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1. Projektų vertinimo kriterijai ir jų balų aprašai: 

1.1. projekto meninės, kultūrinės veiklos kokybė (0–50): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektas išsiskiria aukšta 

kūrybinio turinio kokybe. 

Numatyti profesionalūs kultūros 

ir (ar) meno veiklų dalyviai, ar 

kitų sričių atitinkamas 

kvalifikacijas turintys 

specialistai, pridėtas detalizuotas 

jų sąrašas, apibrėžtos jų 

funkcijos projekte. 

50 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

50 balų, jeigu projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

37 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

37 balais, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei 

vidutiniškai. 

25 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

25 balais, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai. 

13 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

13 balų, 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. projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–40): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projekto sąmatoje nurodytos 

išlaidos yra detalizuotos, 

tiesiogiai susijusios su projektu, 

būtinos įgyvendinant jo tikslus ir 

uždavinius, siekiant numatytų 

rezultatų. 

40 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

40 balų, jeigu 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, jeigu 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, jeigu projektas visiškai neatitinka 

vertinimo kriterijaus aprašo. 

 

1.3. projekto rėmėjų įsipareigojimai (projekto įgyvendinimui pritraukiamos lėšos iš 

kitų finansavimo šaltinių: savivaldybių, privačių rėmėjų, užsienio valstybių organizacijų) 

(0–10): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projekto įgyvendinimui 

pritraukiamos lėšos iš kitų 

finansavimo šaltinių, numatytas 

rėmėjų indėlis. Pridėti 

įsipareigojimus patvirtinantys 

dokumentai. 

10 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

10 balų, jeigu 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, jeigu 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, jeigu projektas visiškai neatitinka 

vertinimo kriterijaus aprašo. 

 

 

 


