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PROJEKTŲ VERTINIMO KRITERIJŲ BALŲ APRAŠAS 

 

1. Projekto vertinimo kriterijai ir jų balų aprašai: 

1.1.  preliminarios projekto renginių programos meninė vertė, inovatyvumas ir aktualumas (0-

30): 

 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems 

ekspertams 

Renginio programos meninė vertė 

ir kokybė yra aukšta. Pasirinkta 

renginio programa yra 

profesionali, originali ir /ar 

novatoriška. Pasirinkti 

profesionalūs, reprezentatyvūs, 

aukšto meninio lygio dalyviai 

(atlikėjai). Renginio programa 

koreliuoja su platesniu Lietuvos ir 

tarptautiniu kultūros kontekstu. 

Pasirinkti finansiškai pagrįsti 

renginio turinio ir (ar) pristatymo, 

ir (ar) techninio įgyvendinimo 

sprendimai. Pasirinkta renginio 

forma leidžia įgyvendinti 

išsikeltus tikslus  

 

30 

Atitiktis kriterijui vertinama 30 balų, jei 

projektas visiškai atitinka vertinimo 

kriterijaus aprašą. 

23 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 23 

balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus 

aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai. 

15 

Atitiktis kriterijui vertinama 15 balų, jei 

projektas vidutiniškai atitinka vertinimo 

kriterijaus aprašą. 

8 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 

balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus 

aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai. 

0 

Atitiktis kriterijui vertinama 0 balų, jei 

projektas visiškai neatitinka vertinimo 

kriterijaus aprašo. 

 

1.2. anksčiau įvykdytų projektų veiklos rezultatai ir refleksija žiniasklaidos priemonėse (0-20): 

 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems 

ekspertams 

 

Įvykdyti projektai buvo teigiamai 

įvertinti profesionalų ir 

visuomenės.  Projektai pasižymėjo 

dideliu dalyvių ir žiūrovų 

skaičiumi, buvo išsamiai pristatyti 

20 

Atitiktis kriterijui vertinama 20 balų, jei 

projektas 

visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą. 

10 

Atitiktis kriterijui vertinama 10 balų, jei 

projektas vidutiniškai atitinka vertinimo 

kriterijaus aprašą. 



visuomenei viešųjų ryšių 

priemonėmis, buvo vykdoma 

intensyvi reklaminė kampanija 

 

 

0 

Atitiktis kriterijui vertinama 0 balų, jei 

projektas visiškai neatitinka vertinimo 

kriterijaus aprašo. 

 

1.3. planuojama projekto renginių ir auditorijos plėtra Lietuvos teritorijoje (0-20): 

 

Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems 

ekspertams 

Projektas numato įgyvendinti 

didelių apimčių renginių bei 

auditorijos plėtrą Lietuvos 

teritorijoje 

 

20 

Atitiktis kriterijui vertinama 20 balų, jei 

projektas visiškai atitinka vertinimo 

kriterijaus aprašą. 

10 

Atitiktis kriterijui vertinama 10 balų, jei 

projektas vidutiniškai atitinka vertinimo 

kriterijaus aprašą. 

0 

Atitiktis kriterijui vertinama 0 balų, jei 

projektas visiškai neatitinka vertinimo 

kriterijaus aprašo. 

 

1.4. planuojama edukacinė veikla (0-20): 

 

Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems 

ekspertams 

Projektas numato vykdyti 

edukacinę veiklą, patrauklią 

įvairioms visuomenės grupėms 

20 

Atitiktis kriterijui vertinama 20 balų, jei 

projektas visiškai atitinka vertinimo 

kriterijaus aprašą. 

10 

Atitiktis kriterijui vertinama 10 balų, jei 

projektas vidutiniškai atitinka vertinimo 

kriterijaus aprašą. 

0 

Atitiktis kriterijui vertinama 0 balų, jei 

projektas visiškai neatitinka vertinimo 

kriterijaus aprašo. 

 

1.5. planuojamų projekto papildomų finansavimo šaltinių lėšų kiekis (0-10): 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems 

ekspertams 



Renginio įgyvendinimui 

pritraukiamos ženklios lėšos iš 

kitų finansavimo šaltinių, 

numatytas rėmėjų indėlis ir 

įsipareigojimai, pagrįsti 

susitarimais.  

10 

Atitiktis kriterijui vertinama 10 balų, jei 

projektas visiškai atitinka vertinimo 

kriterijaus aprašą. 

5 

Atitiktis kriterijui vertinama 5 balais, jei 

projektas vidutiniškai atitinka vertinimo 

kriterijaus aprašą. 

0 

Atitiktis kriterijui vertinama 0 balų, jei 

projektas visiškai neatitinka vertinimo 

kriterijaus aprašo. 

 

 

 

 

 

 


