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KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ SRIČIŲ PROJEKTŲ 

VERTINIMO PRIORITETŲ IR KRITERIJŲ BALŲ APRAŠAS  

 

1. Projektų vertinimo prioritetai ir jų balų aprašai (0 – 30): 

 

Eil. 

Nr. 
Prioritetas  

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija 

vertinimą 

atliekantiems 

ekspertams 

1.1. 

Vaikų ir jaunimo kultūrinis ugdymas: 

 

Kultūrinės veiklos, formuojančios asmens vertybines 

nuostatas, platų kultūrinį akiratį, ugdančios  

komunikacinius, meninius gebėjimus, ugdančios  

kūrybinę  saviraišką, prigimtinę vaiko kultūrą. Šių 

nuostatų formavimo procese turi dalyvauti 

profesionalūs menininkai (ar jų kolektyvai), įvairių 

sričių kultūros darbuotojai, iškilios šalies ir regiono 

asmenybės. Pasirenkamos veiklos formos turėtų skatinti 

bendradarbiavimo ir partnerystės ryšius su įvairių tipų 

mokyklomis, profesinio mokymo įstaigomis, 

turinčiomis tokiai veiklai tinkamą bazę, įrangą ir kitus 

resursus. Kultūrinio ugdymo veiklose turi dalyvauti 

visų amžiaus grupių vaikai ir jaunimas, skatintinos 

veiklos, sudarančios sąlygas įvairiai vaikų ir jaunimo 

meninės kūrybos veiklai, kūrybiniams eksperimentams. 

30 

Atitiktis 

prioritetui 

vertinama 30 

balų, jeigu 

projektas 

visiškai atitinka 

prioritetą. 

15 

Atitiktis 

prioritetui 

vertinama 15 

balų, jeigu 

projektas 

prioritetą atitinka 

vidutiniškai. 

0 

Atitiktis 

prioritetui 

vertinama 0 balų, 

jeigu projektas 

visiškai neatitinka 

prioriteto. 

1.2. 

Kultūra regionuose: 

 

Visų kultūros ir meno sričių veikla, sudaranti prielaidas 

šiuolaikinės visuomenės poreikius atitinkančių 

kultūrinių ir socialinių kompetencijų ugdymui 

regionuose, skatinanti profesionaliojo meno sklaidą, 

padedanti atskleisti regiono savitumą, siekianti įtraukti 

į kultūrinę veiklą visas vietos gyventojų socialines 

grupes, sudaranti sąlygas gyventojų kūrybiškumo 

ugdymui ir saviraiškai. Vykdomi regioniniai projektai, 

jungiantys bendrai veiklai įvairias kultūros įstaigas 

(bendruomenes užsienyje), aktualizuojantys kultūros 

paveldą, inovatyvūs, tarpdisciplininiai, interaktyvūs, 

eksperimentiniai meno projektai, skatinantys kultūrinį 

turizmą, populiarinantys regionų kultūrą. 

30 

Atitiktis 

prioritetui 

vertinama 30 

balų, jeigu 

projektas 

visiškai atitinka 

prioritetą. 

15 

Atitiktis 

prioritetui 

vertinama 15 

balų, jeigu 

projektas 

prioritetą atitinka 

vidutiniškai.  



0 

Atitiktis 

prioritetui 

vertinama 0 balų, 

jeigu projektas 

visiškai neatitinka 

prioriteto. 

1.3. 

 

Kultūros prieinamumo didinimas ir kultūrų raiškos 

įvairovės skatinimas: 

 

Siekiama, kad kultūros paslaugos būtų prieinamos ir 

patrauklios visoms gyventojų grupėms, nepriklausomai 

nuo jų gyvenamosios vietos, socialinės, ekonominės 

padėties ar tautinės priklausomybės, kad kiekvienas 

visuomenės narys gautų informaciją apie kultūrą, galėtų 

ja naudotis ir pritaikyti. Kultūros prieinamumo 

skatinimo priemonėmis – kūrybinėmis ir kultūrinėmis 

iniciatyvomis – gali būti skatinamas visuomenės 

domėjimasis savo šalies istorija, paveldu, stiprinamas 

bendruomeniškumas, plėtojamas kūrybinis mąstymas ir 

kūrybiškumas, kuriama gerovės visuomenė, skatinama 

tolerancija ir pagarba skirtingoms tautoms, kultūroms ir 

konfesijoms. Pasirenkamos tokios veikimo formos, 

kurios pritrauktų įvairias visuomenės grupes į kultūros 

objektus ir kultūros bei meno renginius. Kultūros 

prieinamumo didinimo tikslus taip pat įgyvendina 

kūrybinių paslaugų ir produktų pritaikymas bei jų 

kryptinga sklaida šalyje, pasitelkiant pažangias 

technologijas, inovatyvius formos ir turinio 

sprendimus, atsižvelgiant į šiuolaikinės visuomenės 

poreikius ir lūkesčius. 

 

30 

Atitiktis 

prioritetui 

vertinama 30 

balų, jeigu 

projektas 

visiškai atitinka 

prioritetą. 

15 

Atitiktis 

prioritetui 

vertinama 15 

balų, jeigu 

projektas 

prioritetą atitinka 

vidutiniškai. 

0 

Atitiktis 

prioritetui 

vertinama 0 balų, 

jeigu projektas 

visiškai neatitinka 

prioriteto.  

1.4. 

 

Kultūros produktų ar paslaugų inovacijos: 

 

Kultūros produktų ir paslaugų inovacijos – tai kuriamos 

ir diegiamos sisteminės inovacijos intelektinio ir 

materialaus produkto kūrybos, gamybos ir jo 

panaudojimo srityse (naujas požiūris į produktą, jo 

panaudojimą), pažangių technologijų kūrimas ir jų 

taikymas (idėjos, keičiančios požiūrį į kultūros turinio 

prieinamumą ir panaudojimą, kūrybinių sprendimų 

taikymas kituose sektoriuose), naujų ekonominių, 

organizacinių ir valdymo sprendimų kūrimas ir 

diegimas įvairiose kultūros veiklos srityse (naujas 

požiūris į auditoriją, socialinius ryšius, rinkos 

segmentus, dalyvavimo kultūros skatinimas) bei įvairūs 

šių inovacijų junginiai. Šios inovacijos kuria arba 

30 

Atitiktis 

prioritetui 

vertinama 30 

balų, jeigu 

projektas 

visiškai atitinka 

prioritetą. 

15 

Atitiktis 

prioritetui 

vertinama 15 

balų, jeigu 

projektas 

prioritetą atitinka 

vidutiniškai. 



panaudoja kultūros, simbolinį turinį ir pasižymi 

tarpsektoriškumu, integruoja darnaus vystymosi 

aspektus: socialinį, ekonominį, aplinkosaugos, švietimo 

ir kt.). Inovacijomis negali būti laikomos 

įgyvendinamos gerai žinomos idėjos, besiremiančios 

nusistovėjusiomis kultūros veiklos taisyklėmis. 

0 

Atitiktis 

prioritetui 

vertinama 0 balų, 

jeigu projektas 

visiškai neatitinka 

prioriteto.  

1.5. 

Kultūros tapatumas, lietuvių kalbos gyvybingumo 

išsaugojimas: 

Veiklos, sudarančios sąlygas išsaugoti Lietuvos 

kultūrinę tapatybę ir lygiavertę raišką Europoje ir 

pasaulyje, jos tęstinumą ir atsinaujinimą, išsaugant savo 

unikalumą, formuojant šiuolaikinės visuomenės 

vertybes, socialinės ir kultūrinės savivokos 

kompetencijas. Kultūrinės veiklos, skatinančios 

daugiakalbėje skaitmeninių technologijų aplinkoje 

išsaugoti kalbinę ir kultūrinę tapatybę kaip pagrindinę 

demokratinės visuomenės raidos ir lygiateisio lietuvių 

kalbos vartojimo sąlygą, užtikrinančią visavertį 

Lietuvos piliečių dalyvavimą socialiniame, politiniame 

ir kultūriniame gyvenime, mažinantys lietuviškai 

kalbančios bendruomenės atskirtį globalioje žinių 

visuomenėje. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio 

tematikai skirti projektai. 

30 

Atitiktis 

prioritetui 

vertinama 30 

balų, jeigu 

projektas 

visiškai atitinka 

prioritetą. 

15 

Atitiktis 

prioritetui 

vertinama 15 

balų, 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. projekto meninės, kultūrinės veiklos kokybė (0 – 10): 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

2.1.1. 

 

Projekto meninės ir (ar) kultūrinės 

veiklos kokybė yra aukšta, numatyti  

profesionalūs dalyviai, pridėtas jų 

sąrašas ir aiškiai apibrėžtos jų 

funkcijos projekte. 

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. 

 

2.2. projekto idėjos originalumas ir pagrįstumas (0 – 10): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

2.2.1. 

Projekto idėja yra originali ir (ar) 

novatoriška, aiškiai pagrįsta ir 

argumentuota. Pasirinkta projekto 

įgyvendinimo forma leidžia 

įgyvendinti išsikeltus tikslus ir 

uždavinius. 

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. 

 

2.3. projekto svarbumas kultūros ar meno srities raidai, visuomenei (0 – 10): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

2.3.1. 

Projektas  yra aktualus, projekte 

numatytos veiklos yra svarbios 

kultūros ar meno srities raidai, 

10 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 10 balų, jeigu projektas 

visiškai atitinka vertinimo 

kriterijaus aprašą 



ugdančios visuomenės kultūros 

suvokimą. 
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. planuojami projekto rezultatai (0 – 10): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

2.4.1. 

Projekto kultūrinė ir (ar) meninė 

veikla kryptinga ir (ar) turi realias 

tęstinumo perspektyvas, planuojami 

rezultatai pristatyti aiškiai ir 

suprantamai bei yra realūs ir 

pasiekiami. 

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. 

 

2.5. projekto viešinimas (0 – 5): 

 



Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

2.5.1. 

Numatyta efektyvi informacijos 

sklaidos strategija, segmentuojant 

tikslinę (-es) grupę (-es), kuriai (-

ioms) skiriamas projektas, 

pasirinktos tinkamos ir efektyvios 

informacijos sklaidos formos bei 

informacijos pateikimo kanalai. 

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. 

 

2.6. projekto sąmatos pagrįstumas (0 – 10): 

 

Eil. 

Nr. 

 

Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

2.6.1. 

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. 

 

2.7. projekto vadovo kompetencija (0 – 5): 

 



Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

2.7.1. 

 

Projekto vadovas ir projektą 

įgyvendinanti komanda  yra  

įgyvendinę  panašaus pobūdžio  

projektų  Įgyvendinti projektai buvo 

sėkmingi, rezultatyvūs, gerai įvertinti  

visuomenės ir  profesionalų.    

Pateiktas svarbiausių projekto 

vadovo įgyvendintų panašaus 

pobūdžio 

 projektų sąrašas. 

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. 

 

2.8. projekto rėmėjų įsipareigojimai (0 – 5): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

2.8.1. 

Projekto įgyvendinimui 

pritraukiamos lėšos iš kitų 

projekto finansavimo šaltinių, 

numatytas rėmėjų indėlis, pridėti 

įsipareigojimus 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. 

 

2.9. projektu skatinamas bendradarbiavimas tarp skirtingų sektorių ir institucijų (0 – 5): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

2.9.1. 

 

Projektas įgyvendinamas 

bendradarbiaujant su vienu ar 

daugiau partnerių iš skirtingų 

5 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 5 balais, jeigu projektas 

visiškai atitinka vertinimo 

kriterijaus aprašą. 



sektorių ar institucijų. Paraiškoje 

nurodyti projekto partnerių 

vaidmenys, aiškiai apibrėžtas 

numatomas partnerių indėlis. Pridėti 

bendradarbiavimą patvirtinantys 

susitarimai. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


