų vertinimo (angl. triple bottom line) metodu ir įvairiapusiškai įvertinate
renginio teigiamą ir neigiamą poveikį. Tokia studija galima pateikti informacijos skirtingoms
suinteresuotoms šalims bei patiems renginio organizatoriams objektyviai suvokti renginio daromą
poveikį.

IšsamūsIšplėstiniaiPagrindiniai

Įvertina, ar buvo skirta 
dėmesio aplinkosaugos 
planams ir renginio 
poveikio aplinkai 
įvertinimui.

Parodo, kaip dalyviai keliavo į renginį, dalyvių 
požiūrį į renginio draugiškumą gamtai bei 
kaip renginys paskatino juos keisti elgesį 
tampant aplinkai draugiškesniais.

Parodo ilgalaikį pokytį 
žmonių įpročiuose, 
susijusiuose su 
aplinkosauginiu 
sąmoningumu.

• ar sukurtas planas, 
kaip įgyvendinti 
renginį maksimaliai 
tvariai ir 
nekenksmingai 
aplinkai

• ar pasirūpinta 
atliekomis

• ar pasirūpinta 
reikiamu aplinkai kuo 
draugiškesniu 
transportu

• renginio dalyvių skaičius, atvykusių 
automobiliu

• renginio dalyvių, atvykusių viešuoju 
transportu, skaičius

• bendras renginio dalyvių nukeliautas 
atstumas

• renginio dalyvių dalis, mananti, jog 
renginys siekė aplinkosauginio tvarumo

• renginio dalyvių dalis, mananti, jog 
renginio organizatoriai dėjo pastangas 
sumažinti dalyvių išmetamą anglies 
dioksido kiekį bei pasirūpino atliekomis

• dalyvių dalis, mananti, jog dalyvavimas 
renginyje paveiks jų elgesį - paskatino būti 
atsakingesniais aplinkai

• vieno dalyvio sukurtas CO2 kiekis

• pasikeitę dalyvių 
keliavimo įpročiai

• sumažėjęs dalyvių 
išmetamo dioksido 
kiekis

• pasikeitę dalyvių 
vartojimo įgūdžiai

• pasikeitęs renginio metu 
sukurtų atliekų kiekis 
vienam asmeniui

• pasikeitęs perdirbtų 
renginio atliekų kiekis 
vienam asmeniui

Aplinkosauginio poveikio rodikliai

Veiklos rodiklių pavyzdžiai



Renginio vertinimo planas skirtas ruošiantis vykdyti daugiau nei vieno tipo vertinimo studiją, bei itin
naudingas vykdant didelės apimties ir resursų reikalaujančią(-as) studiją(-as). Svarbu susiplanuoti
vertinimo procesą bei tam reikalingus resursus ir apgalvoti, kam vertinimo rezultatai bus panaudoti.
Tai padaryti padės šis planas.

Vertinimo tikslas Ką norite išsiaiškinti vykdydami renginio vertinimą?

…………………………………………………………………………………………………………....................................................

Pvz: renginys ,,Mentoriai jauniesiems verslininkams: pirmasis susitikimas” vertinimu siekia pagrįsti šio
renginio finansavimą kitiems metams.

Pasirinktos vertinimo studijos ir jų apimtis Kokie aspektai bus vertinami ir kokiais būdais? Pasirinkite
iš ankščiau aprašytų galimų renginio vertinimo studijų.
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7 Renginio vertinimo planas

Bus vertinama 
informacijos sklaida apie 
galimybę pasinaudoti 
mentorių tinklu 
socialinėse medijose ir el. 
paštu

Bus vykdoma ekonominio 
poveikio studija

Vertinimo 
studija/metodas

Kokie aspektai bus 
įtraukti

Nebus vertinama 
informacijos sklaida 
popierinėje spaudoje

Nebus vykdoma socialinio ir 
aplinkosauginio poveikio 
studija

Pvz: 5. Komunikacijos 
rezultatų studija

Pvz: 6. Poveikio vertinimo 
studija

Kokie aspektai nebus 
įtraukti 



Pagrindiniai vertinimo studijoms keliami klausimai Išvardinkite pagrindinius klausimus, į kuriuos turi
atsakyti vertinimo studijos, kad būtų kiek galima naudingesnės priimant tolimesnius su renginiu
susijusius sprendimus.
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Pvz: 1. Ar komunikacija socialiniuose tinkluose ir el. paštu pateisino lūkesčius ir ar buvo efektyvi
pritraukiant dalyvius (t.y. pasiekė iškeltus veiklos rodiklius)? Kuri buvo efektyvesnė?
2. Kokio dydžio potencialiai gali būti ekonominis renginio poveikis? Kiek renginio sukurta pridėtinė
ekonominė vertė dalyviams yra didesnė už organizatorių patirtas išlaidas? Ar verta renginį
finansuoti?

Renginio vertinimo studija suinteresuoti asmenys Išvardinkite kas ir kaip naudosis vertinimo
studijos rezultatais.

2

3

1

Pvz.: Asmuo, atsakingas už komunikaciją 
Renginio organizatoriai 
Lėšas skirianti institucija

Tobulinant komunikacijos strategiją 
Pagrįsdami finansavimo poreikį 
Priimdami sprendimus dėl finansavimo

Kas naudosis? Kaip panaudos?



Vertinimo studijos įgyvendinimas Kas vykdys renginio vertinimą?
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Numatyti laikotarpiai renginių vertinimo studijoms įgyvendinti

Rolė/atsakomybė Vardas, kontaktai

Data Vykdantis asmuo
Kokia forma bus pateikta 

studija ataskaita, prezentacija, 
analizė ir kt.



Reikalingos informacijos rinkimas
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Biudžetas ir reikalingi resursai vertinimo planui įgyvendinti

Vertinimo studijai 
keliamas klausimas

Reikalingos 
informacijos 

rinkimo būdai

Jam atsakyti 
reikalinga 

informacija

Reikalingos 
informacijos 

šaltiniai

Pvz. Kuri komunikacijos 
priemonė buvo 
efektyvesnė 
pritraukiant dalyvius? 
Socialinės medijos ar el. 
laiškai?

• žmonių, sužinojusių 
apie renginį 
socialinių medijų 
pagalba, skaičius

• žmonių, sužinojusių 
apie renginį el. 
paštu, skaičius

Renginio dalyviai Dalyvių apklausa

Finansiniai tyrėjams, 
apklausoms ir kita

Žmogiškieji Laiko

Viso (Eur):

Pajamų šaltiniai vertinimo kaštams padengti:



Vertinimo plano veiklų grafikas
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Pagrindiniai darbai Terminas

Renginio vertinimo plano sudarymas, priskiriant atsakingus asmenis ir 
pasirenkant vertinimo studijas, kurios bus vykdomos

Pasiruošimas studijoms ir reikiamos informacijos rinkimui

Reikiamos informacijos surinkimas

Konsultavimasis su suinteresuotais asmenimis 

Vertinimo studijos Nr. 1 įgyvendinimas

Vertinimo studijos Nr. 2 įgyvendinimas

Vertinimo studijos Nr. 3 įgyvendinimas

Vertinimo studijos Nr. 4 įgyvendinimas

Vertinimo studijų rezultatų aptarimas tarp renginio organizatorių ir kitų 
suinteresuotų šalių

Vertinimo studijų rezultatų pritaikymas tobulinant renginius ir jų organizavimo praktikas



Priedai
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Priedas Nr. 1: Duomenų rinkimo metodai (kokybiniai ir kiekybiniai)
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Naudojimo
ypatybės

Įtrauktų asmenų
skaičius

Metodas

Individualūs 
interviu

Interviu vykdymas 
užima nemažai laiko, 
apklausiama tik 
maža dalis žmonių

Klausimynai
Potencialiai visi, 
kas apsilankė 
renginyje

Klausimynai gali 
būti išdalinami 
iškart po renginio, 
žmonėms dar 
neišsiskirsčius
Gali būti ir 
elektroninės, 
atsiunčiamos 
vėliau

Stebėjimas 
renginio metu

Fokus grupės

Plakato pratimas
Nuomonės 

surašomos ant 
plakato

Dokumentai ir 
audiovizualinė 

medžiaga

Priklauso, kiek 
yra aktyvių 
stebėtojų

Vienoje fokus 
grupėje 
rekomenduojami 
6-8 dalyviai

Reikalauja gero 
moderatoriaus 
diskusijai suvaldyti ir 
sudaryti sąlygas 
visiems dalyviams 
pasisakyti. Sunku 
gauti labai tikslius 
atsakymus

Potencialiai visi, 
atvykę į renginį

Žmonės, nufilmuoti, 
nufotografuoti ar 
aprašyti renginio 
metu

Geriausia naudoti 
papildant kitus 
informacijos 
rinkimo metodus

Apklausiamų 
žmonių skaičius 
ganėtinai mažas

Padeda daryti 
gilumines įžvalgas, 
suprasti žmonių 
vidines motyvacijas

Geriausia vykdyti jau 
renginiui praėjus, ne 
jo metu; naudinga 
norint gilių įžvalgų iš 
konkrečių asmenų

Stipriosiso pusės Silpnosios pusės

Nemažas duomenų 
rinkinys, konkretūs 
atsakymai

Neparodo žmonių 
vidinių motyvacijų, 
dažnai apsiriboja 
pateiktais klausimų 
variantais

Naudinga stebint 
veiklą ar elgesį; 
pamatoma, ką 
žmonės iš tiesų 
daro, o ne ką sako, 
jog daro

Naudingi tik tam tikro 
tipo renginiams, kur 
svarbu aktyvus 
dalyvavimas bei 
interaktyvumas; 
pastebėjimai taip pat 
gali būti subjektyvūs

Pats renginio 
planavimas ir 
įgyvendinimas gali 
būti stebimas

Naudinga norint 
gilesnių įžvalgų nei 
rengiant klausimyną, 
bet greičiau, nei 
organizuoti 
individualius interviu

Naudingiausios 
po renginio. 
Fokus grupės gali 
būti sudarytos ir 
iš renginio 
organizatoriais 
bei savanoriais

Geras būdas vizualiai 
suprasti renginio 
dalyvių nuomones

Uždaresni žmonės 
gali nenorėti 
pasisakyti

Gali būti 
vykdoma ir prieš 
ir po renginio

Lengvai prieinama 
informacija, kuriai 
rinkti nereikia daug 
papildomų pastangų

Tinkama atsakyti tik 
į ribotus klausimus, 
nėra interaktyvumo
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Priedas Nr. 2: Renginio komunikacijos planavimas laike

Jūsų komunikacijos stilius ir aktyvumas socialinėse medijose užduoda toną būsimam renginiui daug
ankščiau nei jis prasideda, todėl svarbu ja pasinaudoti tinkamai. Šios laiko gairės skirtos vidutinio
dydžio renginiams (nuo 101 iki 500 žmonių). Rengiant mažesnius ar didesnius renginius laiką galima
atitinkamai trumpinti ar ilginti.

Prieš renginį

• Prieš pradedant komunikuoti apie renginį, svarbu pasirengti komunikacijos planą ir vizualinį 

renginio identitetą (logotipą ir kita).

• Dažnai sutinkama praktika yra 12 savaičių iki renginio apie jį paskelbti (pavyzdžiui, pranešimu 

spaudai).

• Kitas 10 savaičių strategiškai komunikuokite reikalingą informaciją apie renginį.

• Renginį organizuojantys asmenys turi būti susipažinę su komunikacijos strategija, kad galėtų laiku 

pasidalinti reikiama informacija.

• Savaitę prieš renginį iškomunikuokite visą svarbią informaciją iki galo bei ja pasidalinkite tiesiogiai 

su renginio dalyviais.

• Likus nuo 3 iki 1 dienos iki renginio išsiųskite žiniasklaidos atstovams kvietimą į renginį.

Svarbios paviešinti renginio detalės:

• pranešėjų ir moderatorių vardai, pavardės, nuotraukos bei aprašymai;

• renginio programa ir planuojamos veiklos;

• pagrindiniai informacijos kanalai dalyviams ir reikalinga prieš renginį dalomoji medžiaga;

• logistinė informacija: transportas, maitinimas, aprangos kodas, numatomas oras.

Renginio metu

• Renginio atidarymo dieną galite surengti trumpąją spaudos konferenciją žurnalistams.

• Socialinės medijos kanaluose priminkite apie renginiui skirtą saitažodį (angl. hashtag) ir 

paskatinkite juo naudotis.

• Praneškite bei priminkite apie visas pertraukas, vaišes bei kitas veiklas prieš joms prasidedant.

• Dalinkitės informacija socialinėse medijose apie tai, kas vyksta renginyje, su tais, kurie negalėjo 

dalyvauti.

• Pasinaudokite galimybe informuoti apie planuojamą vykdyti renginio vertinimą ir metodą. 

Patarimai:

• prieš renginį iš anksto suplanuokite ir laikmačiu nustatykite skelbiamas žinutes socialinėse 

medijose, kad tuo nereikėtų rūpintis renginio metu;

• jei planuojate renginį filmuoti ar transliuoti gyvai, iš anksto apgalvokite, kuriuo kampu filmuosite, 

kuriuos pranešimus transliuosite, ar turėsite pakankamai šviesos kokybiškai video medžiagai ir 

kita.
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Po renginio

• Padėkokite dalyvavusiems renginiui besibaigiant. Pasidalinkite nuotraukomis ir surinktais iš dalyvių 

įspūdžiais.

• Jei vykdėte renginio stebėseną bei vertinimo studiją, pasidalinkite pagrindiniais pozityviais 

pasiekimais su renginio dalyviais bei visuomene.

• Jei esate suplanavę elektroninę grįžtamojo ryšio apklausą, išsiųskite ją renginio dalyviams ne vėliau 

kaip per savaitę nuo renginio pabaigos.

• Labai svarbu palaikyti ryšį su renginio dalyviais renginiui pasibaigus, jei norite pritraukit juos į kitus 

savo renginius. Ne vėliau kaip per savaitę nuo renginio pabaigos išsiųskite dalyviams dėkojamąjį 

laišką bei renginio/organizacijos naujienlaiškį.

• Šį ryšį palaikykite, pvz.: pasidalindami naudinga informacija informaciją apie renginio atgarsius,

kviesdami į šiai auditorijai aktualius renginius.

Priedas Nr. 2: Renginio komunikacijos planavimas laike (toliau)
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Priedas Nr. 3: Naudingos nuorodos

http://www.vilnius-convention.lt/lt/titulinis.html

https://www.eventbrite.co.uk/

http://www.brownpapertickets.com/

https://www.surveymonkey.com/

https://www.typeform.com/

https://docs.google.com/forms/u/0/

https://surveyplanet.com/

Gantt chart https://www.tomsplanner.com/template-example/conference/

Podio https://podio.com/

Asana https://asana.com/

Smartsheet https://www.smartsheet.com/cu2

Trello https://trello.com/

Basecamp https://basecamp.com/

Paminėjimų tinklalapiuose stebėsena http://www.newspoint.lt/

Paminėjimų tinklalapiuose stebėsena http://www.mediaskopas.lt/

Komunikacijos monitoringas http://www.tns.lt/

Apsilankymų jūsų svetainėje stebėsena https://www.google.com/analytics/

http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/Leidiniai2007-2013/Viesinimo_gaires.pdf

Socialinei medijai stebėti - Facebook Insights jūsų paskyroje

Stebėjimui, planavimui ir analizavimui https://hootsuite.com/

Stebėjimui, planavimui ir analizavimui https://socialsignin.net/

INFORMACIJA KOMUNIKACIJAI PLANUOTI

PRIEMONĖS RENGINIO DUOMENŲ ANALIZEI

PRIEMONĖS RENGINIO PLANAVIMUI ( PROJEKTŲ VALDYMO ĮRANKIAI)

PRIEMONĖS ELEKTRONINĖMS APKLAUSOMS

BILIETŲ PARDAVIMO IR REGISTRACIJOS Į RENGINĮ INTERNETU PRIEMONĖS

INFORMACIJA  APIE VIETAS RENGINIAMS IR KONFERENCIJŲ ORGANIZATORIUS

SOCIALINIŲ MEDIJŲ VALDYMO ĮRANKIAI

http://www.vilnius-convention.lt/lt/titulinis.html
https://www.eventbrite.co.uk/
http://www.brownpapertickets.com/
https://www.surveymonkey.com/
https://www.typeform.com/
https://docs.google.com/forms/u/0/
https://surveyplanet.com/
https://www.tomsplanner.com/template-example/conference/
https://podio.com/
https://asana.com/
https://www.smartsheet.com/cu2
https://trello.com/
https://basecamp.com/
http://www.newspoint.lt/
http://www.mediaskopas.lt/
http://www.tns.lt/
https://www.google.com/analytics/
http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/Leidiniai2007-2013/Viesinimo_gaires.pdf
https://hootsuite.com/
https://socialsignin.net/
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