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ĮGYVENDINIMAS“ PROJEKTŲ VERTINIMO KRITERIJŲ BALŲ APRAŠAS 

 

1. Projekto vertinimo kriterijai ir jų balų aprašai: 

1.1.  organizacijos paskutinių dvejų metų vykdytos veiklos svarba, kokybė ir matomumas (0-20): 

 

Vertinimo kriterijaus 

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems 

ekspertams 

Organizacijos pastraruosius 

dvejus metus vykdyta veikla 

yra svarbi ir matoma, pasiekti 

kokybiški rezultatai, užtikrintas 

jų pristatymas visuomenei. 

20 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 20 balų, 

jei projektas visiškai atitinka vertinimo 

kriterijaus aprašą. 

15 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, 

jei 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, 

jei projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka 

mažiau nei vidutiniškai. 

0 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jei 

projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus 

aprašo. 

 

1.2.  veiklos kultūrinė ir išliekamoji vertė (0-20): 

 

Vertinimo kriterijaus 

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems 

ekspertams 

Planuojama veikla svarbi 

visuomenės kultūrinei raidai, 

pasižymi ilgalaikiu teigiamu 

poveikiu ir išliekamąją verte. 

20 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 20 balų, 

jei projektas visiškai atitinka vertinimo 

kriterijaus aprašą. 

15 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, 

jei 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, 

jei projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka 

mažiau nei vidutiniškai. 

0 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jei 

projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus 

aprašo. 

 

1.3. organizacijos ir jos planuojamų vykdyti veiklų matomumas nacionaliniu ir tarptautiniu 

mastu, viešinimas (0-15): 

 

Vertinimo kriterijaus 

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems 

ekspertams 

Organizacijos veikla yra 

matoma nacionaliniu ir 

tarptautiniu lygmeniu. 

Numatyta efektyvi veiklos 

viešinimo strategija, numatyti 

aiškūs strategijos tikslai ir 

uždaviniai. Pasirinktos 

tinkamos ir efektyvios 

informacijos sklaidos formos 

bei informacijos pateikimo 

kanalai. 

15 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, 

jei projektas visiškai atitinka vertinimo 

kriterijaus aprašą. 

12 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 12 balų, 

jei projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka 

daugiau nei vidutiniškai. 

8 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 balais, 

jei projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka 

vidutiniškai. 

4 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 4 balais, 

jei projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka 

mažiau nei vidutiniškai. 

0 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jei 

projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus 

aprašo. 

 

1.4. veiklos sklaida (0-15): 

 

Vertinimo kriterijaus 

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems 

ekspertams 

Pateiktas veiklos sklaidos 

planas. Numatyta tikslinė 

auditorija, įvertintas galimas 

poveikis ir rezultatai. 

Pasirinktos tinkamos 

15 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, 

jei projektas visiškai atitinka vertinimo 

kriterijaus aprašą. 

12 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 12 balų, 

jei projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka 

daugiau nei vidutiniškai. 



 

1.5. 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 

Projektą įgyvendinantis 

vadovas ir komanda pasižymi 

aukšta kompetencija, užtikrina 

papildomą lėšų pritraukimą ir 

numato efektyvų veiklų 

įgyvendinimo planą. 

15 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, 

jei projektas visiškai atitinka vertinimo 

kriterijaus aprašą. 

12 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 12 balų, 

jei projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka 

daugiau nei vidutiniškai. 

8 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 balais, 

jei projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka 

vidutiniškai. 

4 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 4 balais, 

jei projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka 

mažiau nei vidutiniškai. 

0 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jei 

projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus 

aprašo. 

 

1.6 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 

10 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 balų, 

jei projektas visiškai atitinka vertinimo 

kriterijaus aprašą. 

8 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 balais, 

jei projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka 

daugiau nei vidutiniškai. 

priemonės prieinamumo 

didinimui. 8 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 balais, 

jei projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka 

vidutiniškai. 

4 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 4 balais, 

jei projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka 

mažiau nei vidutiniškai. 

0 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jei 

projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus 

aprašo. 



rezultatų, detalizuotos ir 

atitinkančios rinkos kainas. 5 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 5 balais, 

jei projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka 

vidutiniškai. 

3 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 3 balais, 

jei projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka 

mažiau nei vidutiniškai. 

0 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jei 

projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus 

aprašo. 

 

1.7 organizacijos strateginio plano parengimo kokybė (0-5): 

 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems 

ekspertams 

Organizacijos strateginis veiklos 

planas parengtas kokybiškai. 

Strateginiame plane pateikta 

situacijos apžvalga, numatyti 

metiniai organizacijos tikslai ir 

uždaviniai, priemonės jų 

įgyvendinimui, veiklos poveikis 

ir jo vertinimas. 

5 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 5 balais, 

jei projektas visiškai atitinka vertinimo 

kriterijaus aprašą. 

3 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 3 balais, 

jei projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka 

vidutiniškai. 

0 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jei 

projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus 

aprašo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


