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I. Posėdyje dalyvavę projektų atrankos komiteto nariai ir stebėtojai: 

 

1. Eglė Saudargaitė – Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos Strateginių pokyčių 

grupės vadovė (Komiteto pirmininkė); 

2. Rimantė Dėringytė – Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos EEE kultūros 

programos koordinatorė (pirmininkės pavaduotoja); 

3. Daiva Parulskienė – Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos Profesionaliosios 

kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupės vyresnioji patarėja; 

4. Iveta Ieva Gedvilaitė Puodžiūnienė – Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos 

Kultūrinės edukacijos politikos grupės vadovė;   

5. Janina Krušinskaitė – Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos Profesionaliosios 

kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupės vadovė; 

6. Kristina Mažeikaitė – Lietuvos kultūros tarybos Stebėsenos ir analizės skyriaus vedėja; 

7. Rūta Pileckaitė – Vasilienė – Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos Atminties 

institucijų politikos grupės vadovė; 

8. Vaiva Lankelienė - Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos Atminties institucijų 

politikos grupės patarėja; 

9. Anna Benedicte Stigen - Norvegijos meno tarybos vyresnioji patarėja (stebėtoja); 

10. Giedrė Neverienė – Lietuvos Respublikos finansų ministerija (stebėtoja); 

11. Kristin Eliassen – Norvegijos kultūros paveldo direktorato patarėja (stebėtoja) 

12. Márton Matkó – Finansinių mechanizmų valdybos vyresnysis kultūros ir socialinių 

reikalų srities pareigūnas  (stebėtojas). 

 

II. Projektų atrankos komiteto posėdyje svarstytos projektų paraiškos: 



1. Paraiškos, praėjusios naudos ir kokybės ir tinkamumo finansuoti atitikties vertinimą: 

Eil. 

Nr. 

Bendra informacija apie projektą Paraiškai 

skirtas 

Naudos ir 

kokybės 

vertinimo 

balas 

Bendra 

tinkama 

finansuoti 

projekto 

vertė, 

Eur: 

Tinkama 

finansuoti 

prašoma suma, 

Eur 

Vertintojų išvada dėl projekto veiklų bei išlaidų 

tinkamumo finansuoti Paraiškos 

kodas 

Pareiškėjo 

pavadinimas 

Projekto pavadinimas 

1. LT04-1-KM-

K01-034 

Kupiškio rajono 

savivaldybės viešoji 

biblioteka 

Kupiškio kūrybinė 

laboratorija 

,,KupoDanga": tapatumo 

paieškos meno erdvėje 

87,0 125 912,63 

 

107 025,74 Teigiama su išlyga, tuo atveju, jei projektas bus 

patvirtintas finansuoti, iki projekto finansavimo sutarties 

pasirašymo turės būti pateikta (-os) visų partnerių 

pasirašyta (-os) partnerystės sutartis (-ys), kurioje (-iose) 

bus aptartos visos privalomos Gairių pareiškėjams 20 p. 

numatytos sąlygos ir atspindėtas galutinis patvirtintas 

projekto biudžetas bei veiklos. 

2. LT04-1-KM-

K01-045 

VšĮ "SUONATORI 

DEL GRANDUCA" 

Spindinti Lietuva: LDK 

muzikos paveldo 

edukacijos projektas su 

istoriniais 

87,0 150 710,00 135 639,00 Teigiama su išlyga, tuo atveju, jei projektas bus 

patvirtintas finansuoti, iki projekto finansavimo sutarties 

pasirašymo turės būti pateikta (-os) visų partnerių 

pasirašyta (-os) partnerystės sutartis (-ys), kurioje (-iose) 

bus aptartos visos privalomos Gairių pareiškėjams 20 p. 

numatytos sąlygos ir atspindėtas galutinis patvirtintas 

projekto biudžetas bei veiklos. 

3. LT04-1-KM-

K01-011 

Lietuvos liaudies 

buities muziejus 

Keliaujantis Aristavėlės 

dvaras – KAD 

86,0 236 773,17 187 050,80 Teigiama su išlyga, tuo atveju, jei projektas bus 

patvirtintas finansuoti, iki projekto finansavimo sutarties 

pasirašymo turės būti pateikta (-os) visų partnerių 

pasirašyta (-os) partnerystės sutartis (-ys), kurioje (-iose) 

bus aptartos visos pagal Gairių 20 p. privalomos sąlygos ir 

atspindėtas galutinis patvirtintas projekto biudžetas. 

4. LT04-1-KM-

K01-039 

Nacionalinis Kauno 

dramos teatras 

Interaktyvaus spektaklio 

"Babelio bokštas" 

sukūrimas 

84,5 127 150,37 112 950,37 Teigiama su išlyga, tuo atveju, jei projektas bus 

patvirtintas finansuoti, iki projekto finansavimo sutarties 

pasirašymo turės būti pateikta (-os) visų partnerių 

pasirašyta (-os) partnerystės sutartis (-ys), kurioje (-iose) 

bus aptartos visos pagal Gairių 20 p. privalomos sąlygos ir 

atspindėtas galutinis patvirtintas projekto biudžetas. 

Pareiškėjui paskaičiuota De minimis suma yra 78050,77 

Eur. 

5. LT04-1-KM-

K01-026 

Viešoji įstaiga MO 

muziejus 

Keliaujantis muziejus: 

pažink save per meną 

80,5 222 564,37 197 564,37 Teigiama su išlyga, tuo atveju, jei projektas bus 

patvirtintas finansuoti, iki projekto finansavimo sutarties 

pasirašymo turės būti pateikta (-os) visų partnerių 

pasirašyta (-os) partnerystės sutartis (-ys), kurioje (-iose) 
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Eil. 

Nr. 

Bendra informacija apie projektą Paraiškai 

skirtas 

Naudos ir 

kokybės 

vertinimo 

balas 

Bendra 

tinkama 

finansuoti 

projekto 

vertė, 

Eur: 

Tinkama 

finansuoti 

prašoma suma, 

Eur 

Vertintojų išvada dėl projekto veiklų bei išlaidų 

tinkamumo finansuoti Paraiškos 

kodas 

Pareiškėjo 

pavadinimas 

Projekto pavadinimas 

bus aptartos visos pagal Gairių 20 p. privalomos sąlygos ir 

atspindėtas galutinis patvirtintas projekto biudžetas. 

6. LT04-1-KM-

K01-019 

Panevėžio apskrities 

Gabrielės 

Petkevičaitės-Bitės 

viešoji biblioteka 

Inovatyvūs Lietuvos 

bibliotekų skaitymo 

skatinimo sprendimai 

vaikų ir jaunimo socialinių 

santykių kūrimui su 

aplinka 

77,5 219 978,00 197 980,20 Teigiama su išlyga, paraiškos vertinimas baigiamas su 

išlyga, kad tuo atveju, jei projektui bus skirtas 

finansavimas, iki projekto įgyvendinimo sutarties 

pasirašymo bus pateikta (-os) visų projekto partnerių 

pasirašyta (-os) partnerystės sutartis (-ys), kurioje (-iose) 

bus aptartos visos privalomos Gairių 20 p. numatytos 

sąlygos ir atspindėtas galutinis patvirtintas projekto 

biudžetas. 

7. LT04-1-KM-

K01-005 

Panevėžio rajono 

savivaldybės 

administracija 

Voss modelio 

integravimas kultūros 

prieinamumo plėtojimui ir 

kultūrinio švietimo 

stiprinimui Panevėžio 

regione 

76,5 177 738,46 151 077,69 Teigiama su išlyga, tuo atveju, jei projektas bus 

patvirtintas finansuoti, iki projekto finansavimo sutarties 

pasirašymo turės būti pateikta (-os) visų partnerių 

pasirašyta (-os) partnerystės sutartis (-ys), kurioje (-iose) 

bus aptartos visos pagal Gairių 20 p. privalomos sąlygos ir 

atspindėtas galutinis patvirtintas projekto biudžetas. 

8. LT04-1-KM-

K01-038 

Viešoji įstaiga 

KINO PAVASARIS 

Tarptautinis kino festivalis 

"Kino karavanas" 

Lietuvos regionuose 2021-

2022 

75,00 221 524,00 199 371,00 Teigiama su išlyga, tuo atveju, jei projektas bus 

patvirtintas finansuoti, iki projekto finansavimo sutarties 

pasirašymo turės būti pateikta (-os) visų partnerių 

pasirašyta (-os) partnerystės sutartis (-ys), kurioje (-iose) 

bus aptartos visos privalomos Gairių pareiškėjams 20 p. 

numatytos sąlygos ir atspindėtas galutinis patvirtintas 

projekto biudžetas bei veiklos. 

9. LT04-1-KM-

K01-036 

Viešoji įstaiga 

"Euroregiono Ežerų 

kraštas direktorato 

biuras" 

"Menų gaudyklė". 

Kūrybinių rezidencijų 

tinklo išvystymas Ežerų 

krašto regione 

73,0 174 242,5 156 818,25 Teigiama su išlyga, paraiškos vertinimas baigiamas su 

išlyga, kad tuo atveju, jei projektui bus skirtas 

finansavimas, iki projekto įgyvendinimo sutarties 

pasirašymo bus pateikta (-os) visų projekto partnerių 

pasirašyta (-os) partnerystės sutartis (-ys), kurioje (-iose) 

bus aptartos visos privalomos Gairių 20 p. numatytos 

sąlygos ir atspindėtas galutinis patvirtintas projekto 

biudžetas. 

10. LT04-1-KM-

K01-044 

Lietuvos švietimo 

istorijos muziejus 

Muziejus ant ratų 73,0 194 046,24 154 616,04 Teigiama su išlyga, vertinimas baigiamas su išlyga, kad 

projekto finansavimo atveju pareiškėjas turės pateikti 

tinkamai parengtas ir pasirašytas partnerystės sutartis su 

projekto partneriais. 
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Eil. 

Nr. 

Bendra informacija apie projektą Paraiškai 

skirtas 

Naudos ir 

kokybės 

vertinimo 

balas 

Bendra 

tinkama 

finansuoti 

projekto 

vertė, 

Eur: 

Tinkama 

finansuoti 

prašoma suma, 

Eur 

Vertintojų išvada dėl projekto veiklų bei išlaidų 

tinkamumo finansuoti Paraiškos 

kodas 

Pareiškėjo 

pavadinimas 

Projekto pavadinimas 

11. LT04-1-KM-

K01-002 

Viešoji įstaiga 

"MENŲ 

SPAUSTUVĖ" 

"Be sienų: teatras vaikams 

ir jaunimui" 

72,0 258 325,00 199 309,00 Teigiama su išlyga, tuo atveju, jei projektas bus 

patvirtintas finansuoti, iki projekto finansavimo sutarties 

pasirašymo turės būti pateikta (-os) visų partnerių 

pasirašyta (-os) partnerystės sutartis (-ys), kurioje (-iose) 

bus aptartos visos pagal Gairių 20 p. privalomos sąlygos ir 

atspindėtas galutinis patvirtintas projekto biudžetas. Menų 

spaustuvei paskaičiuota de minimis suma yra 45 304,00 

eur 

12. LT04-1-KM-

K01-030 

Šiaulių rajono 

savivaldybės 

administracija 

Keliaujanti menų 

akademija "Tiltai" 

68,5 213 879,95 181 797,95 Teigiama su išlyga, tuo atveju, jei projektas bus 

patvirtintas finansuoti, iki projekto finansavimo sutarties 

pasirašymo turės būti pateikta (-os) visų partnerių 

pasirašyta (-os) partnerystės sutartis (-ys), kurioje (-iose) 

bus aptartos visos privalomos Gairių pareiškėjams 20 p. 

numatytos sąlygos ir atspindėtas galutinis patvirtintas 

projekto biudžetas bei veiklos. 

13. LT04-1-KM-

K01-035 

"KAZIMIERO 

SIMONAVIČIAUS 

UNIVERSITETAS", 

UAB 

K. Varnelio opartas 

vaikams 

64,5 226 994,08 196 168,28 Teigiama su išlyga, paraiškos vertinimas baigiamas su 

išlyga, kad tuo atveju, jei projektui bus skirtas 

finansavimas, iki projekto įgyvendinimo sutarties 

pasirašymo bus pateikta (-os) visų projekto partnerių 

pasirašyta (-os) partnerystės sutartis (-ys), kurioje (-iose) 

bus aptartos visos privalomos Gairių 20 p. numatytos 

sąlygos ir atspindėtas galutinis patvirtintas projekto 

biudžetas. 

14. LT04-1-KM-

K01-049 

Viešoji įstaiga 

"MOKYKLŲ 

TOBULINIMO 

CENTRAS" 

Mobilioji mitologija: 

aktualizavimas, 

interpretavimas, įtrauktis 

60,5 119 152,59 107 237,33 Teigiama 
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2. Paraiškos, kurioms tinkamumo finansuoti vertinimas nebuvo atliekamas, vadovaujantis MAFT 157 p. 

Eil. 

Nr. 

Bendra informacija apie projektą Paraiškai 

skirtas Naudos 

ir kokybės 

vertinimo balas 

Bendra 

projekto vertė, 

Eur: 

Prašoma suma, 

Eur 

1. LT04-1-KM-K01-001 Šilutės turizmo informacijos 

centras 

Švėkšnos miestelio senosios manufaktūros dirbtuvės 57,5 124 413,41 111 413,41  

2. LT04-1-KM-K01-040 Jaunimo iniciatyvinė grupė 

"MARABU" 

Be ribų-Išdrįsk-Atrask save 57,5 197 721,00 177 948,00  

3. LT04-1-KM-K01-016 Joniškio istorijos ir kultūros 

muziejus 

„Žydų genocido aukų atminimo ir kultūrinio palikimo 

įprasminimas, tolerancijos sklaidos plėtojimas 

šiuolaikinėmis kultūros ir švietimo formomis“ 

54,0 67 972,66 61 175,39  

4. T04-1-KM-K01-041 Komedijos teatras Moksleivių ir scenos profesionalų jungtinis spektaklis 

„Heroinas“ 

53,0 166 074,04 149 465,04  

5. LT04-1-KM-K01-006 Lietuvos nacionalinis kultūros 

centras 

Tradicinės kultūros plėtra ir edukacija novatoriškomis 

priemonėmis 

50,5 

 

209 980,52 165 884,61  

6. LT04-1-KM-K01-017 VšĮ "KOSMOS THEATRE" KOSMOS APP 50,0 142 500,00 118 500,00  

 

3. Paraiškos, nepraėjusios naudos ir kokybės vertinimo: 

Eil. 

Nr. 

Bendra informacija apie projektą Paraiškai 

skirtas Naudos 

ir kokybės 

vertinimo balas 

Paraiškoje 

nurodyta bendra 

projekto vertė, 

Eur 

Paraiškos kodas Pareiškėjo pavadinimas Projekto pavadinimas 

1. LT04-1-KM-K01-003 Rokiškio kultūros centras MENAS MANO GYVENIME – GYVENIMAS MENE 34,0 119 531,73 

2. LT04-1-KM-K01-004 UAB "Jaga LT" Kultūra be sienų - tiltas tarp Lietuvos ir Norvegijos (angl. Culture 

without borders - a bridge between Lithuania and Norway) 

29,0 231 854,41 

3. LT04-1-KM-K01-007 Asociacija "Lietuvos skeptiškas 

jaunimas" 

Pirmasis šventvagis 39,5 81 000,00 

4. LT04-1-KM-K01-008 Lietuvos jūrų muziejus Kultūros ir švietimo prieinamumą plėtojanti jūrinio eksperimentinio 

pažinimo programa POVANDENINĖ MOKSLO KAPSULĖ 

“DISTOPIJA” 

29,0 191 496,00 

5. LT04-1-KM-K01-009 Paliesiaus dvaro asociacija Daugiau kino Aukštaitijoje 34,0 134 144,83 

6. LT04-1-KM-K01-010 Ukmergės rajono savivaldybės 

administracija 

Kultūrinių paslaugų kūrimas ir plėtojimas ugdant gyventojų 

tradicines ir inovatyvias kompetencijas kaimiškose Ukmergės 

rajono savivaldybės teritorijose 

16,5 173 452,20 

7. LT04-1-KM-K01-012 UAB "Sveikatos kurortas" Projektas ARKA: ekologijos tema šiuolaikiniame mene 31,5 252 513,00 

8. LT04-1-KM-K01-013 Gamtos tyrimų centras Akmenys iš žemės ir dangaus - žmonijos kultūros metraštis 18,5 221 171,44 
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Eil. 

Nr. 

Bendra informacija apie projektą Paraiškai 

skirtas Naudos 

ir kokybės 

vertinimo balas 

Paraiškoje 

nurodyta bendra 

projekto vertė, 

Eur 

Paraiškos kodas Pareiškėjo pavadinimas Projekto pavadinimas 

9. LT04-1-KM-K01-014 MB "Nieko" Prarasta tapatybė 47,0 207 790,00 

10. LT04-1-KM-K01-020 Lietuvos literatūros ir meno archyvas Lietuvos kultūros paveldo žemėlapis 43,5 148 900,00 

11. LT04-1-KM-K01-021 Viešoji įstaiga "Dialoge" MES NE VIENI 19,5 211 756,00 

12. LT04-1-KM-K01-022 Plungės rajono savivaldybės 

administracija 

Kūrybinių raiškų plėtra bei kultūrinio švietimo stiprinimas Plungėje 

(LT) ir Bjerkreime (NO) 

20,5 216 919,99 

13. LT04-1-KM-K01-023 Viešoji įstaiga Baltijos kultūros 

vadybos centras 

MUZIKOS ENCIKLOPEDIJA TRUMPAI 36,0 225 932,00 

14. LT04-1-KM-K01-025 UAB "Konsultacijos verslui" "Žmogus - kultūros centras" 41,5 141 912,57 

15. LT04-1-KM-K01-028 VšĮ "Inovacijų tinklas" Festivalis "PATIRK" 22,5 131 300,00 

16. LT04-1-KM-K01-031 VšĮ Socialinė sveikatos akademija SSA Kultūros prieinamumo plėtojimas ir kultūrinio švietimo 

stiprinimas 

8,0 205 801,80 

17. LT04-1-KM-K01-032 Utenos kultūros centras Teatrinės kultūros sklaida mažuosiuose Utenos rajono miesteliuose, 

skatinant mažųjų miestelių kūrybinį potencialą, turizmo priemonių 

vystymą bei gerinant emocinę aplinką 

40,0 363 213,20 

18. LT04-1-KM-K01-033 Linkuvos kultūros centras Žiemgalos istorijos įkvėpti 42,5 236 863,94 

19. LT04-1-KM-K01-037 Lietuvos muzikų sąjunga Menų akademija TARP NATŲ 34,5 225 400,00 

20. LT04-1-KM-K01-042 Viešoji įstaiga Kauno tvirtovės parkas Mitinis žvėris 47,5 134 000,00 

21. LT04-1-KM-K01-043 Marijampolės kultūros centras Connecting Culture 42,0 80 000,00 

22. LT04-1-KM-K01-046 Trakų krašto kultūros ir amatų 

asociacija 

Interaktyvus vaikų kultūrinis švietimas „Su teatru senuoju amatų 

keliu“ 

25,5 111 156,00 

23. LT04-1-KM-K01-047 UAB "OKTA" Kultūrinių kūrybinių edukacinių sesijų "PATIRK ČIURLIONĮ 

NAUJAI" plėtra regionuose 

46,5 200 000,00 

24. LT04-1-KM-K01-048 VšĮ "Aukštaitijos festivaliai" Muzika - vietai, vieta - muzikai 35,5 190 786,50 
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4. Paraiškos, nepraėjusios tinkamumo finansuoti vertinimo: 

Eil. 

Nr. 

Bendra informacija apie projektą Paraiškai 

skirtas 

Naudos ir 

kokybės 

vertinimo 

balas 

Bendra 

projekto 

vertė, 

nurodyta 

paraiškoje, 

Eur 

Prašoma 

suma, 

nurodyta 

paraiškoje, 

Eur 

Vertintojų išvada dėl projekto veiklų bei išlaidų tinkamumo 

finansuoti Paraiškos 

kodas 

Pareiškėjo 

pavadinimas 

Projekto pavadinimas 

1. LT04-1-

KM-K01-

029 

Viešoji įstaiga 

"Architektūros 

fondas" 

Keliaujančios 

architektūros dirbtuvės 

91,00 66 756,95 50 000,00 Neigiama, paraiška atmetama vadovaujantis 2014–2021 m. Europos 

ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Kultūra“ atviro 

kvietimo „Kultūros prieinamumo plėtojimas ir kultūrinio švietimo 

stiprinimas“ gairių pareiškėjams, patvirtintų CPVA direktoriaus 

pavaduotojo 2020 m. vasario 25 d. potvarkiu Nr. DR-20-2-2020-16 

(toliau – Gairės), 68.2 papunkčiu - paraiška neatitinka bent vieno 

bendrojo ar specialaus projektų atitikties kriterijaus (tinkamumo), 

nurodyto Gairių 3 priede. 

2. LT04-1-

KM-K01-

018 

L. T. Ansamblių 

Tinklas, VšĮ 

Atviros erdvės teatras: 

LABirintas 

86,00 190 635,56 169 565,56 Neigiama, paraiška atmetama vadovaujantis 2014–2021 m. Europos 

ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Kultūra“ atviro 

kvietimo „Kultūros prieinamumo plėtojimas ir kultūrinio švietimo 

stiprinimas“ gairių pareiškėjams, patvirtintų CPVA direktoriaus 

pavaduotojo 2020 m. vasario 25 d. potvarkiu Nr. DR-20-2-2020-16 

(toliau – Gairės), 68.2 papunkčiu - paraiška neatitinka bent vieno 

bendrojo ar specialaus projektų atitikties kriterijaus (tinkamumo), 

nurodyto Gairių 3 priede. 

3. LT04-1-

KM-K01-

015 

VšĮ "Kūrybiška 

edukacija" 

Visagino vizionieriai 66,00 222 300,00 200 000,00 Neigiama, paraiška atmetama vadovaujantis 2014–2021 m. Europos 

ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Kultūra“ atviro 

kvietimo „Kultūros prieinamumo plėtojimas ir kultūrinio švietimo 

stiprinimas“ gairių pareiškėjams, patvirtintų CPVA direktoriaus 

pavaduotojo 2020 m. vasario 25 d. potvarkiu Nr. DR-20-2-2020-16 

(toliau – Gairės), 68.2 papunkčiu - paraiška neatitinka bent vieno 

bendrojo ar specialaus projektų atitikties kriterijaus (tinkamumo), 

nurodyto Gairių 3 priede. 

4. LT04-1-

KM-K01-

024 

Viešoji įstaiga 

Socialinių 

mokslų kolegija 

Kino sklaida ir 

bendrakūrybinė 

kultūros edukacija 

Žemaitijoje 

61,5 220 254,76 198 000,00 Neigiama, paraiška atmetama vadovaujantis 2014–2021 m. Europos 

ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Kultūra“ atviro 

kvietimo „Kultūros prieinamumo plėtojimas ir kultūrinio švietimo 

stiprinimas“ gairių pareiškėjams, patvirtintų CPVA direktoriaus 

pavaduotojo 2020 m. vasario 25 d. potvarkiu Nr. DR-20-2-2020-16 

(toliau – Gairės), 68.2 papunkčiu - paraiška neatitinka bent vieno 

bendrojo ar specialaus projektų atitikties kriterijaus (tinkamumo), 

nurodyto Gairių 3 priede. 



 

8 
 

8 
 

Eil. 

Nr. 

Bendra informacija apie projektą Paraiškai 

skirtas 

Naudos ir 

kokybės 

vertinimo 

balas 

Bendra 

projekto 

vertė, 

nurodyta 

paraiškoje, 

Eur 

Prašoma 

suma, 

nurodyta 

paraiškoje, 

Eur 

Vertintojų išvada dėl projekto veiklų bei išlaidų tinkamumo 

finansuoti Paraiškos 

kodas 

Pareiškėjo 

pavadinimas 

Projekto pavadinimas 

5. LT04-1-

KM-K01-

027 

Liudviko Rėzos 

kultūros centras 

Rėzos efektas 60,5 227 174,35 200 000,00 Neigiama, paraiška atmetama vadovaujantis 2014–2021 m. Europos 

ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Kultūra“ atviro 

kvietimo „Kultūros prieinamumo plėtojimas ir kultūrinio švietimo 

stiprinimas“ gairių pareiškėjams, patvirtintų CPVA direktoriaus 

pavaduotojo 2020 m. vasario 25 d. potvarkiu Nr. DR-20-2-2020-16 

(toliau – Gairės), 68.2 papunkčiu - paraiška neatitinka bent vieno 

bendrojo ar specialaus projektų atitikties kriterijaus (tinkamumo), 

nurodyto Gairių 3 priede. 

 

III. SVARSTYTA: Paraiškų vertinimo ataskaitos tvirtinimas.  

NUTARTA: patvirtinti paraiškų vertinimo ataskaitą (patvirtinta ataskaita pridedama). Toliau vykdomas administracinės atitikties vertinimas, atsižvelgiant 

į kurio rezultatus Centrinė projektų valdymo agentūra (Programos operatorius) priima sprendimą dėl projekto finansavimo. Administracinės atitikties vertinimas 

atliekamas toms paraiškos, kurioms pagal kvietimui skirtą finansavimą užtenka lėšų (balo mažėjimo tvarka).  

 

Posėdžio pirmininkė        Eglė Saudargaitė 

Posėdžio sekretorius       Oksana Ščerbickienė 

 

Projektų vertinimo komiteto nariai:   

Rimantė Dėringytė  

Daiva Parulskienė  

Iveta Ieva Gedvilaitė Puodžiūnienė 

Janina Krušinskaitė  

Kristina Mažeikaitė 

Rūta Pileckaitė – Vasilienė  

Vaiva Lankelienė 


