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PRIORITETŲ IR KRITERIJŲ BALŲ APRAŠAS 

 

1. Projektų vertinimo prioritetų balų aprašai: 

1.1. bendruomeniškumo skatinimas (0-15): 

 

Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems 

ekspertams 

Projektams, kurie skatina 

bendruomeniškumą. 

 

15 
Atitiktis prioritetui vertinama 15 balų, jei 

projektas visiškai atitinka prioriteto aprašą. 

8 
Atitiktis prioritetui vertinama 8 balais, jei 

projektas prioriteto aprašą atitinka vidutiniškai. 

0 
Atitiktis prioritetui vertinama 0 balų, jei 

projektas visiškai neatitinka prioriteto aprašo. 

 

1.2. įvairių visuomenės grupių įtraukimas į kultūrinę veiklą (0-15): 

 

 

Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems 

ekspertams 

Projektams, kurių veiklomis į 

kultūrinę veiklą yra įtraukiamos 

įvairios visuomenės grupės. 

15 
Atitiktis prioritetui vertinama 15 balų, jei 

projektas visiškai atitinka prioriteto aprašą. 

8 
Atitiktis prioritetui vertinama 8 balais, jei 

projektas prioriteto aprašą atitinka vidutiniškai. 

0 
Atitiktis prioritetui vertinama 0 balų, jei 

projektas visiškai neatitinka prioriteto aprašo. 

 

1.3. regiono savitumo ir kultūros tradicijų puoselėjimas (0-15): 

 



Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems 

ekspertams 

Projektu puoselėjamas regiono 

savitumas ir kultūros tradicijos. 

15 
Atitiktis prioritetui vertinama 15 balų, jei 

projektas visiškai atitinka prioriteto aprašą. 

8 
Atitiktis prioritetui vertinama 8 balais, jei 

projektas prioriteto aprašą atitinka vidutiniškai. 

0 
Atitiktis prioritetui vertinama 0 balų, jei 

projektas visiškai neatitinka prioriteto aprašo. 

 

2.  Projekto vertinimo kriterijai ir jų balų aprašai: 
2.1. vykdomos kultūrinės veiklos kokybė (0-20): 

 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems 

ekspertams 

Projektas pasižymi mėgėjų meno 

srities meninės ir kultūrinės 

veiklos kokybe, kūrybingumu, 

atvirumu, ugdoma vertybinė 

savimonė. 

20 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 20 balų, 

jei 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, 

jei 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, 

jei projektas visiškai neatitinka vertinimo 

kriterijaus aprašo. 

 

2.2. projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0-10): 

 

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. 

10 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 balų, 

jei 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, 

jei 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, 

jei projektas visiškai neatitinka vertinimo 

kriterijaus aprašo. 

 

2.3.  projekto vadyba (komanda, jos kompetencija, lėšų pritraukimas, veiklų kalendorius) (0-

15): 

 

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. 

15 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, 

jei projektas visiškai atitinka vertinimo 

kriterijaus aprašą. 

8 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 balais, 

jei projektas vertinimo kriterijaus aprašą 

atitinka vidutiniškai. 

0 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, 

jei projektas visiškai neatitinka vertinimo 

kriterijaus aprašo. 

 

2.4. projekto prieinamumas ir sklaida (0-10): 

 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems 

ekspertams 

Užtikrinamas projekto 

prieinamumas, numatyta efektyvi 

sklaidos strategija 

10 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 balų, 

jei projektas visiškai atitinka vertinimo 

kriterijaus aprašą. 



(diferencijuojama pagal tikslinę (-

es) grupę (-es), kuriai (-ioms) 

skiriamas projektas). 
8 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 balais, 

jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą 

atitinka daugiau nei vidutiniškai. 

5 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 5 balais, 

jei 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, 

jei projektas visiškai neatitinka vertinimo 

kriterijaus aprašo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


