
 

LIETUVOS KULTŪROS TARYBA 

 

NUTARIMAS 

DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ SRIČIŲ IR 

PROGRAMŲ PROJEKTŲ VERTINIMO PRIORITETŲ IR (AR) KRITERIJŲ BALŲ 

APRAŠŲ PATVIRTINIMO 

 

2016 m. rugsėjo 9 d. Nr. 4LKT-11(1.3 E)              

Vilnius 

 

Lietuvos kultūros taryba, vadovaudamasi Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų 

projektų teikimo gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. rugpjūčio 12 d. 

įsakymu Nr. ĮV-666 „Dėl Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių 

patvirtinimo“, 39, 41, 42, 43 ir 44 punktais,    n u t a r i a: 

1. Patvirtinti Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sričių projektų vertinimo 

prioritetų ir kriterijų balų aprašą (pridedama). 

2. Patvirtinti Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Mėgėjų menas“ 1 

finansuojamos veiklos projektų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašą (pridedama). 

3. Patvirtinti Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Mėgėjų menas“ 2 

finansuojamos veiklos projektų vertinimo kriterijų balų aprašą (pridedama). 

4. Patvirtinti Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Kultūros 

edukacija“ projektų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašą (pridedama). 

5. Patvirtinti Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Menininkų 

rezidencijos Lietuvoje“ projektų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašą (pridedama). 

6. Patvirtinti Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Meno kūrėjų 

organizacijų strateginių programų įgyvendinimas“ projektų vertinimo kriterijų balų aprašą 

(pridedama). 

7. Patvirtinti Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Atminties 

institucijos (muziejai, bibliotekos, archyvai)“ 3 finansuojamos veiklos projektų vertinimo prioritetų 

ir kriterijų balų aprašą (pridedama). 

8. Patvirtinti Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Atminties 

institucijos (muziejai, bibliotekos, archyvai)“ 4 finansuojamos veiklos projektų vertinimo prioritetų 

ir kriterijų balų aprašą (pridedama). 

9. Patvirtinti Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Atminties 

institucijos (muziejai, bibliotekos, archyvai)“ 5 finansuojamos veiklos projektų vertinimo prioritetų 

ir kriterijų balų aprašą (pridedama). 

10. Patvirtinti Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Atminties 

institucijos (muziejai, bibliotekos, archyvai)“ 6 finansuojamos veiklos projektų vertinimo prioritetų 

ir kriterijų balų aprašą (pridedama). 

11. Patvirtinti Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Pilietinio, 

tautinio, lituanistinio ugdymo ir atminties įprasminimo projektai“ 1 finansuojamos veiklos projektų 

vertinimo kriterijų balų aprašą (pridedama). 

12. Patvirtinti Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Kultūros 

paveldas“ 1 finansuojamos veiklos projektų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašą (pridedama). 

13. Patvirtinti Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Lietuvoje 

rengiami tęstiniai tarptautiniai meno renginiai“ projektų vertinimo kriterijų balų aprašą (pridedama). 

14. Patvirtinti Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Nacionaliniai 

paviljonai Venecijos bienalėje“ 1 finansuojamos veiklos projektų vertinimo kriterijų balų aprašą 

(pridedama); 



15. Patvirtinti Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Skaitymo 

skatinimo iniciatyvos“ projektų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašą (pridedama). 

16. Patvirtinti Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Lietuvos 

kultūros ir meno pristatymas užsienyje“ projektų vertinimo kriterijų balų aprašą (pridedama). 

17. Patvirtinti Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Lietuvos 

kultūros ir kūrybinių industrijų plėtra“ projektų vertinimo kriterijų balų aprašą (pridedama). 

18. Patvirtinti Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Lietuvoje 

rengiami tarptautiniai muzikos atlikimo meno konkursai“ projektų vertinimo prioritetų ir kriterijų 

balų aprašą (pridedama). 

19. Patvirtinti Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Humanitarinės 

literatūros leidyba“ projektų vertinimo kriterijų balų aprašą (pridedama). 

20. Patvirtinti Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Kvalifikacijos 

kėlimas“ projektų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašą (pridedama). 

21. Patvirtinti Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Lietuvos 

valstybės atkūrimo šimtmetis“ 1 finansuojamos veiklos projektų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų 

aprašą (pridedama). 

22. Patvirtinti Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Lietuvos 

valstybės atkūrimo šimtmetis“ 2 finansuojamos veiklos projektų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų 

aprašą (pridedama). 

23. Patvirtinti Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Kultūros ar meno 

srities asociacijų ar skėtinių organizacijų strateginių programų įgyvendinimas“ projektų vertinimo 

prioritetų ir kriterijų balų aprašą (pridedama). 

24. Patvirtinti Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Kultūros 

tyrimai“ projektų vertinimo kriterijų balų aprašą (pridedama). 

25. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos kultūros tarybos 2015 m. rugsėjo 18 d. nutarimą 

Nr. 4LKT-3(1.3 E) „Dėl Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sričių ir programų projektų 

vertinimo prioritetų ir (ar) kriterijų balų aprašų patvirtinimo“ su visais vėlesniais papildymais ir 

pakeitimais. 

26. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos kultūros tarybos 2016 m. vasario 5 d. nutarimą Nr. 

4LKT-1(1.3 E) „Dėl Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų programų projektų vertinimo 

prioritetų ir (ar) kriterijų balų aprašų patvirtinimo“ su visais vėlesniais papildymais ir pakeitimais. 

27. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos kultūros tarybos 2016 m. gegužės 2 d. nutarimą Nr. 

4LKT-3(1.3 E) „Dėl Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Pilietinio, tautinio, 

lituanistinio ugdymo ir atminties įprasminimo projektai“ 2 finansuojamos veiklos projektų vertinimo 

kriterijų balų aprašų patvirtinimo“ su visais vėlesniais papildymais ir pakeitimais. 

 

 

 

Tarybos pirmininkė  Daina Urbanavičienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PATVIRTINTA  

Lietuvos kultūros tarybos  

2016 m. rugsėjo 9 d. 

nutarimu Nr. 4LKT-11(1.3 E) 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PATVIRTINTA  

Lietuvos kultūros tarybos  

2016 m. rugsėjo 9 d. 

nutarimu Nr. 4LKT-11(1.3 E) 

 

KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS PROGRAMOS  

„MĖGĖJŲ MENAS“ 1 FINANSUOJAMOS VEIKLOS PROJEKTŲ VERTINIMO 

PRIORITETŲ IR KRITERIJŲ BALŲ APRAŠAS 

 

1. Projektų vertinimo prioritetų balų aprašai: 

1.1.  bendruomeniškumo skatinimas (projekte dalyvauja gyventojų grupės, ypač mažų miestelių 

ir kaimų, mažai dalyvaujančios kultūroje dėl socialinės atskirties, geografinio nutolimo nuo kultūros 

centrų ar pan., naudojamos inovatyvios jų pritraukimo ir dalyvavimo projekte formos) (0 – 10): 

 

Eil. 

Nr. 
Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

1.1.1. 

Projektams, kurie skatina 

bendruomeniškumą (projekte 

dalyvauja gyventojų grupės, ypač 

mažų miestelių ir kaimų, mažai 

dalyvaujančios kultūroje dėl 

socialinės atskirties, geografinio 

nutolimo nuo kultūros centrų ar 

pan., naudojamos inovatyvios jų 

pritraukimo ir dalyvavimo projekte 

formos). 

10 

Atitiktis prioritetui vertinama 10 

balų, jeigu projektas visiškai 

atitinka prioritetą. 

5 

Atitiktis prioritetui vertinama 5 

balais, jeigu projektas vidutiniškai 

atitinka prioritetą. 

0 

Atitiktis prioritetui vertinama 0 

balų, jeigu projektas visiškai 

neatitinka prioriteto. 

 

1.2. vaikų ir jaunimo, nedalyvaujančio kultūrinėje veikloje ir (arba) neįgaliųjų įtraukimas į 

tęstinę kultūrinę veiklą (0 – 10): 

 

Eil. 

Nr. 
Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

1.2.1. 

Projektams, kurių veiklomis į tęstinę  

kultūrinę veiklą yra įtraukiami  

vaikai ir jaunimas nedalyvaujantys 

kultūrinėje veikloje ir (arba) 

neįgalieji. 

10 

Atitiktis prioritetui vertinama 10 

balų, jeigu projektas visiškai 

atitinka prioritetą. 

5 

Atitiktis prioritetui vertinama 5 

balais, jeigu projektas vidutiniškai 

atitinka prioritetą. 

0 

Atitiktis prioritetui vertinama 0 

balų, jeigu projektas visiškai 

neatitinka prioriteto. 



1.3.  regiono savitumo ir kultūros tradicijų puoselėjimas (0 – 10): 

 

Eil. 

Nr. 
Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

1.3.1. 

Projektams, kuriais puoselėjamas 

regiono savitumas ir kultūros 

tradicijos. 

10 

Atitiktis prioritetui vertinama 10 

balų, jeigu projektas visiškai 

atitinka prioritetą. 

5 

Atitiktis prioritetui vertinama 5 

balais, jeigu projektas vidutiniškai 

atitinka prioritetą. 

0 

Atitiktis prioritetui vertinama 0 

balų, jeigu projektas visiškai 

neatitinka prioriteto. 

 

2. Projekto vertinimo kriterijai ir jų balų aprašai: 

2.1.  vykdomos mėgėjų meno veiklos kokybė (0 – 20): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

2.1.1. 

Projektas pasižymi veiklos 

aktualumu bendruomenei, 

kūrybingumu, atvirumu. 

20 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 20 balų, jeigu projektas 

visiškai atitinka vertinimo 

kriterijaus aprašą. 

15 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 15 balų, jeigu projektas 

vertinimo kriterijaus aprašą 

atitinka daugiau nei vidutiniškai. 

10 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 10 balų, jeigu projektas 

vertinimo kriterijaus aprašą 

atitinka vidutiniškai. 

5 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 5 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. partnerystė su kitomis kultūros ir (arba) kitų sričių (pvz., švietimo, socialinės srities) 

įstaigomis ar nevyriausybinėmis organizacijomis ir bendruomenėmis (0 – 10): 

 



Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

2.2.1. 

Projektas įgyvendinamas užtikrinant 

vieno ir daugiau kultūros ir (ar) kitų 

sričių partnerių bendradarbiavimą. Kartu 

su paraiška pateikti bendradarbiavimo 

pagrindimo dokumentai. 

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 bei vykdytojų patirtis, kvalifikacija ir kiti žmogiškieji ištekliai, reikalingi 

projektui įgyvendinti (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. 

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 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 įgyvendinimui pritraukiamos lėšos iš kitų finansavimo šaltinių (0 – 10):  

 

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. 

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. 

 

2.6. projekto prieinamumas ir sklaida (0 – 10): 

 

Eil. 

Nr. 

 

 

Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

2.6.1. 

Užtikrinamas projekto prieinamumas ir 

visuomenės informavimas, numatyta 

efektyvi sklaidos strategija. 

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. 
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nutarimu Nr. 4LKT-11(1.3 E) 

 

KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS PROGRAMOS  

„MĖGĖJŲ MENAS“ 2 FINANSUOJAMOS VEIKLOS PROJEKTŲ VERTINIMO 

KRITERIJŲ BALŲ APRAŠAS 

 

1. Projekto vertinimo kriterijai ir jų balų aprašai: 

1.1. projekto meninė ir kultūrinė vertė (0 – 50): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

1.1.1. 

Projektas išsaugo ir aktualizuoja 

 dainų švenčių tradiciją. Projekto 

kultūrinė ir (ar) meninė veikla 

kryptinga ir (ar) turi realias tęstinumo 

perspektyvas, planuojami rezultatai 

pristatyti aiškiai ir suprantamai, yra 

realūs ir pasiekiami. 

50 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 50 balų, jeigu 

projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

37 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 37 balais, jeigu 

projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka 

daugiau nei vidutiniškai. 

25 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 25 balais, jeigu 

projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka 

vidutiniškai. 

12 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 12 balais, jeigu 

projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka 

mažiau nei vidutiniškai. 

0 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 0 balų, jeigu 

projektas visiškai neatitinka 

vertinimo kriterijaus aprašo. 

 

1.2. projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0 – 20): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 



1.2.1. 

Projekto sąmatoje nurodytos išlaidos 

yra tiesiogiai susijusios su projektu ir 

yra būtinos jo tikslams ir rezultatams 

pasiekti, detalizuotos ir atitinkančios 

rinkos kainas. 

20 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 20 balų, jeigu 

projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

15 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 15 balais, jeigu 

projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka 

daugiau nei vidutiniškai. 

10 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 10 balų, jeigu 

projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka 

vidutiniškai. 

5 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 5 balais, jeigu 

projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka 

mažiau nei vidutiniškai 

0 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 0 balų, jeigu 

projektas visiškai neatitinka 

vertinimo kriterijaus aprašo. 

 

1.3. projekto vadovo patirtis, kvalifikacija ir kiti žmogiškieji ištekliai (kiti projekto įgyvendintojai, 

bendraorganizatoriai ir kiti projekto dalyviai) (0 – 10): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

1.3.1. 

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. 

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. 

 

1.4. projekto rėmėjų įsipareigojimai (projekto įgyvendinimui pritraukiamos lėšos iš kitų projekto 

finansavimo šaltinių: savivaldybių, privačių rėmėjų, užsienio valstybių organizacijų) (0 –15): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

1.4.1. 

Projekto įgyvendinimui pritraukiamos 

lėšos iš kitų projekto finansavimo 

šaltinių, numatytas rėmėjų indėlis.  

Pridėti įsipareigojimus patvirtinantys 

dokumentai. 

15 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 15 balų, jeigu 

projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

7 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 7 balais, jeigu 

projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka 

vidutiniškai. 

0 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 0 balų, jeigu 

projektas visiškai neatitinka 

vertinimo kriterijaus aprašo. 

 

1.5. projektu skatinama partnerystė ir bendradarbiavimas tarp skirtingų sektorių ir institucijų  (0 – 

5): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

1.5.1. 

Projektas įgyvendinamas 

bendradarbiaujant su vienu ar daugiau 

partnerių iš skirtingų sektorių ar 

institucijų. Paraiškoje nurodyti projekto 

partnerių vaidmenys, aiškiai apibrėžtas 

numatomas partnerių indėlis. Pridėti 

bendradarbiavimą patvirtinantys 

susitarimai. 

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. 

 

 



PATVIRTINTA  

Lietuvos kultūros tarybos  

2016 m. rugsėjo 9 d. 

nutarimu Nr. 4LKT-11(1.3 E) 

 

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. 
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KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROGRAMOS 

,,MENININKŲ REZIDENCIJOS LIETUVOJE“ PROJEKTŲ VERTINIMO  

PRIORITETŲ IR KRITERIJŲ BALŲ APRAŠAS  

 

1. Projektų vertinimo prioritetai ir jų balų aprašai: 

1.1. projektams, įtraukiantiems įvairių vietos, kurioje yra rezidencija, kartų bendruomenę į 

reziduojančių kultūros ar meno kūrėjų veiklą ar įgyvendinamus projektus (0 – 10): 

 

Eil. 

Nr. 
Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

1.1.1. 

Projektams, įtraukiantiems įvairių 

vietos, kurioje yra rezidencija, kartų 

bendruomenę į reziduojančių kultūros 

ar meno kūrėjų veiklą ar 

įgyvendinamus projektus. 

10 

Atitiktis prioritetui vertinama 

10 balų, jeigu projektas 

visiškai atitinka prioritetą. 

5 

Atitiktis prioritetui vertinama 5 

balais, jeigu projektas prioritetą 

atitinka vidutiniškai.  

0 

Atitiktis prioritetui vertinama 0 

balų, jeigu projektas visiškai 

neatitinka prioriteto.  

 

1.2. projektams, įtraukiantiems įvairių vietos, kurioje yra rezidencija, kartų bendruomenę į 

reziduojančių kultūros ar meno kūrėjų veiklą ar įgyvendinamus projektus (0 – 10): 

 

Eil. 

Nr. 
Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

1.2.1. 

 

Projektams, pristatantiems Lietuvos 

visuomenei rezidentų sukurtus 

baigtinius meno ar kultūros kūrinius. 

10 

Atitiktis prioritetui vertinama 

10 balų, jeigu projektas 

visiškai atitinka prioritetą. 

5 

Atitiktis prioritetui vertinama 5 

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. projekto meninė ar kultūrinė vertė (0 – 30): 



Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

2.1.1. 

Rezidencijos projektas pritraukia 

reziduoti profesionalius, įdomius, 

inovatyvius, aktyviai dirbančius įvairių 

sričių menininkus ir kultūros kūrėjus. 

Rezidencijos programa veikia kaip 

kultūros centras – įtraukia, sudaro 

sąlygas vietos bendruomenei 

susipažinti su šiuolaikiniu menu ir 

kultūra. 

 

30 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 30 balų, jeigu 

projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

23 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 23 balais, jeigu 

projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka 

daugiau nei vidutiniškai. 

15 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 15 balų, jeigu 

projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka 

vidutiniškai. 

8 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 8 balais, jeigu 

projektas visiškai neatitinka 

vertinimo kriterijaus aprašo. 

0 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 0 balų, jeigu 

projektas visiškai neatitinka 

vertinimo kriterijaus aprašo. 

 

2.2. projekto sąmatos pagrįstumas (0 – 10): 

 

Eil.  

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

2.2.1.  

 

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. 

 

2.3. projekto vadovo patirtis, kvalifikacija ir kiti žmogiškieji ištekliai (kiti projekto 

įgyvendintojai, bendraorganizatoriai): (0 – 10): 

 

Eil.  

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

2.3.1. 

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. 

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. 

 

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

finansavimo šaltinių: savivaldybių, privačių rėmėjų, užsienio valstybių organizacijų: (0 – 10): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

2.4.1. 

Projekto įgyvendinimui pritraukiamos 

lėšos iš kitų projekto finansavimo 

šaltinių, numatytas rėmėjų indėlis.  

Pridėti įsipareigojimus patvirtinantys 

dokumentai. 

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. Projektu skatinama partnerystė tarp skirtingų sektorių ir institucijų, tarptautinis 

bendradarbiavimas: (0 – 20): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

2.5.1. 

Projektas įgyvendinamas 

bendradarbiaujant su vienu ar  

daugiau partnerių iš skirtingų  

sektorių ar institucijų. Paraiškoje 

nurodyti projekto partnerių  

vaidmenys, aiškiai apibrėžtas 

numatomas partnerių  indėlis.  

Pridėti bendradarbiavimą  

patvirtinantys susitarimai. 

20 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 20 balų, jeigu 

projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

10 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 10 balų, jeigu 

projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka 

vidutiniškai. 

0 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 0 balų, jeigu 

projektas visiškai neatitinka 

vertinimo kriterijaus aprašo. 
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KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS PROGRAMOS „MENO 

KŪRĖJŲ ORGANIZACIJŲ STRATEGINIŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS“ 

PROJEKTŲ VERTINIMO PRIORITETŲ IR KRITERIJŲ BALŲ APRAŠAS 

 

1. Projekto vertinimo prioritetai ir jų balų aprašai: 

1.1.  meno kūrėjų strateginė programa didina kultūros ir meno matomumą visuomenėje, 

atstovauja meno kūrėjų interesus (0 – 20): 

 

Eil. 

Nr. 
Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

1.1.1. 

Projektams, kurių meno kūrėjų 

strateginė programa didina kultūros ir 

meno matomumą visuomenėje, 

atstovauja meno kūrėjų interesus. 

20 

Atitiktis prioritetui vertinama 

20 balų, jeigu projektas 

visiškai atitinka prioritetą. 

10 

Atitiktis prioritetui vertinama 

10 balų, jeigu projektas 

vidutiniškai atitinka prioritetą. 

0 

Atitiktis prioritetui vertinama 

0 balų, jeigu projektas visiškai 

neatitinka prioriteto. 

 

2. Projekto vertinimo kriterijai ir jų balų aprašai: 

2.1. programoje numatytos strateginės veiklos aktualumas, pagrįstumas, tęstinumas (0 – 30): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

2.1.1. 

Programoje numatyta  pagrįsta 

strateginė veikla, aiškūs  programos  

tikslai ir uždaviniai, programoje 

apibrėžti siekiami rezultatai ir 

pagrindinės veiklos kryptys. 

Programos kultūrinė veikla kryptinga 

ir (ar) turi realias tęstinumo 

perspektyvas, planuojami rezultatai 

pristatyti aiškiai ir suprantamai,  yra 

30 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 30 balų, jeigu 

projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

20 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 20 balų, jeigu 

projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka 

daugiau nei vidutiniškai. 



realūs ir pasiekiami. Programa  yra 

aktuali, numatytos veiklos yra svarbios 

kultūros raidai, ugdančios visuomenės 

kultūros suvokimą. Programa  

suplanuota ne mažiau nei 2 metams. 

 

10 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 10 balų, jeigu 

projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka 

vidutiniškai. 

0 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 0 balų, jeigu 

projektas visiškai neatitinka 

vertinimo kriterijaus aprašo. 

 

 2.2. programos kultūrinė vertė (0 – 20): 

 

Eil.  

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

2.2.1. 

Programos kultūrinės veiklos kokybė 

aukšta, numatyti  profesionalūs  

dalyviai, pridėtas jų sąrašas ir aiškiai 

apibrėžtos jų funkcijos projekte. 

20 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 20 balų, jeigu 

projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

10 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 10 balų, jeigu 

projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka 

vidutiniškai. 

0 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 0 balų, jeigu 

projektas visiškai neatitinka 

vertinimo kriterijaus aprašo. 

 

2.3. programa skatinamas organizacijos narių profesinis meistriškumas, dalis 

programos veiklų skirta jauniesiems kūrėjams (0 – 10): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

2.3.1. 

Programoje numatytas aiškus, 

detalus, tikslingas organizacijos narių 

profesinio meistriškumo kėlimo 

planas (stažuotės, konferencijos, 

mokymai ir tt.). Programos dalis 

veiklų skirta jauniesiems kūrėjams. 

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 kriterijui vertinama 0 

balų, jeigu projektas visiškai 

neatitinka vertinimo kriterijaus 

aprašo. 

 

2.4.  programa įgyvendinama bendradarbiaujant su skirtingais sektoriais ir institucijomis 

(0 – 5):  

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

2.4.1. 

Programa įgyvendinama 

bendradarbiaujant su vienu ar daugiau 

partnerių iš skirtingų sektorių ar 

institucijų. Paraiškoje nurodyti 

programos partnerių vaidmenys, aiškiai 

apibrėžtas numatomas partnerių  

indėlis,  Pridėti bendradarbiavimą 

patvirtinantys susitarimai. 

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. 

 

2.5.  projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0-10): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

2.5.1. 

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 daugiau atitinka nei 

neatitinka vertinimo 

kriterijaus aprašo. 

5 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 5 balais, jeigu 

projektas vertinimo kriterijaus 

aprašą atitinka vidutiniškai. 



3 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 3 balais, jeigu 

projektas mažiau atitinka nei 

neatitinka vertinimo 

kriterijaus aprašo. 

0 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 0 balų, jeigu 

projektas visiškai neatitinka 

vertinimo kriterijaus aprašo. 

 

2.6. programos rėmėjų įsipareigojimai (projektų 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 

2.6.1. 

Programos įgyvendinimui pritraukiamos 

lėšos iš kitų  programos finansavimo 

šaltinių, numatytas rėmėjų indėlis.   

Pridėti įsipareigojimus patvirtinantys 

dokumentai. 

5 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 5 balais, jeigu 

programa visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

3 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 3 balais, jeigu 

programos vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka 

vidutiniškai. 

0 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 0 balų, jeigu 

programa visiškai neatitinka 

vertinimo kriterijaus aprašo. 
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KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS PROGRAMOS 

„ATMINTIES INSTITUCIJOS (MUZIEJAI, BIBLIOTEKOS, ARCHYVAI)“ 3 

FINANSUOJAMOS VEIKLOS PROJEKTŲ VERTINIMO PRIORITETŲ  

IR KRITERIJŲ BALŲ APRAŠAS 

 

1. Projektų vertinimo prioritetų balų aprašai: 

1.1. projektams, mažinantiems kultūrinę ir (arba) socialinę atskirtį (0 – 10): 

 

Eil. 

Nr. 
Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

1.1.1. 

Projektams, kurių veiklos mažina 

kultūrinę ir (ar) socialinę atskirtį. 

 

10 

Atitiktis prioritetui vertinama 

10 balų, jeigu projektas 

visiškai atitinka prioritetą. 

5 

Atitiktis prioritetui vertinama 5 

balais, jeigu projektas prioritetą 

atitinka vidutiniškai. 

0 

Atitiktis prioritetui vertinama 0 

balų, jeigu projektas visiškai 

neatitinka prioriteto. 

 

1.2. projektams, skatinantiems bendradarbiavimą su kūrybinių industrijų atstovais (0 – 10): 

 

Eil. 

Nr. 
Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

1.2.1. 

Projektams, kurių veiklomis 

skatinamas bendradarbiavimas su 

kūrybinių industrijų atstovais. 

10 

Atitiktis prioritetui vertinama 

10 balų, jeigu projektas 

visiškai atitinka prioritetą. 

5 

Atitiktis prioritetui vertinama 5 

balais, jeigu projektas prioritetą 

atitinka vidutiniškai.  

0 

Atitiktis prioritetui vertinama 0 

balų, jeigu projektas visiškai 

neatitinka prioriteto. 

 

1.3.  projektams, kurių rezultatas sukurtas diegiant šiuolaikinių technologijų naudojimu pagrįstus 

sprendimus (0 – 10): 

 



Eil. 

Nr. 
Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

1.3.1. 

Projektams, kurių rezultatas 

sukuriamas diegiant šiuolaikinių 

technologijų naudojimu pagrįstus 

sprendimus. 

10 

Atitiktis prioritetui vertinama 

10 balų, jeigu projektas 

visiškai atitinka prioritetą. 

5 

Atitiktis prioritetui vertinama 5 

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.  projekto ilgalaikis teigiamas poveikis ir nauda visuomenei, projekto rezultatų tvarumas, 

sklaida ir užtikrintas tęstinumas (0 – 30): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

2.1.1. 

Projekto veiklos numato ilgalaikį 

teigiamą poveikį ir naudą visuomenei, 

projekto rezultatų tvarumą, sklaidą ir 

užtikrintą tęstinumą. 

30 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 30 balų, jeigu 

projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

23 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 23 balais, jeigu 

projektas vertinimo kriterijaus 

aprašą atitinka daugiau nei 

vidutiniškai. 

15 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 15 balų jeigu 

projektas vertinimo kriterijaus 

aprašą atitinka vidutiniškai. 

8 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 8 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 rėmėjų įsipareigojimai (projekto įgyvendinimui pritraukiamos lėšos iš kitų 

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

10): 



 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

2.2.1. 

Projekto įgyvendinimui pritraukiamos 

lėšos iš kitų projekto finansavimo  

šaltinių, numatytas rėmėjų indėlis. 

Pridėti įsipareigojimus patvirtinantys 

dokumentai. 

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.  projektu skatinama partnerystė ir bendradarbiavimas tarp skirtingų sektorių ir institucijų 

(0 – 10): 

 

Eil. 

Nr. 

 

 

Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

2.4.1. 

 

 

Projektas įgyvendinamas 

bendradarbiaujant su vienu ar daugiau 

partnerių iš skirtingų sektorių ar 

institucijų. Paraiškoje nurodyti projekto 

partnerių vaidmenys, aiškiai apibrėžtas 

numatomas partnerių  indėlis.  Pridėti 

bendradarbiavimą patvirtinantys 

susitarimai. 

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. 

 

2.5.  projekto vadovo patirtis, kvalifikacija ir kiti žmogiškieji ištekliai (kiti projekto 

įgyvendintojai, bendraorganizatoriai ir kiti projekto dalyviai) (0 – 10): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

2.5.1. 

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. 

 

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. 
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KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS PROGRAMOS 

„ATMINTIES INSTITUCIJOS (MUZIEJAI, BIBLIOTEKOS, ARCHYVAI)“ 4 

FINANSUOJAMOS VEIKLOS PROJEKTŲ VERTINIMO PRIORITETŲ IR  

KRITERIJŲ BALŲ APRAŠAS 

 

1. Projektų vertinimo prioritetų balų aprašai: 

1.1.  projektams, mažinantiems kultūrinę, socialinę atskirtį, skaitmeninę ir (arba) informacinę 

atskirtį (0 – 10): 

 

Eil. 

Nr. 
Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

1.1.1. 

 

Projektams, kurių veiklos mažina 

kultūrinę, socialinę atskirtį, skaitmeninę 

ir (arba) informacinę atskirtį. 

10 

Atitiktis prioritetui vertinama 

10 balų, jeigu projektas 

visiškai atitinka prioritetą. 

5 

Atitiktis prioritetui vertinama 5 

balais, jeigu projektas 

prioritetą atitinka vidutiniškai.  

0 

Atitiktis prioritetui vertinama 0 

balų, jeigu projektas visiškai 

neatitinka prioriteto. 

 

1.2. projektams, skatinantiems bendradarbiavimą su vietos bendruomenėmis (0 – 10): 

 

Eil. 

Nr. 
Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

1.2.1. 

Projektams, kurių veiklos skatina 

bendradarbiavimą su vietos 

bendruomenėmis. 

10 

Atitiktis prioritetui vertinama 

10 balų, jeigu projektas 

visiškai atitinka prioritetą 

5 

Atitiktis prioritetui vertinama 5 

balais, jeigu projektas prioritetą 

atitinka vidutiniškai  

0 

Atitiktis prioritetui vertinama 0 

balų, jeigu projektas visiškai 

neatitinka prioriteto  

 

1.3.  projektams, užtikrinantiems mokymosi visą gyvenimą, savišvietos, asmeninio tobulėjimo 

sąlygas (0 – 10): 

 



Eil. 

Nr. 
Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

1.3.1. 

Projektams, kurių veiklos užtikrina 

mokymosi visą gyvenimą, savišvietos, 

asmeninio tobulėjimo sąlygas. 

10 

Atitiktis prioritetui vertinama 

10 balų, jeigu projektas visiškai 

atitinka prioritetą 

5 

Atitiktis prioritetui vertinama 5 

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.  projekto ilgalaikis teigiamas poveikis ir nauda visuomenei, projekto rezultatų tvarumas, 

sklaida ir užtikrintas tęstinumas (0 – 30): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

2.1. 

Projekto veiklos numato ilgalaikį 

teigiamą poveikį ir naudą visuomenei, 

projekto rezultatų tvarumą, sklaidą ir 

užtikrintą tęstinumą. 

30 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 30 balų, jeigu 

projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą 

23 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 23 balais, jeigu 

projektas vertinimo kriterijaus 

aprašą atitinka daugiau nei 

vidutiniškai 

15 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 15 balų, jeigu 

projektas vertinimo kriterijaus 

aprašą atitinka vidutiniškai 

8 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 8 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 rėmėjų įsipareigojimai (projekto įgyvendinimui pritraukiamos lėšos iš kitų 

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

10): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

2.2.1. 

Projekto įgyvendinimui pritraukiamos 

lėšos iš kitų projekto finansavimo  

šaltinių, numatytas rėmėjų indėlis.   

Pridėti įsipareigojimus patvirtinantys 

dokumentai. 

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.  projektu skatinama partnerystė ir bendradarbiavimas tarp skirtingų sektorių ir institucijų 

(0 – 10): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

2.4.1. 

Projektas įgyvendinamas 

bendradarbiaujant su vienu ar daugiau 

partnerių iš skirtingų sektorių ar 

institucijų. Paraiškoje nurodyti projekto 

partnerių vaidmenys, aiškiai apibrėžtas 

numatomas partnerių  indėlis.  Pridėti 

bendradarbiavimą patvirtinantys 

susitarimai. 

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. 

 

2.5. projekto vadovo patirtis, kvalifikacija ir kiti žmogiškieji ištekliai (kiti projekto 

įgyvendintojai, bendraorganizatoriai ir kiti projekto dalyviai) (0 – 10): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

2.5.1. 

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. 

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. 
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nutarimu Nr. 4LKT-11(1.3 E) 

 

KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS PROGRAMOS 

„ATMINTIES INSTITUCIJOS (MUZIEJAI, BIBLIOTEKOS, ARCHYVAI)“ 5 

FINANSUOJAMOS VEIKLOS PROJEKTŲ VERTINIMO PRIORITETŲ IR  

KRITERIJŲ BALŲ APRAŠAS 

 

1. Projektų vertinimo prioritetų balų aprašai: 

1.1. projektams, skirtiems plačiam visuomenės grupių ratui (0 – 10): 

 

Eil. 

Nr. 
Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

1.1.1. 
Projektams, skirtiems plačiam 

visuomenės grupių ratui. 

10 

Atitiktis prioritetui vertinama 

10 balų, jeigu projektas 

visiškai atitinka prioritetą. 

5 

Atitiktis prioritetui vertinama 5 

balais, jeigu projektas prioritetą 

atitinka vidutiniškai. 

0 

Atitiktis prioritetui vertinama 0 

balų, jeigu projektas visiškai 

neatitinka prioriteto. 

 

1.2.  projektams, pristatantiems ir viešinantiems Atminties institucijų veiklas ir pasiekimus 

tarptautiniuose tinkluose (0 – 10): 

 

Eil. 

Nr. 
Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

1.2.1. 

 

Projektams, pristatantiems ir 

viešinantiems Atminties institucijų 

veiklas ir pasiekimus tarptautiniuose 

tinkluose. 

10 

Atitiktis prioritetui vertinama 

10 balų, jeigu projektas 

visiškai atitinka prioritetą. 

5 

Atitiktis prioritetui vertinama 5 

balais, jeigu projektas prioritetą 

atitinka vidutiniškai. 

0 

Atitiktis prioritetui vertinama 0 

balų, jeigu projektas visiškai 

neatitinka prioriteto. 

 

1.3. projektams, turintiems išskirtinę meninę, mokslinę ir (arba) kultūrinę vertę (0 – 10): 



 

Eil. 

Nr. 
Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

1.3.1. 

Projektams, turintiems išskirtinę 

meninę, mokslinę ir (arba) kultūrinę 

vertę. 

10 

Atitiktis prioritetui vertinama 

10 balų, jeigu projektas visiškai 

atitinka prioritetą. 

5 

Atitiktis prioritetui vertinama 5 

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.  projekto ilgalaikis teigiamas poveikis ir nauda visuomenei, projekto rezultatų tvarumas, 

sklaida ir užtikrintas tęstinumas (0 – 30): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

2.1.1. 

Projekto veiklos numato ilgalaikį 

teigiamą poveikį ir naudą visuomenei, 

projekto rezultatų tvarumą, sklaidą ir 

užtikrintą tęstinumą. 

30 

Atitiktis kriterijui vertinama 30 

balų, jei projektas visiškai 

atitinka vertinimo kriterijaus 

aprašą. 

23 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 23 balais, jeigu 

projektas vertinimo kriterijaus 

aprašą atitinka daugiau nei 

vidutiniškai. 

15 

Atitiktis kriterijui vertinama 15 

balų, jei projektas vidutiniškai 

atitinka vertinimo kriterijaus 

aprašą. 

8 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 8 balais, jeigu 

projektas vertinimo kriterijaus 

aprašą atitinka mažiau nei 

vidutiniškai. 

0 

Atitiktis kriterijui vertinama 0 

balų, jei projektas visiškai 

neatitinka vertinimo kriterijaus 

aprašo. 

 

2.2. projekto rėmėjų įsipareigojimai (projekto įgyvendinimui pritraukiamos lėšos iš kitų 

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

10): 



 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

2.2.1. 

Projekto įgyvendinimui pritraukiamos 

lėšos iš kitų projekto finansavimo šaltinių, 

numatytas rėmėjų indėlis.  Pridėti 

įsipareigojimus patvirtinantys 

dokumentai. 

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.  projektu skatinama partnerystė ir bendradarbiavimas tarp skirtingų sektorių ir institucijų 

(0 – 10): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

2.4.1. 

Projektas įgyvendinamas 

bendradarbiaujant su vienu ar daugiau 

partnerių iš skirtingų sektorių ar 

institucijų. Paraiškoje nurodyti projekto 

partnerių vaidmenys, aiškiai apibrėžtas 

numatomas partnerių  indėlis.  Pridėti 

bendradarbiavimą patvirtinantys 

susitarimai. 

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. 

 

2.5.  projekto vadovo patirtis, kvalifikacija ir kiti žmogiškieji ištekliai (kiti projekto 

įgyvendintojai, bendraorganizatoriai ir kiti projekto dalyviai) (0 – 10): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

2.5.1. 

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. 

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. 
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KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS PROGRAMOS 

„ATMINTIES INSTITUCIJOS (MUZIEJAI, BIBLIOTEKOS, ARCHYVAI)“ 6 

FINANSUOJAMOS VEIKLOS PROJEKTŲ VERTINIMO PRIORITETŲ 

 IR KRITERIJŲ BALŲ APRAŠAS 

 

1. Projektų vertinimo prioritetų balų aprašai: 

1.1.  projektams, numatantiems pristatyti ir populiarinti Lietuvos ir jos kultūros istorijai svarbius 

šiuolaikinio vizualaus meno ar dizaino  darbus, sukurtus po 1990 metų (0 – 10): 

 

Eil. 

Nr. 
Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

1.1.1. 

Projektams, kuriais numatoma 

pristatyti ir populiarinti Lietuvos ir jos 

kultūros istorijai svarbius šiuolaikinio 

vizualaus meno ar dizaino  darbus, 

sukurtus po 1990 metų. 

10 

Atitiktis prioritetui vertinama 10 

balų, jeigu projektas 

visiškai atitinka prioritetą. 

5 

Atitiktis prioritetui vertinama 5 

balais, jeigu projektas prioritetą 

atitinka vidutiniškai. 

0 

Atitiktis prioritetui vertinama 0 

balų, jeigu projektas visiškai 

neatitinka prioriteto. 

 

1.2.  projektams, numatantiems pristatyti ir populiarinti kilnojamąsias kultūros vertybes, 

turinčias išskirtinę svarbą Lietuvos ir jos kultūros istorijai (0 – 10): 

 

Eil. 

Nr. 
Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

1.2.1. 

Projektams, kuriais numatoma 

pristatyti ir populiarinti kilnojamąsias 

kultūros vertybes, turinčias išskirtinę 

svarbą Lietuvos ir jos kultūros 

istorijai. 

10 

Atitiktis prioritetui vertinama 10 

balų, jeigu projektas 

visiškai atitinka prioritetą. 

5 

Atitiktis prioritetui vertinama 5 

balais, jeigu projektas prioritetą 

atitinka vidutiniškai. 

0 

Atitiktis prioritetui vertinama 0 

balų, jeigu projektas visiškai 

neatitinka prioriteto. 

 

1.3.  projektams, numatantiems Lietuvoje pristatyti užsienio šalyse saugomas kilnojamąsias 

kultūros vertybes (0 – 10): 



 

Eil. 

Nr. 
Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

1.3.1. 

Projektu numatoma Lietuvoje 

pristatyti užsienio šalyse saugomas 

kilnojamąsias kultūros vertybes. 

10 

Atitiktis prioritetui vertinama 10 

balų, jeigu projektas 

visiškai atitinka prioritetą. 

5 

Atitiktis prioritetui vertinama 5 

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. projekto meninė ar kultūrinė vertė (0 – 20): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

2.1.1. 

Projekto idėja, turinys ir (ar) 

koncepcija yra novatoriška, originali, 

aktuali, pasižyminti meninės ir 

kultūrinės veiklos kokybe, 

profesionalumu, kūrybingumu. 

Projekto tikslai, uždaviniai ir 

numatomos priemonės susiję 

tarpusavyje: įgyvendinimo priemonės 

atitinka deklaruojamus tikslus ir 

uždavinius,  numatyti veiklos etapai,  

dalyviai ir jų funkcijos, veikla 

diferencijuojama pagal tikslinę (-es) 

grupę (-es), kuriai (-ioms) skiriamas 

projektas, numatyta efektyvi sklaidos 

strategija (diferencijuojama gal 

tikslinę (-es) grupę (-es), kuriai (-

ioms) skiriamas projektas. 

20 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 20 balų, jeigu projektas 

visiškai atitinka vertinimo 

kriterijaus aprašą. 

15 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 15 balų, jeigu projektas 

vertinimo kriterijaus aprašą 

atitinka daugiau nei vidutiniškai. 

10 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 10 balų jeigu projektas 

vertinimo kriterijaus aprašą 

atitinka vidutiniškai. 

5 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 5 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 inovatyvumas ir patrauklus pristatymas žiūrovams (0 – 10): 

 



Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

2.2.1. 

Projektas inovatyvus, pasižymi 

naujomis, originaliomis formomis, 

pristatančiomis kilnojamąsias kultūros 

vertybes lankytojams, pristatymui 

pasirenkamos patrauklios formos. 

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.  projektu skatinama partnerystė ir bendradarbiavimas tarp skirtingų sektorių ir institucijų 

(0 – 10): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

2.3.1. 

Projektas įgyvendinamas 

bendradarbiaujant su vienu ar daugiau 

partnerių iš skirtingų sektorių ar 

institucijų. Paraiškoje nurodyti 

projekto partnerių vaidmenys, aiškiai 

apibrėžtas numatomas partnerių  

indėlis.  Pridėti bendradarbiavimą 

patvirtinantys susitarimai. 

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. 

 



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

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

2.4.1. 

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. 

 

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

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

10): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

2.5.1. 

Projekto įgyvendinimui pritraukiamos 

lėšos iš kitų projekto finansavimo šaltinių, 

numatytas rėmėjų indėlis.   

Pridėti įsipareigojimus patvirtinantys 

dokumentai. 

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. 

 

2.6. projekto vadovo patirtis, kvalifikacija ir kiti žmogiškieji ištekliai (kiti projekto 

įgyvendintojai, bendraorganizatoriai ir kiti projekto dalyviai) (0 – 10): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

2.6.1. 

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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PATVIRTINTA  

Lietuvos kultūros tarybos  

2016 m. rugsėjo 9 d. 

nutarimu Nr. 4LKT-11(1.3 E) 

 

KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROGRAMOS ,, 
PILIETINIO, TAUTINIO, LITUANISTINIO UGDYMO IR ATMINTIES ĮPRASMINIMO 

PROJEKTAI“ 1 FINANSUOJAMOS VEIKLOS PROJEKTŲ VERTINIMO KRITERIJŲ 

BALŲ APRAŠAS  

 

1. Projekto vertinimo kriterijai ir jų balų aprašai: 

1.1.projekto meninė ar kultūrinė vertė (0 – 40): 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

1.1.1. 

Projektai padeda  išsaugoti ir 

aktualizuoti istorinę-kultūrinę 

atmintį, įprasminanti Lietuvos 

Respublikos valstybei reikšmingus 

įvykius;  ugdo Lietuvos istorijos, 

kultūros savitumo suvokimą, 

kultūrinės tapatybės išlaikymą ir 

kūrimą; pateikia visuomenei 

aukšto meninio lygio pilietines 

kultūrines akcijas, nacionalinės 

kultūros menines programas; 

pritraukia daug žmonių; pasižymi 

originalumu, novatoriškumu. 

40 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 40 balų, jeigu projektas 

visiškai atitinka vertinimo kriterijaus 

aprašą. 

30 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 30 balų, jeigu projektas 

vertinimo kriterijaus aprašą atitinka 

daugiau nei vidutiniškai. 

20 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 20 balų, jeigu projektas 

vertinimo kriterijaus aprašą atitinka 

vidutiniškai. 

10 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 10 balų, jeigu projektas 

visiškai neatitinka vertinimo 

kriterijaus aprašo. 

0 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 0 balų, jeigu projektas 

visiškai neatitinka vertinimo 

kriterijaus aprašo. 

 

1.2.projekto sąmatos pagrįstumas (0 – 20): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

1.2.1. 

Projekto sąmatoje nurodytos išlaidos 

yra tiesiogiai susijusios su projektu ir 

yra būtinos jo tikslams ir rezultatams 

20 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

20 balų, jeigu projektas visiškai 

atitinka vertinimo kriterijaus aprašą. 



pasiekti, detalizuotos ir atitinkančios 

rinkos kainas. 
15 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

15 balų, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei 

vidutiniškai. 

10 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

10 balų, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai. 

5 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

5 balais, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei 

vidutiniškai. 

0 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

0 balų, jeigu projektas visiškai 

neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo. 

 

1.3. projekto vadovo patirtis, kvalifikacija ir kiti žmogiškieji ištekliai (kiti projekto 

įgyvendintojai, bendraorganizatoriai) (0 – 20): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

1.3.1. 

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. 

20 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

20 balų, jeigu projektas 

visiškai atitinka vertinimo kriterijaus 

aprašą. 

10 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

10 balų, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai. 

0 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

0 balų, jeigu projektas visiškai 

neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo. 

 

1.4.  projekto rėmėjų įsipareigojimai (projekto įgyvendinimui pritraukiamos lėšos iš kitų 

finansavimo šaltinių: savivaldybių, privačių rėmėjų, užsienio valstybių organizacijų) (0 – 10): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

1.4.1. 

 

Projekto įgyvendinimui 

pritraukiamos lėšos iš kitų projekto 

finansavimo šaltinių, numatytas 

10 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 10 balų, jeigu projektas 

visiškai atitinka vertinimo 

kriterijaus aprašą. 



rėmėjų indėlis.  Pridėti 

įsipareigojimus patvirtinantys 

dokumentai. 
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. 

 

1.5. projektu skatinama partnerystė tarp skirtingų sektorių ir institucijų, tarptautinis 

bendradarbiavimas (0 – 10): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

1.5.1. 

Projektas įgyvendinamas 

bendradarbiaujant su vienu ar daugiau 

partnerių iš skirtingų sektorių ar 

institucijų. Paraiškoje nurodyti projekto 

partnerių vaidmenys, aiškiai apibrėžtas 

numatomas partnerių indėlis,  Pridėti 

bendradarbiavimą patvirtinantys 

susitarimai. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PATVIRTINTA  

Lietuvos kultūros tarybos  

2016 m. rugsėjo 9 d. 

nutarimu Nr. 4LKT-11(1.3 E) 

 

KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROGRAMOS 

,,KULTŪROS PAVELDAS“ 1 FINANSUOJAMOS VEIKLOS PROJEKTŲ VERTINIMO 

PRIORITETŲ IR KRITERIJŲ BALŲ APRAŠAS  

 

1. Projektų vertinimo prioritetai ir jų balų aprašai: 

1.1. tarptautinio bendradarbiavimo projektams, skirtiems UNESCO Pasaulio paveldo objektų 

sąraše esantiems Lietuvos objektams išsaugoti (0 – 10): 

 

Eil. 

Nr. 
Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

1.1.1. 

Tarptautinio bendradarbiavimo 

projektams, skirtiems UNESCO 

Pasaulio paveldo objektų sąraše 

esantiems Lietuvos objektams  

išsaugoti. 

10 

Atitiktis prioritetui vertinama 10 balų, 

jeigu projektas visiškai atitinka 

prioritetą. 

0 

Atitiktis prioritetui vertinama 0 balų, 

jeigu projektas visiškai neatitinka 

prioriteto.  

 

1.2. projektams, vykstantiems mažiau išvystytose turizmo aspektu vietovėse (0 – 10): 

 

Eil. 

Nr. 
Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

1.2.1. 

Projektams, vykstantiems mažiau 

išvystytose turizmo aspektu 

vietovėse. 

10 

Atitiktis prioritetui vertinama 10 balų, 

jeigu projektas visiškai atitinka 

prioritetą. 

5 

Atitiktis prioritetui vertinama 5 balais, 

jeigu projektas prioritetą atitinka 

vidutiniškai. 

0 

Atitiktis prioritetui vertinama 0 balų, 

jeigu projektas visiškai neatitinka 

prioriteto.  

 

1.3. Lietuvos nekilnojamojo kultūros paveldo (registruoto ir neregistruoto) apskaitos 

projektams (0 – 10): 

 

Eil. 

Nr. 
Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 



1.3.1. 

Lietuvos nekilnojamojo kultūros 

paveldo (registruoto ir 

neregistruoto) apskaitos 

projektams. 

10 

Atitiktis prioritetui vertinama 10 balų, 

jeigu projektas visiškai atitinka 

prioritetą. 

0 

Atitiktis prioritetui vertinama 0 balų, 

jeigu projektas visiškai neatitinka 

prioriteto.  

 

1.4. piliakalnių tematikai skirtiems projektams (0 – 10): 

 

Eil. 

Nr. 
Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

1.4.1. 
Piliakalnių tematikai skirtiems 

projektams. 

10 

Atitiktis prioritetui vertinama 10 balų, 

jeigu projektas visiškai atitinka 

prioritetą. 

5 

Atitiktis prioritetui vertinama 5 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. projekto metu vykdomos veiklos aktualumas kultūros paveldo išsaugojimui (0 – 25): 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

2.1.1. 

Projekto metu vykdomos veiklos 

aktualios Lietuvos kultūros paveldo 

išsaugojimui, sklaidai, 

aktualizavimui ir skatinančios 

kultūrinį turizmą bei tarptautinį 

bendradarbiavimą. 

25 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 25 balais, jeigu projektas 

visiškai atitinka vertinimo 

kriterijaus aprašą. 

19 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 19 balų, jeigu projektas 

vertinimo kriterijaus aprašą atitinka 

daugiau nei vidutiniškai. 

13 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 13 balų, jeigu projektas 

vertinimo kriterijaus aprašą atitinka 

vidutiniškai. 

7 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 7 balais, jeigu projektas 

visiškai neatitinka vertinimo 

kriterijaus aprašo. 



0 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 0 balų, jeigu projektas 

visiškai neatitinka vertinimo 

kriterijaus aprašo. 

 

2.2. projekto sąmatos pagrįstumas (0 – 10): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

2.2.1. 

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. 

 

2.3. projekto vadovo patirtis, kvalifikacija ir kiti žmogiškieji ištekliai (kiti projekto 

įgyvendintojai, bendraorganizatoriai) (0 – 10): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

2.3.1. 

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 

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. 

 

2.4.  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 

2.4.1. 

 

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. 

 

2.5. projektu skatinama partnerystė tarp skirtingų sektorių ir institucijų, tarptautinis 

bendradarbiavimas (0 – 10): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

2.5.1. 

 

Projektas įgyvendinamas 

bendradarbiaujant su vienu ar daugiau 

partnerių iš skirtingų sektorių ar 

institucijų. Paraiškoje nurodyti 

projekto partnerių vaidmenys, aiškiai 

apibrėžtas numatomas partnerių 

indėlis,  Pridėti bendradarbiavimą 

patvirtinantys susitarimai. 

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. 
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KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS PROGRAMOS 

„LIETUVOJE RENGIAMI TĘSTINIAI TARPTAUTINIAI MENO RENGINIAI“ 

PROJEKTŲ VERTINIMO KRITERIJŲ BALŲ APRAŠAS 

 

1. Projekto vertinimo kriterijai ir jų balų aprašai: 

1.1. preliminarios projekto renginių programos meninė vertė, inovatyvumas ir aktualumas (0-

30): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

1.1.1. 

Renginio programos meninė vertė 

yra didelė. Pasirinkta renginio 

programa yra originali, inovatyvi ir 

(ar) novatoriška. Pasirinkti įdomūs, 

reprezentatyvūs, aukšto meninio 

lygio dalyviai (atlikėjai). Renginio 

programa koreliuoja su platesniu 

Lietuvos ir tarptautiniu kultūros 

kontekstu. Pasirinkti inovatyvūs, 

finansiškai pagrįsti renginio turinio 

ir (ar) pristatymo, ir (ar) techninio 

įgyvendinimo sprendimai, o 

pasirinkta renginio forma leidžia 

įgyvendinti išsikeltus tikslus ir 

uždavinius. 

 

30 

Atitiktis kriterijui vertinama 30 

balų, jei projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

23 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 23 balais, jeigu projektas 

vertinimo kriterijaus aprašą atitinka 

daugiau nei vidutiniškai. 

15 

Atitiktis kriterijui vertinama 15 

balų, jei projektas vidutiniškai 

atitinka vertinimo kriterijaus 

aprašą. 

8 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 8 balais, jeigu projektas 

vertinimo kriterijaus aprašą atitinka 

mažiau nei vidutiniškai. 

0 

Atitiktis kriterijui vertinama 0 balų, 

jei projektas visiškai neatitinka 

vertinimo kriterijaus aprašo. 

 

1.2. įvykdytų projektų veiklos rezultatai ir refleksija žiniasklaidos priemonėse (0-20): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

1.2.1. 

Įvykdyti projektai buvo teigiamai 

įvertinti profesionalų ir visuomenės.  

Projektai pasižymėjo dideliu dalyvių 

ir žiūrovų skaičiumi, buvo išsamiai 

20 

Atitiktis kriterijui vertinama 20 

balų, jei projektas 

visiškai atitinka vertinimo 

kriterijaus aprašą. 



pristatyti visuomenei viešųjų ryšių 

priemonėmis, buvo vykdoma 

intensyvi reklaminė kampanija. 

 

  

10 

Atitiktis kriterijui vertinama 10 

balų, jei projektas vidutiniškai 

atitinka vertinimo kriterijaus 

aprašą. 

0 

Atitiktis kriterijui vertinama 0 balų, 

jei projektas visiškai neatitinka 

vertinimo kriterijaus aprašo. 

 

1.3. planuojama projekto renginių ir auditorijos plėtra Lietuvos teritorijoje (0-20): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

1.3.1. 

Projektas numato pagrįstą didelių 

apimčių renginių bei auditorijos 

plėtrą Lietuvos teritorijoje. 

 

20 

Atitiktis kriterijui vertinama 20 

balų, jei projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

10 

Atitiktis kriterijui vertinama 10 

balų, jei projektas vidutiniškai 

atitinka vertinimo kriterijaus 

aprašą. 

0 

Atitiktis kriterijui vertinama 0 balų, 

jei projektas visiškai neatitinka 

vertinimo kriterijaus aprašo. 

 

1.4. Planuojama edukacinė veikla (0-20): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

1.4.1. 

Projektas numato vykdyti edukacinę 

veiklą, patrauklią įvairioms 

visuomenės grupėms. 

20 

Atitiktis kriterijui vertinama 20 

balų, jei projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

10 

Atitiktis kriterijui vertinama 10 

balų, jei projektas vidutiniškai 

atitinka vertinimo kriterijaus 

aprašą. 

0 

Atitiktis kriterijui vertinama 0 balų, 

jei projektas visiškai neatitinka 

vertinimo kriterijaus aprašo. 

 

1.5. planuojamų projekto papildomų finansavimo šaltinių lėšų kiekis (0-10): 

 



Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

1.5.1. 

Renginio įgyvendinimui 

pritraukiamos ženklios lėšos iš kitų 

projekto finansavimo šaltinių, 

numatytas rėmėjų indėlis ir 

įsipareigojimai, pagrįsti susitarimais 

ir pridėti tai patvirtinantys 

dokumentai. 

10 

Atitiktis kriterijui vertinama 10 

balų, jei projektas 

visiškai atitinka vertinimo 

kriterijaus aprašą. 

5 

Atitiktis kriterijui vertinama 5 

balais, jei projektas vidutiniškai 

atitinka vertinimo kriterijaus 

aprašą. 

0 

Atitiktis kriterijui vertinama 0 balų, 

jei projektas visiškai neatitinka 

vertinimo kriterijaus aprašo. 
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KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS PROGRAMOS 

„NACIONALINIAI PAVILJONAI VENECIJOS BIENALĖJE“ 1 FINANSUOJAMOS 

VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ BALŲ APRAŠAS 

 

1. Projekto vertinimo kriterijai ir jų balų aprašai: 

1.1.  Projekto meninė idėja (0-50): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

1.1.1. 

Projekto idėja ir pasirinkta jos 

įgyvendinimo forma yra aiškios ir  

pagrįstos. Projekto idėja ir pasirinkta 

jos įgyvendinimo forma yra 

aktualios tiek Lietuvos, tiek 

tarptautiniame kontekste. 

 

 

50 

Atitiktis kriterijui vertinama 50 

balų, jei projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

43 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 43 balais, jeigu projektas 

vertinimo kriterijaus aprašą atitinka 

daugiau nei vidutiniškai. 

25 

Atitiktis kriterijui vertinama 25 

balais, jei projektas vidutiniškai 

atitinka vertinimo kriterijaus 

aprašą. 

17 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 17 balų, jeigu projektas 

vertinimo kriterijaus aprašą atitinka 

mažiau nei vidutiniškai. 

0 

Atitiktis kriterijui vertinama 0 balų, 

jei projektas visiškai neatitinka 

vertinimo kriterijaus aprašo. 

 

1.2.  Juridinio asmens kvalifikacija ir galimybės įgyvendinti projektą (0-30): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

1.2.1. 

 

Projektą įgyvendinantis juridinis 

asmuo, projekto vadovas ir projekto 

30 

Atitiktis kriterijui vertinama 30 

balų, jei projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 



komanda turi didelę patirtį sėkmingai 

įgyvendinant didelės apimties 

tarptautinius projektus Lietuvoje ir 

užsienyje. 

 

 

15 

Atitiktis kriterijui vertinama 15 

balų, jei projektas vidutiniškai 

atitinka vertinimo kriterijaus 

aprašą. 

0 

Atitiktis kriterijui vertinama 0 balų, 

jei projektas visiškai neatitinka 

vertinimo kriterijaus aprašo. 

 

1.3.  Juridinio asmens papildomų finansinių šaltinių apimtis projektui įgyvendinti (0-20): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

1.3.1. 

Projekto įgyvendinimui 

pritraukiamos lėšos iš kitų projekto 

finansavimo šaltinių, numatytas 

rėmėjų indėlis ir įsipareigojimai, 

pagrįsti susitarimais ir pridėti tai 

patvirtinantys dokumentai. 

20 

Atitiktis kriterijui vertinama 20 

balų, jei projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

10 

Atitiktis kriterijui vertinama 10 

balų, jei projektas vidutinškai 

atitinka vertinimo kriterijaus 

aprašą. 

0 

Atitiktis kriterijui vertinama 0 balų, 

jei projektas visiškai neatitinka 

vertinimo kriterijaus aprašo. 
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 KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS PROGRAMOS 

„SKAITYMO SKATINIMO INICIATYVOS“ PROJEKTŲ VERTINIMO PRIORITETŲ  

IR KRITERIJŲ BALŲ APRAŠAS 
 

1. Projektų vertinimo prioritetų balų aprašai: 

1.1. projektams, siekiantiems skatinti skaityti vaikus ir jaunimą (0 – 10): 

 

Eil. 

Nr. 
Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

1.1.1. 
Projektams, kurių veiklos skatina 

vaikus ir jaunimą skaityti. 

10 

Atitiktis prioritetui vertinama 10 balų, 

jeigu projektas visiškai atitinka 

prioritetą. 

5 

Atitiktis prioritetui vertinama 5 balais, 

jeigu projektas prioritetą atitinka 

vidutiniškai. 

0 

Atitiktis prioritetui vertinama 0 balų, 

jeigu projektas visiškai neatitinka 

prioriteto. 

 

1.2.  projektams, kuriais ugdoma gyventojų bendrakultūrinė kompetencija, atsižvelgiant į jų 

interesus (0 – 10): 

 

Eil. 

Nr. 
Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

1.2.1. 

Projektams, kuriais ugdoma 

gyventojų bendrakultūrinė 

kompetencija, atsižvelgiant į jų 

interesus. 

10 

Atitiktis prioritetui vertinama 10 balų, 

jeigu projektas visiškai atitinka 

prioritetą. 

5 

Atitiktis prioritetui vertinama 5 balais, 

jeigu projektas prioritetą atitinka 

vidutiniškai. 

0 

Atitiktis prioritetui vertinama 0 balų, 

jeigu projektas visiškai neatitinka 

prioriteto. 

 

1.3.  projektams, įtraukiantiems pripažintus profesionalius Lietuvos ir užsienio kultūros ar meno 

kūrėjus (0 – 10): 

 



Eil. 

Nr. 
Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

1.3.1. 

Projektams, kurių įgyvendinime 

dalyvauja profesionalūs Lietuvos ir 

užsienio kultūros ar meno kūrėjai. 

 

10 

Atitiktis prioritetui vertinama 10 balų, 

jeigu projektas visiškai atitinka 

prioritetą. 

5 

Atitiktis prioritetui vertinama 5 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. projekto kultūrinė vertė (0 – 40): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

2.1.1. 

Projekto kultūrinės veiklos kokybė 

aukšta, numatyti  profesionalūs 

dalyviai, pridėtas jų sąrašas ir 

aiškiai apibrėžtos jų funkcijos 

projekte. Projektas yra aktualus ir 

patrauklus visuomenei. Jo idėja yra 

aiški, pagrįsta ir argumentuota, 

pasirinkta projekto įgyvendinimo 

forma leidžia įgyvendinti iškeltus 

tikslus ir uždavinius. Projektas 

siekia ilgalaikio teigiamo poveikio 

skaitymo skatinimui. 

 

40 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

40 balų, jeigu projektas visiškai 

atitinka vertinimo kriterijaus aprašą. 

30 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

30 balų, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei 

vidutiniškai. 

20 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

20 balų jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai. 

10 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

10 balų, 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 sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0 – 10): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 



2.2.1. 

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. 

 

2.3.  projekto vadovo patirtis, kvalifikacija ir kiti žmogiškieji ištekliai (kiti projekto 

įgyvendintojai, bendraorganizatoriai) (0 – 10): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

2.3.1. 

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. 

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 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 

2.4.1. 

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. 

 

2.5.  projektu skatinama partnerystė ir bendradarbiavimas tarp skirtingų sektorių ir institucijų 

(0 – 5): 

 

Eil. 

Nr. 

 

 

Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

2.5.1. 

 

Projektas įgyvendinamas 

bendradarbiaujant su vienu ar 

daugiau partnerių iš skirtingų 

sektorių ar institucijų. Paraiškoje 

nurodyti projekto partnerių 

vaidmenys, aiškiai apibrėžtas 

numatomas partnerių  indėlis,  

pridėti bendradarbiavimą 

patvirtinantys susitarimai. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PATVIRTINTA  

Lietuvos kultūros tarybos  

2016 m. rugsėjo 9 d. 

nutarimu Nr. 4LKT-11(1.3 E) 

 

KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS PROGRAMOS 

„LIETUVOS KULTŪROS IR MENO PRISTATYMAS UŽSIENYJE“ PROJEKTŲ 

VERTINIMO KRITERIJŲ BALŲ APRAŠAS 

 

1. Projekto vertinimo kriterijai ir jų balų aprašai: 

1.1.  projekto meninė ir kultūrinė vertė (0 – 50): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

1.1.1. 

Projekto meninės ir (ar) kultūrinės 

veiklos kokybė aukšta, numatyti 

profesionalūs dalyviai, pridėtas jų 

sąrašas ir aiškiai apibrėžtos jų 

funkcijos projekte. Projekto idėja 

aiškiai pagrįsta ir argumentuota, 

pasirinkta projekto įgyvendinimo 

forma leidžia įgyvendinti iškeltus 

tikslus ir uždavinius. Projektas 

įgyvendinamas bendradarbiaujant su 

užsienio valstybės kultūros ir meno 

organizacija (-jomis) ir pristato 

Lietuvą kaip modernią, aktualią 

kultūrą turinčią šalį. Projekto 

kultūrinė ir (ar) meninė veikla 

kryptinga ir (ar) turi realias 

tęstinumo perspektyvas, planuojami 

rezultatai pristatyti aiškiai ir 

suprantamai, yra realūs ir 

pasiekiami. 

50 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 50 balų, jeigu projektas 

visiškai atitinka vertinimo 

kriterijaus aprašą. 

37 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 37 balais, jeigu projektas 

vertinimo kriterijaus aprašą atitinka 

daugiau nei vidutiniškai. 

25 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 25 balais, jeigu projektas 

vertinimo kriterijaus aprašą atitinka 

vidutiniškai. 

12 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 12 balų, jeigu projektas 

vertinimo kriterijaus aprašą atitinka 

mažiau nei vidutiniškai. 

0 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 0 balų, jeigu projektas 

visiškai neatitinka vertinimo 

kriterijaus aprašo. 

 

1.2. Lietuvos arba lietuvių kilmės autoriaus (-ių) kūrinio (-ių) įtraukimas į pristatymo užsienyje 

programą (0 – 10): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

1.2.1. 

 

Į pristatymo užsienyje programą yra 

įtraukiamas Lietuvos arba lietuvių 

kilmės autoriaus (-ių) kūrinys (-iai). 

10 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 10 balų, jeigu projektas 

visiškai atitinka vertinimo 

kriterijaus aprašą. 



 

0 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 0 balų, jeigu projektas 

visiškai neatitinka vertinimo 

kriterijaus aprašo. 

 

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

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

1.3.1. 

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. 

 

1.4.  projekto rėmėjų įsipareigojimai (projekto įgyvendinimui pritraukiamos lėšos iš kitų 

finansavimo šaltinių: savivaldybių, privačių rėmėjų, užsienio valstybių organizacijų) (0 – 20): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

1.4. 

Projekto įgyvendinimui 

pritraukiamos ženklios lėšos iš kitų 

projekto finansavimo šaltinių, 

numatytas rėmėjų indėlis. Pridėti 

įsipareigojimus patvirtinantys 

dokumentai. 

 

20 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 20 balų, jeigu projektas 

visiškai atitinka vertinimo 

kriterijaus aprašą. 

10 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 10 balų, jeigu projektas 

vertinimo kriterijaus aprašą atitinka 

vidutiniškai. 



0 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 0 balų, jeigu projektas 

visiškai neatitinka vertinimo 

kriterijaus aprašo. 

 

1.5.  projekto vadovo patirtis, kvalifikacija ir kiti žmogiškieji ištekliai (kiti projekto 

įgyvendintojai, bendraorganizatoriai) (0 – 10): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

1.5.1. 

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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PATVIRTINTA  

Lietuvos kultūros tarybos  

2016 m. rugsėjo 9 d. 

nutarimu Nr. 4LKT-11(1.3 E) 

 

KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS PROGRAMOS 

„LIETUVOS KULTŪROS IR KŪRYBINIŲ INDUSTRIJŲ PLĖTRA“ PROJEKTŲ 

VERTINIMO KRITERIJŲ BALŲ APRAŠAS 

 

1. Projekto vertinimo kriterijai ir jų balų aprašai: 

1.1. projektas atitinka programos tikslą (0 – 30): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

1.1.1. 

Projektas turi aiškiai pagrįstą, 

ženklų planuojamą teigiamą 

poveikį Lietuvos kultūros ir 

kūrybinių industrijų plėtrai. 

30 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

30 balų, jeigu projektas visiškai 

atitinka vertinimo kriterijaus aprašą. 

23 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

23 balais, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei 

vidutiniškai. 

15 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

15 balų, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai. 

8 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

8 balais, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei 

vidutiniškai. 

0 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

0 balų, jeigu projektas visiškai 

neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo. 

 

1.2. projektu siekiama aiškių ir realių kokybinių ir kiekybinių uždavinių įgyvendinimo (0 – 20): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

1.2.1. 

 

 

Projekto iškelti kokybiniai ir 

kiekybiniai uždaviniai yra aiškūs ir 

realiai įgyvendinami projekte 

20 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

20 balų, jeigu projektas visiškai 

atitinka vertinimo kriterijaus aprašą. 

10 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

10 balų, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai. 



pateikiama informacija kaip tiksliai 

jie bus įgyvendinami. 

 

0 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

0 balų, jeigu projektas visiškai 

neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo. 

 

1.3. pareiškėjo pateikta informacija apie anksčiau vykdytų projektų rezultatus – sudarytus 

naujus ir (ar) pratęstus turimus kontaktus dėl produktų ir paslaugų pardavimo (0 – 20): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

1.3.1. 

Pareiškėjo įgyvendinti projektai 

buvo rezultatyvūs, jų metu 

sukurta daug naujų ir (ar) pratęsti 

turimi kontaktai dėl produktų ir 

paslaugų pardavimo. 

20 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

20 balų, jeigu projektas visiškai 

atitinka vertinimo kriterijaus aprašą. 

10 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

10 balų, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai. 

0 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

0 balų, jeigu projektas visiškai 

neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo. 

 

1.4. pareiškėjo patirtis ir kvalifikacija tinkamai ir laiku įgyvendinti teikiamą projektą (0 – 10): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

1.4.1. 

Pareiškėjas yra sėkmingai 

įgyvendinęs panašaus pobūdžio 

projektus. Pateiktas svarbiausių 

pareiškėjo įgyvendintų projektų 

sąrašas. 

10 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

10 balų, jeigu projektas visiškai 

atitinka vertinimo kriterijaus aprašą. 

5 

Atitiktis 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. 

 

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

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 



1.5.1. 

Projekto sąmatoje nurodytos 

išlaidos yra tiesiogiai susijusios 

su projektu ir yra būtinos jo 

tikslams ir rezultatams pasiekti, 

detalizuotos ir atitinkančios 

rinkos kainas. Projekto 

organizatoriai ir (ar) dalyviai 

kofinansuoja projekto 

įgyvendinimą. 

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. 

 

1.6. projektu skatinama partnerystė ir bendradarbiavimas tarp skirtingų sektorių ir institucijų 

(0 – 10): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

1.6.1. 

Projektas įgyvendinamas 

bendradarbiaujant su vienu ar 

daugiau partnerių iš to paties ar 

skirtingų sektorių ar institucijų. 

Paraiškoje nurodyti projekto 

partnerių vaidmenys, aiškiai 

apibrėžtas numatomas partnerių 

dalykinis ir finansinis indėlis, 

pridėti bendradarbiavimą 

patvirtinantys susitarimai. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PATVIRTINTA  

Lietuvos kultūros tarybos  

2016 m. rugsėjo 9 d. 

nutarimu Nr. 4LKT-11(1.3 E) 
 

KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS PROGRAMOS 

„LIETUVOJE RENGIAMI TARPTAUTINIAI MUZIKOS ATLIKIMO MENO 

KONKURSAI“ FINANSAVIMO SĄLYGOS 
 

1. Projektų vertinimo prioritetai ir jų balų aprašai (0 – 10): 

1.1. į privalomų konkurso kūrinių programą įtraukiamas Lietuvos ar lietuvių kilmės 

kompozitoriaus kūrinys (-iai) arba specialiai konkursui užsakomas sukurti naujas Lietuvos ar lietuvių 

kilmės kompozitoriaus kūrinys (-iai) kuris (-ie) įtraukiamas (-i) į privalomų konkurso kūrinių 

programą (0 – 10): 

 

Eil. 

Nr. 
Pririotetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

prioritetui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

1.1.1. 

Į privalomų konkurso kūrinių 

programą įtraukiamas Lietuvos ar 

lietuvių kilmės kompozitoriaus 

kūrinys (-iai) arba specialiai 

konkursui užsakomas sukurti naujas 

Lietuvos ar lietuvių kilmės 

kompozitoriaus kūrinys (-iai) kuris (-

ie) įtraukiamas (-i) į privalomų 

konkurso kūrinių programą 

10 

Atitiktis vertinimo prioritetui 

vertinama 10 balų, jeigu projektas 

visiškai atitinka vertinimo 

prioriteto aprašą. 

 0 

Atitiktis vertinimo prioritetui 

vertinama 0 balų, jeigu projektas 

visiškai neatitinka vertinimo 

prioriteto aprašo. 

 

1.2. konkursas įtrauktas į Pasaulinę muzikos konkursų federaciją (0 – 10): 

 

Eil. 

Nr. 
Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

prioritetui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

1.2.1. 
Konkursas įtrauktas į Pasaulinę 

muzikos konkursų federaciją. 

10 

Atitiktis vertinimo prioritetui 

vertinama 10 balų, jeigu projektas 

visiškai atitinka vertinimo 

prioriteto aprašą. 

0 

Atitiktis vertinimo prioritetui 

vertinama 0 balų, jeigu projektas 

visiškai neatitinka vertinimo 

prioriteto aprašo. 

  

2. Projekto vertinimo kriterijai ir jų balų aprašai:  

2.1. projekto meninė ir kultūrinė vertė, jo atitikimas tarptautinių muzikos konkursų rengimo 

reikalavimams, konkurso laureatų kūrybos sklaidos užtikrinimas (0 – 40): 

 



Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

2.1.1. 

Projekto aukšta meninė ir kultūrinė 

vertė, jis atitinka tarptautinių muzikos 

konkursų rengimo reikalavimus, 

užtikrina aktyvią ir matomą 

visuomenėje konkurso laureatų 

kūrybos sklaidą. 

40 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 40 balų, jeigu projektas 

visiškai atitinka vertinimo 

kriterijaus aprašą. 

30 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 30 balų, jeigu projektas 

vertinimo kriterijaus aprašą 

atitinka daugiau nei vidutiniškai. 

20 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 20 balų, jeigu projektas 

vertinimo kriterijaus aprašą 

atitinka vidutiniškai. 

10 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 10 balų, 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 sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0 – 10): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

2.2.1. 

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. 

 

2.3. projekto vadovo patirtis, kvalifikacija ir kiti žmogiškieji ištekliai (kiti projekto 

įgyvendintojai, bendraorganizatoriai, partneriai) (0 – 10): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

 2.3.1. 

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. 

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. 

 

2.4. 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 

2.4.1. 

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. 

 

2.5. praėjusių konkursų rezultatai: dalyvių skaičius, tarptautiškumas, sklaidos apimtys          

(0 – 10): 

 



Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

2.5.1. 

Įgyvendinti konkursai pasižymėjo 

dalyvių gausa, tarptautiškumu, 

didelėmis sklaidos apimtimis. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PATVIRTINTA  

Lietuvos kultūros tarybos  

2016 m. rugsėjo 9 d. 

nutarimu Nr. 4LKT-11(1.3 E) 

 

KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS PROGRAMOS 

„HUMANITARINĖS LITERATŪROS LEIDYBA” PROJEKTŲ VERTINIMO  

KRITERIJŲ BALŲ APRAŠAS 

 

1. Projekto vertinimo kriterijai ir jų balų aprašai: 

1.1. projekto kultūrinė vertė (0 – 60): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

1.1.1. 

Planuojama išleisti knyga ar 

knygos pasižymi didele 

kultūrine verte, yra aktualios 

kultūros ar visuomenės minties 

raidai. 

 

 

60 

Atitiktis kriterijui vertinama 60 balų, jei 

projektas visiškai atitinka vertinimo 

kriterijaus aprašą. 

45 

Atitiktis kriterijui vertinama 45 balais, 

jeigu projektas vertinimo kriterijaus 

aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai. 

30 

Atitiktis kriterijui vertinama 30 balų, jei 

projektas vidutiniškai atitinka vertinimo 

kriterijaus aprašą. 

15 

Atitiktis kriterijui vertinama 15 balų, 

jeigu projektas vertinimo kriterijaus 

aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai. 

0 

Atitiktis kriterijui vertinama 0 balų, jei 

projektas visiškai neatitinka vertinimo 

kriterijaus aprašo. 

 

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

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

1.2.1. 

 

 

Projekto sąmatoje nurodytos 

išlaidos yra tiesiogiai susijusios 

su projektu ir yra būtinos jo 

tikslams ir rezultatams pasiekti, 

detalizuotos ir atitinkančios 

rinkos kainas. 

10 

Atitiktis kriterijui vertinama 10 balų, jei 

projektas visiškai atitinka vertinimo 

kriterijaus aprašą. 

8 

Atitiktis  kriterijui vertinama 8 balais, 

jeigu projektas vertinimo kriterijaus 

aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai. 

5 

Atitiktis kriterijui vertinama 5 balais, jei 

projektas vidutiniškai atitinka vertinimo 

kriterijaus aprašą. 



3 

Atitiktis kriterijui vertinama 3 balais, 

jeigu projektas vertinimo kriterijaus 

aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai. 

0 

Atitiktis kriterijui vertinama 0 balų, jei 

projektas visiškai neatitinka vertinimo 

kriterijaus aprašo. 

 

1.3 projekto vadovo patirtis, kvalifikacija ir kiti žmogiškieji ištekliai (0 – 10): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

1.3.1. 

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. 

10 

Atitiktis kriterijui vertinama 10 

balų, jei projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

8 

Atitiktis kriterijui vertinama 8 

balais, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka daugiau 

nei vidutiniškai. 

5 

Atitiktis kriterijui vertinama 5 

balais, jei projektas vidutiniškai  

atitinka vertinimo kriterijaus aprašą. 

3 

Atitiktis  kriterijui vertinama 3 

balais, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka mažiau 

nei vidutiniškai. 

0 

Atitiktis kriterijui vertinama 0 balų, 

jei projektas visiškai neatitinka 

vertinimo kriterijaus aprašo. 

 

1.4 projekto rėmėjų įsipareigojimai (0 – 5): 

 

Eil.  

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

1.4.1. 

Projekto įgyvendinimui 

pritraukiamos lėšos iš kitų 

projekto finansavimo šaltinių, 

numatytas rėmėjų indėlis.   

Pridėti įsipareigojimus 

patvirtinantys dokumentai. 

5 

Atitiktis kriterijui vertinama 5 balais, jei 

projektas visiškai atitinka vertinimo 

kriterijaus aprašą. 

3 

Atitiktis kriterijui vertinama 3 balais, jei 

projektas vidutiniškai atitinka vertinimo 

kriterijaus aprašą. 

0 

Atitiktis kriterijui vertinama 0 balų, jei 

projektas visiškai neatitinka vertinimo 

kriterijaus aprašo. 



1.5 projekto sklaidos tikslingumas ir pagrįstumas (0 – 15): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

1.5.1. 

 

Numatyta tikslinga  ir pagrįsta 

projekto sklaidos strategija, 

siekiant didinti aktualios 

humanitarinės literatūros 

prieinamumą ir plėsti jos 

skaitytojų ratą. 

 

15 

Atitiktis kriterijui vertinama 15 balų, 

jeigu projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

8 

Atitiktis kriterijui vertinama 8 balais, 

jeigu projektas vertinimo kriterijaus 

aprašą atitinka vidutiniškai. 

0 

Atitiktis kriterijui vertinama 0 balų, 

jeigu projektas visiškai neatitinka 

vertinimo kriterijaus aprašo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PATVIRTINTA  

Lietuvos kultūros tarybos  

2016 m. rugsėjo 9 d. 

nutarimu Nr. 4LKT-11(1.3 E) 

 

KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS PROGRAMOS 

„KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS“ PROJEKTŲ VERTINIMO PRIORITETŲ IR 

KRITERIJŲ BALŲ APRAŠAS 

 

1. Projektų vertinimo prioritetų balų aprašai: 

1.1. sprendžiami realūs projekto dalyviams ir (ar) jų organizacijoms kylantys iššūkiai, susiję su 

paslaugų ir produktų kokybe bei kultūros prieinamumu visuomenei, projektui būdingas tikslingas, 

reflektyvus, interaktyvus, visus įtraukiantis mokymosi procesas (0 – 30): 

 

Eil. 

Nr. 
Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

1.1.1. 

Projektams, kurių veiklomis 

sprendžiami realūs projekto 

dalyviams ir (ar) jų organizacijoms 

kylantys iššūkiai, susiję su paslaugų 

ir produktų kokybe bei kultūros 

prieinamumu visuomenei, projektui 

būdingas tikslingas, reflektyvus, 

interaktyvus, visus įtraukiantis 

mokymosi procesas. 

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.  projekto veikla tęstinė, orientuota į pamatuojamą poveikį tikslinei grupei (poveikio 

lygmenys: individualus ir (ar) organizacinis), mokymasis vyksta kuriant ir praktiškai išbandant 

inovatyvius iššūkių sprendimo būdus (0 – 30): 

 

Eil. 

Nr. 
Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

1.2.1. 

Projektams, kurių veikla tęstinė, 

orientuota į pamatuojamą poveikį 

tikslinei grupei (poveikio lygmenys: 

individualus ir (ar) organizacinis), 

mokymasis vyksta kuriant ir 

praktiškai išbandant inovatyvius 

iššūkių sprendimo būdus. 

30 

Atitiktis prioritetui vertinama 30 

balų, jeigu projektas visiškai 

atitinka prioritetą. 

15 

Atitiktis prioritetui vertinama 15 

balų, jeigu projektas prioritetą 

atitinka vidutiniška. 

0 

Atitiktis prioritetui vertinama 0 

balų, jeigu projektas visiškai 

neatitinka prioriteto. 

 



1.3.  mokymasis pagrįstas dalyvių bendradarbiavimu ir partneryste su išoriniais partneriais (0 – 

15): 

 

Eil. 

Nr. 
Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

1.3.1. 

Projektams, kuriuose mokymasis 

pagrįstas dalyvių bendradarbiavimu 

ir partneryste su išoriniais 

partneriais. 

15 

Atitiktis prioritetui vertinama 15 

balų, jeigu projektas visiškai 

atitinka prioritetą. 

7 

Atitiktis prioritetui vertinama 7 

balais, jeigu projektas prioritetą 

atitinka vidutiniška. 

0 

Atitiktis prioritetui vertinama 0 

balų, jeigu projektas visiškai 

neatitinka prioriteto. 

 

2. Projekto vertinimo kriterijai ir jų balų aprašai: 

2.1.  projektas turi aiškius dalyvių atrankos kriterijus ir procedūras, užtikrinančias motyvuotą ir 

tikslingą dalyvavimą mokymosi procese (0 – 5): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

2.1.1. 

Projektas turi aiškius dalyvių 

atrankos kriterijus ir procedūras, 

užtikrinančias motyvuotą ir tikslingą 

dalyvavimą mokymosi procese. 

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. 

 

2.2. projekte numatyta sėkmės istorijų sklaida (0 – 5): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 



2.2.1. 
Projekte numatyta efektyvi sėkmės 

istorijų sklaida. 

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. 

 

2.3. projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0 – 5): 

 

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 

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. 

 

2.4. projekto vadovo patirtis, kvalifikacija ir kiti žmogiškieji ištekliai (0 – 5): 

 

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. Įgyvendinti projektai buvo 

sėkmingi, rezultatyvūs, gerai įvertinti  

visuomenės ir  profesionalų. Pateiktas 

svarbiausių projekto vadovo 

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. 



įgyvendintų panašaus pobūdžio 

projektų sąrašas 
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 projekto 

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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PATVIRTINTA  

Lietuvos kultūros tarybos  

2016 m. rugsėjo 9 d. 

nutarimu Nr. 4LKT-11(1.3 E) 

 

KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS PROGRAMOS 

„LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMETIS“ 1 FINANSUOJAMOS VEIKLOS 

PROJEKTŲ VERTINIMO PRIORITETŲ IR KRITERIJŲ BALŲ APRAŠAS 

 

1. Projektų vertinimo prioritetai ir jų balų aprašai: 

1.1.  Prioritetas teikiamas projektams, atitinkantiems Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio 

jubiliejaus šventės koncepciją ir jos tikslus, skelbiamus interneto svetainėje 

http://www.lietuva.lt/100/lt/lietuvai-100/sventes-koncepcija (0-30): 

 

Eil. 

Nr. 
Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

1.1.1. 

Projektams, kurių veiklos atitinka 

Lietuvos valstybės atkūrimo 

šimtmečio jubiliejaus šventės 

koncepciją ir jos tikslus, 

skelbiamus interneto svetainėje 

http://www.lietuva.lt/100/lt/lietuv

ai-100/sventes-koncepcija. 

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 veiklos stiprina pilietinį sąmoningumą ir istorinę savimonę (0 – 15): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

2.1.1. 

Projektas inovatyviomis ir 

efektyviomis priemonėmis skatina 

pilietinį sąmoningumą ir istorinę 

savimonę; projektas yra patraukus 

plačiam visuomenės grupių ratui; 

projektas turi ilgalaikį išliekamąjį 

poveikį. 

15 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 15 balų, jeigu projektas 

visiškai atitinka vertinimo kriterijaus 

aprašą. 

10 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 10 balų, jeigu projektas 

vertinimo kriterijaus aprašą atitinka 

daugiau nei vidutiniškai. 

5 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 5 balais, jeigu projektas 

vertinimo kriterijaus aprašą atitinka 

mažiau nei vidutiniškai. 

http://www.lietuva.lt/100/lt/lietuvai-100/sventes-koncepcija
http://www.lietuva.lt/100/lt/lietuvai-100/sventes-koncepcija
http://www.lietuva.lt/100/lt/lietuvai-100/sventes-koncepcija


0 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 0 balų, jeigu projektas 

visiškai neatitinka vertinimo 

kriterijaus aprašo. 

 

2.2. projektas skatina pilietinę atsakomybę ir savanorystę (0-15): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

2.2.1. 

Projektas sutelkia įvairių kartų ir 

visuomenės grupių savanorius 

bendrai veiklai; projektas turi 

išvystytą savanorių pritraukimo ir 

įtraukimo į veiklas strategiją; 

projektas turi ilgalaikį išliekamąjį 

poveikį pilietinės atsakomybės 

formavimuisi. 

15 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 15 balų, jeigu projektas 

visiškai atitinka vertinimo kriterijaus 

aprašą. 

10 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 10 balų, jeigu projektas 

vertinimo kriterijaus aprašą atitinka 

daugiau nei vidutiniškai. 

5 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 5 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. planuojama sklaida Lietuvos teritorijoje ir užsienyje (0-15): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

2.3.1. 

Planuojama didelių apimčių 

sklaida Lietuvos teritorijoje ir 

(arba) užsienyje. 

15 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 15 balų, jeigu projektas 

visiškai atitinka vertinimo kriterijaus 

aprašą. 

10 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 10 balų, jeigu projektas 

vertinimo kriterijaus aprašą atitinka 

daugiau nei vidutiniškai. 

5 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 5 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 sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0-10): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

2.4.1. 

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. 

 

2.5. projekto vadovo kompetencija (0-10): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

2.5.1. 

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 

projektų sąrašas. 

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. 

 

2.6. projekto rėmėjų įsipareigojimai (0-5): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

2.6.1. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PATVIRTINTA  

Lietuvos kultūros tarybos  

2016 m. rugsėjo 9 d. 

nutarimu Nr. 4LKT-11(1.3 E) 

 

KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS PROGRAMOS 

„LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMETIS“ 2 FINANSUOJAMOS VEIKLOS 

PROJEKTŲ VERTINIMO PRIORITETŲ IR KRITERIJŲ BALŲ APRAŠAS 

 

1. Projektų vertinimo prioritetų balų aprašai: 

      1.1. projektams, profesionaliai ir inovatyviai pristatantiems Lietuvos literatūrą ir leidybą (0 – 20): 

Eil. 

Nr. 
Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

1.1.1. 

Projektams, kurių veiklos 

profesionaliai ir inovatyviai pristato 

Lietuvos literatūrą ir leidybą. 

20 

Atitiktis kriterijui vertinama 20 

balų, jei projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

10 

Atitiktis kriterijui vertinama 10 

balų, jei projektas vidutiniškai 

atitinka vertinimo kriterijaus 

aprašą. 

0 

Atitiktis kriterijui vertinama 0 balų, 

jei projektas visiškai neatitinka 

vertinimo kriterijaus aprašo. 

 

2. Projekto vertinimo kriterijai ir jų balų aprašai: 

2.1.  projekto ilgalaikis poveikis, išliekamoji vertė ir tęstinumo užtikrinimas (0 – 15): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

2.1.1. 

 

Projektas turi ilgalaikį poveikį, 

ženklią išliekamąją vertę ir 

užtikrintą tęstinumą. 

15 

Atitiktis kriterijui vertinama 15 

balų, jei projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

10 

Atitiktis kriterijui vertinama 10 

balų, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka daugiau 

nei vidutiniškai. 

5 

Atitiktis kriterijui vertinama 5 

balais, jei projektas vidutiniškai 

atitinka vertinimo kriterijaus 

aprašą. 



0 

Atitiktis kriterijui vertinama 0 balų, 

jei projektas visiškai neatitinka 

vertinimo kriterijaus aprašo. 

 

2.2.  projekto viešųjų ryšių apimtys Lietuvoje ir užsienyje (0 – 15): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

2.2.1. 

Projektas turi aiškią ir pagrįstą 

viešųjų ryšių strategiją Lietuvoje ir 

užsienyje. 

15 

Atitiktis kriterijui vertinama 15 

balų, jei projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

10 

Atitiktis kriterijui vertinama 10 

balų, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka daugiau 

nei vidutiniškai. 

5 

Atitiktis kriterijui vertinama 5 

balais, jei projektas vidutiniškai 

atitinka vertinimo kriterijaus 

aprašą. 

0 

Atitiktis kriterijui vertinama 0 balų, 

jei projektas visiškai neatitinka 

vertinimo kriterijaus aprašo. 

 

2.3.  pareiškėjo patirtis ir kvalifikacija tinkamai ir laiku įgyvendinti teikiamą projektą (0 – 30): 

 

Eil. 

Nr. 

 

 

Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

2.3.1. 

 

Pareiškėjas ir projektą įgyvendinanti 

komanda turi nacionalinių stendų  

rengimo ir pristatymo tarptautinėse 

knygų mugėse patirties. Jų 

įgyvendinti panašaus pobūdžio 

projektai buvo įgyvendinti tinkamai ir 

laiku, teigiamai įvertinti profesionalų 

ir visuomenės. 

30 

Atitiktis kriterijui vertinama 30 

balų, jei projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

23 

Atitiktis kriterijui vertinama 23 

balais, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka daugiau 

nei vidutiniškai. 

15 

Atitiktis kriterijui vertinama 15 

balų, jei projektas vidutiniškai 

atitinka vertinimo kriterijaus 

aprašą. 

8 

Atitiktis kriterijui vertinama 8 

balais, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka mažiau 

nei vidutiniškai. 



0 

Atitiktis kriterijui vertinama 0 balų, 

jei projektas visiškai neatitinka 

vertinimo kriterijaus aprašo. 

 

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

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

2.4.1. 

Projekto sąmatoje nurodytos išlaidos 

yra tiesiogiai susijusios su projektu 

ir yra būtinos jo tikslams ir 

rezultatams pasiekti, detalizuotos ir 

atitinkančios rinkos kainas. 

10 

Atitiktis kriterijui vertinama 10 

balų, jei projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

8 

Atitiktis kriterijui vertinama 8 

balais, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka daugiau 

nei vidutiniškai. 

5 

Atitiktis kriterijui vertinama 5 

balais, jei projektas vidutiniškai 

atitinka vertinimo kriterijaus 

aprašą. 

3 

Atitiktis kriterijui vertinama 3 

balais, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka mažiau 

nei vidutiniškai. 

0 

Atitiktis kriterijui vertinama 0 balų, 

jei projektas visiškai neatitinka 

vertinimo kriterijaus aprašo. 

 

2.5.  įvykdytų trijų paskutinių nacionalinių stendų ir renginių tarptautinėse knygų mugėse 

rezultatai: dalyvių skaičius, tarptautiškumas, sklaidos apimtys (0 – 10): 

 

Eil. 

Nr. 

 

 

Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

2.5.1. 

Pareiškėjo įvykdyti trijų paskutinių 

nacionalinių stendų ir renginių 

tarptautinėse knygų mugėse projektai 

pasižymėjo dideliu dalyvių skaičiumi, 

aiškiai išreikštu tarptautiškumu ir 

ženkliomis sklaidos apimtimis. 

10 

Atitiktis kriterijui vertinama 10 

balų, jei projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

8 

Atitiktis kriterijui vertinama 8 

balais, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka daugiau 

nei vidutiniškai. 



5 

Atitiktis kriterijui vertinama 5 

balais, jei projektas vidutiniškai 

atitinka vertinimo kriterijaus aprašą. 

3 

Atitiktis kriterijui vertinama 3 

balais, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka mažiau 

nei vidutiniškai. 

0 

Atitiktis kriterijui vertinama 0 balų, 

jei projektas visiškai neatitinka 

vertinimo kriterijaus aprašo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PATVIRTINTA  

Lietuvos kultūros tarybos  

2016 m. rugsėjo 9 d. 

nutarimu Nr. 4LKT-11(1.3 E) 

 

KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS PROGRAMOS 

„KULTŪROS AR MENO SRITIES ASOCIACIJŲ AR SKĖTINIŲ ORGANIZACIJŲ 

STRATEGINIŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS“ PROJEKTŲ VERTINIMO 

PRIORITETŲ IR KRITERIJŲ BALŲ APRAŠAS 

 

1. Projektų vertinimo prioritetai ir jų balų aprašai: 

1.1.  Programoms, kurios didina kultūros ar meno matomumą visuomenėje, atstovauja kultūros 

ar meno kūrėjų ar kultūros ar meno srityje veikiančių juridinių asmenų interesus (0 - 20): 

 

Eil. 

Nr. 
Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

1.1.1. 

Projektams, kurių organizacijų 

strateginės programos didina kultūros 

ar meno matomumą visuomenėje, 

atstovauja kultūros ar meno kūrėjų ar 

kultūros ar meno srityje veikiančių 

juridinių asmenų interesus. 

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.  

 

2. Projekto vertinimo kriterijai ir jų balų aprašai: 

2.1. programoje numatyti strateginės veiklos aktualumas, pagrįstumas, tęstinumas (0 - 20): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

2.1.1. 

Programoje numatytos strateginės 

veiklos aktualios, pagrįstos, numatytas 

tęstinumas. 

20 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 20 balų, jeigu 

projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

15 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 15 balų, jeigu 

projektas vertinimo kriterijaus 

aprašą atitinka daugiau nei 

vidutiniškai. 

10 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 10 balų, jeigu 

projektas vertinimo kriterijaus 

aprašą atitinka vidutiniškai. 



5 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 5 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. kultūrinė vertė, kūrybiškumas, inovacijos (0 - 20): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

2.2.1. 
Programos pasižymi kultūrine verte, 

kūrybiškumu, inovacijomis. 

20 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 20 balų, jeigu 

projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

15 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 15 balų, jeigu 

projektas vertinimo kriterijaus 

aprašą atitinka daugiau nei 

vidutiniškai. 

10 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 10 balų, jeigu 

projektas vertinimo kriterijaus 

aprašą atitinka vidutiniškai. 

5 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 5 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. programa skatinamas organizacijos narių profesinis meistriškumas, dalis programos 

veiklų skirta jauniesiems kūrėjams (0 - 10): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 



2.3.1. 

Programa skatinamas organizacijos 

narių profesinis meistriškumas, dalis 

programos veiklų skirta jauniesiems 

kūrėjams. 

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. programa įgyvendinama bendradarbiaujant su skirtingais sektoriais ir institucijomis (0 -

10): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

2.4.1. 

Projektas įgyvendinamas 

bendradarbiaujant su vienu ar daugiau 

partnerių iš skirtingų sektorių ar 

institucijų; paraiškoje nurodyti projekto 

partnerių vaidmenys; aiškiai apibrėžtas 

numatomas partnerių indėlis;  pridėti 

bendradarbiavimą patvirtinantys 

susitarimai. 

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. 

 

2.5. projekto sąmatos pagrįstumas (0 - 10): 

 



Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

2.5.1. 

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. 

 

2.6. programos rėmėjų įsipareigojimai (0 - 10): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

2.6.1. 

Projekto įgyvendinimui pritraukiamos 

lėšos iš kitų projekto finansavimo 

šaltinių; numatytas rėmėjų indėlis; 

pridėti įsipareigojimus patvirtinantys 

dokumentai. 

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. 

 

 

 



PATVIRTINTA  

Lietuvos kultūros tarybos  

2016 m. rugsėjo 9 d. 
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KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS PROGRAMOS 

„KULTŪROS TYRIMAI“ PROJEKTŲ VERTINIMO KRITERIJŲ BALŲ APRAŠAS 

 

1. Projekto vertinimo kriterijai ir jų balų aprašai: 

1.1. tyrimo idėja, aktualumas ir atitikimas prioritetams bei kryptims, numatytoms Lietuvos 

kultūros tarybos tvirtinamoje Kultūros srities tyrimų koncepcijoje (0 – 45): 

1.1.1. tyrimo idėja (0 – 20): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

1.1.1.1. 

Tyrimo objektas originalus, 

paraiškoje aiškiai įvardinti 

tyrimo tikslai ir uždaviniai 

atitinka pasirinktą objektą. 

Numatomas tyrimas yra 

pritaikomas, naudingas  ir 

darantis poveikį visuomenės bei 

kultūros raidai. 

20 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 20 balų, jeigu projektas 

visiškai atitinka vertinimo kriterijaus 

aprašą. 

15 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 15 balų, jeigu projektas 

vertinimo kriterijaus aprašą atitinka 

daugiau nei vidutiniškai. 

10 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 10 balų jeigu projektas 

vertinimo kriterijaus aprašą atitinka 

vidutiniškai. 

5 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 5 balais, jeigu projektas 

vertinimo kriterijaus aprašą atitinka 

mažiau nei vidutiniškai. 

0 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 0 balų, jeigu projektas 

visiškai neatitinka vertinimo 

kriterijaus aprašo. 

 

1.1.2. tyrimo atitikimas patvirtintoms koncepcijos kryptims (0 – 15): 

 

Eil.  

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

1.1.2.1. 

Tyrimas visiškai atitinka vieną iš 

koncepcijos krypčių ir pilnavertiškai 

bei kokybiškai ją praplečia. 

15 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 15 balų, jeigu projektas 

visiškai atitinka vertinimo kriterijaus 

aprašą. 



10 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 10 balų, jeigu projektas 

vertinimo kriterijaus aprašą atitinka 

daugiau nei vidutiniškai. 

5 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 5 balais, jeigu projektas 

vertinimo kriterijaus aprašą atitinka 

mažiau nei vidutiniškai. 

0 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 0 balų, jeigu projektas 

visiškai neatitinka vertinimo 

kriterijaus aprašo. 

 

1.1.3. tyrimo aktualumas, atitikimas koncepcijos prioritetams (0 – 10): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

1.1.3.1. 

Tyrimas aktualus, savalaikis bei 

atitinka koncepcijoje įvardytą 

vieną ar kelis prioritetus. 

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 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. 

 

1.2. metodologijos pagrįstumas (0 – 20): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 



1.2.1. 

Pasirinktas tyrimas naudoja 

mokslinę metodologiją. Jos 

pasirinkimas yra pagrįstas, 

pasirinkta metodologija leidžia 

pasiekti išskeltus tyrimo tikslus. 

20 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 20 balų, jeigu projektas 

visiškai atitinka vertinimo 

kriterijaus aprašą. 

15 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 15 balų, jeigu projektas 

vertinimo kriterijaus aprašą atitinka 

daugiau nei vidutiniškai. 

10 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 10 balų, jeigu projektas 

vertinimo kriterijaus aprašą atitinka 

vidutiniškai. 

5 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 5 balais, jeigu projektas 

vertinimo kriterijaus aprašą atitinka 

mažiau nei vidutiniškai. 

0 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 0 balų, jeigu projektas 

visiškai neatitinka vertinimo 

kriterijaus aprašo. 

 

1.3. tyrėjų grupės ir jos vadovo kvalifikacija (0 – 10): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

1.3.1. 

Tyrimo grupės vadovas ir grupės 

nariai (jeigu tokių yra) turi didelę 

patirtį vadovaujant ir/ar dalyvaujant 

atliekant sociokultūrinių procesų 

tyrimus, analizę ir vertinimą. Pateikti 

svarbiausių įgyvendintų tyrimų ir/ar 

projektų sąrašas. 

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. 

 

1.4. tyrimų rezultatų sklaida ir prieinamumas (0 – 10): 

 



Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

1.4.1. 

Tyrimų rezultatus planuojama viešinti, 

yra numatyta efektyvi tyrimo rezultatų 

sklaidos strategija diferencijuojant 

pagal tikslines grupes, tokiu būdu 

supažindinant visuomenę su tyrimo 

rezultatais, pritaikomumu, nauda ir 

galimu poveikiu visuomenei bei 

kultūros raidai. 

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. 

 

1.5. projekto sąmatos, numatomų veiklų (plano) pagrįstumas (0 – 10): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

1.5.1. 

Yra aiškus, detalizuotas veiksmų 

planas, jo etapai, o 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. 

 

1.6. tyrimu vykdomas tarpsritinis ir tarpinstitucinis bendradarbiavimas (0 – 5): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

1.6.1. 

Vykdant tyrimą bendradarbiauja įvairių 

kultūros ar meno sričių bei kitų 

visuomenės sričių atstovai ir institucijos  

ir šis bendradarbiavimas turi aiškų 

teigiamą poveikį tyrimo kokybei 

Paraiškoje nurodyti projekto partnerių 

vaidmenys, aiškiai apibrėžtas  

numatomas partnerių indėlis. 

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. 

 

 


