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PROGRAMOS „UGDYMAS KULTŪRA“ FINANSUOJAMOS VEIKLOS 

„KULTŪROS EDUKACIJA“ PROJEKTŲ VERTINIMO PRIORITETŲ IR 

KRITERIJŲ BALŲ APRAŠAS 

 

1. Projektų vertinimo prioritetai ir jų balų aprašai: 

1.1. projekte dalyvauja jaunimo po mokyklos baigimo grupė (-s), mažai dalyvaujanti (-

čios)  kultūroje (dėl socialinės ir kultūrinės atskirties, geografinio nutolimo nuo kultūros 

veiklų ar pan.) (0–10): 
 

Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektams, kuriuose dalyvauja 

jaunimo po mokyklos baigimo 

grupė (-s), mažai dalyvaujanti (-

čios)  kultūroje (dėl socialinės ir 

kultūrinės atskirties, geografinio 

nutolimo nuo kultūros veiklų ar 

pan.). 

10 

Atitiktis prioritetui vertinama 10 balų, 

jeigu projektas visiškai atitinka 

prioriteto aprašą. 

0 

Atitiktis prioritetui vertinama 0 balų, 

jeigu projektas visiškai neatitinka 

prioriteto aprašo. 

 

1.2. edukacinei programai būdingas interaktyvus, jaunimą po mokyklos baigimo 

įtraukiantis kūrybos procesas (0–10): 
 

Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektams, kurių numatytai 

edukacinei programai būdingas 

interaktyvus, jaunimą po 

mokyklos baigimo įtraukiantis 

kūrybos procesas. 

10 

Atitiktis prioritetui vertinama 10 balų, 

jeigu projektas visiškai atitinka 

prioriteto aprašą. 

0 

Atitiktis prioritetui vertinama 0 balų, 

jeigu projektas visiškai neatitinka 

prioriteto aprašo. 

 

1.3. projektas remiasi konkrečios jaunimo po mokyklos baigimo grupės poreikiais 

(pagrįstais duomenimis) ir yra orientuotas į kūrybinio potencialo ugdymą (0–10): 
 

Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektams, kurių projekto 

veiklos remiasi konkrečios 

jaunimo po mokyklos baigimo 

10 

Atitiktis prioritetui vertinama 10 balų, 

jeigu projektas visiškai atitinka 

prioriteto aprašą. 



 

 

grupės poreikiais (paraiškoje 

pateikti pagrįsti duomenys) ir 

yra orientuotas į kūrybinio 

potencialo ugdymą. 

5 

Atitiktis prioritetui vertinama 5 balais, 

jeigu projektas prioriteto aprašą atitinka 

vidutiniškai. 

0 

Atitiktis prioritetui vertinama 0 balų, 

jeigu projektas visiškai neatitinka 

prioriteto aprašo. 

 

1.4. projekte pristatomas profesionalus menas, dalyvauja profesionalaus meno kūrėjas (-

ai) (0–10): 
 

Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektams, kuriuose 

pristatomas profesionalus menas 

ir (ar) dalyvauja profesionalaus 

meno kūrėjas (-ai). 

10 

Atitiktis prioritetui vertinama 10 balų, 

jeigu projektas visiškai atitinka 

prioriteto aprašą. 

5 

Atitiktis prioritetui vertinama 5 balais, 

jeigu projektas prioriteto aprašą atitinka 

vidutiniškai. 

0 

Atitiktis prioritetui vertinama 0 balų, 

jeigu projektas visiškai neatitinka 

prioriteto aprašo. 

 

 

2. Projektų vertinimo kriterijai ir jų balų aprašai: 

2.1. projekto meninės, kultūrinės veiklos kokybė (0-20): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektas išsiskiria aukšta 

kūrybinio turinio kokybe. 

Numatyti profesionalūs kultūros 

ir (ar) meno veiklų dalyviai, ar 

kitų sričių atitinkamas 

kvalifikacijas turintys 

specialistai, pridėtas detalizuotas 

jų sąrašas, apibrėžtos jų 

funkcijos projekte. 

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 

balai, 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. projektas turi aiškų, motyvuotą ir pagrįstą planą, kokiu būdu bus įtraukta tikslinė 

grupė (0–10): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektas turi aiškų, motyvuotą 

ir pagrįstą 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. 

 

 

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

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projekto sąmatoje nurodytos 

išlaidos yra detalizuotos, 

tiesiogiai susijusios su projektu, 

būtinos įgyvendinant jo tikslus ir 

uždavinius, siekiant numatytų 

rezultatų. 

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 vadyba (komanda, jos kompetencija ir patirtis kultūros edukacijos srityje, 

lėšų pritraukimas, veiklų kalendorius) (0–20): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektą įgyvendinantis vadovas 

pasižymi specialiosiomis ir 

bendrosiomis kompetencijomis, 

turi kūrybinių projektų 

įgyvendinimo patirties, 

papildomų kvalifikacijų. 

Įvardinta projekto komanda. 

Projektui užtikrintas reikiamas 

prisidėjimas (atsižvelgiant į 

veiklos finansavimo 

intensyvumą). Atkreiptinas 

dėmesys, kad paraiškoje 

nurodytas rėmėjų indėlis – 

„Laukiama atsakymo“ nėra 

vertinamas kaip užtikrintas 

prisidėjimas. Teikiant sklaidos 

užsienyje projektą pridėtas (-i) 

užsienio šalies kultūros ar meno 

organizacijos (-ų) kvietimas (-ai) 

ar raštas (-ai), kuriame (-iuose) 

detalizuotas kviečiančios 

įstaigos indėlis į projektą. 

Pristatytas veiklų įgyvendinimo 

planas (kalendorius), kuris yra 

logiškas ir pagrįstas. Projekte 

numatomas papildomas lėšų 

pritraukimas, dalykinės ar 

kūrybinės arba socialinės 

partnerystės. 

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. 

 

 

 


