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MUZIEJUOSE SAUGOMŲ KILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ VERTINIMO 

TIKRĄJA VERTE METODIKA 

 

Eksponato tikroji vertė apskaičiuojama ir tikslinama pagal formulę 

 

Bv x (K1+K2+K3+K4+K5+...) : B 
 

kurioje yra šios reikšmės:  

BV – eksponato bazinė vertė;  

K1, K2, K3, K4, K5... – specialiųjų kriterijų koeficientų reikšmės; 

B – eksponato būklė.   

Jeigu specialiųjų kriterijų koeficientų reikšmių suma lygi 0, tuomet daugybos veiksmas 

neatliekamas.  

 

Eksponato būklė gali būti: 

A – kritiška (nekonservuotas, tad būtinas neatidėliotinas, pirmaeilis konservavimas per 

artimiausius 1-3 metus bei šio objekto restauravimas per 3-7 metus);  

B – bloga (nekonservuotas, tad būtinas konservavimas per 1-5 metus bei šio objekto 

restauravimas per 5-10 metų);  

C – patenkinama: nekonservuotas, bet gerai išlikęs (rekomenduojamas prevencinis 

konservavimas, numatant restauravimą per 5-15 metų (atsižvelgiant į muziejų parodų ir 

ekspozicijų planavimą); konservuotas, išlikę pusė ir daugiau eksponato.  

D – gera (konservuotas/restauruotas, išlikęs pilnai ar beveik pilnai). 

 

Bazinės vertės (eurais, nuo - iki) 

 

Molbertinė tapyba 100 - 300 

Piešinys 12 - 35 

Grafika, taikomoji grafika 5-35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 

 

Specialūs kriterijai: 

 

a) Autorystė / mokyklos, dirbtuvės, grupės, stiliaus nustatymas; (K x 0-25), 

Autorius yra profesionalas, garsus, pripažintas, tituluotas savo srities lyderis, žinomas 

nacionaliniu ir / ar tarptautiniu mastu, pelnęs svarbių apdovanojimų, aukštai vertinamas 

aukcionuose; 

Autorius yra stiliaus / srovės pradininkas ar žymiausias atstovas; 

Autoriaus plėtotas stilius / srovė yra itin pripažinti ir vertinami; Dažnas autoriaus publikavimas, 

reprodukavimas, eksponavimas, aptarimas / panaudojimas moksliniuose / kultūrologiniuose / 

menotyriniuose tyrimuose. K 16-25 

 

Autorius yra profesionalas, pripažintas, žinomas šalies ir / ar regioniniu mastu, pelnęs 

apdovanojimų, vertinamas aukcionuose; 

Autorius / mokykla / dirbtuvė / ratas / grupė užima svarbią vietą dailės istorijoje; 

Autoriaus plėtotas stilius / srovė yra pripažinti ir populiarūs; Neretai pasitaikantis autoriaus / 

mokyklos / dirbtuvės / rato / grupės publikavimas, reprodukavimas, eksponavimas, aptarimas / 

panaudojimas moksliniuose / kultūrologiniuose / menotyriniuose tyrimuose. K 9-15 

 

Autorius yra profesionalas, žinomas vietiniu, regioniniu ar kiek platesniu mastu; kūriniai nėra 

brangūs aukcionuose; 

Autorius / mokykla / dirbtuvė / ratas / grupė dailės istorijoje vertinami kaip bendrojo konteksto 

dalis; 

Autoriaus plėtotas stilius / srovė nėra plačiau pripažinti ir labai vertinami; 

Nustatytai autorystei priskiriamų kūrinių rinkoje yra daug; autorius jų dar gali sukurti; Retai 

pasitaikantis autoriaus / mokyklos / dirbtuvės / rato / grupės 

publikavimas, reprodukavimas, eksponavimas, aptarimas / panaudojimas moksliniuose / 

kultūrologiniuose / menotyriniuose tyrimuose. K 3-8 

 

Autorius / mokykla / dirbtuvė / ratas / grupė yra mėgėjas arba profesionalas, neįėjęs į dailės 

istoriją; Autorius nežinomas; 

Autoriaus plėtotas stilius / srovė nėra pripažinti ir vertinami; 

Nustatytai autorystei priskiriamų kūrinių rinkoje yra labai daug arba apie jų paplitimą nėra 

duomenų; 

Neaptinkamas autoriaus / mokyklos / dirbtuvės / rato / menininkų grupės 

publikavimas, reprodukavimas, eksponavimas, aptarimas / panaudojimas moksliniuose / 

kultūrologiniuose / menotyriniuose tyrimuose. K 0-2 

 

b) Datavimas; (K x 0-40),  

XIV–XV a. K 35–40 

XVI a. K 30–34 

XVII a. K 25–29 

XVIII a. K 20–24 

XIX a. K 10–19 

XX a. K 3–9 

XXI a. K 0–2 
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c) Unikalumas / retumas (K x 0-20), 

Tarptautiniu, nacionaliniu ar regioniniu mastu vienetinis, unikalus savo turiniu, forma ar atlikimo 

technika kūrinys; Vienintelis žinomas / išlikęs tos rūšies, pobūdžio ir pan. eksponatas; 

Vienas iš pirmųjų tam tikro stiliaus, manieros, žanro, technikos kūrinių, unikalus vaizdas (ypač 

neišlikęs); 

Pirmasis / paskutinysis ar išskirtinėmis aplinkybėmis sukurtas autoriaus / mokyklos / dirbtuvės / 

rato / grupės kūrinys; Nustatyto autoriaus kūriniai yra reti ar unikalūs; 

Grafikai: lakšto atspaudo eilės numeris pirmas arba vienas iš pirmųjų. K 10-20 

 

Kūrinys yra retas, vienas iš kelių žinomų / išlikusių meno objektų ir pan., retas savo turiniu, 

forma ar atlikimo technika regioniniu ar šalies 

mastu; Rečiau pasitaikantis kūrinys autoriaus / mokyklos / dirbtuvės / rato / grupės / stiliaus / 

krypties kontekste; 

Meno rinkoje nedažnai pasitaikantis kūrinys; Muziejinėse kolekcijose kuriuo nors aspektu retas 

eksponatas; 

Grafikai: lakšto atspaudo eilės numeris iki 10 –15 (priklauso nuo technikos). K 2-9 

 

Kūrinys nėra retas savo turiniu, forma ar atlikimo technika; išlikę daug tos rūšies eksponatų. 

Dažnai pasitaikantis kūrinys autoriaus / mokyklos / dirbtuvės / rato / grupės / stiliaus / krypties 

kontekste; nesunkiai įgyjamas meno rinkoje. 

Muziejinėje kolekcijoje eksponatas sudaro tam tikrą būtiną foną, siekiant paryškinti ir atskleisti 

vertingiausias nacionalinės ir regioninės reikšmės rinkinių savybes; Grafikai: lakšto atspaudo 

eilės numeris nuo 16–25 ir tolimesni. K 0-1 

 

d) Memorialumas / istoriškumas; (K x 0-15), 

Kūrinys nuosavybės ar kitu ryšiu susijęs su tarptautiniu ar nacionaliniu mastu žinomu asmeniu / 

vieta / įvykiu / reiškiniu / paroda / objektu; 

Kūrinys yra svarbus šalies kultūriniu, visuomeniniu, istoriniu, politiniu požiūriu, pelnęs 

reikšmingų apdovanojimų; 

Žinomas ir patikimas eksponato kilmės šaltinis, kolekcija, istorija. 

Eksponatas turi signatūrą / svarbų įrašą / ženklą / antspaudą. 

Eksponatas svarbus Lietuvos muziejininkystei ar užima ypatingą vietą atskiro muziejaus 

kolekcijoje; svarbus kaip tam tikros kolekcijos dalis. 

Aptinkamos svarbios sąsajos su lituanistika ir Lietuvos kultūros paveldu. K 7-15 

 

Kūrinyje pavaizduota arba identifikuojama sąsaja su regioniniu mastu žinomu asmeniu, vieta, 

įvykiu, reiškiniu, objektu arba numanoma ne tokia patikima sąsaja su platesniu mastu žinomu 

asmeniu / vieta / įvykiu / reiškiniu / paroda / objektu; 

Kūrinys yra svarbus regiono kultūriniu, visuomeniniu, istoriniu, politiniu požiūriu, pelnęs kraštui 

svarbių apdovanojimų; 

Nepilnai žinomas arba mažiau reikšmingas eksponato kilmės šaltinis / kolekcija / istorija; 

kūrinys pirktas iš autoriaus; 

Eksponatas turi nepilną ar neiššifruotą signatūrą / įrašą / ženklą / antspaudą; 

Eksponatas kuriuo nors aspektu svarbus atskiro muziejaus kolekcijai; 

Aptinkamos sąsajos su lituanistika ir Lietuvos kultūros paveldu. K 2-6 
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Kūrinyje pavaizduota arba identifikuojama kitokia sąsaja su vietiniu mastu žinomu asmeniu / 

vieta / įvykiu / reiškiniu / paroda / objektu. 

Konkrečiau neidentifikuoti / nelokalizuoti eksponatai, tačiau turintys istorinės-kultūrinės vertės 

požymių (pristatyti socialiniai tipai, aprangos ir aplinkos detalės – gyvenamoji aplinka, 

architektūriniai ypatumai, kraštovaizdis, etc.); 

Memorialinio pobūdžio sąsajos neaptiktos, nežinomas eksponato kilmės šaltinis / kolekcija / 

istorija; 

Eksponatas neturi signatūros / įrašo / ženklo / antspaudo / kitų duomenų; 

Muziejinėje kolekcijoje eksponatas sudaro bendrą tos rūšies kūrinių foną be išskirtinių ypatybių; 

Neaptinkamos sąsajos su lituanistika ir Lietuvos kultūros paveldu. K 0-1 

 

e) Meniškumas / kultūrinė vertė. (K x 0-25) 

Kūrinys pasižymi pripažinta (ar naujai įvertinta) menine, stilistine, estetine išraiška, išsiskiria 

kūrybišku kompozicijos, kolorito ir kitų plastinių elementų panaudojimu; kūrinio idėjos ir 

įgyvendinimo originalumu, konceptualumu; autentiškumu; kokybiškiausiu tam tikros tradicijos 

išvystymu arba naujumu; eksperimentiškumu; pasižymi aukštu meistriškumu (kokybiškas, 

technologiškai 

nepriekaištingas atlikimas, profesionalumas); 

Kūrinys užima svarbią vietą autoriaus / mokyklos / dirbtuvės / rato / grupės / stiliaus ar krypties 

kūrybos kontekste; Meniniais, faktologiniais, technologiniais, etc. aspektais kūrinys yra svarbus 

Lietuvos ar užsienio menui, kultūrai, istorijai, mokslui; pelnęs tarptautinių ir nacionalinių 

apdovanojimų. K 11-25 

 

Kūrinys pasižymi ne visais išvardintais meninio / estetinio išbaigtumo aspektais 

arba jais pasižymi silpniau; Kūrinys įvertintas dėl tam tikrų turinio, 

formos, atlikimo technikos ar kitų aspektų regioniniu ar šalies mastu; 

Kūrinys užima vidutiniškai svarbią vietą autoriaus / mokyklos / dirbtuvės / rato / grupės / stiliaus 

ar krypties kūrybos kontekste; Meniniais, faktologiniais, technologiniais, etc. aspektais kūrinys 

yra svarbus Lietuvos ar tam tikro regiono menui, kultūrai, istorijai, mokslui; pelnęs regioninių 

apdovanojimų. K 3-10 

 

Kūrinys pasižymi vos keliais išvardintais meninio / estetinio išbaigtumo aspektais, jais pasižymi 

silpnai arba nepasižymi visai; 

Kūrinys yra neoriginalus arba necharakteringas autoriui / laikotarpiui / 

stiliui; Eksponatas svarbus meniniu ar kitu aspektu tik vietinės reikšmės meno, kultūros, krašto 

istorijoje arba neturi nustatytos reikšmės menui, kultūrai, istorijai, mokslui vietiniu ir platesniu 

mastu; nėra pelnęs apdovanojimų arba jie vietinės reikšmės. K 0-2 
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ŠIUOLAIKINIS MENAS 

 

 

Bv x (K1+K2+K3+K4+K5+...) : B 
 

kurioje yra šios reikšmės:  

BV – eksponato bazinė vertė;  

K1, K2, K3, K4, K5... – specialiųjų kriterijų koeficientų reikšmės; 

B – eksponato būklė.   

Jeigu specialiųjų kriterijų koeficientų reikšmių suma lygi 0, tuomet daugybos veiksmas 

neatliekamas.  

 

Bazinės vertės (eurais, nuo - iki) 

Asambliažas, koliažas, kombinuota tapyba 100 – 200 

Erdvinis objektinis menas – 6-500 

Medijų menas 20 – 200 

Performanso menas 20 - 100 
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Specialūs kriterijai: 

 

a) Autorystė / grupės, srovės / krypties pripažinimas (0-35) 

 

Autorius / grupė yra profesionalas, garsus, pripažintas, tituluotas savo srities lyderis, žinomas 

nacionaliniu ir / ar tarptautiniu mastu, pelnęs svarbių apdovanojimų, aukštai vertinamas 

aukcionuose; 

Autorius yra srovės / krypties pradininkas ar žymiausias atstovas; autoriaus plėtojama srovė / 

kryptis yra itin pripažinti ir vertinami; 

Dažnas autoriaus publikavimas, reprodukavimas, eksponavimas, aptarimas / panaudojimas 

moksliniuose / kultūrologiniuose / socialiniuose / menotyriniuose tyrimuose, tarptautinio 

lygmens leidiniuose, parodose. K 16-35 

 

Autorius / grupė yra profesionalas, pripažintas, žinomas šalies ir / ar regioniniu 

mastu, pelnęs apdovanojimų, vertinamas aukcionuose; 

Autorius / grupė užima svarbią vietą šiuolaikinės dailės istorijoje; autoriaus / grupės plėtojama 

srovė / kryptis yra pripažinta ir populiari; 

Neretas autoriaus / grupės publikavimas, reprodukavimas, eksponavimas, aptarimas / 

panaudojimas moksliniuose / kultūrologiniuose / socialiniuose / menotyriniuose tyrimuose,  

pripažintuose leidiniuose, šalies parodose. K 9-15 

 

Autorius / grupė yra profesionalas, žinomas vietiniu, regioniniu ar kiek platesniu mastu; kūriniai 

nėra brangūs aukcionuose; 

Autorius / grupė šiuolaikinės dailės istorijoje vertinami kaip bendrojo konteksto dalis; autoriaus / 

grupės plėtojama srovė / kryptis nėra plačiau pripažinta ir labai vertinama; 

Nustatytai autorystei priskiriamų kūrinių rinkoje yra daug; Retai pasitaikantis autoriaus / grupės 

publikavimas, reprodukavimas, eksponavimas, aptarimas / panaudojimas moksliniuose / 

kultūrologiniuose / socialiniuose / menotyriniuose tyrimuose, pripažintuose leidiniuose, 

parodose. K 3-8 

 

Autorius / grupė yra mėgėjas arba profesionalas, neįėjęs į šiuolaikinės dailės istoriją; 

Autorius nežinomas; 

Autoriaus plėtota srovė / kryptis nėra pripažinta ir vertinama; 

Nustatytai autorystei priskiriamų kūrinių rinkoje yra labai daug arba apie jų paplitimą nėra 

duomenų; 

Neaptinkamas autoriaus / grupės publikavimas, reprodukavimas, eksponavimas, aptarimas / 

panaudojimas moksliniuose / kultūrologiniuose / menotyriniuose tyrimuose,  pripažintuose 

leidiniuose, parodose. K 0-2 

 

b) Datavimas (0-15) 

 

XX a. 7–10 dešimtmetis K 7–15 

 

XXI a. Nuo 2000 m. iki dabar  K 0–6 
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c) Konceptualumas, idėjos originalumas (0-25) 

 

Savita, originali kūrinio / veiksmo / meninės praktikos idėja, sumanymas, sąvokinis projektas, 

planas ir paveikus jo išskleidimas / panaudojimas; kūrinio idėjos svarba, suabsoliutinimas – netgi 

kūrinio vaizdingumo ir daiktiškumo sąskaita; įvairiapusiškumas pateikime ir suvokime; paprastai 

su šiuo kriterijumi susiję kūrinio / veiklos / praktikos kontekstualumo, interaktyvumo, 

procesualumo parametrai, diskusinis, provokacinis, socialinis potencialas, diskursyvinė meno 

praktika. 

 

Kūrinys išsiskiria itin savitu ir įvertintu konceptualumu, idėjos originalumu, 

kontekstualumu; kuria kritišką / refleksyvų / diskusinį ar provokacinį santykį su kultūrine, 

socialine, politine terpe. K 11–25 

 

Kūriniui priskirtini vertingi konceptualumo ir idėjos originalumo, kontekstualumo požymiai; 

akivaizdus kritiško / refleksyvaus / diskusinio ar provokacinio santykio su kultūrine, socialine, 

politine terpe potencialas. K 3–10 

 

Kūrinys nepasižymi raiškesniu konceptualumu ir idėjos originalumu, kontekstualumu ar kritišku 

/ refleksyviu / diskusiniu ar provokaciniu santykiu su kultūrine, socialine, politine terpe. K 0–2 

 

d) Meniškumas / kultūrinė vertė (0-25) 

Kūrinys pasižymi pripažinta (ar naujai įvertinta) menine, estetine išraiška, išsiskiria kūrybišku 

plastinių elementų panaudojimu; kūrinio idėjos ir įgyvendinimo originalumu, konceptualumu; 

autentiškumu; kokybiškiausiu tam tikros tradicijos išvystymu arba naujumu; eksperimentiškumu, 

interaktyviu, diskusiniu ar kritišku santykiu su kultūros rinkoje jau cirkuliuojančiais objektais; 

aukštu 

meistriškumu (kokybiškas, technologiškai nepriekaištingas atlikimas, profesionalumas); 

Kūrinys užima svarbią vietą autoriaus / grupės, srovės / krypties kūrinių kontekste; yra etapinis 

objektas meniniu ar kitu aspektu šiuolaikinio meno ir kultūros istorijoje tarptautiniu ar 

nacionaliniu mastu; 

Meniniais, faktologiniais, technologiniais, etc. aspektais kūrinys yra svarbus šiuolaikiniam 

užsienio ir Lietuvos menui, kultūrai, istorijai, mokslui; pelnęs tarptautinių ir nacionalinių 

apdovanojimų. K 11–25 

 

Kūrinys pasižymi ne visais išvardintais meninio / estetinio / konceptualaus išbaigtumo aspektais 

arba jais pasižymi silpniau; 

Kūrinys įvertintas dėl tam tikrų koncepcijos, formos, atlikimo technikos ar kitų aspektų 

regioniniu ar šalies mastu; 

Kūrinys užima vidutiniškai svarbią vietą autoriaus / grupės, srovės / krypties kūrinių kontekste; 

yra svarbus meniniu ar kitu aspektu šiuolaikinio meno ir kultūros istorijoje regioniniu ar 

platesniu mastu; 

Meniniais, faktologiniais, technologiniais, etc. aspektais kūrinys yra svarbus šiuolaikiniam 

Lietuvos ar tam tikro regiono menui, kultūrai, istorijai, mokslui; pelnęs regioninio lygmens 

apdovanojimų. K 3–10 
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Kūrinys pasižymi vos keliais išvardintais meninio / estetinio / konceptualaus išbaigtumo 

aspektais, jais pasižymi silpnai arba nepasižymi visai; 

Kūrinys yra neoriginalus arba necharakteringas autoriui / laikotarpiui / krypčiai; 

Kūrinys svarbus meniniu ar kitu aspektu tik vietinės reikšmės meno, kultūros, krašto istorijoje 

arba neturi nustatytos reikšmės joje; nėra pelnęs apdovanojimų arba jie vietinės reikšmės. K 0–2 

 


