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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


