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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


