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PROGRAMOS „STRATEGINIS MENO KŪRĖJŲ ORGANIZACIJŲ 

FINANSAVIMAS“ PROJEKTŲ VERTINIMO KRITERIJŲ BALŲ APRAŠAS 

 

1. Projektų vertinimo kriterijai ir jų balų aprašai: 

1.1. organizacijos veiklų ir (ar) kūrybinių programų indėlis į kultūros ir (ar) meno srities 

raidą (0-35): 
 

Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems 

ekspertams 

Numatytas ir apibrėžtas 

organizcijos veiklų, kūrybinių 

programų indėlis į kultūros ir (ar) 

meno srities raidą, organizacijos 

veiklos, kūrybinės programos 

aktualios, kultūrinė ir (ar) meninė 

kokybė yra aukšta. Numatyti ir 

pateikti profesionalių meno  

vertintojų teigiamai vertinami 

dalyviai ir (ar) pripažinti 

konkrečios kultūros ar meno 

srities ekspertai bei apibrėžtos jų 

funkcijos projekte.  

Numatyta, kaip didinti  

organizacijos veiklų ir (ar) 

kūrybinių programų prieinamumą 

ir kultūros produktų ir (ar) 

paslaugų vartotojų skaičių. 

35 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 35 

balais, jeigu projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

27 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 27 

balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus 

aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai. 

18 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 18 

balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus 

aprašą atitinka vidutiniškai. 

9 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 9 

balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus 

aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai. 

0 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, 

jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo 

kriterijaus aprašo. 

 

1.2. organizacijos narių interesų atstovavimas ir meistriškumo skatinimas (0-25): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems 

ekspertams 

Užtikrinamas organizacijos narių 

atstovavimas, kūrybos sklaida, 

kūrybinės veiklos skatinimas. 

Numatytos programos 

jauniesiems (18–35 m.)  

menininkams.  Numatytas detalus, 

25 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 25 

balus, jeigu projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

19 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 19 

balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus 

aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai. 



tikslingas organizacijos narių 

profesinio meistriškumo kėlimo 

planas (stažuotės, konferencijos, 

mokymai, seminarai ir t. t.). 

13 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 13 

balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus 

aprašą atitinka vidutiniškai. 

7 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 7 

balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus 

aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai. 

0 

Atitiktis kriterijui vertinama 0 balų, jeigu 

projektas visiškai neatitinka vertinimo 

kriterijaus aprašo. 

 

1.3. sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–15): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems 

ekspertams 

Nurodytos išlaidos yra tiesiogiai 

susijusios su organizacijos 

vykdomomis veiklomis, yra būtinos 

įgyvendinant organizacijos tikslus, 

uždavinius ir siekiant numatytų 

rezultatų, detalizuotos ir 

atitinkančios rinkos kainas. 

15 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 

balų, jeigu projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

12 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 12 

balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus 

aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai. 

8 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 

balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus 

aprašą atitinka vidutiniškai. 

4 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 4 

balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus 

aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai. 

0 

Atitiktis kriterijui vertinama 0 balų, jeigu 

projektas visiškai neatitinka vertinimo 

kriterijaus aprašo. 

 

1.4. organizacijos vadyba (komanda, jos kompetencija, numatomas bendradarbiavimas, 

lėšų pritraukimas, veiklų ir (ar) kūrybinių programų planas) (0–15): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems 

ekspertams 

Organizacijos veiklas, kūrybines 

programas įgyvendinantis projekto 

vadovas ir komanda pasižymi 

aukšta kompetencija. Numatomas 

aktyvus bendradarbiavimas su 

skirtingais sektoriais, Lietuvos, ir 

(ar) užsienio institucijomis ir (ar) 

15 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 

balų, jeigu projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

12 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 12 

balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus 

aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai. 



organizacijomis, savanorių įtrauktis 

bei pridėti bendradarbiavimą 

patvirtinantys susitarimai. 

Numatomas racionalus veiklų ir (ar) 

kūrybinių programų  įgyvendinimo 

planas. Pristatyti tikslai, uždaviniai, 

pasiekiami rezultatai. Užtikrintas 

papildomų lėšų pritraukimas, 

numatytas partnerių, rėmėjų indėlis.  

8 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 

balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus 

aprašą atitinka vidutiniškai. 

4 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 4 

balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus 

aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai. 

0 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, 

jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo 

kriterijaus aprašo. 

 

1.5. viešinimo strategija (0–10): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems 

ekspertams 

Numatomas išsamus organizacijos 

vykdomų veiklų ir (ar) kūrybinių 

programų  ir pasiektų rezultatų 

pristatymas visuomenei, aktyvi, 

tikslinga viešinimo strategija, 

pasirenkant efektyvius informacijos 

sklaidos kanalus ir formas 

tikslinėms auditorijoms pasiekti.  

 

10 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 

balų, jeigu projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

5 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 5 

balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus 

aprašą atitinka vidutiniškai. 

0 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, 

jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo 

kriterijaus aprašo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


