Muziejuose saugomų kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo tikrąja verte metodikos
1 priedas
ARCHEOLOGIJOS EKSPONATŲ VERTINIMO LENTELĖ
Eksponatų
rūšys

Eksponatai /
jų pogrupiai

Akmens amžius (11000 – 2000 m. pr. Kr.)
Akmeniniai ir kirviai, kapliai, buožės ir kt.
titnaginiai
peiliai, strėlių antgaliai, lancetai,
darbo
gremžtukai, rėžtukai, ylos,
įrankiai,
mikrolitai ir kt.
ginklai,
gintaro, keramikos, medžio
gintaro
dirbiniai
dirbiniai,
buities daiktai
ir kt.
Ankstyvasis metalų laikotarpis (2100/2000
m.pr. Kr. – 50 m. po Kr.)
kalavijai, ietigaliai, peiliai,
Ginklai,
pjautuvai, kirviai, girnos,
darbo
trintuvai, puodai, urnos ir kt.
įrankiai,
papuošalai,
antsmilkiniai, apyrankės,
buities daiktai antkaklės, smeigtukai, kabučiai,
ir kt.
įvijos, segės, grandelės, adatos ir
kt.
Geležies amžius (50 m. po Kr. – XII a.)
kalavijai, skydai, šalmai ir kt.
Ginklai,
darbo
ietigaliai, kirviai, strėlių
įrankiai,
antgaliai, antskydžiai,
papuošalai,
balnakilpės, žąslai, pentinai,
buities daiktai dalgiai, skustuvai, pincetai,
ir kt.
geriamieji ragai, pjautuvai,

Bazinė
vertė
(Bv),
Eur
(nuoiki)

Datavimas
(K x 0-8)

Retumas
(K x 0-12)

(K x 8)

(K x 0-12)

Vertinimo kriterijai
Radimvietės
Technika
lokalizavimas (K x 0-5)
(K x 0-7)

20-200

7 400

(K x 0-7)

(K x 0-5)

(K x 0-5)

Maksimali
vertė, Eur
(Maks. K =
37)

Maks. K = 37
7 400
2 220

(K x 0-12)

(K x 0-5)

Būklė (B)
(A – /5,
B – /3,
C – /2,
D – /1,
Fragm.*)

30-200
1-60

(K x 7)

(K x 0-7)

Istoriškumas /
memorialumas
(K x 0-5)

(K x 0-5)

Maks. K = 36

50-300

10 800

30-200

7 200

(K x 5-6)
50-300
10-100

(K x 0-12)

(K x 0-7)

(K x 0-5)

(K x 0-5)

Maks. K = 34
10 200
3 400

2
peiliai, ylos, galąstuvai ir kt.
antsmilkiniai, apgalviai,
apyrankės, antkaklės, vėriniai,
smeigtukai, segės, sagtys,
žiedai, apkalai ir kt.
kabučiai, žvangučiai, karoliai,
aprangos puošybos detalės ir kt.
tigliai, liejimo samteliai, liejimo
formos, stiklo dirbiniai,
keramikos dirbiniai ir kt.
Viduramžiai (XIII – XV a.)
kalavijai, ietigaliai, kirviai,
Ginklai,
šarviniai marškiniai,
darbo
balnakilpės, buožės, žąslai,
įrankiai,
pentinai, strėlių angaliai ir kt.
papuošalai,
buities daiktai apgalviai, antsmilkiniai,
ir kt.
auskarai, apyrankės, smeigtukai,
žiedai, kabučiai, žvangučiai,
karoliai, sagos, segės, sagtys,
apkalai, tigliai, liejimo
samteliai,liejimo formos, stiklo
dirbiniai ir kt.
spynos, raktai, kabliukai,
žirklės, kaltai, grąžtai, rėžtukai,
pjautuvai, dalgiai, peiliai, ylos,
galąstuvai, verpstukai ir kt.
buitinė keramika, statybinė
Keramikos
keramika ir kt.
dirbiniai
apkalai, adikliai, adatinės,
Kaulo-rago
adatos, verpstukai ir kt.
dirbiniai
kibirėliai, lėkštės, šaukštai,
Medžio
šukos, irklai, buožės, plūdės,
dirbiniai
luotai, statybinės detalės ir kt.
apavas, adatinės, piniginės,
Odos,
peilių makštys, kapšeliai,
tekstilės
audiniai ir kt.
dirbiniai
Naujieji laikai (XVI – XVIII a.)

20-200

6 800

3-50

1 700

20-200

6 800

20-200

(K x 3-4)

Maks. K = 32
6 400

50-300

9 600

3-50

1 600

20-200

6 400

3-50

1 600

10-100

3 200

20-200

6 400

(K x 1-2)

(K x 0-12)

(K x 0-12)

(K x 0-7)

(K x 0-7)

(K x 0-5)

(K x 0-5)

(K x 0-5)

(K x 0-5)

Maks. K = 30

3
namų apyvokos reikmenys,
apšvietimo priemonės, maisto
gaminimo, laikymo ir
naudojimo įrankiai, rūkymo
reikmenys, stiklo dirbiniai ir kt.
amatininkų darbo įrankiai
papuošalai, buitiniai ir liturginiai
reikmenys, ginklai (ne iš
tauriųjų metalų)
papuošalai, buitiniai ir liturginiai
reikmenys, ginklai ( iš tauriųjų
metalų)
architektūros dekoratyviniai
elementai iš metalo,
architektūriniai stiklo dirbiniai
buitinė keramika, dekoratyvinė
keramika, statybinė keramika ir
kt.
papuošalai, amuletai, buities
reikmenys, dailės dirbiniai ir kt.

20-200

6 000

10-50
10-50

1 500
1 500

50-300

9 600

20-200

6 000

10-100

3 000

3-50

1 850

pastatų ir statinių konstrukcinės
dalys, dekoro elementai, namų
apyvokos daiktai ir reikmenys,
amatininkų darbo įrankiai,
muzikos instrumentai ir kt.
apavas, drabužiai, aprangos
Odos,
detalės, iterjero audiniai,
tekstilės
aksesuarai ir kt.
dirbiniai
Naujausieji laikai (XIX – XX a.)
namų apyvokos reikmenys,
Buities
daiktai, darbo apšvietimo priemonės, maisto
gaminimo, laikymo ir
įrankiai,
naudojimo įrankiai, rūkymo
liturginiai
reikmenys, stiklo dirbiniai ir kt.
reikmenys,
papuošalai,
amatininkų darbo įrankiai
ginklai,
papuošalai, buitiniai ir liturginiai

10-100

3 000

20-200

7 400

Buities
daiktai, darbo
įrankiai,
liturginiai
reikmenys,
papuošalai,
ginklai,
architektūros
detalės

Keramikos
dirbiniai
Kaulo-rago,
gintaro
dirbiniai
Medžio
dirbiniai

10-100

(K x 0)

(K x 0-12)

(K x 0-7)

(K x 0-5)

(K x 0-5)

Maks. K = 28
2 800

1-20
5-50

560
1 400

4
architektūros
detalės

Keramikos
dirbiniai
Kaulo-rago,
gintaro
dirbiniai
Medžio
dirbiniai

Odos,
tekstilės
dirbiniai
⃰Fragm.

reikmenys, ginklai (ne iš
tauriųjų metalų)
papuošalai, buitiniai ir liturginiai
reikmenys, ginklai
( iš tauriųjų metalų)
architektūros dekoratyviniai
elementai iš metalo,
architektūriniai stiklo dirbiniai
buitinė keramika, dekoratyvinė
keramika, statybinė keramika ir
kt.
papuošalai, amuletai, buities
reikmenys, dailės dirbiniai ir kt.
pastatų ir statinių konstrukcinės
dalys, dekoro elementai, namų
apyvokos daiktai ir reikmenys,
amatininkų darbo įrankiai,
muzikos instrumentai ir kt.
apavas, drabužiai, aprangos
detalės, interjero audiniai,
aksesuarai ir kt.

50-300

8 400

10-200

5 600

3-50

1 400

1-50

1 400

10-100

2 800

10-100

2 800

– nedidelė eksponato visumos dalis, nuotrupa. Eksponato fragmento tikroji vertė – 1 Eur.

SPECIALIEJI KRITERIJAI:
Akmens amžius
(11000-2000 m. pr. Kr.)

Ankstyvasis metalų laikotarpis
(2100/2000 m.pr. Kr.-50 m. po Kr.)

DATAVIMAS
Geležies amžius (50
m. po Kr.-XII a.)

Viduramžiai
(XIII-XV a.)

Naujieji laikai (XVIXVIII a.)

Naujausieji laikai (XIXXX a.)

K8

K7

K 5-6

K 3-4

K 1-2

K0

Unikalūs pasauliniu ir nacionaliniu
lygmeniu kultūros paveldo objektai, yra

RETUMAS
Regioninės reikšmės kultūros paveldo
objektai, yra išlikęs ribotas tos rūšies

Išlikę daug tos rūšies eksponatų,
tačiau išskirtiniai savo forma,

Masiniai radiniai.

5
išlikę tik vienas ar keli tos rūšies
eksponatai; pažymėti spaudu, įrašu.

eksponatų skaičius.

dydžiu ir pan.

K 7-12

K 4-6

K 2-3

Radiniai iš uždaro archeologinio
komplekso (kapo, židinio ir pan.).

RADIMVIETĖS LOKALIZAVIMAS
Nustatyta tiksli radimvietė (perkasa,
Nustatyta, iš kokio objekto yra
plotas).
atsitiktinis radinys.

K7

K5

K 0-1
Radimvietė nežinoma.

K3

K0

Eksponatai, pagaminti retomis tai eksponatų
rūšiai ir laikotarpiui technikomis.

TECHNIKA
Eksponatai, pagaminti įprastomis tai eksponatų rūšiai ir
laikotarpiui technikomis, tačiau išsiskiria meistriškumu.

Eksponatai, pagaminti įprastomis tai eksponatų
rūšiai ir laikotarpiui technikomis.

K 4-5

K 1-3

K0

Eksponatai, susiję su pasaulinio ir
nacionalinio lygmens istoriniais
įvykiais, asmenybėmis.
K5

ISTORIŠKUMAS / MEMORIALUMAS
Eksponatai, susiję su regioninio
Eksponatai, susiję su vietinio
lygmens istoriniais įvykiais,
lygmens istoriniais įvykiais,
asmenybėmis.
asmenybėmis.
K4

K 1-3

Eksponatai, nesusiję su istoriniais
įvykiais, asmenybėmis.

K0

PAVYZDŽIAI:
ŽIEDAS SU SVASTIKA.
Bv 50,00 Eur x K 22 (Datavimas 4 + Retumas 8 + Radimvietės lokalizavimas 7 + Technika 3 + Istoriškumas/memorialumas 0) : 1 = 1 100 Eur.
KIRVIS AKMENINIS.
Bv 30,00 Eur x K 10 (Datavimas 8 + Retumas 1 + Radimvietės lokalizavimas 0 + Technika 1 + Istoriškumas/memorialumas 0) : 1 = 300 Eur.

