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KALBOS PROGRAMŲ LITUANISTIKOS MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR SKLAIDOS 

PROJEKTŲ PARAIŠKŲ EKSPERTIZIŲ  

REIKALAVIMAI 

 

Kalbos programų lituanistikos mokslinių tyrimų ir sklaidos projektų paraiškų ekspertizių 

reikalavimai reglamentuoja Valstybinės lietuvių kalbos komisijos (toliau – Komisija) 

koordinuojamų kalbos programų (toliau – programos) priemones vykdyti teikiamų lituanistikos 

mokslinių tyrimų ir sklaidos projektų paraiškų (toliau – projekto paraiška) vertinimą. 

 

I. Bendrosios nuostatos 

 

1. Komisijai pateiktas projektų paraiškas vertina Projektų pakomisės paskirti ekspertai. 

2. Projektų paraiškų ekspertizės teikiamos per elektroninę Paraiškų ir ataskaitų teikimo 

sistemą (https://projektai.vlkk.lt/).  

3. Projektų paraiškų ekspertizės turi būti pateiktos per 14 darbo dienų, jei Projektų pakomisė 

nenustato kitaip. 

4. Šie reikalavimai privalomi rengiant visas projektų paraiškų ekspertizes.  

 

II. Projekto paraiškos ekspertizė 

 

5. Projekto paraiškos ekspertizė rengiama pagal priedą (pridedama). Joje turi būti nurodyta: 

5.1. programos pavadinimas, pareiškėjas, institucija, projekto pavadinimas, vadovas; 

5.2. projekto paraiškos vertinimo kriterijai: projekto aktualumas, projekto naujumas, 

projekto temos tikimas kalbos programos tikslams ir uždaviniams, projekto vadovo ir vykdytojų 

grupės kompetencija, galimybė atlikti darbą paraiškoje numatytu laiku, sąmatos pagrįstumas;  

5.3. kriterijų vertinimo balai: 8–10 (labai gerai), 5–7 (gerai), 2–4 (patenkinamai) ir 1 

(nepatenkinamai); 

5.4. privalomi eksperto komentarai dėl kiekvieno vertinimo kriterijaus ir skirto balo; 

5.5. eksperto išvada dėl projekto paraiškos rėmimo (pažymima remtina, neremtina ar 

tikslintina); 

5.6. eksperto siūlymai dėl projekto paraiškos. 
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                                                                                                        Kalbos programų lituanistikos mokslinių tyrimų  

  ir sklaidos projektų paraiškų ekspertizių reikalavimų  

 priedas 

 
 

(Paraiškos ekspertizės forma) 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA  

 

PARAIŠKOS EKSPERTIZĖ  

 
............................................................................................................................... ....................... 

(programos pavadinimas) 

 

........................................................................................................................................................ 

(pareiškėjas, institucija) 

 

........................................................................................................................................................ 

(projekto pavadinimas, vadovas) 

 
VERTINIMAS 

(žymėti po vieną langelį kiekvienam klausimui) 

 

Eil.  

Nr. 
Vertinimo 

kriterijus 
8–10 

(l. 

gerai) 

5–7 
(gerai) 

2–4 
(patenk.) 

1 
(nepatenk.) 

Komentarai 

(privalomi) 

1. Projekto aktualumas 

 
     

2. Projekto naujumas 

 
     

3. Projekto temos tikimas 

kalbos programos 

tikslams ir uždaviniams 

     

4. Projekto vadovo ir 

vykdytojų grupės 

kompetencija 

     

5. Galimybė atlikti darbą 

paraiškoje numatytu 

laiku 

     

6. Sąmatos pagrįstumas 

 
     

             

EKSPERTO IŠVADA:  paraiška          □remtina 

(pažymėti vieną langelį)                                               □neremtina 

                                                                                         □tikslintina 
 

EKSPERTAS SIŪLO: 

……...…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………… 

 

EKSPERTO VARDAS, PAVARDĖ......................................................... 

PARAŠAS……………………………………….DATA………………………………….. 
 


