
 

 

Tarptautinių renginių atrankos tvarkos aprašo  

                     5 Priedas 

 

 

TARPTAUTINIŲ RENGINIŲ ATRANKOS VERTINIMO KRITERIJŲ BALŲ APRAŠAS 

 

1. Renginio vertinimo kriterijai ir jų balų aprašai: 

1.1. 2016 – 2018 metais įgyvendinto renginio apžvalga ir (savi)analizė (0-15):  

 

Eil. 

Nr. 

 

 

Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

1.1. 

 

Įgyvendinto renginio pasiekti rezultatai 

pagrindžia renginio svarbą, aktualumą 

ir poveikį visuomenei. Vykdytų 

programų kultūrinė ir (ar) meninė 

kokybė – aukšta. Renginys buvo 

išsamiai pristatytas visuomenei, 

geografinė aprėptis didelė, pateikti 

auditorijų monitoringo rodikliai1. 

Renginys pritraukė stiprius partnerius iš 

užsienio ir Lietuvos, sudarė naujus ir 

(ar) pratęsė esamus kontaktus, sukūrė 

pridėtinę2 vertę. Renginys įvertintas 

bendrame Lietuvos kultūros ir meno 

kontekste. 

15 

Atitiktis kriterijui vertinama 

15 balų, jei renginys 

visiškai atitinka vertinimo 

kriterijaus aprašą. 

12 

Atitiktis kriterijui vertinama 

12 balų, jei renginys 

vertinimo kriterijaus aprašą 

atitinka daugiau nei 

vidutiniškai. 

8 

Atitiktis kriterijui vertinama 8 

balais, jei renginys vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka 

vidutiniškai. 

4 

Atitiktis kriterijui vertinama 4 

balais, jei renginys vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka 

mažiau nei vidutiniškai. 

0 

Atitiktis kriterijui vertinama 0 

balų, jei renginys vertinimo 

kriterijaus aprašo visiškai 

neatitinka. 

 

1.2.  Numatomos renginio programos kultūrinė, meninė kokybė, išsikelti meniniai ir (ar) 

kūrybiniai iššūkiai (0-20): 

 

Eil. 

Nr. 

 

 

Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

                                                 
1 Pranešimo apie renginį peržiūrų, pasidalinimo, komentarų skaičius elektorinėje erdvėje, vykdytų apklausų, 

kiekybinių/kokybinių tyrimų glausti rezultatų duomenys, dalyvių ir žiūrovų skaičius. 
2 Renginio sukurta ekonominė, socialinė vertė. 



 

 

2 

1.2. 

Renginio programos kultūrinė ir (ar) 

meninė kokybė yra aukšta, numatyti 

profesionalių meno vertintojų teigiamai 

vertinami, pripažinti dalyviai (atlikėjai) 

iš Lietuvos ir užsienio. Programa 

originali, atliepianti platesnį Lietuvos ir 

tarptautinio kultūros lauko kontekstą, 

skatinanti renginio dalyvių meninį, 

profesinį augimą. Renginys žinomas 

tarptautiniu mastu, aktualus, numato 

ilgalaikį teigiamą poveikį visuomenei ir 

kultūros ar meno srities raidai.  

 

 

 

 

 

 

20 

Atitiktis kriterijui vertinama 

20 balų, jei renginys  

visiškai atitinka vertinimo 

kriterijaus aprašą. 

15 

Atitiktis kriterijui vertinama 

15 balais, jei renginys 

vertinimo kriterijaus aprašą 

atitinka daugiau nei 

vidutiniškai. 

10 

Atitiktis kriterijui vertinama 

10 balų, jei renginys 

vertinimo kriterijaus aprašą 

atitinka vidutiniškai. 

5 

Atitiktis kriterijui vertinama 5 

balais, jei renginys vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka 

mažiau nei vidutiniškai. 

0 

Atitiktis kriterijui vertinama 0 

balų, jei renginys visiškai 

neatitinka vertinimo 

kriterijaus aprašo. 

 

1.3. Numatomas renginio prieinamumo didinimas (0-15): 

 

Eil. 

Nr. 

 

 

Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

1.3. 

 

Užtikrinamas renginių prieinamumas 

kuo platesniam visuomenės ratui, 

atsižvelgiant į vietos gyventojų 

socialinių grupių poreikį. Numatomas 

regionų ir jautrių socialinių grupių 

kultūrinės atskirties mažinimas. 

Pasitelkiami tinkami auditorijos 

išlaikymo, plėtros ir įtraukties metodai. 

 

 

 

15 

Atitiktis kriterijui vertinama 

15 balų, jei renginys  

visiškai atitinka vertinimo 

kriterijaus aprašą. 

12 

Atitiktis kriterijui vertinama 

12 balų, jei renginys 

vertinimo kriterijaus aprašą 

atitinka daugiau nei 

vidutiniškai. 

8 

Atitiktis kriterijui vertinama 8 

balais, jei renginys vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka 

vidutiniškai. 

4 

Atitiktis kriterijui vertinama 4 

balais, jei renginys vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka 

mažiau nei vidutiniškai. 

0 

Atitiktis kriterijui vertinama 0 

balų, jei renginys visiškai 

neatitinka vertinimo 



 

 

3 

kriterijaus aprašo. 

 

1.4.  Numatomos renginio edukacinės veiklos (0-10): 

 

Eil. 

Nr. 

 

 

Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

1.4. 

Numatoma vykdyti edukacines veiklas, 

ugdančias kultūros ir meno vartotoją, 

skatinančias jo kūrybiškumą, 

lavinančias jo meninius gebėjimus ir 

(ar) užtikrinančias meno ir kultūros 

kūrėjų tobulėjimą. 

Užtikrinamas edukacinių veiklų 

prieinamumas kuo platesniam 

visuomenės ratui, numatant konkrečių 

visuomenės grupių įtraukimą. 

 
 

10 

Atitiktis kriterijui vertinama 

10 balų, jei renginys 

visiškai atitinka vertinimo 

kriterijaus aprašą. 

8 

Atitiktis kriterijui vertinama 8 

balais, jei renginys vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka 

daugiau nei vidutiniškai. 

5 

Atitiktis kriterijui vertinama 5 

balais, jei renginys vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka 

vidutiniškai. 

3 

Atitiktis kriterijui vertinama 3 

balais, jei renginys vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka 

mažiau nei vidutiniškai. 

0 

Atitiktis kriterijui vertinama 0 

balų, jei renginys visiškai 

neatitinka vertinimo 

kriterijaus aprašo. 

 

1.5.  Numatoma viešinimo strategija (0-10): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

1.5. 

Numatomas išsamus renginio ir 

pasiektų rezultatų pristatymas 

visuomenei, aktyvi, tikslinga viešinimo 

strategija, segmanetuojant tikslinę (-es) 

auditoriją (-as) ir pasirenkant efektyvius 

informacijos sklaidos kanalus ir formas. 

10 

Atitiktis kriterijui vertinama 

10 balų, jei renginys 

visiškai atitinka vertinimo 

kriterijaus aprašą. 

8 

Atitiktis kriterijui vertinama 8 

balais, jei renginys vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka 

daugiau nei vidutiniškai. 

5 

Atitiktis kriterijui vertinama 5 

balais, jei renginys vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka 



 

 

4 

vidutiniškai. 

3 

Atitiktis kriterijui vertinama 3 

balais, jei renginys vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka 

mažiau nei vidutiniškai. 

0 

Atitiktis kriterijui vertinama 0 

balų, jei renginys visiškai 

neatitinka vertinimo 

kriterijaus aprašo. 

 

1.6.  Numatoma renginio sukuriama pridėtinė vertė (socialinė, ekonominė) (0-10): 

 

 

1.7. Numatoma renginio vadyba (komanda, jos kompetencija, numatomas 

bendradarbiavimas, veiklų kalendorius) (0-10): 

 

Eil. 

Nr. 

 

 

Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

1.7. 
Renginį įgyvendinantis projekto 

vadovas ir komanda pasižymi aukšta 
10 

Atitiktis kriterijui vertinama 

10 balų, jei renginys 

Eil. 

Nr. 

 

 

Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

1.6. 

Renginys skatina socialinių santykių 

kūrimąsi ir vystymąsi. Renginys 

prisideda prie teigiamo Lietuvos 

įvaizdžio formavimo užsienio šalyse, 

miesto ir (ar) regiono tapatumo kūrimo. 

Renginys prisideda prie ekonomikos 

augimo, generuoja pelną, skatina 

kultūros produktų ir paslaugų vartojimą, 

kuria naujas darbo vietas, skatina 

kultūrinį turizmą. 

 

 

10 

Atitiktis kriterijui vertinama 

10 balų, jei renginys 

visiškai atitinka vertinimo 

kriterijaus aprašą. 

8 

Atitiktis kriterijui vertinama 8 

balais, jei renginys vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka 

daugiau nei vidutiniškai. 

5 

Atitiktis kriterijui vertinama 5 

balais, jei renginys vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka 

vidutiniškai. 

3 

Atitiktis kriterijui vertinama 3 

balais, jei renginys vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka 

mažiau nei vidutiniškai. 

0 

Atitiktis kriterijui vertinama 0 

balų, jei renginys visiškai 

neatitinka vertinimo 

kriterijaus aprašo. 



 

 

5 

kompetencija. Numatomas 

bendradarbiavimas su Lietuvos 

institucijomis ir (ar) bendruomenėmis, 

ir užsienio organizacijomis, savanorių 

įtrauktis. Numatomas racionalus veiklų 

įgyvendinimo planas. 

visiškai atitinka vertinimo 

kriterijaus aprašą. 

8 

Atitiktis kriterijui vertinama 8 

balais, jei renginys vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka 

daugiau nei vidutiniškai. 

5 

Atitiktis kriterijui vertinama 5 

balais, jei renginys vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka 

vidutiniškai. 

3 

Atitiktis kriterijui vertinama 3 

balais, jei renginys vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka 

mažiau nei vidutiniškai. 

0 

Atitiktis kriterijui vertinama 0 

balų, jei renginys visiškai 

neatitinka vertinimo 

kriterijaus aprašo. 

 

1.8.  Renginio biudžetas ir finansų valdymas (0-10): 

 

 

 

Eil. 

Nr. 

 

 

Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

1.8. 

Renginio biudžeto ir finansų valdymo 

formoje matomas ženklus partnerių, 

rėmėjų indėlis 2016-2021 m. Skirta ir 

prašoma Kultūros rėmimo fondo lėšų 

santykinė dalis 2016-2021 m. sudaro ne 

daugiau nei 80 procentų viso renginio 

biudžeto atžvilgiu. Finansų valdymas 

efektyvus, racionalus. 

10 

Atitiktis kriterijui vertinama 

10 balų, jei renginys 

visiškai atitinka vertinimo 

kriterijaus aprašą. 

8 

Atitiktis kriterijui vertinama 8 

balais, jei renginys vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka 

daugiau nei vidutiniškai. 

5 

Atitiktis kriterijui vertinama 5 

balais, jei renginys vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka 

vidutiniškai. 

3 

Atitiktis kriterijui vertinama 3 

balais, jei renginys vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka 

mažiau nei vidutiniškai. 

0 

Atitiktis kriterijui vertinama 0 

balų, jei renginys visiškai 

neatitinka vertinimo 

kriterijaus aprašo. 


