
 

 

Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo 
regionuose tvarkos aprašo  
1 priedas 

 
 

TOLYGIOS KULTŪRINĖS RAIDOS ĮGYVENDINIMO REGIONE VERTINIMO 
KRITERIJŲ BALŲ APRAŠAS  

 
 

Vertinimo kriterijai:  

1. projekto atitiktis Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose tvarkos aprašo 2 punkte 

nurodytiems tikslams (0–30 balų);    

Vertinamų tikslų aprašai 
Vertinant atitiktį 

tikslui galimi 
skirti balai 

Rekomendacija vertinimą 
atliekantiems ekspertams 

1. Skatinti kūrybinių raiškų įvairovę. 
(Projektu siekiama skatinti kūrybinių 
raiškų įvairovę, naujas kūrybines formas ir  
profesionalių kultūros ir meno  kūrėjų 
iniciatyvas konkrečioje apskrityje. Šiuo 
tikslu taip pat siekiama praplėsti kultūros 
infrastruktūros objektuose vykdomų veiklų 
įvairovę.) 
2. Stiprinti vietos kultūrinį identitetą.  
(Projektu siekiama kurti apskrities 
kultūrinį tapatumą, skatinti kūrybinių 
miestų ir miestelių formavimąsi, 
aktualizuoti bei kūrybinėms iniciatyvoms 
pritaikyti konkrečioje apskrityje esantį 
kultūros paveldą, pritraukti kultūrinio 
turizmo dalyvius į apskritį bei kurti 
apskrities identiteto komunikavimo 
priemones, panaudojant kultūros ir meno 
veiklas.) 
3. Skatinti bendradarbiavimą. 
(Projekto metu vyksta kultūros įstaigų ir 
organizacijų bendradarbiavimas šalies 
viduje: tarp apskričių ir (arba) 
savivaldybių (įskaitant Vilniaus, Kauno, 
Klaipėdos), ir (arba) tarptautinis 
bendradarbiavimas: su esamais užsienio 
partneriais ir (arba) užmezgant naujus 
kontaktus. Šiuo bendradarbiavimu 
siekama plėtoti  profesionaliojo meno bei 
bendruomenių projektų sklaidą ir (arba) 
kultūros ir meno vadybos praktikas, 
rengiant bendrus projektus.) 

30 

Atitiktis vertinamiems tikslams 
vertinama 30 balų, jei projektas 
visiškai atitinka bent vieną 
vertinamą tikslą. 

23 

Atitiktis vertinamiems tikslams 
vertinama 23 balais, jei 
projektas, atitinkantis 
vertinamą (-us) tikslą (-us), 
atitinka jį (-uos) daugiau nei 
vidutiniškai. 

15 

Atitiktis vertinamiems tikslams 
vertinama 15 balų, jei 
projektas, atitinkantis 
vertinamą (-us) tikslą (-us), 
atitinka jį (-uos) vidutiniškai.  

8 

Atitiktis vertinamiems tikslams 
vertinama 8 balais, jei 
projektas, atitinkantis 
vertinamą (-us) tikslą (-us), 
atitinka jį (-uos)  mažiau nei 
vidutiniškai.  

0 

Atitiktis vertinamiems tikslams 
vertinama 0 balų, jei projektas 
visiškai neatitinka nei vieno 
vertinamo tikslo. 



 

 

 
2. projekto meninė ir (ar) kultūrinė vertė (0-30 balų);  

Vertinimo kriterijaus  
aprašas 

Vertinant 
atitiktį 

vertinimo 
kriterijui 

galimi skirti 
balai 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems 
ekspertams 

Projekto meninės ir (ar) 
kultūrinės veiklos kokybė yra 
aukšta, numatyti profesionalūs ir 
(arba) bendruomenių kultūros ir 
meno projektų dalyviai. 

30 
Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 30 
balų, jei projektas visiškai atitinka vertinimo 
kriterijaus aprašą. 

23 
Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 23 
balais, jei projektas vertinimo kriterijaus 
aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai. 

15 
Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 
balų, jei projektas vertinimo kriterijaus aprašą 
atitinka vidutiniškai. 

8 
Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 
balais, jei projektas vertinimo kriterijaus 
aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai. 

0 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, 
jei projektas visiškai neatitinka vertinimo 
kriterijaus aprašo ir (arba) visiškai neatitinka 
nei vieno vertinamo tikslo. 

 
3. projekto vadyba (komanda, jos kompetencija, veiklų kalendorius) (0-20 balų): 

 

Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 
atitiktį 

vertinimo 
kriterijui 

galimi skirti 
balai 

Rekomendacija vertinimą 
atliekantiems ekspertams 

Projekto vadovas ir projektą 
įgyvendinanti komanda yra  
įgyvendinę  panašaus pobūdžio  
projektų.  Įgyvendinti projektai buvo 
sėkmingi, rezultatyvūs, gerai įvertinti  
visuomenės ir  profesionalų. Projekto 
veiklų kalendorius suplanuotas 
logiškai.     

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 ir (arba) visiškai 
neatitinka nei vieno vertinamo 
tikslo. 

 



 

 

3 

4. projekto veiklų ir rezultatų sklaida  (0-20 balų): 
 

Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 
atitiktį 

vertinimo 
kriterijui 

galimi skirti 
balai 

Rekomendacija vertinimą 
atliekantiems ekspertams 

Projekto kultūrinės ir (ar) meninės 
veiklos planuojami rezultatai 
pristatyti aiškiai ir suprantamai bei 
yra realūs ir pasiekiami. 
Užtikrinamas projekto prieinamumas,  
visuomenės informavimas ir sklaida. 

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 ir (arba) visiškai 
neatitinka nei vieno vertinamo 
tikslo. 

___________________________ 


