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„MĖGĖJŲ MENAS“ 1 FINANSUOJAMOS VEIKLOS PROJEKTŲ VERTINIMO 

PRIORITETŲ IR KRITERIJŲ BALŲ APRAŠAS 

 

1. Projektų vertinimo prioritetų balų aprašai: 

1.1.  bendruomeniškumo skatinimas (projekte dalyvauja gyventojų grupės, ypač mažų miestelių 

ir kaimų, mažai dalyvaujančios kultūroje dėl socialinės atskirties, geografinio nutolimo nuo kultūros 

centrų ar pan., naudojamos inovatyvios jų pritraukimo ir dalyvavimo projekte formos) (0 – 10): 

 

Eil. 

Nr. 
Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

1.1.1. 

Projektams, kurie skatina 

bendruomeniškumą (projekte 

dalyvauja gyventojų grupės, ypač 

mažų miestelių ir kaimų, mažai 

dalyvaujančios kultūroje dėl 

socialinės atskirties, geografinio 

nutolimo nuo kultūros centrų ar 

pan., naudojamos inovatyvios jų 

pritraukimo ir dalyvavimo projekte 

formos). 

10 

Atitiktis prioritetui vertinama 10 

balų, jeigu projektas visiškai 

atitinka prioritetą. 

5 

Atitiktis prioritetui vertinama 5 

balais, jeigu projektas vidutiniškai 

atitinka prioritetą. 

0 

Atitiktis prioritetui vertinama 0 

balų, jeigu projektas visiškai 

neatitinka prioriteto. 

 

1.2. vaikų ir jaunimo, nedalyvaujančio kultūrinėje veikloje ir (arba) neįgaliųjų įtraukimas į 

tęstinę kultūrinę veiklą (0 – 10): 

 

Eil. 

Nr. 
Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

1.2.1. 

Projektams, kurių veiklomis į tęstinę  

kultūrinę veiklą yra įtraukiami  

vaikai ir jaunimas nedalyvaujantys 

kultūrinėje veikloje ir (arba) 

neįgalieji. 

10 

Atitiktis prioritetui vertinama 10 

balų, jeigu projektas visiškai 

atitinka prioritetą. 

5 

Atitiktis prioritetui vertinama 5 

balais, jeigu projektas vidutiniškai 

atitinka prioritetą. 

0 

Atitiktis prioritetui vertinama 0 

balų, jeigu projektas visiškai 

neatitinka prioriteto. 



1.3.  regiono savitumo ir kultūros tradicijų puoselėjimas (0 – 10): 

 

Eil. 

Nr. 
Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

1.3.1. 

Projektams, kuriais puoselėjamas 

regiono savitumas ir kultūros 

tradicijos. 

10 

Atitiktis prioritetui vertinama 10 

balų, jeigu projektas visiškai 

atitinka prioritetą. 

5 

Atitiktis prioritetui vertinama 5 

balais, jeigu projektas vidutiniškai 

atitinka prioritetą. 

0 

Atitiktis prioritetui vertinama 0 

balų, jeigu projektas visiškai 

neatitinka prioriteto. 

 

2. Projekto vertinimo kriterijai ir jų balų aprašai: 

2.1.  vykdomos mėgėjų meno veiklos kokybė (0 – 20): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

2.1.1. 

Projektas pasižymi veiklos 

aktualumu bendruomenei, 

kūrybingumu, atvirumu. 

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

įstaigomis ar nevyriausybinėmis organizacijomis ir bendruomenėmis (0 – 10): 

 



Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

2.2.1. 

Projektas įgyvendinamas užtikrinant 

vieno ir daugiau kultūros ir (ar) kitų 

sričių partnerių bendradarbiavimą. Kartu 

su paraiška pateikti bendradarbiavimo 

pagrindimo dokumentai. 

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): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

2.3.1. 

Projekto sąmatoje nurodytos išlaidos 

yra tiesiogiai susijusios su projektu ir 

yra būtinos jo tikslams ir rezultatams 

pasiekti, 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 vadovo bei vykdytojų patirtis, kvalifikacija ir kiti žmogiškieji ištekliai, reikalingi 

projektui įgyvendinti (0 – 10): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

2.4.1. 

Projekto vadovas ir projektą 

įgyvendinanti komanda yra įgyvendinę 

panašaus pobūdžio projektų. 

Įgyvendinti projektai buvo sėkmingi, 

rezultatyvūs, gerai įvertinti visuomenės 

ir profesionalų. Pateiktas svarbiausių 

projekto vadovo įgyvendintų panašaus 

pobūdžio projektų sąrašas. 

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 įgyvendinimui pritraukiamos lėšos iš kitų finansavimo šaltinių (0 – 10):  

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

2.5.1. 

Projekto įgyvendinimui numatytas 

rėmėjų indėlis ir pritraukiamos lėšos iš 

kitų finansavimo šaltinių: savivaldybių, 

privačių rėmėjų, užsienio valstybių 

organizacijų ir kt. Kartu su paraiška 

pateikti rėmėjų indėlį patvirtinantys 

dokumentai. 

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. 

 

2.6. projekto prieinamumas ir sklaida (0 – 10): 

 

Eil. 

Nr. 

 

 

Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

2.6.1. 

Užtikrinamas projekto prieinamumas ir 

visuomenės informavimas, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


