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1. Projekto vertinimo prioritetai ir jų balų aprašai: 

1.1. projektams, kurie numato Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapų ir palaidojimo vietas 

žyminčių paminklų inventorizavimą vykdyti pasitelkiant užsienyje gyvenančius lietuvius (0-20): 

 

Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems 

ekspertams 

Projektams, kurių apraše 

numatoma Lietuvos tremtinių 

ir politinių kalinių kapų ir 

palaidojimo vietas žyminčių 

paminklų inventorizavimą 

vykdyti pasitelkiant užsienyje 

gyvenančius lietuvius. Pridėti 

užsienyje gyvenančius 

lietuvių ar jų organizacijų 

įsipareigojimus patvirtinantys 

dokumentai. 

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 numato atlikti darbus ne vienoje geografinėje teritorijoje (0-10): 

 

Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems 

ekspertams 

Projektams, kurių 

įgyvendinimo metu  

numatoma atlikti darbus  

keliose geografinėse  

teritorijose. 

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 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, 

jei 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, 

jei 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, jei 

projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus 

aprašo. 

 

2.2. projekto vadyba (komanda, jos kompetencija, lėšų pritraukimas, veiklų kalendorius) (0-30): 

 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems 

ekspertams 

Projekto vadovo ir projektą 

įgyvendinančios komandos  

kompetencijos yra tinkamos 

tokio pobūdžio projektų 

įgyvendinimui.  Numatyti 

rėmėjai ir kitų lėšų šaltiniai 

patvirtinti pridėtais susitarimo 

dokumentais. Pristatytas 

racionalus  projekto veiklų 

įgyvendinimo kalendorius. 

 

30 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 30 balų, 

jei projektas visiškai atitinka vertinimo 

kriterijaus aprašą. 

23 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 23 balais, 

jei projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka 

daugiau nei vidutiniškai. 

15 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, 

jei projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka 

vidutiniškai. 

8 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 balais, 

jei projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka 

mažiau nei vidutiniškai. 



0 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jei 

projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus 

aprašo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


