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Kvietimo „Kultūros prieinamumo plėtojimas ir 

kultūrinio švietimo stiprinimas“ pagal 2014–2021 m. 

EEE finansinio mechanizmo programą „Kultūra“ gairių 

pareiškėjams 

5 priedas 

 

KVIETIMO „KULTŪROS PRIEINAMUMO PLĖTOJIMAS IR KULTŪRINIO ŠVIETIMO STIPRINIMAS“ ĮGYVENDINIMO 

STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO METODIKA 
 

Rodik

lio Nr. 

Rodiklio 

pavadinimas 
 

Programos 

siektina 

reikšmė 

Rodiklio 

paaiškinimas 
 

RODIKLIO MATAVIMAS 

Institucija atsakinga už 

informacijos/duomenų 

pateikimą CPVA 

  
 

 
Matavimo 

vienetas 

Apskaičiavimo 

tipas 
Skaičiavimo būdas 

Duomenų 

šaltinis 

Pasiekimo 

momentas 
 

Rezultato rodikliai 

1. Programos 
finansuotų renginių 

dalyvių skaičius. 

30 000 Programa- 
Kultūros 

programa 
 
Renginys- šio 
Programos 
kvietimo metu 
patvirtintų 
projektų 
įgyvendinimo 

metu 
suorganizuotas 
renginys 
 
Dalyvis- 
renginyje 
dalyvavęs asmuo 

Skaičius Įvedamas 
 

 

Sumuojami visi 
Programos 

finansuotų renginių 
dalyviai 
 
 
 
 

Pirminiai 
šaltiniai - 

projekto 
vykdytojo 
renginių 
lankomumo 
apskaitos 
žiniaraščiai. 
 
Antriniai 

šaltiniai -  
Projekto 
mokėjimo 
prašymai. 
 

Matuojama nuolat. 
Duomenys apie 

rodiklio pasiekimą 
renkami ne rečiau 
kaip 1 kartą per 
metus pagal 
mokėjimo 
prašymų (MP) 
teikimo 
periodiškumą. 

Rodiklis laikomas 
pasiektu, kai 
patvirtinamas 
projekto MP 

Projekto vykdytojas 

2. Vietos naudos 

gavėjų, 
dalyvaujančių 
projektų veiklose, 
dalis. 

40 % Vietos naudos 

gavėjais gali būti 
ir vietos 
bendruomenės 
bei asmenys. 

Procentas Įvedamas Skaičiuojama vietos 

naudos gavėjų dalis 
nuo visų naudos 
gavėjų 
 
 

Pirminiai 

šaltiniai - 
projekto 
vykdytojo 
lankomumo 
apskaitos 
žiniaraščiai 
 
Antriniai 

šaltiniai - 
Projekto 
mokėjimo 
prašymai. 

Matuojama nuolat. 

Duomenys apie 
rodiklio pasiekimą 
renkami ne rečiau 
kaip 1 kartą per 
metus pagal MP 
teikimo 
periodiškumą. 
Rodiklis laikomas 

pasiektu, kai 
patvirtinamas 
projekto MP 

Projekto vykdytojas 
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3 Asmenų, 
pranešančių apie 
padidėjusį kultūrinių 

veiklų prieinamumą, 
dalis 

75 %  Procentas  Įvedamas F = A / B*100 Pirminiai 
šaltiniai - 
Įvairios 

projekto 
vykdytojo ir 
(ar) partnerio 
(-ių) 
vykdomos 
apklausos apie 
kultūros 
prieinamumą. 

Antriniai 
šaltiniai - 
Mokėjimo 
prašymai.  

Matuojama nuolat. 
Duomenys apie 
rodiklio pasiekimą 

renkami ne rečiau 
kaip 1 kartą per 
metus pagal MP 
periodiškumą. 
Rodiklis laikomas 
pasiektu, kai 
patvirtinamas 
projekto MP 

Projekto vykdytojas 

3.1 A – Pokyčių rodiklis 
– Dalyviai, kurie 
projekto vykdytojo ir 
(ar) partnerio (-ių) 

vykdomose 
apklausose įvertino, 
kad kultūros veiklų 
prieinamumas 
padidėjo 

  Skaičius      

3.2 B – Bazinis rodiklis 
– Visų projekto 

vykdytojų ir (ar) 
partnerio (-ių) 
įvykdytų kultūrinių 
veiklų dalyviai  

  Skaičius      

Produkto rodikliai 

1. Programos 
finansuotų veiklų 

skaičius 

100 Veikla – šio 
Programos 

kvietimo metu 
patvirtintų 
projektų 
įgyvendinimo 
metu įgyvendinta 
veikla 

Skaičius Įvedamas Sumuojamos visos 
įvykdytos veiklos 

Pirminiai 
šaltiniai - 

Mokėjimo 
prašymai 
 
Antriniai 
šaltiniai - 
projekto 
sutartis 

Rodiklis 
matuojamas 

nuolat. 
Duomenys apie 
rodiklio pasiekimą 
renkami ne rečiau 
kaip 1 kartą per 
pusę metų pagal 
MP teikimo 
periodiškumą 
Rodiklis laikomas 

pasiektu, kai 
patvirtinamas 
projekto galutinis 
MP  

CPVA 

2. Į veiklas ir renginius 
regioniniu ar vietos 
lygiu įtrauktų vaikų 

ir jaunimo skaičius  

5 000 Vaikai ir 
jaunimas iki 29 
metų 

Skaičius Įvedamas Sumuojami visi 
Programos 
finansuotų veiklų ir 

renginių dalyviai iki 

Pirminiai 
šaltiniai - 
projekto 

vykdytojo 

Rodiklis 
matuojamas 
nuolat. Duomenys 

apie rodiklio 

Projekto vykdytojas 
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29 metų renginių 
lankomumo 
apskaitos 

žiniaraščiai 
 
Antriniai 
šaltiniai - 
Projekto 
mokėjimo 
prašymai 

pasiekimą renkami 
ne rečiau kaip 1 
kartą per pusę 

metų pagal MP 
teikimo 
periodiškumą. 
Rodiklis laikomas 
pasiektu, kai 
patvirtinamas 
projekto MP  

3.  Vietos 
suinteresuotųjų šalių, 
įtrauktų į renginius ir  
veiklas regioniniu ar 
vietos lygiu, skaičius 

10 Vietos 
suinteresuotosios 
šalys - vietos 
subjektai 
savivaldybės 
lygmeniu 
(institucijos, 
organizacijos, 
įmonės ar 

bendruomenės). 

Skaičius Įvedamas Sumuojamos visos 
vietos 
suinteresuotosios 
šalys, prisidėjusios 
prie veiklų vystymo 
savo indėliu 

Pirminiai 
šaltiniai - 
Mokėjimo 
prašymai 
 
Antriniai 
šaltiniai - 
projekto 
sutartis 

Rodiklis 
matuojamas 
nuolat. Duomenys 
apie rodiklio 
pasiekimą renkami 
ne rečiau kaip 1 
kartą per pusę 
metų pagal MP 
teikimo 

periodiškumą. 
Rodiklis laikomas 
pasiektu, kai 
patvirtinamas 
projekto MP 

Projekto vykdytojas 

4.  Projektų, skatinančių 
visuomenės 

sąmoningumą apie 
socialinę įtrauktį ir 
nediskriminavimą, 
skaičius 

2 Socialinė 
įtrauktis - 

procesas, kurio 
metu 
užtikrinama, kad 
visiems 
visuomenės 
nariams būtų 
suteikiamos 
galimybės, 

būtinos dalyvauti 
ekonominiame, 
socialiniame, 
politiniame ir 
kultūriniame 
gyvenime. 

Skaičius  Įvedamas Sumuojamas 
bendras projektų, 

skatinančių 
visuomenės 
sąmoningumą apie 
socialinę įtrauktį ir 
nediskriminavimą, 
skaičius 

Pirminiai 
šaltiniai - 

projekto 
sutartis 
 
Antriniai 
šaltiniai - 
Galutinis 
projekto 
mokėjimo 

prašymas 
 

Projektų pabaigoje 
Duomenys apie 

rodiklio pasiekimą 
renkami ne rečiau 
kaip 1 kartą per 
pusę metų. 
Rodiklis laikomas 
pasiektu, kai 
patvirtinamas 
projekto galutinis 

MP 

CPVA 

5.  Projektų, 
įgyvendinamų 

partnerystėje tarp 
skirtingų sektorių, 
skaičius 

3 Partnerystė tarp 
kultūros ir kito 

sektoriaus (pvz. 
sveikatos, 
švietimo, verslo 
ar kt.) 
organizacijų 
laikoma dviejų 
skirtingų 
sektorių 

Skaičius  Įvedamas Sumuojami visi 
projektai 

įgyvendinami 
partnerystėje tarp 
skirtingų sektorių 

Pirminiai 
šaltiniai - 

projekto 
sutartis 
 
Antriniai 
šaltiniai - 
Mokėjimo 
prašymai 

Projektų pabaigoje 
Duomenys apie 

rodiklio pasiekimą 
renkami ne rečiau 
kaip 1 kartą per 
pusę metų. 
Rodiklis laikomas 
pasiektu, kai 
patvirtinamas 
projekto galutinis 

CPVA 
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partneryste MP 

6. Visų projektų 

vykdytojų ir (ar) 
partnerių įvykdytų 
kultūrinės 
edukacijos veiklų 
dalyvių skaičius 

300  Skaičius    Įvedamas Sumuojamos visi 

projekto vykdytojų 
ir (ar) partnerio (-ių) 
įvykdytų kultūrinės 
edukacijos veiklų 
dalyviai 
 

Pirminiai 

šaltiniai - 
projekto 
vykdytojo 
renginių 
lankomumo 
apskaitos 
žiniaraščiai 
 

Antriniai 
šaltiniai - 
Mokėjimo 
prašymai  

Rodiklis 

matuojamas 
nuolat. Duomenys 
apie rodiklio 
pasiekimą renkami 
ne rečiau kaip 1 
kartą per pusę 
metų pagal MP 
teikimo 

periodiškumą. 
Rodiklis laikomas 
pasiektu, kai 
patvirtinamas 
projekto MP 

Projekto vykdytojas 

 

 

DVIŠALIO BENDRADARBIAVIMO ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO METODIKA 

Rodiklio 

Nr. 

Pavadinimas 
 

Siekiama 

reikšmė 

Rodiklio paaiškinimas 
 

RODIKLIO MATAVIMAS 

Institucija 

atsakinga už 

informacijos 

pateikimą CPVA 

  
 

 
Matavimo 

vienetas 

Apskaičiavimo 

tipas 

Skaičiavimo 

būdas 

Informacijos 

šaltinis 
Laikas  

Rezultato rodikliai 

9. Pasitenkinimo 
partneryste lygis 
(išskaidyta pagal 
valstybės tipą) 

Bent jau 
4.5 ir 
teigiamas 
bazinės 
reikšmės 
pokytis 

 Skalė nuo 
1 iki 7 

Įvedamas Visų projekto 
vykdytojų ir 
(ar) partnerių 
(-ių) apklausa 

Pirminiai 
šaltiniai - 
Finansinių 
mechanizmų 
valdybos atlikto 
tyrimo ataskaita 

Duomenys apie 
rodiklio pasiekimą 
renkami ne rečiau 
kaip 1 kartą per 
metus pagal 
mokėjimo 

prašymų teikimo 
periodiškumą. 
Rodiklis laikomas 
pasiektu, kai 
Finansinių 
mechanizmų 
valdyba atlieka 
tyrimą 

 

CPVA 

10. Pasitikėjimo lygis 
tarp valstybių 
donorių ir valstybių 
paramos gavėjų 
subjektų lygis 
(išskaidyta pagal 

valstybės tipą) 

Bent jau 
4.5 ir 
teigiamas 
bazinės 
reikšmės 
pokytis 

 Skalė nuo 
1 iki 7 

Įrašomas Visų projekto 
vykdytojų ir 
(ar) partnerių 
(-ių) apklausa 

Pirminiai 
šaltiniai-
Finansinių 
mechanizmų 
valdybos atlikto 
tyrimo ataskaita 

Duomenys apie 
rodiklio pasiekimą 
renkami ne rečiau 
kaip 1 kartą per 
metus pagal 
mokėjimo 

prašymų teikimo 

CPVA 
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periodiškumą. 
Rodiklis laikomas 
pasiektu, kai 

Finansinių 
mechanizmų 
valdyba atlieka 
tyrimą 

11. Bendradarbiaujančių 
organizacijų, 
pritaikančių 

partnerystėje įgytas 
žinias, dalis 

50%  Procentas Įrašomas Visų projekto 
vykdytojų ir 
(ar) partnerių 

(-ių) apklausa 

Pirminiai 
šaltiniai- 
Finansinių 

mechanizmų 
valdybos atlikto 
tyrimo atskaita 

Duomenys apie 
rodiklio pasiekimą 
renkami ne rečiau 

kaip 1 kartą per 
metus pagal 
mokėjimo 
prašymų teikimo 
periodiškumą. 
Rodiklis laikomas 
pasiektu, kai 
Finansinių 
mechanizmų 

valdyba atlieka 
tyrimą 

CPVA 

Produkto rodikliai 

12. Įgyvendintų bendrų 
kultūrinių veiklų 
skaičius 

13 Bendra kultūrinė veikla – 
kultūrinė veikla, 
įgyvendinta kartu su 
partneriu iš Valstybės 

donorės   

Skaičius Įvedamas Skaičiuojamos 
visos 
įgyvendintos 
bendros 

kultūrinės 
veiklos 

Pirminiai 
šaltiniai - 
projekto 
mokėjimo 

prašymai 

Duomenys apie 
rodiklio pasiekimą 
renkami ne rečiau 
kaip 1 kartą per 

pusę metų pagal 
MP teikimo 
periodiškumą. 
Rodiklis laikomas 
pasiektu, , kai 
patvirtinamas 
projekto MP 

Projekto 
vykdytojas 

13. Projektų, 
įgyvendinamų 
partnerystėje su šalių 
donorių partneriais 
(išskaidyta pagal 
Valstybes donores), 
skaičius 

11  Skaičius Įvedamas Skaičiuojami 
visi projektai, 
įgyvendinti 
partnerystėje 
su šalių 
donorių 
partneriais 

Pirminiai 
šaltiniai - 
partnerystės 
sutartys ir 
projekto sutartis. 
Antriniai – 
galutinis 
mokėjimo 
prašymas 

Duomenys apie 
rodiklio pasiekimą 
renkami ne rečiau 
kaip 1 kartą per 
pusę metų pagal 
MP teikimo 
periodiškumą. 
Rodiklis laikomas 
pasiektu, kai 

patvirtinamas 
projekto galutinis 
MP 

Projekto 
vykdytojas 

14. Darbuotojų iš 
valstybių donorių, 
dalyvaujančių 
mainuose, skaičius 

(išskaidyta pagal 

26 
 
 

 Skaičius Įvedamas Skaičiuojami 
visi 
darbuotojai iš 
valstybių 

donorių, 

Pirminiai 
šaltiniai - 
projekto 
vykdytojo ir (ar) 

partnerių 

Duomenys apie 
rodiklio pasiekimą 
renkami ne rečiau 
kaip 1 kartą per 

pusę metų pagal 

Projekto 
vykdytojas 
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lytį, Valstybę 
donorę); 

dalyvaujantys 
mainuose 

dokumentai. 
Antriniai –
mokėjimo 

prašymai 
 

MP teikimo 
periodiškumą. 
Rodiklis laikomas 

pasiektu, kai 
patvirtinamas 
projekto MP 

15. Darbuotojų iš 
valstybių paramos 
gavėjų, 
dalyvaujančių 

mainuose, skaičius 
(išskaidyta pagal 
lytį, Valstybę 
donorę). 

31  Skaičius Įvedamas Skaičiuojami 
visi 
darbuotojai iš 
valstybių 

paramos 
gavėjų, 
dalyvaujantys 
mainuose 

Pirminiai 
šaltiniai - 
projekto 
vykdytojo ir (ar) 

partnerių 
dokumentai. 
Antriniai –
mokėjimo 
prašymai 
 

Duomenys apie 
rodiklio pasiekimą 
renkami ne rečiau 
kaip 1 kartą per 

pusę metų pagal 
mokėjimo 
prašymų teikimo 
periodiškumą. 
Rodiklis laikomas 
pasiektu, kai 
patvirtinamas 
projekto MP 

Projekto 
vykdytojas 

 

 

 


