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PROGRAMOS „ATMINTIES INSTITUCIJOS (MUZIEJAI, BIBLIOTEKOS, 

ARCHYVAI)“ FINANSUOJAMOS VEIKLOS „KULTŪROS VERTYBIŲ 

RESTAURAVIMAS IR TYRIMAI“ PROJEKTŲ VERTINIMO PRIORITETŲ IR 

KRITERIJŲ BALŲ APRAŠAS 

 

1. Projektų vertinimo prioritetai ir jų balų aprašai: 

1.1. projektams, numatantiems restauruoti unikalias ir labiausiai sunykusias (kritiškos ar 

blogos būklės) kilnojamąsias kultūros vertybes (0–10): 
 

Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektams, numatantiems 

restauruoti unikalias ir labiausiai 

sunykusias (kritiškos ar blogos 

būklės) kilnojamąsias kultūros 

vertybes. 

10 

Atitiktis prioritetui vertinama 10 balų, 

jeigu projektas visiškai atitinka 

prioriteto aprašą. 

5 

Atitiktis prioritetui vertinama 5 balais, 

jeigu projektas prioriteto aprašą atitinka 

vidutiniškai. 

0 

Atitiktis prioritetui vertinama 0 balų, 

jeigu projektas visiškai neatitinka 

prioriteto aprašo. 

 

1.2. projektams, numatantiems konservuoti didelius kiekius kilnojamųjų kultūros 

vertybių, gerinant jų saugojimo sąlygas ir taip stabdant jų nykimą (0–10): 
 

Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektams, numatantiems 

konservuoti didelius kiekius 

kilnojamųjų kultūros vertybių, 

gerinant jų saugojimo sąlygas ir 

taip stabdant jų nykimą. 

10 

Atitiktis prioritetui vertinama 10 balų, 

jeigu projektas visiškai atitinka 

prioriteto aprašą. 

5 

Atitiktis prioritetui vertinama 5 balais, 

jeigu projektas prioriteto aprašą atitinka 

vidutiniškai.  

0 

Atitiktis prioritetui vertinama 0 balų, 

jeigu projektas visiškai neatitinka 

prioriteto aprašo. 

 

1.3. projektams, numatantiems restauruoti ir (arba) konservuoti kilnojamąsias kultūros 

vertybes, kurios bus eksponuojamos atnaujinamose nuolatinėse ekspozicijose, svarbiose 

(tarptautinėse, jungtinėse) parodose ir (arba) skaitmeninamos (0–10): 
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Prioritetas teikiamas 

Vertinant 

atitiktį 

prioritetui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektams, numatantiems 

restauruoti ir (arba) konservuoti 

kilnojamąsias kultūros vertybes, 

kurios bus eksponuojamos 

atnaujinamose nuolatinėse 

ekspozicijose, svarbiose 

(tarptautinėse, jungtinėse) 

parodose ir (arba) 

skaitmeninamos. 

10 

Atitiktis prioritetui vertinama 10 balų, 

jeigu projektas visiškai atitinka 

prioriteto aprašą. 

5 

Atitiktis prioritetui vertinama 5 balais, 

jeigu projektas prioriteto aprašą atitinka 

vidutiniškai.  

0 

Atitiktis prioritetui vertinama 0 balų, 

jeigu projektas visiškai neatitinka 

prioriteto aprašo. 

 

2. Projektų vertinimo kriterijai ir jų balų aprašai: 

2.1. restauruotinų ir (arba) konservuotinų kilnojamųjų kultūros vertybių svarba 

nacionaliniam kultūros paveldui (0–20): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Restauruotinos ir (arba) 

konservuotinos kilnojamosios 

kultūros vertybės yra svarbios 

nacionaliniam kultūros paveldui. 

20 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

20 balų, jeigu projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

10 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

10 balų, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai. 

0 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 

balų, jeigu projektas visiškai neatitinka 

vertinimo kriterijaus aprašo. 

 

2.2. projekto ilgalaikis teigiamas poveikis ir nauda kilnojamųjų kultūros vertybių fondo 

būklės pagerinimui (0–20): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Projektas numato ilgalaikį 

teigiamą poveikį ir naudą 

kilnojamųjų kultūros vertybių 

fondo būklės pagerinimui. 

20 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

20 balų, jeigu projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

10 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

10 balų, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai. 

0 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 

balų, jeigu projektas visiškai neatitinka 

vertinimo kriterijaus aprašo. 
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2.3. restauravimo darbus atliksiančių specialistų kvalifikacija (0–20): 
 

Vertinimo kriterijaus  

aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

Pateikti restauravimo darbus 

atliksiančių specialistų 

dokumentai, įrodantys reikiamą 

specialisto kvalifikaciją (suteiktą 

kategoriją, specializaciją). 

20 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

20 balų, jeigu projektas visiškai atitinka 

vertinimo kriterijaus aprašą. 

10 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

10 balų, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai. 

0 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 

balų, jeigu projektas visiškai neatitinka 

vertinimo kriterijaus aprašo. 

 

2.4. 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 detalizuotos, 

tiesiogiai susijusios su projektu, 

būtinos įgyvendinant jo tikslus ir 

uždavinius, siekiant numatytų 

rezultatų. 

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. 
 

_________________ 


