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KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS PROGRAMOS 

„KULTŪROS EDUKACIJA“ PROJEKTŲ VERTINIMO PRIORITETŲ  

IR KRITERIJŲ BALŲ APRAŠAS 

 

1. Projektų vertinimo prioritetai ir jų balų aprašai: 

1.1.  projekte dalyvauja gyventojų grupės, mažai dalyvaujančios  kultūroje (dėl socialinės 

atskirties, geografinio nutolimo nuo kultūros centrų ar pan.), naudojamos inovatyvios auditorijos 

pritraukimo ir dalyvavimo formos (0 – 20): 

 

Eil. 

Nr. 
Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

1.1.1. 

Projektams, kuriuose dalyvauja 

gyventojų grupės, mažai 

dalyvaujančios  kultūroje (dėl 

socialinės atskirties, geografinio 

nutolimo nuo kultūros centrų ar pan.), 

naudojamos inovatyvios auditorijos 

pritraukimo ir dalyvavimo formos. 

20 

Atitiktis prioritetui vertinama 

20 balų, jeigu projektas 

visiškai atitinka prioritetą. 

10 

Atitiktis prioritetui vertinama 

10 balų, jeigu projektas 

prioritetą atitinka vidutiniškai. 

0 

Atitiktis prioritetui vertinama 0 

balų, jeigu projektas visiškai 

neatitinka prioriteto. 

 

1.2.  veiklos yra tęstinės, orientuotos į pamatuojamą poveikį konkrečiai tikslinei grupei, 

edukacinei programai būdingas tikslingas, reflektyvus, interaktyvus, visus įtraukiantis kūrybos 

procesas, projektas remiasi konkrečios tikslinės grupės poreikiais (pagrįstais duomenimis) ir yra 

orientuotas į realų problemų sprendimą (0 – 20): 

 

Eil. 

Nr. 
Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

1.2. 

 

Projektams, kurių veiklos yra tęstinės, 

orientuotos į pamatuojamą poveikį 

konkrečiai tikslinei grupei, edukacinei 

programai būdingas tikslingas, 

reflektyvus, interaktyvus, visus 

įtraukiantis kūrybos procesas, projektas 

remiasi konkrečios tikslinės grupės 

poreikiais (pagrįstais duomenimis) ir 

yra orientuotas į realų problemų 

sprendimą. 

20 

Atitiktis prioritetui vertinama 

20 balų, jeigu projektas 

visiškai atitinka prioritetą. 

10 

Atitiktis prioritetui vertinama 

10 balų, jeigu projektas 

prioritetą atitinka vidutiniškai.  

0 

Atitiktis prioritetui vertinama 

0 balų, jeigu projektas visiškai 

neatitinka prioriteto. 



 

1.3. edukacinę programą įgyvendina kultūros ir (ar) meno kūrėjai, edukatoriai turintys patirties 

ir gebėjimų atskleisti ir ugdyti kitų kūrybinį potencialą (0 – 15): 

 

Eil. 

Nr. 
Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

1.3.1. 

Projektams, kurių edukacinę programą 

įgyvendina kultūros ir (ar) meno 

kūrėjai, edukatoriai turintys patirties ir 

gebėjimų atskleisti ir ugdyti kitų 

kūrybinį potencialą. 

15 

Atitiktis prioritetui vertinama 

15 balų, jeigu projektas 

visiškai atitinka prioritetą. 

8 

Atitiktis prioritetui vertinama 8 

balais, jeigu projektas 

prioritetą atitinka vidutiniškai.  

0 

Atitiktis prioritetui vertinama 0 

balų, jeigu projektas visiškai 

neatitinka prioriteto. 

 

2. Projekto vertinimo kriterijai ir jų balų aprašai: 

2.1. projektas turi aiškų planą kokiu būdu bus įtraukta tikslinė grupė (0 – 10): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

2.1.1. 

 

 

Projektas turi aiškų planą,  

kokiu būdu bus įtraukta  

tikslinė grupė. 

10 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 10 balų, jeigu 

projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

5 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 5 balais, jeigu 

projektas vertinimo kriterijaus 

aprašą atitinka vidutiniškai. 

0 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 0 balų, jeigu 

projektas visiškai neatitinka 

vertinimo kriterijaus aprašo. 

 

2.2. projektu įgyvendinama kultūros, meno organizacijų partnerystė su mokyklomis ar kitomis 

ugdymo įstaigomis, socialinės globos įstaigomis, bendruomenėmis ar ugdymo specialistais (0 – 10): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui  

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 



2.2.1. 

 

Projektu yra įgyvendinama kultūros, 

meno organizacijų partnerystė su 

mokyklomis ar kitomis ugdymo 

įstaigomis, socialinės globos įstaigomis, 

bendruomenėmis ar ugdymo 

specialistais. Yra numatytas partnerių 

indėlis,  nustatytas aiškus partnerių 

bendradarbiavimo modelis. 

10 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 10 balų, jeigu 

projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

5 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 5 balais, jeigu 

projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka 

vidutiniškai. 

0 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 0 balų, jeigu 

projektas visiškai neatitinka 

vertinimo kriterijaus aprašo. 

 

2.3. projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0 – 10): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

2.3.1. 

 

Projekto sąmatoje nurodytos išlaidos 

yra tiesiogiai susijusios su projektu ir 

yra būtinos jo tikslams ir rezultatams 

pasiekti, detalizuotos ir atitinkančios 

rinkos kainas. 

10 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 10 balų, jeigu 

projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

8 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 8 balais, jeigu 

projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka 

daugiau nei vidutiniškai. 

5 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 5 balais jeigu 

projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka 

vidutiniškai. 

3 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 3 balais, jeigu 

projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka 

mažiau nei vidutiniškai. 

0 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 0 balų, jeigu 

projektas visiškai neatitinka 

vertinimo kriterijaus aprašo. 

 

2.4. Projekto vadovo patirtis, kvalifikacija ir kiti žmogiškieji ištekliai (kiti projekto 

įgyvendintojai, bendraorganizatoriai), jų patirtis dirbant su vaikais ir jaunimu (0 – 10): 

 



Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

 

2.4.1. 

 

 

Projekto vadovas ir projektą 

įgyvendinanti komanda  yra įgyvendinę  

panašaus pobūdžio projektų (turi daug 

patirties dirbant su vaikais ir jaunimu). 

Įgyvendinti projektai buvo sėkmingi, 

rezultatyvūs, gerai įvertinti  

visuomenės ir  profesionalų.  Pateiktas 

svarbiausių projekto vadovo 

įgyvendintų panašaus pobūdžio 

projektų sąrašas. 

10 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 10 balais, jeigu 

projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

5 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 5 balais, jeigu 

projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka 

vidutiniškai. 

0 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 0 balų, jeigu 

projektas visiškai neatitinka 

vertinimo kriterijaus aprašo. 

 

2.5. Projekto rėmėjų įsipareigojimai (projekto įgyvendinimui pritraukiamos lėšos iš kitų 

finansavimo šaltinių: savivaldybių, privačių rėmėjų, užsienio valstybių organizacijų (0 – 5): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

2.5.1. 

 

Projekto įgyvendinimui numatytas 

rėmėjų indėlis ir pritraukiamos lėšos iš 

kitų finansavimo šaltinių: savivaldybių, 

privačių rėmėjų, užsienio valstybių 

organizacijų ir kt. Kartu su paraiška 

pateikti rėmėjų indėlį patvirtinantys 

dokumentai. 

    5 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 5 balais, jeigu 

projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

3 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 3 balais, jeigu 

projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka 

vidutiniškai. 

0 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 0 balų, jeigu 

projektas visiškai neatitinka 

vertinimo kriterijaus aprašo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


