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Jaunųjų profesionalų programa (JPP) „Kurk Lietuvai“ – pirmoji ir kol kas 

vienintelė profesinio tobulinimo ir gerosios užsienio praktikos pritaikymo 

programa Lietuvoje, kuri suteikia galimybę jauniems profesionalams savo 

žiniomis ir idėjomis prisidėti prie modernios Lietuvos ateities kūrimo. 
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Viešojo sektoriaus renginių vertinimas: Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio atvejis 

 

2018 m. sukaks lygiai 100 metų atkurtai Lietuvai. Dėl šios priežasties Lietuvos Respublikos 

Seimas paskelbė 2018 metus Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metais. Vyriausybė 

patvirtino Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programą, į kurią įeina ir įvairiausi 

šimtmečio minėjimui skirti renginiai bei projektai. Programos įgyvendinimą koordinuoja 

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos įgyvendinimo koordinavimo 

komisija, vadovaujama ministro pirmininko, o jai talkina ir programos įgyvendinimą prižiūri 

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos įgyvendinimo priežiūros darbo 

grupė. Darbo grupės bei komisijos posėdžius organizuoja bei naujų projektų bei renginių, 

siūlomų įtraukti į programą registravimu rūpinasi Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio 

sekretoriatas. 

 

Siūlomų šimtmečio renginių bei projektų atranka, vertinimas ir finansavimas 

 

Projektui ar renginiui norint patapti šimtmečio programos dalimi keliamas reikalavimas atitikti 

komisijos patvirtintą Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio jubiliejaus šventės koncepciją 

(http://www.lietuva.lt/100/lt/lietuvai-100/sventes-koncepcija) ir jos tikslus. Kokie renginiai ir 

projektai verti būti įtrauktais į šimtmečio programą, sprendžia visų pirma darbo grupė, o vėliau 

šis sprendimas turi būti patvirtintas ir komisijos. Į programą įtrauktus projektus ir renginius 

siekiama finansuoti jiems numatant lėšų ministerijų biudžetuose, Istorinės atminties 

puoselėjimo programos lėšų bei kitų valstybinių fondų, tokių kaip Kultūros rėmimo fondas, 

lėšomis.  

 

Kultūros taryba, Kultūros rėmimo fondas ir šimtmečio projektams skiriamos lėšos 

 

2016 metų rugsėjį Kultūros taryba, skirstanti Kultūros rėmimo fondo lėšas, paskelbė konkursą 

150 000 EUR sumai, skirtai visų sričių kultūros ar meno projektams, skirtiems Lietuvos 

valstybės atkūrimo šimtmečio tematikai. Norėdama įvertinti, kokią vertę sukurs ir kokių 

rezultatų pasieks šiomis lėšomis finansuojami šimtmečio projektai bei renginiai, Kultūros 

taryba susidomėjo galimybe pasiūlyti projektų organizatoriams naudotis projekto “Viešojo 

sektoriaus renginių naudos ir rezultatų matavimo efektyvinimas, siekiant didinti šalies 

konkurencingumą” metu  paruoštais bei šimtmečio programai pritaikytais viešojo sektoriaus 

renginių vertinimo įrankiais.  

 

 

http://www.lietuva.lt/100/lt/lietuvai-100/sventes-koncepcija
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Šimtmečio jubiliejaus šventės projektų ir renginių vertinimo įrankiai Kultūros tarybai 

 

Projekto metu buvo parengti renginių vertinimo įrankiai (http://kurklt.lt/wp-

content/uploads/2016/10/Vie%C5%A1ojo-sektoriaus-rengini%C5%B3-vertinimo-

%C4%AFrankiai.pdf), skirti viešojo sektoriaus institucijų organizuojamiems bei 

finansuojamiems renginiams vertinti. Įrankiais rekomenduojama naudotis institucijų 

darbuotojams, atsakingiems už renginio organizavimą ar finansavimo skyrimą, bei 

suinteresuotoms šalims, kurioms yra aktualūs renginio tikslų pasiektumas bei rezultatas.  

 

1. Pirmas žingsnis: visų pirma, siekiant šimtmečio minėjimo programos renginiams 

pritaikyti paruoštus viešojo sektoriaus renginių vertinimo įrankius, buvo išgryninti 

Šimtmečio jubiliejaus šventės tikslai ir uždaviniai. Tikslai išgryninti remiantis Lietuvos 

valstybės atkūrimo šimtmečio šventės koncepcija ir Lietuvos valstybės atkūrimo 

šimtmečio minėjimo programa. 

2. Antras žingsnis: turint omeny Kultūros tarybos finansuojamų šimtmečio projektų ir 

renginių mastelį, buvo sutraukti, atrinkti ir pritaikyti viešojo sektoriaus renginių 

vertinimo įrankiai. 

3. Trečias žingsnis: sukurtos optimalios duomenų pateikimo Kultūros tarybai formos. 

 

Pilotinio projekto eiga ir rezultatai 

 

 Iki 2016 metų spalio 7 dienos Kultūros tarybai 

buvo siunčiamos paraiškos visų sričių kultūros ar 

meno projektams, skirtiems Lietuvos valstybės 

atkūrimo šimtmečio tematikai, finansuoti. 

Projektams, kurie bus atrinkti ir finansuoti, 

planuojama taikyti paruoštus šimtmečio renginių 

vertinimo įrankius. Projektų ir renginių 

organizatoriai pagal paruoštus įrankius ir 

metodiką vertins savo projektus ir renginius bei 

pateiks rezultatus Kultūros tarybai. 

 Preliminariai 2017 metų kovo mėnesį būtų 

galima tikėtis pirmųjų pilotinio projekto rezultatų. 

Tai reiškia, kad projektų ir renginių organizatoriai  naudodamiesi vertinimo įrankiais 

pateiktų informaciją Kultūros tarybai apie įgyvendintų projektų rezultatus.  

 Atsižvelgiant į gautą informaciją apie projektų ir renginių rezultatus bus galima 

argumentuotai svarstyti galimybę taikyti renginių vertinimo įrankius plačiau - visiems 

šimtmečio programoje esantiems renginiams. Siūlymą vertinimo įrankius taikyti 

visiems šimtmečio minėjimo programoje esantiems renginiams turėtų apsvarstyti 

darbo grupė ir nutarimu patvirtinti komisija.  

 Tokiu būdu būtų skleidžiama renginių vertinimo praktika visose institucijose, 

dalyvaujančiose šimtmečio minėjimo programos įgyvendinime.Pasibaigus šimtmečio 

minėjimui, ši patirtis gali tapti pagrindu tolimesnio ir platesnio renginių vertinimo 

praktikos taikymo įvairiose institucijose, pritaikant įrankius ir kitiems institucijų 

organizuojamiems ar finansuojamiems  renginiams. 

http://kurklt.lt/wp-content/uploads/2016/10/Vie%C5%A1ojo-sektoriaus-rengini%C5%B3-vertinimo-%C4%AFrankiai.pdf
http://kurklt.lt/wp-content/uploads/2016/10/Vie%C5%A1ojo-sektoriaus-rengini%C5%B3-vertinimo-%C4%AFrankiai.pdf
http://kurklt.lt/wp-content/uploads/2016/10/Vie%C5%A1ojo-sektoriaus-rengini%C5%B3-vertinimo-%C4%AFrankiai.pdf

