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PRIORITETŲ IR KRITERIJŲ BALŲ APRAŠAS 

 

1. Projektų vertinimo prioritetai ir jų balų aprašai: 

1.1. projektai orientuoti į konkrečią vaikų ar jaunimo amžiaus grupę (0-20): 

 

Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems 

ekspertams 

Projektams, kurie orientuoti į 

konkrečią vaikų ar jaunimo 

amžiaus grupę. 

20 
Atitiktis prioritetui vertinama 20 balų, jei 

projektas visiškai atitinka prioriteto aprašą. 

10 

Atitiktis prioritetui vertinama 10 balų, jei 

projektas prioriteto aprašą atitinka 

vidutiniškai. 

0 

Atitiktis prioritetui vertinama 0 balų, jei 

projektas visiškai neatitinka prioriteto 

aprašo. 

 

1.2.  projektai, skirti vaikų ir jaunimo, nedalyvaujančio kultūrinėje veikloje, įtraukimui į 

kultūrinę veiklą (0-10): 
 

Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems 

ekspertams 

Projektams, kurie skirti vaikų ir 

jaunimo, nedalyvaujančio 

kultūrinėje veikloje, įtraukimui į 

kultūrinę veiklą. 

10 
Atitiktis prioritetui vertinama 10 balų, jei 

projektas visiškai atitinka prioriteto aprašą. 

5 

Atitiktis prioritetui vertinama 5 balais, jei 

projektas prioriteto aprašą atitinka 

vidutiniškai. 

0 

Atitiktis prioritetui vertinama 0 balų, jei 

projektas visiškai neatitinka prioriteto 

aprašo. 

 

2. Projektų vertinimo kriterijai ir jų balų aprašai: 

2.1. projekto meninė ar kultūrinė vertė (0-40): 



 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems 

ekspertams 

Projekto meninės ar kultūrinės 

veiklos kokybė yra aukšta, 

numatyti  profesionalūs dalyviai, 

pridėtas jų sąrašas ir aiškiai 

apibrėžtos jų funkcijos projekte. 

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 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) (0-20): 

 



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. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


