
 

 

 

 
LIETUVOS KULTŪROS TARYBA 

 

NUTARIMAS 

DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ SRIČIŲ IR 

PROGRAMŲ PROJEKTŲ VERTINIMO PRIORITETŲ IR (AR) KRITERIJŲ BALŲ 

APRAŠŲ PATVIRTINIMO 

 

2020 m. rugsėjo 16 d. Nr. 4LKT-11(1.3 E) 

Vilnius 

 

 

Lietuvos kultūros taryba, vadovaudamasi Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų 

projektų teikimo gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. rugpjūčio 

25 d. įsakymu Nr. ĮV-904 (Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2020 m. rugpjūčio 27 d. 

įsakymo Nr. ĮV-1093 redakcija), 42–45 punktais, n u t a r i a: 

1. Patvirtinti Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sričių ir veiklų projektų 

vertinimo kriterijų balų aprašą (pridedama). 

2. Patvirtinti Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Tęstiniai 

mėgėjų meno renginiai“ projektų vertinimo kriterijų balų aprašą (pridedama). 

3. Patvirtinti Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Ugdymas 

kultūra“ finansuojamos veiklos „Kultūros edukacija“ projektų vertinimo prioritetų ir kriterijų 

balų aprašą (pridedama). 

4. Patvirtinti Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Ugdymas 

kultūra“ finansuojamos veiklos „Vaikų ir jaunimo kultūra“ projektų vertinimo prioritetų ir 

kriterijų balų aprašą (pridedama). 

5. Patvirtinti Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Menas 

žmogaus gerovei“ projektų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašą (pridedama). 

6. Patvirtinti Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Menininkų ir 

kultūros kūrėjų rezidencijos Lietuvoje“ projektų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašą 

(pridedama). 

7. Patvirtinti Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Strateginis 

meno kūrėjų organizacijų finansavimas“ projektų vertinimo kriterijų balų aprašą (pridedama).  

8. Patvirtinti Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Atminties 

institucijos (muziejai, bibliotekos, archyvai)“ finansuojamos veiklos „Kultūros vertybių 

restauravimas ir tyrimai“ projektų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašą (pridedama). 

9. Patvirtinti Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Atminties 

institucijos (muziejai, bibliotekos, archyvai)“ finansuojamos veiklos „Inovatyvių paslaugų 

kūrimas“ projektų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašą (pridedama). 

10. Patvirtinti Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Atminties 

institucijos (muziejai, bibliotekos, archyvai)“ finansuojamos veiklos „Tarptautinis ir 

tarpinstitucinis bendradarbiavimas“ projektų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašą 

(pridedama). 

11. Patvirtinti Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Atminties 

institucijos (muziejai, bibliotekos, archyvai)“ finansuojamos veiklos „Kultūros ir meno 

sklaida“ projektų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašą (pridedama). 

12. Patvirtinti Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Atminties 

įprasminimas ir pilietinis ugdymas“ finansuojamos veiklos „Valstybinės reikšmės renginiai“ 

projektų vertinimo kriterijų balų aprašą (pridedama). 



 

 

13. Patvirtinti Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Atminties 

įprasminimas ir pilietinis ugdymas“ finansuojamos veiklos „Programos „Globali Lietuva“ 

idėjos sklaida“ projektų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašą (pridedama). 

14. Patvirtinti Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Atminties 

įprasminimas ir pilietinis ugdymas“ finansuojamos veiklos „Tremties ir palaidojimo vietų 

lankymas ir (arba) tvarkymas“ projektų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašą 

(pridedama). 

15. Patvirtinti Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Atminties 

įprasminimas ir pilietinis ugdymas“ finansuojamos veiklos „Kultūros paveldo sugrąžinimas“ 

projektų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašą (pridedama). 

16. Patvirtinti Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Kultūros 

paveldo projektai“ projektų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašą (pridedama). 

17. Patvirtinti Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Etninė 

kultūra ir nematerialus kultūros paveldas“ projektų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašą 

(pridedama). 

18. Patvirtinti Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Strateginis 

tarptautinių renginių finansavimas“ projektų vertinimo kriterijų balų aprašą (pridedama). 

19. Patvirtinti Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Kultūros ir 

kūrybinės industrijos“ finansuojamos veiklos „Kultūros startuoliai“ projektų vertinimo 

kriterijų balų aprašą (pridedama). 

20. Patvirtinti Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Kultūros ir 

kūrybinės industrijos“ finansuojamos veiklos „Tinklaveika“ projektų vertinimo kriterijų balų 

aprašą (pridedama). 

21. Patvirtinti Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Lietuvoje 

rengiami tarptautiniai muzikos atlikimo meno konkursai“ projektų vertinimo prioritetų ir 

kriterijų balų aprašą (pridedama). 

22. Patvirtinti Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos 

„Humanitarinės literatūros leidyba“ projektų vertinimo kriterijų balų aprašą (pridedama). 

23. Patvirtinti Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos 

„Kvalifikacijos kėlimas“ projektų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašą (pridedama).  

24. Patvirtinti Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Strateginis 

kultūros organizacijų finansavimas“ projektų vertinimo kriterijų balų aprašą (pridedama). 

25. Patvirtinti Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Kūrybinės 

bendruomenių iniciatyvos“ finansuojamos veiklos „Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos“ 

projektų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašą (pridedama). 

26. Patvirtinti Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Kūrybinės 

bendruomenių iniciatyvos“ finansuojamos veiklos „Mažosios Lietuvos kultūros sostinės“ 

projektų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašą (pridedama). 

27. Pripažinti netekusiais galios Lietuvos kultūros tarybos 2019 m. rugpjūčio 30 d. 

nutarimo Nr. 4LKT-6(1.3 E) „Dėl Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sričių ir 

programų projektų vertinimo prioritetų ir (ar) kriterijų balų aprašų patvirtinimo“ 1-7 ir 10-61 

punktais patvirtintus aprašus. 

28. Lietuvos kultūros tarybos 2019 m. rugpjūčio 30 d. nutarimo Nr. 4LKT-6(1.3 E) 

„Dėl Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sričių ir programų projektų vertinimo 

prioritetų ir (ar) kriterijų balų aprašų patvirtinimo“ 8 ir 9 punktais patvirtintais projektų 

vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašais turi būti vadovaujamasi vertinant 2020 ir 2021 

finansavimo metų programų projektus. 

 

 

Tarybos pirmininkė              Daina Urbanavičienė 



 

 

PATVIRTINTA  

Lietuvos kultūros tarybos  

2020 m. rugsėjo 16 d. 

nutarimu Nr. 4LKT-11(1.3 E) 

 

 

KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ SRIČIŲ IR VEIKLŲ 

PROJEKTŲ VERTINIMO KRITERIJŲ BALŲ APRAŠAS 

 

1. Projektų vertinimo kriterijai ir jų balų aprašai: 

1.1. projekto meninės, kultūrinės veiklos kokybė (0–30): 
 

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 

dalyviai, pridėtas jų sąrašas ir 

aiškiai apibrėžtos jų funkcijos 

projekte. 

30 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

30 balų, jeigu projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

23 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

23 balais, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei 

vidutiniškai. 

15 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

15 balų, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai. 

8 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 

balais, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei 

vidutiniškai. 

0 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 

balų, jeigu projektas visiškai neatitinka 

vertinimo kriterijaus aprašo. 

 

1.2. projekto idėjos aktualumas ir pagrįstumas (0–10): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projekto idėja yra originali ir 

(ar) nauja, aiškiai pagrįsta ir 

argumentuota. Pasirinkta 

projekto įgyvendinimo forma 

leidžia pasiekti išsikeltus tikslus 

ir įgyvendinti uždavinius. 

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. 

 

1.3. planuojamų projekto veiklų rezultatai ir svarba kultūros ar meno srities raidai (0–

20): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Planuojami veiklų rezultatai 

pristatyti aiškiai, detaliai, 

suprantamai bei yra 

įgyvendinami. Pristatyta 

siekiamų rezultatų svarba 

kultūros ar meno srities raidai. 

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. 

 

1.4. projekto veiklų sklaida ir prieinamumo didinimas (0–10): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Pristatytas projekto veiklų ir 

rezultatų sklaidos planas. 

Pasirinktos tinkamos priemonės 

prieinamumo didinimui. 

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 

 

1.5. projekto veiklų ir rezultatų viešinimas (0–10): 
 

Vertinimo kriterijaus 

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Numatyta efektyvi informacijos 

sklaidos strategija, 

segmentuojant tikslinę (-es) 

grupę (-es), kuriai (-ioms) 

skiriamas projektas, pasirinktos 

tinkamos ir efektyvios 

informacijos sklaidos formos bei 

informacijos pateikimo kanalai. 

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 

 

1.6. 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 tiesiogiai susijusios 

su projektu ir yra būtinos 

įgyvendinant jo tikslus ir 

uždavinius ir siekiant numatytų 

rezultatų, 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. 

 

  



 

 

 

1.7. projekto vadyba (komanda, jos kompetencija, lėšų pritraukimas, veiklų 

kalendorius) (0–10): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektą įgyvendinantis vadovas 

ir komanda pasižymi aukšta 

kompetencija, užtikrina 

papildomą lėšų pritraukimą 

(teikiant sklaidos užsienyje 

projektą pridėti užsienio šalies 

kultūros ar meno organizacijos 

(-ų) kvietimas (-ai) ar raštas (-

ai), kuriame (-iuose) 

detalizuotas kviečiančios 

įstaigos indėlis į projektą) ir 

numato efektyvų veiklų 

įgyvendinimo planą. 

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. 

 



 

 

 

PATVIRTINTA  

Lietuvos kultūros tarybos  

2020 m. rugsėjo 16 d. 

nutarimu Nr. 4LKT-11(1.3 E) 

 

 

KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS PROGRAMOS 

„TĘSTINIAI MĖGĖJŲ MENO RENGINIAI“ PROJEKTŲ VERTINIMO KRITERIJŲ 

BALŲ APRAŠAS 

 

1. Projektų vertinimo kriterijai ir jų balų aprašai: 

1.1. projekto meninės, kultūrinės veiklos kokybė (0–50): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektas išsaugo ir aktualizuoja 

dainų švenčių tradiciją. Projekto 

kultūrinė ir (ar) meninė veikla 

kryptinga ir (ar) turi realias 

tęstinumo perspektyvas, 

planuojami rezultatai pristatyti 

aiškiai ir suprantamai, yra realūs 

ir pasiekiami. 

50 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

50 balų, jeigu projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

37 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

37 balais, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei 

vidutiniškai. 

25 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

25 balais, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai. 

13 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

13 balų, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei 

vidutiniškai. 

0 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 

balų, jeigu projektas visiškai neatitinka 

vertinimo kriterijaus aprašo. 

 

1.2. projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–20): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projekto sąmatoje nurodytos 

išlaidos yra tiesiogiai susijusios 

su projektu ir yra būtinos 

įgyvendinant jo tikslus ir 

uždavinius ir siekiant numatytų 

rezultatų, detalizuotos ir 

atitinkančios rinkos kainas. 

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. 

 

1.3. projekto vadyba (komanda, jos kompetencija, lėšų pritraukimas, veiklų 

kalendorius) (0–25): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektą įgyvendinantis vadovas 

ir komanda pasižymi aukšta 

kompetencija, užtikrina 

papildomą lėšų pritraukimą ir 

numato efektyvų veiklų 

įgyvendinimo planą. 

25 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

25 balais, jeigu projektas visiškai 

atitinka vertinimo kriterijaus aprašą. 

19 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

19 balų, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei 

vidutiniškai. 

13 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

13 balų, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai. 

7 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 7 

balais, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei 

vidutiniškai. 

0 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 

balų, jeigu projektas visiškai neatitinka 

vertinimo kriterijaus aprašo. 

 

1.4. projektu skatinama partnerystė ir bendradarbiavimas tarp visuomeninių 

organizacijų ir (ar) institucijų (0–5): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektas įgyvendinamas 

bendradarbiaujant su viena ar 

keliomis visuomeninėmis 

5 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 5 

balais, jeigu projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 



 

 

organizacijomis ir (ar) 

institucijomis. Paraiškoje 

nurodyti projekto partnerių 

vaidmenys, aiškiai apibrėžtas 

numatomas partnerių indėlis. 

Pridėti bendradarbiavimą 

patvirtinantys susitarimai. 

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. 

 

 



 

 

PATVIRTINTA  

Lietuvos kultūros tarybos  

2020 m. rugsėjo 16 d. 

nutarimu Nr. 4LKT-11(1.3 E) 

 

 

KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS 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 gyventojų grupė (-s), mažai dalyvaujanti (-čios) kultūroje (dėl 

socialinės atskirties, geografinio nutolimo nuo kultūros centrų ar pan.) (0–10): 

Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektams, kuriuose dalyvauja 

gyventojų grupė (-s), mažai 

dalyvaujanti (-čios) kultūroje 

(dėl socialinės atskirties, 

geografinio nutolimo nuo 

kultūros centrų 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. naudojamos inovatyvios auditorijos pritraukimo ir dalyvavimo formos (0–10): 

Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektams naudojantiems 

inovatyvios auditorijos 

pritraukimo ir dalyvavimo 

formas. 

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. veiklos yra tęstinės, orientuotos į pamatuojamą poveikį konkrečiai tikslinei grupei 

(0–10): 

Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektams, kurių veiklos yra 

tęstinės, orientuotos į 

pamatuojamą poveikį konkrečiai 

tikslinei grupei. 

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. 

 

1.4. edukacinei programai būdingas tikslingas, reflektyvus, interaktyvus, visus 

įtraukiantis kūrybos procesas, projektas remiasi konkrečios tikslinės grupės poreikiais 

(pagrįstais duomenimis) ir yra orientuotas į realų problemų sprendimą (0–10): 

Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektams, kurių edukacinei 

programai būdingas tikslingas, 

reflektyvus, interaktyvus, visus 

įtraukiantis kūrybos procesas, 

projektas remiasi konkrečios 

tikslinės grupės poreikiais 

(pagrįstais duomenimis) ir yra 

orientuotas į realų problemų 

sprendimą. 

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. 

 

1.5. edukacinę programą įgyvendina kultūros ir (ar) meno kūrėjai, mokytojai ar kiti 

ugdymo specialistai, turintys patirties ir gebėjimų atskleisti ir ugdyti kitų kūrybinį potencialą 

(0–15): 

Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektams, kuriuose edukacinę 

programą įgyvendina kultūros ir 

(ar) meno kūrėjai, mokytojai ar 

kiti ugdymo specialistai, turintys 

patirties ir gebėjimų atskleisti ir 

ugdyti kitų kūrybinį potencialą. 

15 

Atitiktis prioritetui vertinama 15 balų, 

jeigu projektas visiškai atitinka 

prioriteto aprašą. 

8 

Atitiktis prioritetui vertinama 8 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. projektas turi aiškų 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 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. 

 

2.2. projektu skatinama partnerystė ir bendradarbiavimas su visuomeninėmis 

organizacijomis ir (ar) institucijomis dirbančiomis su tikslinėmis projekto grupėmis (0–10): 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektas įgyvendinamas 

bendradarbiaujant su viena ar 

keliomis visuomeninėmis 

organizacijomis ir (ar) 

institucijomis dirbančiomis su 

tikslinėmis projekto grupėmis. 

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. 

 

2.3. 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 tiesiogiai susijusios 

su projektu ir yra būtinos 

įgyvendinant jo tikslus ir 

uždavinius ir siekiant numatytų 

rezultatų, 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. 



 

 

 

2.4. projekto vadyba (komanda, jos kompetencija, lėšų pritraukimas, veiklų 

kalendorius) (0–15): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektą įgyvendinantis vadovas 

ir komanda pasižymi aukšta 

kompetencija, užtikrina 

papildomą lėšų pritraukimą ir 

numato efektyvų veiklų 

įgyvendinimo planą. 

15 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

15 balų, jeigu projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

12 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

12 balų, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei 

vidutiniškai. 

8 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 

balais, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai. 

4 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 4 

balais, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei 

vidutiniškai. 

0 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 

balų, jeigu projektas visiškai neatitinka 

vertinimo kriterijaus aprašo. 

 

 



 

 

PATVIRTINTA  

Lietuvos kultūros tarybos  

2020 m. rugsėjo 16 d. 

nutarimu Nr. 4LKT-11(1.3 E) 

 

 

KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS PROGRAMOS 

„UGDYMAS KULTŪRA“ FINANSUOJAMOS VEIKLOS „VAIKŲ IR JAUNIMO 

KULTŪRA“ PROJEKTŲ VERTINIMO PRIORITETŲ IR KRITERIJŲ BALŲ 

APRAŠAS 

 

1. Projektų vertinimo prioritetai ir jų balų aprašai: 

1.1. projektai orientuoti į konkrečią vaikų ar jaunimo amžiaus grupę (0–20): 

Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektams, kurie orientuoti į 

konkrečią vaikų ar jaunimo 

amžiaus grupę. 

20 

Atitiktis prioritetui vertinama 20 balų, 

jeigu projektas visiškai atitinka 

prioriteto aprašą. 

10 

Atitiktis prioritetui vertinama 10 balų, 

jeigu projektas prioriteto aprašą atitinka 

vidutiniškai. 

0 

Atitiktis prioritetui vertinama 0 balų, 

jeigu projektas visiškai neatitinka 

prioriteto aprašo. 

 

1.2. projektai, numatantys įtraukti į kultūrinę veiklą vaikus ir jaunimą, nedalyvaujančius 

(ar mažai dalyvaujančius) kultūrinėje veikloje (0–10): 

Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektams, kurie numato 

įtraukti į kultūrinę veiklą vaikus 

ir jaunimą, nedalyvaujančius (ar 

mažai dalyvaujančius) 

kultūrinėje veikloje 

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 (0–40): 

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 

dalyviai, pridėtas jų sąrašas ir 

aiškiai apibrėžtos jų funkcijos 

projekte. 

40 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

40 balų, jeigu projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

30 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

30 balų, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei 

vidutiniškai. 

20 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

20 balų, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai. 

10 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

10 balų, 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 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 tiesiogiai susijusios 

su projektu ir yra būtinos 

įgyvendinant jo tikslus ir 

uždavinius ir siekiant numatytų 

rezultatų, 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. 

 



 

 

2.3. projekto vadyba (komanda, jos kompetencija, lėšų pritraukimas, veiklų 

kalendorius) (0–20): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektą įgyvendinantis vadovas 

ir komanda pasižymi aukšta 

kompetencija, užtikrina 

papildomą lėšų pritraukimą ir 

numato efektyvų veiklų 

įgyvendinimo planą. 

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. 
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Lietuvos kultūros tarybos  
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KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS PROGRAMOS 

„MENAS ŽMOGAUS GEROVEI“ PROJEKTŲ VERTINIMO PRIORITETŲ IR 

KRITERIJŲ BALŲ APRAŠAS 

 

1. Projektų vertinimo prioritetai ir jų balų aprašai: 

1.1. projektas skatina kultūros, sveikatos, socialinės sričių partnerystę (0–15): 
 

Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektams, skatinantiems 

kultūros, sveikatos, socialinės 

sričių partnerystę. 

15 

Atitiktis prioritetui vertinama 15 balų, 

jeigu projektas visiškai atitinka 

prioriteto aprašą. 

8 

Atitiktis prioritetui vertinama 8 balais, 

jeigu projektas prioriteto aprašą atitinka 

vidutiniškai. 

0 

Atitiktis prioritetui vertinama 0 balų, 

jeigu projektas visiškai neatitinka 

prioriteto aprašo. 

 

1.2. projekto veiklose numatytas išsamus projekto poveikio vertinimas (0–25): 
 

Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektams, kurių veiklose 

numatytas išsamus projekto 

poveikio vertinimas. 

25 

Atitiktis prioritetui vertinama 25 balais, 

jeigu projektas visiškai atitinka 

prioriteto aprašą. 

13 

Atitiktis prioritetui vertinama 13 balų, 

jeigu projektas prioriteto aprašą atitinka 

vidutiniškai. 

0 

Atitiktis prioritetui vertinama 0 balų, 

jeigu projektas visiškai neatitinka 

prioriteto aprašo. 

 

  



 

 

 

1.3. projekto veiklose numatyta projekto gerosios praktikos sklaida (0–10): 
 

Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektams, kurių veiklose 

numatyta projekto gerosios 

praktikos sklaida. 

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. Projekto vertinimo kriterijai ir jų balų aprašai: 

2.1. projekto socialinis poveikis ir kultūrinė vertė (0–25): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektas turi ženklų socialinį 

poveikį ar sprendžia socialines 

problemas. Projekto meninė 

kokybė yra aukšta, projektas 

pasižymi profesionalumu, 

kūrybiškumu. 

25 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

25 balais, jeigu projektas visiškai 

atitinka prioriteto aprašą. 

13 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

13 balų, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai. 

0 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 

balų, jeigu projektas visiškai neatitinka 

vertinimo kriterijaus aprašo. 

 

2.2. 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 tiesiogiai susijusios 

su projektu ir yra būtinos 

įgyvendinant jo tikslus ir 

uždavinius ir siekiant numatytų 

rezultatų, detalizuotos ir 

atitinkančios rinkos kainas. 

10 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

10 balų, jeigu projektas visiškai atitinka 

prioriteto 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 projekto vadyba (komanda, jos kompetencija, lėšų pritraukimas, veiklų 

kalendorius) (0–15): 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektą įgyvendinantis vadovas 

ir komanda pasižymi aukšta 

kompetencija, užtikrina 

papildomą lėšų pritraukimą ir 

numato efektyvų veiklų 

įgyvendinimo planą. 

15 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

15 balų, jeigu projektas visiškai atitinka 

prioriteto aprašą. 

12 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

12 balų, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei 

vidutiniškai. 

8 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 

balais, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai. 

4 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 4 

balais, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei 

vidutiniškai. 

0 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 

balų, jeigu projektas visiškai neatitinka 

vertinimo kriterijaus aprašo. 

 

 



 

 

PATVIRTINTA  

Lietuvos kultūros tarybos  

2020 m. rugsėjo 16 d. 

nutarimu Nr. 4LKT-11(1.3 E) 

 

 

KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS PROGRAMOS 

„MENININKŲ IR KULTŪROS KŪRĖJŲ REZIDENCIJOS LIETUVOJE“ 

PROJEKTŲ VERTINIMO PRIORITETŲ IR KRITERIJŲ BALŲ APRAŠAS 

 

1. Projektų vertinimo prioritetai ir jų balų aprašai: 

1.1. projektams, įtraukiantiems įvairių vietos, kurioje yra rezidencija, kartų 

bendruomenę į reziduojančių kultūros ar meno kūrėjų veiklą ar įgyvendinamus projektus (0–

10): 
 

Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektams, įtraukiantiems 

įvairių vietos, kurioje yra 

rezidencija, kartų bendruomenę į 

reziduojančių kultūros ar meno 

kūrėjų veiklą ar įgyvendinamus 

projektus. 

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.  

 

1.2. projektams, pristatantiems Lietuvos visuomenei rezidentų sukurtus baigtinius meno 

ar kultūros kūrinius (0–10): 
 

Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektams, pristatantiems 

Lietuvos visuomenei rezidentų 

sukurtus baigtinius meno ar 

kultūros kūrinius. 

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. Projekto vertinimo kriterijai ir jų balų aprašai: 

2.1. projekto meninės, kultūrinės veiklos kokybė (0–30): 



 

 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Rezidencijos projektas 

pritraukia reziduoti 

profesionalius, įdomius, 

inovatyvius, aktyviai dirbančius 

įvairių sričių menininkus ir 

kultūros kūrėjus. Rezidencijos 

programa veikia kaip kultūros 

centras – įtraukia, sudaro 

sąlygas vietos bendruomenei 

susipažinti su šiuolaikiniu menu 

ir kultūra. 

30 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

30 balų, jeigu projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

23 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

23 balais, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei 

vidutiniškai. 

15 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

15 balų, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai. 

8 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 

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 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 tiesiogiai susijusios 

su projektu ir yra būtinos 

įgyvendinant jo tikslus ir 

uždavinius ir siekiant numatytų 

rezultatų, 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. 

 

2.3. projekto vadyba (komanda, jos kompetencija, lėšų pritraukimas, veiklų 

kalendorius) (0–20): 
 



 

 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektą įgyvendinantis vadovas 

ir komanda pasižymi aukšta 

kompetencija, užtikrina 

papildomą lėšų pritraukimą ir 

numato efektyvų veiklų 

įgyvendinimo planą. 

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. 

 

2.4. projektu skatinama skirtingų visuomeninių organizacijų ir (ar) institucijų 

partnerystė ir (arba) tarptautinis bendradarbiavimas (0–20): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektas įgyvendinamas 

bendradarbiaujant su viena ar 

keliomis visuomeninėmis 

organizacijomis ir (ar) 

institucijomis ir (arba) 

skatinamas tarptautinis 

bendradarbiavimas. Paraiškoje 

nurodyti projekto partnerių 

vaidmenys, aiškiai apibrėžtas 

numatomas partnerių indėlis. 

Pridėti bendradarbiavimą 

patvirtinantys susitarimai. 

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. 
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2020 m. rugsėjo 16 d. 
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KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS PROGRAMOS 

„STRATEGINIS MENO KŪRĖJŲ ORGANIZACIJŲ FINANSAVIMAS“ PROJEKTŲ 

VERTINIMO KRITERIJŲ BALŲ APRAŠAS 

 

1. Projekto vertinimo kriterijai ir jų balų aprašai: 

1.1. organizacijos veiklų ir (ar) kūrybinių programų indėlis į kultūros ir (ar) meno srities 

raidą (0-35): 
 

Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Numatytas ir aiškiai apibrėžtas 

organizcijos veiklų, kūrybinių 

programų indėlis į kultūros ir 

(ar) meno srities raidą, 

organizacijos veiklos, kūrybinės 

programos aktualios, kultūrinė ir 

(ar) meninė kokybė yra aukšta. 

Numatyti ir pateikti 

profesionalių meno  

vertintojų teigiamai vertinami 

dalyviai ir (ar) pripažinti 

konkrečios kultūros ar meno 

srities ekspertai bei aiškiai 

apibrėžtos jų funkcijos projekte.  

Numatyta, kaip didinti  

organizacijos veiklų ir (ar) 

kūrybinių programų 

prieinamumą ir kultūros 

produktų ir (ar) paslaugų 

vartotojų skaičių. 

35 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

35 balais, jeigu projektas visiškai 

atitinka vertinimo kriterijaus aprašą. 

27 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

27 balais, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei 

vidutiniškai. 

18 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

18 balų, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai. 

9 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 9 

balais, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei 

vidutiniškai. 

0 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 

balų, jeigu projektas visiškai neatitinka 

vertinimo kriterijaus aprašo. 

 

1.2. organizacijos narių interesų atstovavimas ir meistriškumo skatinimas (0-25): 

 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Užtikrinamas organizacijos 

narių atstovavimas, kūrybos 

sklaida, kūrybinės veiklos 

25 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

25 balus, jeigu projektas visiškai 

atitinka vertinimo kriterijaus aprašą. 



 

 

skatinimas. Numatytos 

programos jauniesiems (18–35 

m.)  menininkams.  Numatytas 

aiškus, detalus, tikslingas 

organizacijos narių profesinio 

meistriškumo kėlimo planas 

(stažuotės, konferencijos, 

mokymai, seminarai ir t. t.). 

 

19 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

19 balų, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei 

vidutiniškai. 

13 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

13 balų, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai. 

7 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 7 

balais, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei 

vidutiniškai. 

0 

Atitiktis kriterijui vertinama 0 balų, 

jeigu projektas visiškai neatitinka 

vertinimo kriterijaus aprašo. 

 

1.3. sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–15): 

 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Nurodytos išlaidos yra tiesiogiai 

susijusios su organizacijos 

vykdomomis veiklomis, yra 

būtinos įgyvendinant 

organizacijos tikslus, uždavinius 

ir siekiant numatytų rezultatų, 

detalizuotos ir atitinkančios 

rinkos kainas. 

15 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

15 balų, jeigu projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

12 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

12 balų, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei 

vidutiniškai. 

8 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 

balais, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai. 

4 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 4 

balais, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei 

vidutiniškai. 

0 

Atitiktis kriterijui vertinama 0 balų, 

jeigu projektas visiškai neatitinka 

vertinimo kriterijaus aprašo. 

 

1.4. organizacijos vadyba (komanda, jos kompetencija, numatomas bendradarbiavimas, 

lėšų pritraukimas, veiklų ir (ar) kūrybinių programų planas) (0–15): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 



 

 

Organizacijos veiklas, kūrybines 

programas įgyvendinantis 

projekto vadovas ir komanda 

pasižymi aukšta kompetencija. 

Numatomas aktyvus 

bendradarbiavimas su skirtingais 

visuomenės sektoriais, Lietuvos 

institucijomis, ir (ar) užsienio 

organizacijomis, savanorių 

įtrauktis bei pridėti 

bendradarbiavimą patvirtinantys 

susitarimai.  Numatomas 

racionalus veiklų ir (ar) 

kūrybinių programų  

įgyvendinimo planas. Pristatyti 

aiškūs tikslai, uždaviniai, 

pasiekiami rezultatai. 

Užtikrintas papildomų lėšų 

pritraukimas, numatytas 

partnerių, rėmėjų indėlis.  

 

15 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

15 balų, jeigu projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

12 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

12 balų, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei 

vidutiniškai. 

8 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 

balais, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai. 

4 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 4 

balais, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei 

vidutiniškai. 

0 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 

balų, jeigu projektas visiškai neatitinka 

vertinimo kriterijaus aprašo. 

 

1.5. viešinimo strategija (0–10): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Numatomas išsamus 

organizacijos vykdomų veiklų ir 

(ar) kūrybinių programų  ir 

pasiektų rezultatų pristatymas 

visuomenei, aktyvi, tikslinga 

viešinimo strategija, pasirenkant 

efektyvius informacijos sklaidos 

kanalus ir formas tikslinėms 

auditorijoms pasiekti.  

 

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. 
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KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS PROGRAMOS 

„ATMINTIES INSTITUCIJOS (MUZIEJAI, BIBLIOTEKOS, ARCHYVAI)“ 

FINANSUOJAMOS VEIKLOS „KULTŪROS VERTYBIŲ RESTAURAVIMAS IR 

TYRIMAI“ PROJEKTŲ VERTINIMO PRIORITETŲ IR KRITERIJŲ BALŲ 

APRAŠAS 

 

1. Projektų vertinimo prioritetai ir jų balų aprašai: 

1.1. projektams, numatantiems restauruoti unikalias ir labiausiai sunykusias (kritiškos ar 

blogos būklės) kilnojamąsias kultūros vertybes (0–10): 
 

Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektams, numatantiems 

restauruoti unikalias ir labiausiai 

sunykusias (kritiškos ar blogos 

būklės) kilnojamąsias kultūros 

vertybes. 

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. 

 

1.2. projektams, numatantiems konservuoti didelius kiekius kilnojamųjų kultūros 

vertybių, gerinant jų saugojimo sąlygas ir taip stabdant jų nykimą (0–10): 
 

Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektams, numatantiems 

konservuoti didelius kiekius 

kilnojamųjų kultūros vertybių, 

gerinant jų saugojimo sąlygas ir 

taip stabdant jų nykimą. 

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. 

 

  



 

 

 

1.3. projektams, numatantiems restauruoti ir (arba) konservuoti kilnojamąsias kultūros 

vertybes, kurios bus eksponuojamos atnaujinamose nuolatinėse ekspozicijose, svarbiose 

(tarptautinėse, jungtinėse) parodose ir (arba) skaitmeninamos (0–10): 
 

Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektams, numatantiems 

restauruoti ir (arba) konservuoti 

kilnojamąsias kultūros vertybes, 

kurios bus eksponuojamos 

atnaujinamose nuolatinėse 

ekspozicijose, svarbiose 

(tarptautinėse, jungtinėse) 

parodose ir (arba) 

skaitmeninamos. 

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. Projekto vertinimo kriterijai ir jų balų aprašai: 

2.1. restauruotinų ir (arba) konservuotinų kilnojamųjų kultūros vertybių svarba 

nacionaliniam kultūros paveldui (0–20): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Restauruotinos ir (arba) 

konservuotinos kilnojamosios 

kultūros vertybės yra svarbios 

nacionaliniam kultūros paveldui. 

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. 

 

2.2. projekto ilgalaikis teigiamas poveikis ir nauda kilnojamųjų kultūros vertybių fondo 

būklės pagerinimui (0–20): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektas numato ilgalaikį 

teigiamą poveikį ir naudą 

kilnojamųjų kultūros vertybių 

20 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

20 balų, jeigu projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 



 

 

fondo būklės pagerinimui. 

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. 

 

2.3. restauravimo darbus atliksiančių specialistų kvalifikacija (0–20): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Restauravimo darbus 

atliksiančių specialistų aukšta 

kvalifikacija ir didelė patirtis 

vykdant analogiškas veiklas. 

Pateikti dokumentai, įrodantys 

reikiamą specialisto 

kvalifikaciją (suteiktą kategoriją, 

specializaciją). 

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. 

 

2.4. 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 tiesiogiai susijusios 

su projektu ir yra būtinos 

įgyvendinant jo tikslus ir 

uždavinius ir siekiant numatytų 

rezultatų, 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. 

 



 

 

PATVIRTINTA  

Lietuvos kultūros tarybos  

2020 m. rugsėjo 16 d. 

nutarimu Nr. 4LKT-11(1.3 E) 

 

 

KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS PROGRAMOS 

„ATMINTIES INSTITUCIJOS (MUZIEJAI, BIBLIOTEKOS, ARCHYVAI)“ 

FINANSUOJAMOS VEIKLOS „INOVATYVIŲ PASLAUGŲ KŪRIMAS“ 

PROJEKTŲ VERTINIMO PRIORITETŲ IR KRITERIJŲ BALŲ APRAŠAS 

 

1. Projektų vertinimo prioritetai ir jų balų aprašai: 

1.1. projektams, mažinantiems kultūrinę ir (arba) socialinę atskirtį, skaitmenines 

kultūros vertybes naudojantiems edukaciniuose ir kūrybiškumo ugdymo procesuose (0–10): 
 

Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektams, kurių veiklos 

mažina kultūrinę ir (ar) socialinę 

atskirtį, skaitmenines kultūros 

vertybes naudoja edukaciniuose 

ir kūrybiškumo ugdymo 

procesuose. 

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. 

 

1.2. projektams, skatinantiems bendradarbiavimą su kūrybinių industrijų atstovais (0–

10): 
 

Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektams, kurių veiklomis 

skatinamas bendradarbiavimas 

su kūrybinių industrijų atstovais. 

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. 

 

1.3. projektams, kurių rezultatas sukurtas diegiant šiuolaikinių technologijų naudojimu 

pagrįstus sprendimus (0–10): 
 



 

 

Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektams, kurių rezultatas 

sukurtas diegiant šiuolaikinių 

technologijų naudojimu 

pagrįstus sprendimus. 

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. Projekto vertinimo kriterijai ir jų balų aprašai: 

2.1. projekto ilgalaikis teigiamas poveikis ir nauda visuomenei, projekto rezultatų 

tvarumas, sklaida ir užtikrintas tęstinumas (0–30): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projekto veiklos numato 

ilgalaikį teigiamą poveikį ir 

naudą visuomenei, projekto 

rezultatų tvarumą, sklaidą ir 

užtikrintą tęstinumą. 

30 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

30 balų, jeigu projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

23 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

23 balais, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei 

vidutiniškai. 

15 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

15 balų, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai. 

8 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 

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 vadyba (komanda, jos kompetencija, lėšų pritraukimas, veiklų 

kalendorius) (0–20): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 



 

 

Projektą įgyvendinantis vadovas 

ir komanda pasižymi aukšta 

kompetencija, užtikrina 

papildomą lėšų pritraukimą ir 

numato efektyvų veiklų 

įgyvendinimo planą. 

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. 

 

2.3. 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 tiesiogiai susijusios 

su projektu ir yra būtinos 

įgyvendinant jo tikslus ir 

uždavinius ir siekiant numatytų 

rezultatų, 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. 

 

2.4. projektu skatinama partnerystė ir bendradarbiavimas tarp visuomeninių 

organizacijų ir (ar) institucijų (0–10): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 



 

 

Projektas įgyvendinamas 

bendradarbiaujant su viena ar 

keliomis visuomeninėmis 

organizacijomis ir (ar) 

institucijomis. 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. 

 

 



 

 

PATVIRTINTA  

Lietuvos kultūros tarybos  
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nutarimu Nr. 4LKT-11(1.3 E) 

 

 

KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS PROGRAMOS 

„ATMINTIES INSTITUCIJOS (MUZIEJAI, BIBLIOTEKOS, ARCHYVAI)“ 

FINANSUOJAMOS VEIKLOS „TARPTAUTINIS IR TARPINSTITUCINIS 

BENDRADARBIAVIMAS“ PROJEKTŲ VERTINIMO PRIORITETŲ IR KRITERIJŲ 

BALŲ APRAŠAS 

 

1. Projektų vertinimo prioritetai ir jų balų aprašai: 

1.1. projektams, skirtiems plačiam visuomenės grupių ratui (0–10): 
 

Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektams, skirtiems plačiam 

visuomenės grupių ratui. 

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. 

 

1.2. projektams, pristatantiems ir viešinantiems Lietuvos Respublikos atminties 

institucijų (muziejų, bibliotekų, archyvų) (toliau – Atminties institucijos) veiklas ir 

pasiekimus tarptautiniuose tinkluose (0–10): 
 

Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektams, pristatantiems ir 

viešinantiems Atminties 

institucijų veiklas ir pasiekimus 

tarptautiniuose tinkluose. 

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. 

 

  



 

 

 

1.3. projektams, turintiems išskirtinę meninę, mokslinę ir (arba) kultūrinę vertę (0–10): 
 

Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektams, turintiems išskirtinę 

meninę, mokslinę ir (arba) 

kultūrinę vertę. 

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. Projekto vertinimo kriterijai ir jų balų aprašai: 

2.1. projekto ilgalaikis teigiamas poveikis ir nauda visuomenei, rezultatų tvarumas, 

sklaida ir užtikrintas tęstinumas (0–30): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projekto veiklos numato 

ilgalaikį teigiamą poveikį ir 

naudą visuomenei, projekto 

rezultatų tvarumą, sklaidą ir 

užtikrintą tęstinumą. 

30 

Atitiktis kriterijui vertinama 30 balų, 

jeigu projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

23 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

23 balais, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei 

vidutiniškai. 

15 

Atitiktis kriterijui vertinama 15 balų, 

jeigu projektas vidutiniškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

8 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 

balais, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei 

vidutiniškai. 

0 

Atitiktis kriterijui vertinama 0 balų, 

jeigu projektas visiškai neatitinka 

vertinimo kriterijaus aprašo. 

 

  



 

 

 

2.2. projekto vadyba (komanda, jos kompetencija, lėšų pritraukimas, veiklų 

kalendorius) (0–20): 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektą įgyvendinantis vadovas 

ir komanda pasižymi aukšta 

kompetencija, užtikrina 

papildomą lėšų pritraukimą ir 

numato efektyvų veiklų 

įgyvendinimo planą. 

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. 

 

2.3. 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 tiesiogiai susijusios 

su projektu ir yra būtinos 

įgyvendinant jo tikslus ir 

uždavinius ir siekiant numatytų 

rezultatų, 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. 



 

 

 

2.4. projektu skatinama partnerystė ir bendradarbiavimas tarp visuomeninių 

organizacijų ir (ar) institucijų (0–10): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektas įgyvendinamas 

bendradarbiaujant su viena ar 

keliomis visuomeninėmis 

organizacijomis ir (ar) 

institucijomis. 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. 
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KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS PROGRAMOS 

„ATMINTIES INSTITUCIJOS (MUZIEJAI, BIBLIOTEKOS, ARCHYVAI)“ 

FINANSUOJAMOS VEIKLOS „KULTŪROS IR MENO SKLAIDA“ PROJEKTŲ 

VERTINIMO PRIORITETŲ IR KRITERIJŲ BALŲ APRAŠAS 

 

1. Projektų vertinimo prioritetai ir jų 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): 
 

Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

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 

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. 

 

1.2. projektams, numatantiems pristatyti ir populiarinti kilnojamąsias kultūros vertybes, 

turinčias išskirtinę svarbą Lietuvos ir jos kultūros istorijai (0–10): 
 

Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

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 

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. 

 

  



 

 

 

1.3. projektams, numatantiems Lietuvoje pristatyti užsienio šalyse saugomas 

kilnojamąsias kultūros vertybes (0–10): 
 

Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektu numatoma Lietuvoje 

pristatyti užsienio šalyse 

saugomas kilnojamąsias 

kultūros vertybes. 

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. Projekto 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 

Projekto meninės ir (ar) 

kultūrinės veiklos kokybė yra 

aukšta, numatyti profesionalūs 

dalyviai, pridėtas jų sąrašas ir 

aiškiai 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 

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): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektas inovatyvus, pasižymi 

naujomis, originaliomis 

formomis, pristatančiomis 

kilnojamąsias kultūros vertybes 

lankytojams. Veikla (-os) 

diferencijuojama (-os) pagal 

tikslinę (-es) grupę (-es), kuriai 

(-ioms) skiriamas projektas, 

numatyta efektyvi sklaidos 

strategija. 

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 visuomeninių organizacijų ir (ar) institucijų partnerystė ir (ar) 

tarptautinis bendradarbiavimas (0–10): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektas įgyvendinamas 

bendradarbiaujant su viena ar 

keliomis visuomeninėmis 

organizacijomis ir (ar) 

institucijomis ir (ar) skatinamas 

tarptautinis bendradarbiavimas. 

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): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projekto sąmatoje nurodytos 

išlaidos yra tiesiogiai susijusios 

su projektu ir yra būtinos 

įgyvendinant jo tikslus ir 

uždavinius ir siekiant numatytų 

rezultatų, 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 vadyba (komanda, jos kompetencija, lėšų pritraukimas, veiklų 

kalendorius) (0–20): 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektą įgyvendinantis vadovas 

ir komanda pasižymi aukšta 

kompetencija, užtikrina 

papildomą lėšų pritraukimą ir 

numato efektyvų veiklų 

įgyvendinimo planą. 

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. 
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KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS PROGRAMOS 

„ATMINTIES ĮPRASMINIMAS IR PILIETINIS UGDYMAS“ FINANSUOJAMOS 

VEIKLOS „VALSTYBINĖS REIKŠMĖS RENGINIAI“ PROJEKTŲ VERTINIMO 

KRITERIJŲ BALŲ APRAŠAS  

 

1. Projekto vertinimo kriterijai ir jų balų aprašai: 

1.1. projekto meninės, kultūrinės veiklos kokybė (0–50): 
 

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 

dalyviai, pridėtas jų sąrašas ir 

aiškiai apibrėžtos jų funkcijos 

projekte. 

50 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

50 balų, jeigu projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

37 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

37 balais, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei 

vidutiniškai. 

25 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

25 balais, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai. 

13 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

13 balų, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei 

vidutiniškai. 

0 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 

balų, jeigu projektas visiškai neatitinka 

vertinimo kriterijaus aprašo. 

 

1.2. projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–40): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projekto sąmatoje nurodytos 

išlaidos yra tiesiogiai susijusios 

su projektu ir yra būtinos 

įgyvendinant jo tikslus ir 

uždavinius ir siekiant numatytų 

rezultatų, detalizuotos ir 

atitinkančios rinkos kainas. 

40 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

40 balų, jeigu projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

30 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

30 balų, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei 

vidutiniškai. 



 

 

20 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

20 balų, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai. 

10 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

10 balų, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei 

vidutiniškai. 

0 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 

balų, jeigu projektas visiškai neatitinka 

vertinimo kriterijaus aprašo. 

 

1.3. projekto rėmėjų įsipareigojimai (projekto įgyvendinimui pritraukiamos lėšos iš 

kitų finansavimo šaltinių: savivaldybių, privačių rėmėjų, užsienio valstybių organizacijų) 

(0–10): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projekto įgyvendinimui 

pritraukiamos lėšos iš kitų 

finansavimo šaltinių, numatytas 

rėmėjų indėlis. Pridėti 

įsipareigojimus patvirtinantys 

dokumentai. 

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. 
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KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS PROGRAMOS 

„ATMINTIES ĮPRASMINIMAS IR PILIETINIS UGDYMAS“ FINANSUOJAMOS 

VEIKLOS „PROGRAMOS „GLOBALI LIETUVA“ IDĖJOS SKLAIDA“ PROJEKTŲ 

VERTINIMO PRIORITETŲ IR KRITERIJŲ BALŲ APRAŠAS  

 

1. Projekto vertinimo prioritetai ir jų balų aprašai: 

1.1. projektams, kuriuos inicijuoja ir (arba) įgyvendina užsienyje gyvenantys lietuviai 

(0–20): 
 

Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektams, kuriuos inicijuoja ir 

(arba) įgyvendina užsienyje 

gyvenantys lietuviai. 

20 

Atitiktis prioritetui vertinama 20 balų, 

jeigu projektas visiškai atitinka 

prioriteto aprašą. 

10 

Atitiktis prioritetui vertinama 10 balų, 

jeigu projektas prioriteto aprašą atitinka 

vidutiniškai. 

0 

Atitiktis prioritetui vertinama 0 balų, 

jeigu projektas visiškai neatitinka 

prioriteto aprašo. 

 

1.2. projektams, kurie per kultūros veiklas prisideda prie programos „Globali Lietuva“ 

tikslų įgyvendinimo: lietuvybės išsaugojimo ir (arba) Lietuvos gerovės kūrimo per diasporos 

kultūros ir meno profesionalų dalijimąsi žiniomis, patirtimi ir socialiniais ryšiais (0–30): 
 

Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektams, kurie per kultūros 

veiklas prisideda prie programos 

„Globali Lietuva“ tikslų 

įgyvendinimo – lietuvybės 

išsaugojimo ir (arba) Lietuvos 

gerovės kūrimo per diasporos 

kultūros ir meno profesionalų 

dalijimąsi žiniomis, patirtimi ir 

socialiniais ryšiais. 

30 

Atitiktis prioritetui vertinama 30 balų, 

jeigu projektas visiškai atitinka 

prioriteto aprašą. 

15 

Atitiktis prioritetui vertinama 15 balų, 

jeigu projektas prioriteto aprašą atitinka 

vidutiniškai. 

0 

Atitiktis prioritetui vertinama 0 balų, 

jeigu projektas visiškai neatitinka 

prioriteto aprašo. 

 

  



 

 

 

2. Projekto 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 

Projekto meninės ir (ar) 

kultūrinės veiklos kokybė yra 

aukšta, numatyti profesionalūs 

dalyviai, pridėtas jų sąrašas ir 

aiškiai 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 

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 veiklų prieinamumas užsienio lietuvių bendruomenių nariams (0–10): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projekte numatytas ir užtikrintas 

projekto veiklų prieinamumas 

užsienio lietuvių bendruomenių 

nariams, pasirinktos tinkamos 

viešinimo priemonės, siekiant 

informuoti bendruomenių narius 

apie vykstančias veiklas.  

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. 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 tiesiogiai susijusios 

su projektu ir yra būtinos 

įgyvendinant jo tikslus ir 

uždavinius ir siekiant numatytų 

rezultatų, 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. 

 

2.4. projekto vadyba (komanda, jos kompetencija, lėšų pritraukimas, veiklų 

kalendorius) (0–10): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektą įgyvendinantis vadovas 

ir komanda pasižymi aukšta 

kompetencija, užtikrina 

papildomą lėšų pritraukimą ir 

numato efektyvų veiklų 

įgyvendinimo planą. 

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. 
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KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS PROGRAMOS 

„ATMINTIES ĮPRASMINIMAS IR PILIETINIS UGDYMAS“ FINANSUOJAMOS 

VEIKLOS „TREMTIES IR PALAIDOJIMO VIETŲ LANKYMAS IR (ARBA) 

TVARKYMAS“ PROJEKTŲ VERTINIMO PRIORITETŲ IR KRITERIJŲ BALŲ 

APRAŠAS  

 

1. Projekto vertinimo prioritetai ir jų balų aprašai: 

1.1. projektams, kurie į vykdomas veiklas numato įtraukti užsienyje gyvenančius 

lietuvius (0–20): 
 

Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektams, kurių apraše 

numatoma į vykdomas veiklas 

įtraukti užsienyje gyvenančius 

lietuvius. Pridėti užsienyje 

gyvenančių lietuvių ar jų 

organizacijų įsipareigojimus 

patvirtinantys dokumentai. 

20 

Atitiktis prioritetui vertinama 20 balų, 

jeigu projektas visiškai atitinka 

vertinimo prioritetą. 

10 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

10 balų jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai. 

0 

Atitiktis prioritetui vertinama 0 balų, 

jeigu projektas visiškai neatitinka 

prioriteto. 

 

1.2. projektams, kurie į vykdomas veiklas numato įtraukti jaunimą ir jaunimo 

organizacijas (0–10): 
 

Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektams, kurie į vykdomas 

veiklas numato įtraukti jaunimą 

ir jaunimo organizacijas. 

10 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

10 balų, jeigu projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

0 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 

balų, jeigu projektas visiškai neatitinka 

vertinimo kriterijaus aprašo. 

 

  



 

 

 

1.3. projektams, kurie numato atlikti darbus ne vienoje vietovėje (0–10): 
 

Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektams, kurių įgyvendinimo 

metu numatoma atlikti darbus ne 

vienoje vietovėje. 

10 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

10 balų, jeigu projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

0 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 

balų, jeigu projektas visiškai neatitinka 

vertinimo kriterijaus aprašo. 

 

2. Projekto vertinimo kriterijai ir jų balų aprašai: 

2.1. projekto rezultatų viešinimas ir sklaida Lietuvoje (0–20): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projekto aprašyme numatyta 

efektyvi informacijos sklaidos 

Lietuvoje strategija, pasirinktos 

tinkamos ir efektyvios 

informacijos sklaidos formos bei 

informacijos pateikimo kanalai. 

20 

Atitiktis 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 kriterijui vertinama 10 balų, 

jeigu projektas vidutiniškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

5 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 5 

balais, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei 

vidutiniškai 

0 

Atitiktis kriterijui vertinama 0 balų, 

jeigu projektas visiškai neatitinka 

vertinimo kriterijaus aprašo. 

 

2.2. projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–20): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projekto sąmatoje nurodytos 

išlaidos yra tiesiogiai susijusios 

su projektu ir yra būtinos 

20 

Atitiktis kriterijui vertinama 20 balų, 

jeigu projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 



 

 

įgyvendinant jo tikslus ir 

uždavinius ir siekiant numatytų 

rezultatų, detalizuotos ir 

atitinkančios rinkos kainas. 

15 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

15 balų, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei 

vidutiniškai. 

10 

Atitiktis kriterijui vertinama 10 balų, 

jeigu projektas vidutiniškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

5 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 5 

balais, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei 

vidutiniškai. 

0 

Atitiktis kriterijui vertinama 0 balų, 

jeigu projektas visiškai neatitinka 

vertinimo kriterijaus aprašo. 

 

2.3. projekto vadyba (komanda, jos kompetencija, lėšų pritraukimas, veiklų 

kalendorius) (0–20): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektą įgyvendinantis vadovas 

ir komanda pasižymi aukšta 

kompetencija, užtikrina 

papildomą lėšų pritraukimą ir 

numato efektyvų veiklų 

įgyvendinimo planą. 

20 

Atitiktis 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 kriterijui vertinama 10 balų, 

jeigu projektas vidutiniškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

5 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 5 

balais, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei 

vidutiniškai. 

0 

Atitiktis kriterijui vertinama 0 balų, 

jeigu projektas visiškai neatitinka 

vertinimo kriterijaus aprašo. 
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KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS PROGRAMOS 

„ATMINTIES ĮPRASMINIMAS IR PILIETINIS UGDYMAS“ FINANSUOJAMOS 

VEIKLOS „KULTŪROS PAVELDO SUGRĄŽINIMAS“ PROJEKTŲ VERTINIMO  

PRIORITETŲ IR KRITERIJŲ BALŲ APRAŠAS  

 

1. Projekto vertinimo prioritetai ir jų balų aprašai: 

1.1. užsienio lietuvių ir (ar) kitų užsienio organizacijų pasitelkimas projekto vykdymui 

(0–30): 
 

Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektams, kurių vykdymui 

pasitelkiamos užsienio lietuvių 

ir (ar) kitos užsienio 

organizacijos. 

30 

Atitiktis prioritetui vertinama 30 balų, 

jeigu projektas visiškai atitinka 

prioriteto aprašą. 

0 

Atitiktis prioritetui vertinama 0 balų, 

jeigu projektas visiškai neatitinka 

prioriteto aprašo. 

 

2. Projekto vertinimo kriterijai ir jų balų aprašai: 

2.1. projekto metu vykdomos veiklos aktualumas kultūros paveldo išsaugojimui (0–30): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projekto metu vykdomos veiklos 

yra aktualios kultūros paveldo 

išsaugojimui. 

30 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

30 balų, jeigu projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

15 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

15 balų jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai. 

0 

Atitiktis prioritetui vertinama 0 balų, 

jeigu projektas visiškai neatitinka 

vertinimo kriterijaus aprašo. 

 

2.2. projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–20): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 



 

 

Projekto sąmatoje nurodytos 

išlaidos yra tiesiogiai susijusios 

su projektu ir yra būtinos 

įgyvendinant jo tikslus ir 

uždavinius ir siekiant numatytų 

rezultatų, detalizuotos ir 

atitinkančios rinkos kainas. 

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. 

 

2.3. projekto vadyba (komanda, jos kompetencija, lėšų pritraukimas, veiklų 

kalendorius) (0–20): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektą įgyvendinantis vadovas 

ir komanda pasižymi aukšta 

kompetencija, užtikrina 

papildomą lėšų pritraukimą ir 

numato efektyvų veiklų 

įgyvendinimo planą. 

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. 
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KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS PROGRAMOS 

„KULTŪROS PAVELDO PROJEKTAI“ PROJEKTŲ VERTINIMO PRIORITETŲ IR 

KRITERIJŲ BALŲ APRAŠAS  

 

1. Projektų vertinimo prioritetai ir jų balų aprašai: 

1.1. projektams, kurie atitinka UNESCO vertybines nuostatas, susijusias su paveldo 

išsaugojimu ir perdavimu ateities kartoms, skatinančios dialogą su vietos bendruomenėmis 

bei pagarbą joms, darnų vystymąsi, sąmoningumą ir UNESCO vietovių bei vertybių didesnį 

žinomumą, tarpkultūrinį dialogą, žmogaus teises ir lygiateisiškumą (0–10): 
 

Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektams, kurie atitinka 

UNESCO vertybines nuostatas, 

susijusias su paveldo 

išsaugojimu ir perdavimu 

ateities kartoms, skatinančios 

dialogą su vietos 

bendruomenėmis bei pagarbą 

joms, darnų vystymąsi, 

sąmoningumą ir UNESCO 

vietovių bei vertybių didesnį 

žinomumą, tarpkultūrinį dialogą, 

žmogaus teises ir 

lygiateisiškumą. 

10 

Atitiktis prioritetui vertinama 10 balų, 

jeigu projektas visiškai atitinka 

prioritetą. 

0 

Atitiktis prioritetui vertinama 0 balų, 

jeigu projektas visiškai neatitinka 

prioriteto.  

 

1.2. projektams, skatinantiems sąveiką tarp kultūros paveldo, turizmo ir švietimo 

sektorių (0–10): 
 

Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektams, skatinantiems 

sąveiką tarp kultūros paveldo, 

turizmo ir švietimo sektorių. 

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, taikantiems inovatyvias kultūros paveldo aktualizavimo ir sklaidos 

priemones (0–10): 
 

Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektams, taikantiems 

inovatyvias kultūros paveldo 

aktualizavimo ir sklaidos 

priemones. 

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.  

 

1.4. projektams, skatinantiems bendruomenių įsitraukimą į kultūros paveldo 

išsaugojimą ir sklaidą (0–10): 
 

Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektams, skatinantiems 

bendruomenių įsitraukimą į 

kultūros paveldo išsaugojimą ir 

sklaidą. 

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 metu vykdomos veiklos aktualumas kultūros paveldo išsaugojimui (0–25): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projekto metu vykdomos veiklos 

aktualios Lietuvos kultūros 

paveldo išsaugojimui, 

aktualizavimui, skatinančios 

kultūrinį turizmą.  

25 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

25 balais, jeigu projektas visiškai 

atitinka vertinimo kriterijaus aprašą. 

19 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

19 balų, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei 

vidutiniškai. 



 

 

13 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

13 balų, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai. 

7 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 7 

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 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 tiesiogiai susijusios 

su projektu ir yra būtinos 

įgyvendinant jo tikslus ir 

uždavinius ir siekiant numatytų 

rezultatų, 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. 

 

2.3. projekto vadyba (komanda, jos kompetencija, lėšų pritraukimas, veiklų 

kalendorius) (0–15): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektą įgyvendinantis vadovas 

ir komanda pasižymi aukšta 

kompetencija, užtikrina 

papildomą lėšų pritraukimą ir 

numato efektyvų veiklų 

įgyvendinimo planą. 

15 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

15 balų, jeigu projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

12 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

12 balų, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei 

vidutiniškai. 



 

 

8 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 

balais, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai. 

4 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 4 

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. projektu skatinama partnerystė ir bendradarbiavimas tarp visuomeninių 

organizacijų ir (ar) institucijų (0–10): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektas įgyvendinamas 

bendradarbiaujant su viena ar 

keliomis visuomeninėmis 

organizacijomis ir (ar) 

institucijomis. 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. 

 



 

 

PATVIRTINTA  

Lietuvos kultūros tarybos  

2020 m. rugsėjo 16 d. 

nutarimu Nr. 4LKT-11(1.3 E) 

 

 

KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS PROGRAMOS 

„ETNINĖ KULTŪRA IR NEMATERIALUS KULTŪROS PAVELDAS“ PROJEKTŲ 

VERTINIMO PRIORITETŲ IR KRITERIJŲ BALŲ APRAŠAS  

 

1. Projekto vertinimo prioritetai ir jų balų aprašai: 

1.1. projektams, įtraukiantiems nematerialaus kultūros paveldo fiksavimo, išsaugojimo 

ir tęstinumo veiklas, esančias UNESCO nematerialaus kultūros paveldo sąrašuose ir (ar) 

Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvade (0–10): 
 

Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektams, įtraukiantiems 

nematerialaus kultūros paveldo 

fiksavimo, išsaugojimo ir 

tęstinumo veiklas, esančias 

UNESCO nematerialaus 

kultūros paveldo sąrašuose ir 

(ar) Lietuvos nematerialaus 

kultūros paveldo sąvade. 

10 

Atitiktis prioritetui vertinama 10 balų, 

jeigu projektas visiškai atitinka 

vertinimo prioritetą. 

0 

Atitiktis prioritetui vertinama 0 balų, 

jeigu projektas visiškai neatitinka 

prioriteto. 

 

1.2. projektams, prisidedantiems prie gebėjimų stiprinimo bei kompetencijų ugdymo 

etninės kultūros, tautodailės ir nematerialaus kultūros paveldo srityse (0–10): 
 

Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektams, prisidedantiems prie 

gebėjimų stiprinimo bei 

kompetencijų ugdymo etninės 

kultūros, tautodailės ir 

nematerialaus kultūros paveldo 

srityse. 

10 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

10 balų, jeigu projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

0 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 

balų, jeigu projektas visiškai neatitinka 

vertinimo kriterijaus aprašo. 

 

  



 

 

 

1.3. projektams, skatinantiems etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo 

įsiliejimą į kitus kultūros sektorius ir (ar) inovacijas (0–10): 
 

Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektams, skatinantiems 

etninės kultūros ir nematerialaus 

kultūros paveldo įsiliejimą į 

kitus kultūros sektorius ir (ar) 

inovacijas. 

10 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

10 balų, jeigu projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

0 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 

balų, jeigu projektas visiškai neatitinka 

vertinimo kriterijaus aprašo. 

 

2. Projekto vertinimo kriterijai ir jų balų aprašai: 

2.1. projekto meninės ir kultūrinės veiklos kokybė (0–20): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projekto meninės ir (ar) 

kultūrinės veiklos kokybė yra 

aukšta, numatyti kompetentingi 

dalyviai, pridėtas jų sąrašas ir 

aiškiai apibrėžtos jų funkcijos 

projekte. 

20 

Atitiktis 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 kriterijui vertinama 10 balų, 

jeigu projektas vidutiniškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

5 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 5 

balais, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei 

vidutiniškai 

0 

Atitiktis kriterijui vertinama 0 balų, 

jeigu projektas visiškai neatitinka 

vertinimo kriterijaus aprašo. 

 

2.2. projekto veiklų tęstinumas (0–10): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektu numatytos tęstinės 

projekto veiklos. 
10 

Atitiktis 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 kriterijui vertinama 5 balais, 

jeigu projektas vidutiniškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

3 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 3 

balais, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei 

vidutiniškai 

0 

Atitiktis 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 tiesiogiai susijusios 

su projektu ir yra būtinos 

įgyvendinant jo tikslus ir 

uždavinius ir siekiant numatytų 

rezultatų, 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. 

 

2.4. projekto vadyba (komanda, jos kompetencija, lėšų pritraukimas, veiklų 

kalendorius) (0–10): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektą įgyvendinantis vadovas 

ir komanda pasižymi aukšta 

kompetencija, užtikrina 

10 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

10 balų, jeigu projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 



 

 

papildomą lėšų pritraukimą ir 

numato efektyvų veiklų 

įgyvendinimo planą. 
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 veiklų ir rezultatų viešinimas (0–10): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Numatyta efektyvi informacijos 

sklaidos strategija, 

segmentuojant tikslinę (-es) 

grupę (-es), kuriai (-ioms) 

skiriamas projektas, pasirinktos 

tinkamos ir efektyvios 

informacijos sklaidos formos bei 

informacijos pateikimo kanalai. 

10 

Atitiktis kriterijui vertinama 10 balų, 

jeigu projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

5 

Atitiktis kriterijui vertinama 5 balais, 

jeigu projektas vidutiniškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

0 

Atitiktis kriterijui vertinama 0 balų, 

jeigu projektas visiškai neatitinka 

vertinimo kriterijaus aprašo. 

 

2.6. projektas turi aiškų planą, kokiu būdu bus įtraukta tikslinė visuomenės grupė (0–

10): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektas turi aiškų planą, kokiu 

būdu bus įtraukta tikslinė 

visuomenės grupė. 

10 

Atitiktis kriterijui vertinama 10 balų, 

jeigu projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

5 

Atitiktis kriterijui vertinama 5 balais, 

jeigu projektas vidutiniškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

0 

Atitiktis kriterijui vertinama 0 balų, 

jeigu projektas visiškai neatitinka 

vertinimo kriterijaus aprašo. 
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KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS PROGRAMOS 

„STRATEGINIS TARPTAUTINIŲ RENGINIŲ FINANSAVIMAS“ PROJEKTŲ 

VERTINIMO KRITERIJŲ BALŲ APRAŠAS 

 

1. Renginio vertinimo kriterijai ir jų balų aprašai: 

1.1. renginio sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–25): 
 

Vertinimo kriterijaus 

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Nurodytos išlaidos yra tiesiogiai 

susijusios su renginiais, būtinos 

įgyvendinant renginio tikslus ir 

uždavinius, padeda efektyviai 

pasiekti numatytų rezultatų, 

atitinka rinkos kainas. 

Nurodytos išlaidos atitinka 

Tarptautinių renginių atrankos 

metu pateiktoje Renginio 

biudžeto ir finansų valdymo 

formoje nurodytus duomenis, o 

jei neatitinka, yra pateikti 

argumentai dėl jų pokyčio (-ių). 

25 

Atitiktis kriterijui vertinama 25 balais, 

jeigu renginys visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

19 

Atitiktis kriterijui vertinama 19 balų, 

jeigu renginys vertinimo kriterijaus 

aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai. 

13 

Atitiktis kriterijui vertinama 13 balų, 

jeigu renginys vertinimo kriterijaus 

aprašą atitinka vidutiniškai. 

7 

Atitiktis kriterijui vertinama 7 balais, 

jeigu renginys vertinimo kriterijaus 

aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai. 

0 

Atitiktis kriterijui vertinama 0 balų, 

jeigu renginys vertinimo kriterijaus 

aprašo visiškai neatitinka. 

 

1.2. renginio programos kultūrinė, meninė kokybė (0–20): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Renginio programos kultūrinė ir 

(ar) meninė kokybė yra aukšta, 

numatomi profesionalių meno 

vertintojų teigiamai vertinami, 

pripažinti dalyviai (atlikėjai) iš 

Lietuvos ir užsienio. Programa 

originali, atliepianti platesnį 

Lietuvos ir tarptautinio kultūros 

20 

Atitiktis kriterijui vertinama 20 balų, 

jeigu renginys visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

15 

Atitiktis kriterijui vertinama 15 balų, 

jeigu renginys vertinimo kriterijaus 

aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai. 



 

 

lauko kontekstą, skatinanti 

renginio dalyvių meninį, 

profesinį augimą. Renginys 

žinomas tarptautiniu mastu, 

aktualus, numato ilgalaikį 

teigiamą poveikį visuomenei ir 

kultūros ar meno srities raidai. 

Renginio programa atitinka 

Tarptautinių renginių atrankos 

metu paraiškoje nurodytus 

duomenis, o jei neatitinka, yra 

pateikti argumentai dėl jos 

pokyčio (-ių). 

10 

Atitiktis kriterijui vertinama 10 balų, 

jeigu renginys vertinimo kriterijaus 

aprašą atitinka vidutiniškai. 

5 

Atitiktis kriterijui vertinama 5 balais, 

jeigu renginys vertinimo kriterijaus 

aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai. 

0 

Atitiktis kriterijui vertinama 0 balų, 

jeigu renginys vertinimo kriterijaus 

aprašo visiškai neatitinka. 

 

1.3. renginio prieinamumo didinimas (0–15): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

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. Numatomas 

renginių prieinamumo didinimas 

atitinka Tarptautinių renginių 

atrankos metu paraiškoje 

nurodytus duomenis, o jei 

neatitinka, yra pateikti 

argumentai dėl jų pokyčio (-ių). 

15 

Atitiktis kriterijui vertinama 15 balų, 

jeigu renginys visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

12 

Atitiktis kriterijui vertinama 12 balų, 

jeigu renginys vertinimo kriterijaus 

aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai. 

8 

Atitiktis kriterijui vertinama 8 balais, 

jeigu renginys vertinimo kriterijaus 

aprašą atitinka vidutiniškai. 

4 

Atitiktis kriterijui vertinama 4 balais, 

jeigu renginys vertinimo kriterijaus 

aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai. 

0 

Atitiktis kriterijui vertinama 0 balų, 

jeigu renginys vertinimo kriterijaus 

aprašo visiškai neatitinka. 

 

1.4. renginio edukacinės veiklos (0–15): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Numatoma vykdyti edukacines 

veiklas, ugdančias kultūros ir 

meno vartotoją, skatinančias jo 

15 

Atitiktis kriterijui vertinama 15 balų, 

jeigu renginys visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 



 

 

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. 

Renginio edukacinės veiklos 

atitinka Tarptautinių renginių 

atrankos metu paraiškoje 

nurodytus duomenis, o jei 

neatitinka, yra pateikti 

argumentai dėl jų pokyčio (-ių). 

12 

Atitiktis kriterijui vertinama 12 balų, 

jeigu renginys vertinimo kriterijaus 

aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai. 

8 

Atitiktis kriterijui vertinama 8 balais, 

jeigu renginys vertinimo kriterijaus 

aprašą atitinka vidutiniškai. 

4 

Atitiktis kriterijui vertinama 4 balais, 

jeigu renginys vertinimo kriterijaus 

aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai. 

0 

Atitiktis kriterijui vertinama 0 balų, 

jeigu renginys vertinimo kriterijaus 

aprašo visiškai neatitinka. 

 

1.5. renginio vadyba (komanda, jos kompetencija, numatomas bendradarbiavimas, 

lėšų pritraukimas, veiklų planas) (0–15): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Renginį įgyvendinantis projekto 

vadovas ir komanda pasižymi 

aukšta kompetencija. 

Numatomas bendradarbiavimas 

su Lietuvos institucijomis ir (ar) 

bendruomenėmis, ir užsienio 

organizacijomis. Numatomas 

racionalus veiklų įgyvendinimo 

planas. Užtikrintas papildomų 

lėšų pritraukimas, numatytas 

rėmėjų indėlis ir įsipareigojimai. 

Renginio vadyba atitinka 

Tarptautinių renginių atrankos 

metu paraiškoje nurodytus 

duomenis, o jei neatitinka, yra 

pateikti argumentai dėl jų 

pokyčio (-ių). 

15 

Atitiktis kriterijui vertinama 15 balų, 

jeigu renginys visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

12 

Atitiktis kriterijui vertinama 12 balų, 

jeigu renginys vertinimo kriterijaus 

aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai. 

8 

Atitiktis kriterijui vertinama 8 balais, 

jeigu renginys vertinimo kriterijaus 

aprašą atitinka vidutiniškai. 

4 

Atitiktis kriterijui vertinama 4 balais, 

jeigu renginys vertinimo kriterijaus 

aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai. 

0 

Atitiktis kriterijui vertinama 0 balų, 

jeigu renginys vertinimo kriterijaus 

aprašo visiškai neatitinka. 

 

  



 

 

 

1.6. renginio viešinimo strategija (0–10): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Numatomas išsamus renginio ir 

pasiektų rezultatų pristatymas 

visuomenei, aktyvi, tikslinga 

viešinimo strategija, 

segmentuojant tikslinę (-es) 

auditoriją (-as) ir pasirenkant 

efektyvius informacijos sklaidos 

kanalus ir formas. Renginio 

viešinimo strategija atitinka 

Tarptautinių renginių atrankos 

metu paraiškoje nurodytus 

duomenis, o jei neatitinka, yra 

pateikti argumentai dėl jų 

pokyčio (-ių). 

10 

Atitiktis kriterijui vertinama 10 balų, 

jeigu renginys visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

8 

Atitiktis kriterijui vertinama 8 balais, 

jeigu renginys vertinimo kriterijaus 

aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai. 

5 

Atitiktis kriterijui vertinama 5 balais, 

jeigu renginys vertinimo kriterijaus 

aprašą atitinka vidutiniškai. 

3 

Atitiktis kriterijui vertinama 3 balais, 

jeigu renginys vertinimo kriterijaus 

aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai. 

0 

Atitiktis kriterijui vertinama 0 balų, 

jeigu renginys vertinimo kriterijaus 

aprašo visiškai neatitinka. 
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KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS PROGRAMOS 

„KULTŪROS IR KŪRYBINĖS INDUSTRIJOS“ FINANSUOJAMOS VEIKLOS 

„KULTŪROS STARTUOLIAI“ PROJEKTŲ VERTINIMO KRITERIJŲ BALŲ 

APRAŠAS 

 

1. Projekto vertinimo kriterijai ir jų balų aprašai: 

1.1. projektu inicijuojamo, kuriamo ar vystomo kūrybinių industrijų produkto ir (arba) 

paslaugos potenciali ekonominė vertė (0–30): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Paraiškoje pateikti produkto ir 

(arba) paslaugos įvedimo į rinką 

ar vystymo planai, juose pateikti 

aktualūs duomenys bei produkto 

ir (arba) paslaugos ekonominės 

vertės projekcijos. 

30 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

30 balų, jeigu projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

23 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

23 balais, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei 

vidutiniškai. 

15 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

15 balų, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai. 

8 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 

balais, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei 

vidutiniškai. 

0 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 

balų, jeigu projektas visiškai neatitinka 

vertinimo kriterijaus aprašo. 

 

1.2. projekte numatyti konkretūs ir realūs siektini veiklos rezultatų rodikliai (0–20): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Paraiškoje pateikti aktualūs 

veiksmų planai, juose numatyti 

siektini veiklos rezultatų 

rodikliai, kurie yra įvertinti 

pateikiant šių pasiekimų 

pagrindimą. 

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. 

 

1.3. projekte pasitelkiamų kūrybinių industrijų dalyvių kvalifikacija ir (arba) patirtis 

panašaus pobūdžio projektuose (0–20): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projekte pasitelkiami kūrybinių 

industrijų dalyviai turi 

atitinkamą kvalifikaciją ir (ar) 

patirtį įgyvendinant panašaus 

pobūdžio projektus. 

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. 

 

1.4. projektu inicijuojamo, kuriamo ar vystomo produkto ir (arba) paslaugos viešinimo 

planas (0–10): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Numatomas išsamus 

inicijuojamo, kuriamo ar 

vystomo produkto ir (ar) 

paslaugos pristatymas 

visuomenei, aktyvi, tikslinga 

viešinimo strategija. 

10 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

10 balų, jeigu projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

5 

Atitiktis 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. 

 

1.5. 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 tiesiogiai susijusios 

su projektu ir yra būtinos 

10 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

10 balų, jeigu projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 



 

 

įgyvendinant jo tikslus ir 

uždavinius ir siekiant numatytų 

rezultatų, detalizuotos ir 

atitinkančios rinkos kainas. 

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. 

 

1.6. projektu skatinama partnerystė ir bendradarbiavimas tarp skirtingų sektorių ir 

institucijų (0–10): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektas įgyvendinamas 

bendradarbiaujant su vienu ar 

daugiau partnerių iš to paties ar 

skirtingų sektorių ar institucijų. 

Paraiškoje nurodyti projekto 

partnerių vaidmenys, aiškiai 

apibrėžtas numatomas partnerių 

dalykinis ir finansinis 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. 
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KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS PROGRAMOS 

„KULTŪROS IR KŪRYBINĖS INDUSTRIJOS“ FINANSUOJAMOS VEIKLOS 

„TINKLAVEIKA“ PROJEKTŲ VERTINIMO KRITERIJŲ BALŲ APRAŠAS 

 

1. Projekto vertinimo kriterijai ir jų balų aprašai: 

1.1. projektu vystomos tinklaveikos aktualumas kultūros, meno ar Kultūros ir kūrybinių 

industrijų sektoriui (0–40): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektu vystoma tinklaveika 

(užmegzti kontaktai, sudarytos 

bendradarbiavimo sutartys, 

inicijuoti projektai) yra aktuali 

kultūros, meno ar Kultūros ir 

kūrybinių industrijų sektoriui. 

Pasirinkta tinklaveikos 

platforma yra tinkama pasiekti 

projekte keliamus tikslus. 

40 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

40 balų, jeigu projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

30 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

30 balų, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei 

vidutiniškai. 

20 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

20 balų, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai. 

10 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

10 balų, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei 

vidutiniškai. 

0 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 

balų, jeigu projektas visiškai neatitinka 

vertinimo kriterijaus aprašo. 

 

1.2. projekte numatyti konkretūs ir realūs siektini veiklos rezultatų rodikliai (0–20): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Paraiškoje pateikti aktualūs 

veiksmų planai, juose numatyti 

siektini veiklos rezultatų 

rodikliai, kurie yra įvertinti 

pateikiant šių pasiekimų 

pagrindimą. 

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. 

 

1.3. pareiškėjo pateikta informacija apie anksčiau vykdytų projektų 

rezultatus (užmegztus kontaktus, sudarytas bendradarbiavimo sutartis, inicijuotus projektus ir 

pan.) (0–10): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Paraiškoje pateikiama 

informacija apie anksčiau 

vykdytų projektų rezultatus yra 

išsami, reali. Iš pateiktos 

informacijos matyti anksčiau 

vykdytos tinklaveikos rezultatai 

(bendri inicijuoti projektai ar 

pan.). 

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. 

 

1.4. pareiškėjo patirtis ir kvalifikacija tinkamai ir laiku įgyvendinti teikiamą projektą 

(0–10): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Pareiškėjo turimi resursai, 

kvalifikacija ir patirtis leis 

projektą įgyvendinti laiku, 

tinkamai bei efektyviai išnaudoti 

tinklaveikos platformos 

pateikiamas galimybes. 

10 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

10 balų, jeigu projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

5 

Atitiktis 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. 

 

1.5. 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 tiesiogiai susijusios 

su projektu ir yra būtinos 

10 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

10 balų, jeigu projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 



 

 

įgyvendinant jo tikslus ir 

uždavinius ir siekiant numatytų 

rezultatų, detalizuotos ir 

atitinkančios rinkos kainas. 

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. 

 
 

1.6. projektu skatinama partnerystė ir bendradarbiavimas tarp skirtingų sektorių ir 

institucijų (0–10): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektas įgyvendinamas 

bendradarbiaujant su vienu ar 

daugiau partnerių iš to paties ar 

skirtingų sektorių ar institucijų. 

Paraiškoje nurodyti projekto 

partnerių vaidmenys, aiškiai 

apibrėžtas numatomas partnerių 

dalykinis ir finansinis 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. 
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KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS PROGRAMOS 

„LIETUVOJE RENGIAMI TARPTAUTINIAI MUZIKOS ATLIKIMO MENO 

KONKURSAI“ PROJEKTŲ VERTINIMO PRIORITETŲ IR KRITERIJŲ BALŲ 

APRAŠAS 

 

1. Projektų vertinimo prioritetai ir jų balų aprašai: 

1.1. į privalomų konkurso kūrinių programą įtraukiamas Lietuvos ar lietuvių kilmės 

kompozitoriaus kūrinys (-iai) arba specialiai konkursui užsakomas sukurti naujas Lietuvos ar 

lietuvių kilmės kompozitoriaus kūrinys (-iai), kuris (-ie) įtraukiamas (-i) į privalomų konkurso 

kūrinių programą (0–10): 
 

Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

prioritetui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektams, kurie į privalomų 

konkurso kūrinių programą 

įtraukia Lietuvos ar lietuvių 

kilmės kompozitoriaus kūrinį (-

ius) arba specialiai konkursui 

užsako sukurti naują Lietuvos ar 

lietuvių kilmės kompozitoriaus 

kūrinį (-ius). 

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. konkursas įtrauktas į Pasaulinę muzikos konkursų federaciją arba Europos muzikos 

konkursų jaunimui sąjungą (EMCY) (0–10): 

Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

prioritetui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Konkursas įtrauktas į Pasaulinę 

muzikos konkursų federaciją 

arba Europos muzikos konkursų 

jaunimui sąjungą (EMCY). 

10 

Atitiktis prioritetui vertinama 10 balų, 

jeigu projektas visiškai atitinka 

prioriteto aprašą. 

0 

Atitiktis prioritetui vertinama 0 balų, 

jeigu projektas visiškai neatitinka 

prioriteto aprašo. 

 

  



 

 

 

2. Projekto vertinimo kriterijai ir jų balų aprašai:  

2.1. projekto meninė ir kultūrinė vertė, jo atitikimas tarptautinių muzikos konkursų 

rengimo reikalavimams, konkurso laureatų kūrybos sklaidos užtikrinimas (0–40): 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projekto aukšta meninė ir 

kultūrinė vertė, jis atitinka 

tarptautinių muzikos konkursų 

rengimo reikalavimus, užtikrina 

aktyvią ir matomą visuomenėje 

konkurso laureatų kūrybos 

sklaidą. 

40 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

40 balų, jeigu projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

30 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

30 balų, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei 

vidutiniškai. 

20 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

20 balų, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai. 

10 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

10 balų, 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 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 tiesiogiai susijusios 

su projektu ir yra būtinos 

įgyvendinant jo tikslus ir 

uždavinius ir siekiant numatytų 

rezultatų, 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. 

 

2.3. projekto vadyba (komanda, jos kompetencija, lėšų pritraukimas, veiklų 

kalendorius) (0–20): 

Vertinimo kriterijaus 

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektą įgyvendinantis vadovas 

ir komanda pasižymi aukšta 

kompetencija, užtikrina 

papildomą lėšų pritraukimą ir 

numato efektyvų veiklų 

įgyvendinimo planą. 

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. 

 

2.4. praėjusių konkursų rezultatai: dalyvių skaičius, tarptautiškumas, sklaidos apimtys 

(0–10): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Įgyvendinti konkursai 

pasižymėjo dalyvių gausa, 

tarptautiškumu, didelėmis 

sklaidos apimtimis. 

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. 
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KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS PROGRAMOS 

„HUMANITARINĖS LITERATŪROS LEIDYBA“ PROJEKTŲ VERTINIMO 

KRITERIJŲ BALŲ APRAŠAS 

 

1. Projekto vertinimo kriterijai ir jų balų aprašai: 

1.1. projekto kultūrinė vertė (0–60): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Planuojama išleisti knyga ar 

knygos pasižymi didele 

kultūrine verte, yra aktualios 

kultūros ar visuomenės minties 

raidai. 

60 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

60 balų, jeigu projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

45 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

45 balais, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei 

vidutiniškai. 

30 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

30 balų, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai. 

15 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

15 balų, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei 

vidutiniškai. 

0 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 

balų, jeigu projektas visiškai neatitinka 

vertinimo kriterijaus aprašo. 

 

1.2. 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 tiesiogiai susijusios 

su projektu ir yra būtinos 

įgyvendinant jo tikslus ir 

uždavinius ir siekiant numatytų 

rezultatų, 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. 

 

1.3. projekto vadyba (komanda, jos kompetencija, lėšų pritraukimas, veiklų 

kalendorius) (0–15): 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektą įgyvendinantis vadovas 

ir komanda pasižymi aukšta 

kompetencija, užtikrina 

papildomą lėšų pritraukimą ir 

numato efektyvų veiklų 

įgyvendinimo planą. 

15 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

15 balų, jeigu projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

12 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

12 balų, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei 

vidutiniškai. 

8 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 

balais, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai. 

4 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 4 

balais, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei 

vidutiniškai. 

0 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 

balų, jeigu projektas visiškai neatitinka 

vertinimo kriterijaus aprašo. 

 

1.4. projekto sklaidos tikslingumas ir pagrįstumas (0–15): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Numatyta tikslinga ir pagrįsta 

projekto sklaidos strategija, 

siekiant didinti aktualios 

humanitarinės literatūros 

prieinamumą ir plėsti jos 

skaitytojų ratą. 

15 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

15 balų, jeigu projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

8 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 

balais, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai. 



 

 

0 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 

balų, jeigu projektas visiškai neatitinka 

vertinimo kriterijaus aprašo. 
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KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS PROGRAMOS 

„KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS“ PROJEKTŲ VERTINIMO PRIORITETŲ IR 

KRITERIJŲ BALŲ APRAŠAS 

 

1. Projektų vertinimo prioritetai ir jų balų aprašai: 

1.1. sprendžiami realūs projekto dalyviams ir (ar) jų organizacijoms kylantys iššūkiai, 

susiję su paslaugų ir produktų kokybe bei kultūros prieinamumu visuomenei, projektui 

būdingas tikslingas, reflektyvus, interaktyvus, visus įtraukiantis mokymosi procesas (0–30): 

 

Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektams, kurių veiklomis 

sprendžiami realūs projekto 

dalyviams ir (ar) jų 

organizacijoms kylantys 

iššūkiai, susiję su paslaugų ir 

produktų kokybe bei kultūros 

prieinamumu visuomenei, 

projektui būdingas tikslingas, 

reflektyvus, interaktyvus, visus 

įtraukiantis mokymosi procesas. 

30 

Atitiktis prioritetui vertinama 30 balų, 

jeigu projektas visiškai atitinka 

prioriteto aprašą. 

15 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

15 balų, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai. 

0 

Atitiktis prioritetui vertinama 0 balų, 

jeigu projektas visiškai neatitinka 

prioriteto aprašo. 

 

1.2. projekto veikla tęstinė, orientuota į pamatuojamą poveikį tikslinei grupei (poveikio 

lygmenys: individualus ir (ar) organizacinis), mokymasis vyksta kuriant ir praktiškai 

išbandant inovatyvius iššūkių sprendimo būdus (0–25): 
 

Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektams, kurių veikla tęstinė, 

orientuota į pamatuojamą 

poveikį tikslinei grupei 

(poveikio lygmenys: 

individualus ir (ar) 

organizacinis), mokymasis 

vyksta kuriant ir praktiškai 

išbandant inovatyvius iššūkių 

sprendimo būdus. 

25 

Atitiktis prioritetui vertinama 25 balais, 

jeigu projektas visiškai atitinka 

prioriteto aprašą. 

13 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

13 balų, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai. 

0 

Atitiktis prioritetui vertinama 0 balų, 

jeigu projektas visiškai neatitinka 

prioriteto aprašo. 

 

  



 

 

 

1.3. mokymasis pagrįstas dalyvių bendradarbiavimu ir partneryste su išoriniais 

partneriais (0–15): 
 

Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektams, kuriuose mokymasis 

pagrįstas dalyvių 

bendradarbiavimu ir partneryste 

su išoriniais partneriais. 

15 

Atitiktis prioritetui vertinama 15 balų, 

jeigu projektas visiškai atitinka 

prioriteto aprašą. 

8 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 

balais, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai. 

0 

Atitiktis prioritetui vertinama 0 balų, 

jeigu projektas visiškai neatitinka 

prioriteto aprašo. 

 

1.4. projekto metu parengiama ir išplatinama suinteresuotoms grupėms (kurios 

nedalyvauja mokymuose) speciali metodinė, mokymosi medžiaga (0–5): 

 

Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektams, kurių metu 

parengiama ir išplatinama 

suinteresuotoms grupėms 

(kurios nedalyvauja 

mokymuose) speciali metodinė, 

mokymosi medžiaga. 

5 

Atitiktis prioritetui vertinama 5 balais, 

jeigu projektas visiškai atitinka 

prioriteto aprašą. 

0 

Atitiktis prioritetui vertinama 0 balų, 

jeigu projektas visiškai neatitinka 

prioriteto aprašo. 

 

2. Projekto vertinimo kriterijai ir jų balų aprašai: 

2.1. projektas turi aiškius dalyvių atrankos kriterijus ir procedūras, užtikrinančias 

motyvuotą ir tikslingą dalyvavimą mokymosi procese (0–5): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektas turi aiškius dalyvių 

atrankos kriterijus ir procedūras, 

užtikrinančias motyvuotą ir 

tikslingą dalyvavimą mokymosi 

procese. 

5 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 5 

balais, jeigu projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

0 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 

balų, jeigu projektas visiškai neatitinka 

vertinimo kriterijaus aprašo. 

 

  



 

 

 

2.2. tikslinių grupių ir geografinė aprėptis (0–5): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Tikslinių grupių ir geografinė 

aprėptis yra optimali, atitinkanti 

mokymų specifiką ir formą. 

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. 

 

2.3. projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–5): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projekto sąmatoje nurodytos 

išlaidos yra tiesiogiai susijusios 

su projektu ir yra būtinos 

įgyvendinant jo tikslus ir 

uždavinius ir siekiant numatytų 

rezultatų, detalizuotos ir 

atitinkančios rinkos kainas. 

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. 

 

2.4. projekto vadyba (komanda, jos kompetencija, lėšų pritraukimas, veiklų 

kalendorius) (0–10): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektą įgyvendinantis vadovas 

ir komanda pasižymi aukšta 

kompetencija, užtikrina 

papildomą lėšų pritraukimą ir 

numato efektyvų veiklų 

įgyvendinimo planą. 

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. 
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KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS PROGRAMOS 

„STRATEGINIS KULTŪROS ORGANIZACIJŲ FINANSAVIMAS“ PROJEKTŲ 

VERTINIMO KRITERIJŲ BALŲ APRAŠAS 

 

1. Paraiškos vertinimo kriterijai ir jų balų aprašai: 

1.1. sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–25): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Nurodytos išlaidos yra tiesiogiai 

susijusios su organizacijos 

vykdomomis veiklomis, yra 

būtinos įgyvendinant 

organizacijos tikslus ir 

uždavinius ir siekiant numatytų 

rezultatų, detalizuotos ir 

atitinkančios rinkos kainas. 

Nurodytos išlaidos atitinka 

Kultūros organizacijų atrankos 

metu pateiktoje Organizacijos 

biudžeto ir finansų valdymo 

formoje nurodytus duomenis, o 

jei neatitinka, yra pateikti 

argumentai dėl jų pokyčio (-ių). 

25 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

25 balais, jeigu projektas visiškai 

atitinka vertinimo kriterijaus aprašą. 

19 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

19 balų, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei 

vidutiniškai. 

13 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

13 balų, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai. 

7 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 7 

balais, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei 

vidutiniškai. 

0 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 

balų, jeigu projektas visiškai neatitinka 

vertinimo kriterijaus aprašo. 

 

1.2. organizacijos veiklų kultūrinė, meninė kokybė (0–20): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Organizacijos numatomų veiklų 

kultūrinė ir (ar) meninė kokybė 

yra aukšta, numatyti 

profesionalių meno vertintojų 

teigiamai vertinami dalyviai ar 

pripažinti konkrečios kultūros ar 

meno srities ekspertai. Veiklos 

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. 



 

 

aktualios, numato ilgalaikį 

teigiamą poveikį visuomenei ir 

kultūros ar meno srities raidai. 

Pateikti duomenys atitinka 

Kultūros organizacijų atrankos 

metu paraiškoje nurodytus 

duomenis, o jei neatitinka, yra 

pateikti argumentai dėl jų 

pokyčio (-ių). 

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. 

 

1.3. kultūros prieinamumo didinimas (0–15): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Užtikrinamas veiklų (kuriamų 

kultūros ar meno produktų ir (ar) 

paslaugų ir (ar) konkrečioje 

kultūros ar meno srityje 

veikiančių juridinių asmenų 

veiklų) prieinamumas kuo 

platesniam visuomenės ratui, 

numatant konkrečių visuomenės 

grupių įtraukimą ir atsižvelgiant 

į vietos gyventojų poreikius. 

Numatomos veiklos, 

prisidedančios prie regionų ir 

jautrių socialinių grupių 

atskirties mažinimo. 

Pasitelkiami tinkami auditorijos 

išlaikymo, plėtros ir įtraukties 

metodai. Pateikti duomenys 

atitinka Kultūros organizacijų 

atrankos metu paraiškoje 

nurodytus duomenis, o jei 

neatitinka, yra pateikti 

argumentai dėl jų pokyčio (-ių). 

15 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

15 balų, jeigu projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

12 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

12 balų, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei 

vidutiniškai. 

8 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 

balais, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai. 

4 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 4 

balais, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei 

vidutiniškai. 

0 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 

balų, jeigu projektas visiškai neatitinka 

vertinimo kriterijaus aprašo. 

 

  



 

 

 

1.4. edukacinės veiklos (0–15): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Numatoma vykdyti edukacines 

veiklas, ugdančias kultūros ir 

meno vartotoją, skatinančias jo 

kūrybiškumą, lavinančias jo 

meninius gebėjimus ir (ar) 

užtikrinančias kultūros ar meno 

kūrėjų ir (ar) kultūros 

organizacijų tobulėjimą. 

Užtikrinamas numatomų 

edukacinių veiklų prieinamumas 

kuo platesniam visuomenės 

ratui, numatant konkrečių 

visuomenės grupių įtraukimą. 

Pateikti duomenys atitinka 

Kultūros organizacijų atrankos 

metu paraiškoje nurodytus 

duomenis, o jei neatitinka, yra 

pateikti argumentai dėl jų 

pokyčio (-ių). 

15 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

15 balų, jeigu projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

12 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

12 balų, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei 

vidutiniškai. 

8 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 

balais, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai. 

4 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 4 

balais, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei 

vidutiniškai. 

0 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 

balų, jeigu projektas visiškai neatitinka 

vertinimo kriterijaus aprašo. 

 

1.5. viešinimo strategija (0–10): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Numatomas išsamus 

organizacijos vykdomų veiklų ir 

pasiektų rezultatų pristatymas 

visuomenei, aktyvi, tikslinga 

viešinimo strategija, 

segmentuojant tikslinę (-es) 

auditoriją (-as) ir pasirenkant 

efektyvius informacijos sklaidos 

kanalus ir formas. Pateikti 

duomenys atitinka Kultūros 

organizacijų atrankos metu 

paraiškoje nurodytus duomenis, 

o jei neatitinka, yra pateikti 

argumentai dėl jų pokyčio (-ių). 

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. 

 

1.6. organizacijos vadyba (komanda, jos kompetencija, numatomas bendradarbiavimas, 

lėšų pritraukimas, veiklų planas) (0–15): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektą įgyvendinantis projekto 

vadovas ir komanda pasižymi 

aukšta kompetencija. 

Numatomas aktyvus 

bendradarbiavimas su Lietuvos 

institucijomis, bendruomenėmis 

ir (ar) užsienio organizacijomis, 

savanorių įtrauktis. Numatomas 

racionalus veiklų įgyvendinimo 

planas. Užtikrintas papildomų 

lėšų pritraukimas, numatytas 

partnerių, rėmėjų indėlis. 

Pateikti duomenys atitinka 

Kultūros organizacijų atrankos 

metu paraiškoje nurodytus 

duomenis, o jei neatitinka, yra 

pateikti argumentai dėl jų 

pokyčio (-ių). 

15 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

15 balų, jeigu projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

12 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

12 balų, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei 

vidutiniškai. 

8 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 

balais, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai. 

4 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 4 

balais, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei 

vidutiniškai. 

0 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 

balų, jeigu projektas visiškai neatitinka 

vertinimo kriterijaus aprašo. 

 



 

 

PATVIRTINTA  

Lietuvos kultūros tarybos  

2020 m. rugsėjo 16 d. 

nutarimu Nr. 4LKT-11(1.3 E) 

 

 

KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS PROGRAMOS 

„KŪRYBINĖS BENDRUOMENIŲ INICIATYVOS“ FINANSUOJAMOS VEIKLOS 

„KŪRYBINĖS BENDRUOMENIŲ INICIATYVOS“ PROJEKTŲ VERTINIMO 

PRIORITETŲ IR KRITERIJŲ BALŲ APRAŠAS 
 

1. Projektų vertinimo prioritetai ir jų balų aprašai: 

1.1. projektams, mažinantiems kultūrinę, socialinę, skaitmeninę ir (arba) informacinę 

atskirtį (0–20): 
 

Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektams, mažinantiems 

kultūrinę, socialinę, skaitmeninę 

ir (arba) informacinę atskirtį. 

20 

Atitiktis prioritetui vertinama 20 balų, 

jeigu projektas visiškai atitinka 

prioriteto aprašą. 

10 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

10 balų, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai. 

0 

Atitiktis prioritetui vertinama 0 balų, 

jeigu projektas visiškai neatitinka 

prioriteto aprašo. 

 

1.2. projektams, skatinantiems aktyvų ir įtraukiantį bendradarbiavimą su konkrečiai 

apibrėžta bendruomene (ar jų grupe), meno mėgėjais (0–20): 
 

Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektams, skatinantiems 

aktyvų ir įtraukiantį 

bendradarbiavimą su konkrečiai 

apibrėžta bendruomene (ar jų 

grupe), meno mėgėjais. 

20 

Atitiktis prioritetui vertinama 20 balų, 

jeigu projektas visiškai atitinka 

prioriteto aprašą. 

10 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

10 balų, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai. 

0 

Atitiktis prioritetui vertinama 0 balų, 

jeigu projektas visiškai neatitinka 

prioriteto aprašo. 

 

  



 

 

 

2. Projekto vertinimo kriterijai ir jų balų aprašai: 

2.1. projektu įgyvendinamų iniciatyvų aktualumas ir reikšmė apibrėžtai bendruomenei 

(ar jų grupei), meno mėgėjams (0–20): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektu įgyvendinamos 

iniciatyvos yra aktualios ir 

reikšmingos apibrėžtai 

bendruomenei (ar jų grupei), 

meno mėgėjams, o šių 

bendruomenių, meno mėgėjų 

poreikiai konkrečiai identifikuoti 

paraiškoje. 

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. 

 

2.2. partnerystė su kitomis kultūros ir (arba) kitų sričių (pvz., švietimo, socialinės 

srities) įstaigomis ar nevyriausybinėmis organizacijomis (0–10): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektu įgyvendinama 

partnerystė su kitomis kultūros ir 

(arba) kitų sričių įstaigomis ar 

nevyriausybinėmis 

organizacijomis, pateikti šių 

partnerysčių susitarimai, 

bendradarbiavimo planai. 

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 veiklų pristatymas tikslinei auditorijai ir šių veiklų prieinamumo didinimas 

(0–10): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Paraiškoje identifikuota tikslinė 

auditorija, taip pat pateikti 

veiklos planai, leisiantys 

projektu vykdomas veiklas 

pristatyti šiai auditorijai. 

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): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projekto sąmatoje nurodytos 

išlaidos yra tiesiogiai susijusios 

su projektu ir yra būtinos 

įgyvendinant jo tikslus ir 

uždavinius ir siekiant numatytų 

rezultatų, 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 vadyba (komanda, jos kompetencija, lėšų pritraukimas, veiklų 

kalendorius) (0–10): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektą įgyvendinantis vadovas 

ir komanda pasižymi aukšta 

kompetencija, užtikrina 

papildomą lėšų pritraukimą ir 

numato efektyvų veiklų 

įgyvendinimo planą. 

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. 
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KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS PROGRAMOS  

„KŪRYBINĖS BENDRUOMENIŲ INICIATYVOS“ FINANSUOJAMOS VEIKLOS 

„MAŽOSIOS LIETUVOS KULTŪROS SOSTINĖS“ PROJEKTŲ VERTINIMO 

PRIORITETŲ IR KRITERIJŲ BALŲ APRAŠAS 

 

1. Projektų vertinimo prioritetai ir jų balų aprašai: 

1.1. bendruomeniškumo skatinimas (0–15): 
 

Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektams, kurie skatina 

bendruomeniškumą. 

15 

Atitiktis prioritetui vertinama 15 balų, 

jeigu projektas visiškai atitinka 

prioriteto aprašą. 

8 

Atitiktis prioritetui vertinama 8 balais, 

jeigu projektas prioriteto aprašą atitinka 

vidutiniškai. 

0 

Atitiktis prioritetui vertinama 0 balų, 

jeigu projektas visiškai neatitinka 

prioriteto aprašo. 

 

1.2. įvairių visuomenės grupių įtraukimas į kultūrinę veiklą (0–15): 
 

Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektams, kurių veiklomis į 

kultūrinę veiklą yra įtraukiamos 

įvairios visuomenės grupės. 

15 

Atitiktis prioritetui vertinama 15 balų, 

jeigu projektas visiškai atitinka 

prioriteto aprašą. 

8 

Atitiktis prioritetui vertinama 8 balais, 

jeigu projektas prioriteto aprašą atitinka 

vidutiniškai. 

0 

Atitiktis prioritetui vertinama 0 balų, 

jeigu projektas visiškai neatitinka 

prioriteto aprašo. 

 

  



 

 

 

1.3. regiono savitumo ir kultūros tradicijų puoselėjimas (0–15): 
 

Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektu puoselėjamas regiono 

savitumas ir kultūros tradicijos. 

15 

Atitiktis prioritetui vertinama 15 balų, 

jeigu projektas visiškai atitinka 

prioriteto aprašą. 

8 

Atitiktis prioritetui vertinama 8 balais, 

jeigu projektas prioriteto aprašą atitinka 

vidutiniškai. 

0 

Atitiktis prioritetui vertinama 0 balų, 

jeigu projektas visiškai neatitinka 

prioriteto aprašo. 

 

2. Projekto vertinimo kriterijai ir jų balų aprašai: 

2.1. vykdomos kultūrinės veiklos kokybė (0–20): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektas pasižymi mėgėjų 

meno srities meninės ir 

kultūrinės veiklos kokybe, 

kūrybingumu, atvirumu, 

ugdoma vertybinė savimonė. 

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 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 tiesiogiai susijusios 

su projektu ir yra būtinos 

įgyvendinant jo tikslus ir 

uždavinius ir siekiant numatytų 

rezultatų, 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. 

 

2.3. projekto vadyba (komanda, jos kompetencija, lėšų pritraukimas, veiklų 

kalendorius) (0–15): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektą įgyvendinantis vadovas 

ir komanda pasižymi aukšta 

kompetencija, užtikrina 

papildomą lėšų pritraukimą ir 

numato efektyvų veiklų 

įgyvendinimo planą. 

15 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

15 balų, jeigu projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

12 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

12 balų, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei 

vidutiniškai. 

8 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 

balais, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai. 

4 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 4 

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 prieinamumas ir sklaida (0–10): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Užtikrinamas projekto 

prieinamumas, numatyta 

efektyvi sklaidos strategija 

(diferencijuojama pagal tikslinę 

(-es) grupę (-es), kuriai (-ioms) 

skiriamas projektas). 

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. 

 


