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2008 m. liepos 3 d. Nr. X-1682 
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(Žin., 1996, Nr. 14-352; 1997, Nr. 65-1550, Nr. 97-2442; 2000, Nr. 87-2655;  
2001, Nr. 57-2028; 2002, Nr. 123-5559; 2003, Nr. 123-5572;  

2004, Nr. 73-2513, Nr. 171-6294) 
 

1 straipsnis. Lietuvos Respublikos kilnojam•j• kultūros vertybi• apsaugos •statymo nauja redakcija
Pakeisti Lietuvos Respublikos kilnojam•j• kultūros vertybi• apsaugos •statym• ir j• išd•styti taip:
 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS
KILNOJAM•J• KULTŪROS VERTYBI• APSAUGOS

•STATYMAS
 

PIRMASIS SKIRSNIS
BENDROSIOS NUOSTATOS

 
1 straipsnis. •statymo paskirtis
1. Šis •statymas nustato kilnojam•j• kultūros vertybi• apsaugos administravim•, kilnojam•j• kultūros vertybi• apskait•, saugojim•, 
kultūros objekt• savinink• ir valdytoj• pasikeitim•, kilnojam•j• kultūros vertybi• ir antikvarini• daikt• išvežim• iš Lietuvos 
Respublikos ir •vežim• • Lietuvos Respublik•, neteis•tai išvežt• iš užsienio kilnojam•j• kultūros vertybi• ir kit• kultūros objekt• 
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gr•žinim•.
2. Šio •statymo nuostatos suderintos su Europos S•jungos teis•s aktais, nurodytais šio •statymo priede.
 
 
2 straipsnis. Pagrindin•s šio •statymo s•vokos
1. Antikvariniai daiktai – visi prieš 50 met• ir anks•iau sukurti kilnojamieji žmogaus veiklos medžiaginiai kūriniai ir kiti 
kilnojamieji daiktai ar j• dalys, nesvarbu, kokia j• kultūrin• vert•.
2. Kilnojamosios kultūros vertyb•s – pagal paskirt• ir prigimt• kilnojamieji žmogaus veiklos medžiaginiai kūriniai ir kiti 
kilnojamieji daiktai, turintys kultūrin• vert• ir •traukti • valstybin• kilnojam•j• kultūros vertybi• apskait•. 
3. Kilnojamosios kultūros vertyb•s apsaugos reglamentas – dokumentas, nustatantis saugojimo, priežiūros ir naudojimo 
reikalavimus konkre•iai kilnojamajai kultūros vertybei. 
4. Kilnojamosios kultūros vertyb•s pasas – dokumentas, kuriame •rašomi pagrindiniai duomenys apie kilnojam•j• kultūros vertyb•, 
kultūros ministro •sakymo •rašyti vertyb• • Kultūros vertybi• registr• išrašas, fotonuotraukos ar (ir) kita vizualin• medžiaga, 
informacija apie atliktus restauravimo ir konservavimo darbus, buvimo vietos ir savinink• pasikeitimus.
5. Kilnojam•j• kultūros vertybi• apsauga – visuma technini• ir organizacini• priemoni•, kuriomis siekiama kilnojam•sias kultūros 
vertybes išsaugoti dabartinei ir ateities kartoms.
6. Konservavimas – tyrimais pagr•sti veiksmai, kuri• tikslas – sustabdyti naikinant• ar žaling• poveik• kilnojamajai kultūros vertybei 
ir sutvirtinti autentiškumo požymius, apsaugoti kilnojam•j• kultūros vertyb• nuo savaiminio gedimo.
7. Kultūrin• vert• – kilnojamojo daikto ar jo dalies savyb•, vertinga etniniu, archeologiniu, istoriniu, meniniu, moksliniu, techniniu, 
religiniu, estetiniu, memorialiniu ar kitu požiūriu.
8. Kultūros objektas – antikvarinis daiktas, kilnojamoji kultūros vertyb• ar kitas kilnojamasis daiktas, turintis kultūrin• vert•.
9. Kultūros paminklas – kilnojamoji kultūros vertyb•, •rašyta • Kultūros vertybi• registr•, turinti ypating• kultūrin• vert•, šio 
•statymo nustatyta tvarka paskelbta kultūros paminklu.
10. Neteis•tai iš Lietuvos Respublikos ar užsienio valstyb•s teritorijos išvežtos kilnojamosios kultūros vertyb•s ar kiti kultūros 
objektai – kilnojamosios kultūros vertyb•s ar kiti kultūros objektai, išvežti pažeidžiant Lietuvos Respublikos arba užsienio valstyb•s 
kilnojam•j• kultūros vertybi• ar kit• kultūros objekt• apsaug• reglamentuojan•ius teis•s aktus arba pasibaigus kilnojam•j• kultūros 
vertybi• ar kit• kultūros objekt• teis•to laikino išvežimo laikotarpiui, negr•žinti • Lietuvos Respublik• arba užsienio valstyb• arba 
išvežti pažeidus kitus teis•s akt• nustatytus reikalavimus.
11. Restauravimas – tyrimais pagr•sti veiksmai, kuri• tikslas – atskleisti kultūrin• vert• pašalinant pažeidimus, gedimus, 
užkonservuojant ir atkuriant trūkstamas dalis. 
12. Valstybin• kilnojam•j• kultūros vertybi• apskaita – kilnojamojo daikto, turin•io kultūrin• vert•, •rašymas • Kultūros vertybi• 
registr•, • muziej•, bibliotek•, kuri• steig•jai yra valstyb•s ar savivaldyb•s institucijos ir kiti viešieji juridiniai asmenys (toliau – 
muziejai, bibliotekos), ir Nacionalinio dokument• fondo apskaitos dokumentus, kultūros vertybi• duomen• tvarkymas ir saugojimas.
13. Kitos šio •statymo s•vokos atitinka Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos •statyme ir kituose teis•s aktuose vartojamas 
s•vokas.
 
3 straipsnis. Kultūros objektai
Kultūros objektai:
1) archeologiniai radiniai;
2) etnin•s kultūros medžiaginiai pavyzdžiai;
3) kilnojamieji daiktai, susij• su svarbiausiais istoriniais •vykiais, visuomen•s, kultūros, karo, sporto, religij• istorija, •žymi• žmoni• 
gyvenimu;
4) šaunamieji ir nešaunamieji ginklai;
5) vaizduojamosios ir taikomosios dail•s kūriniai;
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6) muzikos instrumentai;
7) inkunabulai ir rankraš•iai, žem•lapiai ir natos, knygos ir kiti leidiniai;
8) kilnojamieji daiktai, turintys numizmatin•, sfragistin•, heraldin• ar filatelin• vert•, faleristika, ordinai ir medaliai;
9) mokslo, technikos ar technologijos istorij• apibūdinantys kilnojamieji daiktai;
10) kolekcijos, rinkiniai, komplektai ar kitokie dariniai kaip visuma, nesvarbu, kokia atskir• dali• vert• ir rūšis; kolekcijos, 
reikšmingos paleontologiniu, zoologiniu, botaniniu ar anatominiu požiūriu;
11) menini•, istorini• ar religini• objekt• dalys;
12) fotografijos ir kino juostos, j• negatyvai;
13) dokumentai, sukurti ant bet kokio pagrindo;
14) antikvariniai daiktai.

 
 

ANTRASIS SKIRSNIS
KILNOJAM•J• KULTŪROS VERTYBI• APSAUGOS

ADMINISTRAVIMAS
 

4 straipsnis. Subjektai, vykdantys kilnojam•j• kultūros vertybi• apsaug•, ir j• funkcijos 
1. Valstybin•s kultūros paveldo komisijos kompetencij• kilnojam•j• kultūros vertybi• apsaugos srityje nustato Valstybin•s kultūros 
paveldo komisijos •statymas.
2. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija (toliau – Kultūros ministerija):
1) dalyvauja formuojant ir •gyvendinant kilnojam•j• kultūros vertybi• apsaugos politik•, atsižvelgdama • Valstybin•s kultūros paveldo 
komisijos teikiamus siūlymus; 
2) rengia •statym• ir kit• teis•s akt•, reglamentuojan•i• kilnojam•j• kultūros vertybi• apsaug•, projektus;
3) nustato siūlom• •rašyti • Kultūros vertybi• registr• kilnojam•j• daikt• vertinimo kriterijus, tvirtina kilnojamosios kultūros vertyb•s 
apsaugos reglamento ir kilnojamosios kultūros vertyb•s paso form•, taip pat ši• dokument• pildymo ir išdavimo taisykles;
4) Kilnojam•j• kultūros vertybi• restauratori• atestavimo komisijos teikimu restauratoriams suteikia kvalifikacines kategorijas;
5) tvirtina Restauravimo tarybos nuostatus ir jos sud•t•, Kilnojam•j• kultūros vertybi• restauratori• atestavimo komisijos nuostatus ir 
jos sud•t•, Kilnojam•j• kultūros vertybi• išvežimo tarybos nuostatus ir jos sud•t•, Kilnojam•j• kultūros vertybi• vertinimo komisijos 
nuostatus ir jos sud•t•;
6) nustato kilnojam•j• kultūros vertybi• (išskyrus Nacionalinio dokument• fondo dokumentus) apskaitos, saugojimo, konservavimo, 
restauravimo tvark•; 
7) dalyvauja formuojant neteis•tai iš Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybi• išvežt• kilnojam•j• kultūros vertybi• paieškos politik•, 
nustato paieškos darb• kryptis ir prioritetus; 
8) koordinuoja Lietuvai reikšming• kultūros objekt• užsienyje paiešk•, gr•žinim• ir pristatym• visuomenei;
9) skiria l•š• neleistoms išvežti iš Lietuvos Respublikos kilnojamosioms kultūros vertyb•ms ir antikvariniams daiktams išpirkti;
10) atlieka kitas šiame •statyme ir kituose teis•s aktuose nustatytas funkcijas.
3. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau – Kultūros paveldo departamentas):
1) •gyvendina valstybin• kilnojam•j• kultūros vertybi•, •rašyt• • Kultūros vertybi• registr•, apsaugos politik•;
2) rengia teis•s akt•, reglamentuojan•i• • Kultūros vertybi• registr• •rašyt• kilnojam•j• kultūros vertybi• apsaug•, projektus;
3) vykdo Kultūros vertybi• registro tvarkymo •staigos funkcijas;
4) rengia, tvirtina, pildo ir išduoda • Kultūros vertybi• registr• •rašyt• kilnojam•j• kultūros vertybi• pasus, kilnojam•j• kultūros 
vertybi• apsaugos reglamentus;
5) tikrina, kaip laikomasi • Kultūros vertybi• registr• •rašyt• kilnojam•j• kultūros vertybi• apsaugos reglamento;
6) kreipiasi • teism• apginti vieš•j• interes• d•l •rašyt• • Kultūros vertybi• registr• kilnojam•j• kultūros vertybi• pa•mimo visuomen•s 
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poreikiams, valstyb•s l•š•, skirt• • Kultūros vertybi• registr• •rašytoms kilnojamosioms kultūros vertyb•ms tirti, restauruoti ir 
konservuoti, išieškojimo, taip pat d•l atlyginimo žalos, padarytos d•l netinkamo • Kultūros vertybi• registr• •rašyt• kilnojam•j• 
kultūros vertybi• restauravimo ir konservavimo, netinkamo saugojimo ir naudojimo;
7) finansuoja kultūrin• vert• turin•i• kilnojam•j• daikt• •rašym• • Kultūros vertybi• registr•, • Kultūros vertybi• registr• •rašyt• 
kilnojam•j• kultūros vertybi•, taip pat vertyb•s, kuri yra viena iš nekilnojamojo kultūros paveldo statinio verting•j• savybi•, tyrimus, 
konservavim•, restauravim•, apsaugos priemoni• •rengim• ir pažinimo sklaid• iš Kultūros paveldo departamentui skiriam• valstyb•s 
biudžeto asignavim•. Ši• darb• ar j• dali• •gyvendinim• Kultūros paveldo departamentas gali pavesti pavaldžioms •staigoms, •mon•ms 
ir organizacijoms; 
8) išduoda leidimus išvežti iš Lietuvos Respublikos kilnojam•sias kultūros vertybes ir antikvarinius daiktus;
9) išduoda licencijas prekiauti antikvariniais daiktais;
10) kontroliuoja, kaip laikomasi prekybos antikvariniais daiktais taisykli•; 
11) kontroliuoja, kaip saugomos • Kultūros vertybi• registr• •rašytos kilnojamosios kultūros vertyb•s;
12) kontroliuoja, kaip laikomasi • Kultūros vertybi• registr• •rašyt• kilnojam•j• kultūros vertybi• restauravimo ir konservavimo 
tvarkos;
13) dalyvauja kilnojam•j• kultūros vertybi• ir antikvarini• daikt• pardavimo viešuose aukcionuose vertinimo komisij• darbe;
14) organizuoja Lietuvos Respublikoje dingusi• ar pavogt• kilnojam•j• kultūros vertybi• ir antikvarini• daikt• •kainojim•, antikvarini• 
daikt• kultūrin•s vert•s nustatym•, pavogt• ar neteis•tai iš Lietuvos Respublikos bei užsienio valstybi• išvežt• kilnojam•j• kultūros 
vertybi• •kainojim•;
15) organizuoja paveldim• antikvarini• meno kūrini•, meno kūrini•, kilnojam•j• kultūros vertybi• •kainojim•, kartu su Lietuvos 
prabavimo rūmais organizuoja paveld•t• antikvarini• tauri•j• metal• gamini• ir antikvarini• brangakmeni• •kainojim•, išduoda 
asmenims Valstybin•s mokes•i• inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finans• ministerijos nustatytos formos pažym• apie paveld•to 
turto vert•;
16) organizuoja ir finansuoja Lietuvai reikšming• kultūros objekt•, esan•i• užsienyje, paiešk• ir gr•žinim•, istorin•s apžvalgos 
rengim•, kaupia ir sistemina informacij• apie juos, organizuoja ir finansuoja leidini• apie Lietuvai reikšmingus kultūros objektus 
užsienyje leidim•;
17) Administracini• teis•s pažeidim• kodekso nustatytais atvejais surašo administracini• teis•s pažeidim• protokolus, pagal 
kompetencij• nagrin•ja administracini• teis•s pažeidim• bylas;
18) atlieka kitas šio •statymo ir kit• teis•s akt• nustatytas funkcijas.
4. Lietuvos archyv• departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb•s (toliau – Lietuvos archyv• departamentas) kompetencij• 
kilnojam•j• kultūros vertybi• – dokument• apsaugos srityje nustato Dokument• ir archyv• •statymas. 
5. Apskrities viršininko kompetencij• kilnojam•j• kultūros vertybi• apsaugos srityje nustato Apskrities valdymo •statymas.
6. Savivaldyb•s kilnojam•j• kultūros vertybi• apsaugos srityje:
1) atsako už savivaldybei nuosavyb•s teise priklausan•i• kilnojam•j• kultūros vertybi• apsaug•;
2) rengia, finansuoja ir •gyvendina savivaldybei nuosavyb•s teise priklausan•i• kilnojam•j• kultūros vertybi• tyrimo, konservavimo, 
restauravimo ir apsaugos priemoni• •rengimo programas;
3) pagal kompetencij• atlieka kituose •statymuose ir teis•s aktuose nustatytas funkcijas.

 
 

TRE•IASIS SKIRSNIS
KILNOJAM•J• KULTŪROS VERTYBI• APSKAITA

 
5 straipsnis. Valstybin• kilnojam•j• kultūros vertybi• apskaita
1. Šio •statymo 3 straipsnyje išvardyti kilnojamieji daiktai teis•s akt• nustatyta tvarka gali būti •traukiami • valstybin• kilnojam•j• 
kultūros vertybi• apskait•, kuri• sudaro:
1) muziej• ir bibliotek• kilnojam•j• kultūros vertybi• apskaitos dokumentai;
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2) Nacionalinio dokument• fondo apskaitos dokumentai;
3) Kultūros vertybi• registras.
2. Kilnojam•j• kultūros vertybi•, saugom• muziejuose ir bibliotekose, apskaitos tvark• nustato kultūros ministras.
3. Dokument•, kurie yra kilnojamosios kultūros vertyb•s ir priklauso Nacionaliniam dokument• fondui, apskait• ir saugojim• 
reglamentuoja Dokument• ir archyv• •statymas ir kiti teis•s aktai.
4. Kultūros vertybi• registras tvarkomas Valstyb•s registr• •statymo, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos •statymo, šio 
•statymo, Kultūros vertybi• registro nuostat•, kuriuos tvirtina Vyriausyb•, ir kit• teis•s akt• nustatyta tvarka. Vadovaujan•ioji Kultūros 
vertybi• registro tvarkymo •staiga yra Kultūros ministerija, o tvarkymo •staiga – Kultūros paveldo departamentas.
5. Jeigu kilnojamoji kultūros vertyb• negr•žinamai išvežama iš Lietuvos Respublikos pagal tarptautines sutartis šio •statymo 14 
straipsnyje nustatytais atvejais, iš valstybin•s apskaitos ji neišbraukiama, ta•iau jai nebetaikomi šio •statymo apsaugos reikalavimai, o 
duomenys apie j• saugomi duomen• baz•s archyve neterminuotai. 
 

6 straipsnis. Kilnojam•j• daikt•, turin•i• kultūrin• vert•, •rašymas • Kultūros vertybi• registr• ir kilnojam•j• 
kultūros vertybi• išbraukimas iš jo

1. Kultūros ministras, remdamasis Kilnojam•j• kultūros vertybi• vertinimo komisijos išvada, pritarus Valstybinei kultūros paveldo 
komisijai, priima sprendim• •rašyti • Kultūros vertybi• registr• arba išbraukti iš Kultūros vertybi• registro šio •statymo 3 straipsnyje 
išvardytus kilnojamuosius daiktus, atitinkan•ius Kultūros ministerijos nustatytus • Kultūros vertybi• registr• •rašom• kilnojam•j• 
daikt• vertinimo kriterijus. 
2. Išimties atvejais, kai gresia šio •statymo 3 straipsnyje nurodyto kilnojamojo daikto sunaikinimas ar kitoks jo praradimas, kultūros 
ministras turi teis• š• daikt• •rašyti • Kultūros vertybi• registr• nesilaikydamas šio straipsnio 1 dalies nustatytos tvarkos.
3. Kilnojam•j• daikt• •rašyti • Kultūros vertybi• registr• gali siūlyti savininkas, Valstybin• kultūros paveldo komisija, Kultūros 
ministerija, Kultūros paveldo departamentas, Lietuvos archyv• departamentas, apskrities viršininkas, savivaldyb•. Jeigu kilnojamasis 
daiktas ne•rašomas • Kultūros vertybi• registr•, kultūros ministras siūlym• pateikusiam asmeniui ar institucijai turi duoti motyvuot• 
atsakym•.
4. •rašytos • Kultūros vertybi• registr• kilnojamosios kultūros vertyb•s savininkui išduodamas kilnojamosios kultūros vertyb•s 
apsaugos reglamentas ir kilnojamosios kultūros vertyb•s pasas.
5. Kilnojamasis daiktas, nepriklausantis valstybei, gali būti •rašomas • Kultūros vertybi• registr• tik savininkui sutikus, išskyrus 
atvejus, kai išduodamas leidimas j• laikinai išvežti iš Lietuvos Respublikos arba jeigu gresia jo sunaikinimas ar kultūrin•s vert•s 
sumažinimas.
6. • Kultūros vertybi• registr• •rašytos kilnojamosios kultūros vertyb•s gali būti išbrauktos iš Kultūros vertybi• registro, jeigu jas 
•sigyja muziejai, bibliotekos, valstybin•s archyv• sistemos •staigos. Kilnojamoji kultūros vertyb• iš valstybin•s apskaitos 
neišbraukiama, ta•iau jai netaikomi šio •statymo apsaugos reikalavimai, jeigu Kilnojam•j• kultūros vertybi• vertinimo komisija 
nustato, kad kilnojamoji kultūros vertyb•:
1) sunyko ar buvo sunaikinta;
2) neturi arba neteko kultūrin•s vert•s.
7. Kultūros vertybi• registro duomenys yra vieši, išskyrus asmens duomenis. Kilnojamosios kultūros vertyb•s savininkas gali 
uždrausti skelbti esan•ios Kultūros vertybi• registre kilnojamosios kultūros vertyb•s adres•.
 

7 straipsnis. Juridini• asmen• kilnojam•j• daikt•, turin•i• kultūrin• vert•, s•rašai
1. Juridini• asmen•, išskyrus muziejus, bibliotekas ir valstybin•s archyv• sistemos •staigas, kilnojamieji daiktai, turintys kultūrin• 
vert• (vaizduojamosios ir taikomosios dail•s kūriniai, muzikos instrumentai ir kt.), •traukiami • t• juridini• asmen• apskait• atskirai. 
Šio turto •traukimo • apskait• tvark• nustato Kultūros ministerija, suderinusi su Finans• ministerija.
2. Kilnojam•j• kultūros vertybi• apsaugos funkcijas atliekantys subjektai turi teis• patikrinti kilnojam•j• daikt•, turin•i• kultūrin• vert•, 
s•rašus, juose •rašytus kilnojamuosius daiktus ir min•tus kilnojamuosius daiktus, turin•ius kultūrin• vert•, šio •statymo nustatyta 
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tvarka siūlyti •rašyti • Kultūros vertybi• registr•.
 

KETVIRTASIS SKIRSNIS
KILNOJAM•J• KULTŪROS VERTYBI•, •RAŠYT• • KULTŪROS VERTYBI• REGISTR•, SAUGOJIMAS

 
8 straipsnis. Kilnojam•j• kultūros vertybi• saugojimas
1. Kilnojam•sias kultūros vertybes saugo j• savininkai, valdytojai. Jie privalo laikytis kilnojam•j• kultūros vertybi• apsaugos 
reglament• reikalavim•.
2. Jeigu kilnojamosios kultūros vertyb•s savininkas arba valdytojas nesilaiko kilnojamosios kultūros vertyb•s apsaugos reglamente 
nustatyt• reikalavim•, Kultūros paveldo departamentas raštu •sp•ja j• ir nustato termin• šio reglamento reikalavimams •vykdyti. Jeigu 
kilnojamosios kultūros vertyb•s savininkas arba valdytojas iki nurodyto termino ne•vykdo šio reglamento reikalavim•, Kultūros 
paveldo departamentas turi teis• traukti administracin•n atsakomyb•n, o po pakartotinio reikalavimo ir jo ne•vykdymo, esant 
praradimo ar sunaikinimo gr•smei, – be išankstinio •sp•jimo teis•s akt• nustatyta tvarka inicijuoti kilnojamosios kultūros vertyb•s 
pa•mim• visuomen•s poreikiams iš savininko, teisingai jam atlyginant.
3. Kilnojamajai kultūros vertybei, esan•iai paskelbtame saugomu kultūros paveldo statinyje ir •rašytai nekilnojamosios kultūros 
vertyb•s pase bei Kultūros vertybi• registre kaip statinio vertingoji savyb•, taikomos šio •statymo ir Nekilnojamojo kultūros paveldo 
apsaugos •statymo nuostatos.
 
9 straipsnis. Kultūros paminklai
1. Kilnojam•sias kultūros vertybes, •rašytas • Kultūros vertybi• registr• ir turin•ias ypating• kultūrin• vert•, kultūros ministro 
siūlymu, pateiktu remiantis Kilnojam•j• kultūros vertybi• vertinimo komisijos išvadomis, pritarus Valstybinei kultūros paveldo 
komisijai, Vyriausyb• nutarimu skelbia kultūros paminklais.
2. Sprendimas d•l kilnojamosios kultūros vertyb•s paskelbimo kultūros paminklu gali būti panaikintas Vyriausyb•s nutarimu, 
laikantis šio straipsnio 1 dalyje nustatytos tvarkos.
 
10 straipsnis. Kompensavimas kilnojam•j• kultūros vertybi• savininkams 
• Kultūros vertybi• registr• •rašyt• kilnojam•j• kultūros vertybi• savininkams kompensuojama šioms vertyb•ms išsaugoti reikaling• 
tyrimo, konservavimo, restauravimo ir apsaugos priemoni• •rengimo darb• išlaid• dalis, jei ši• kilnojam•j• kultūros vertybi• savininkai 
arba valdytojai jas eksponuoja ar kitaip daro prieinamas visuomenei. Kompensavimo tvark• nustato Kultūros ministerija.
            

11 straipsnis. Kilnojam•j• kultūros vertybi• tyrimas, konservavimas ir restauravimas
1. Tirti, konservuoti ir restauruoti kilnojam•sias kultūros vertybes, taip pat vertyb•, kuri yra viena iš nekilnojamojo kultūros paveldo 
statinio verting•j• savybi•, ir dail•s nekilnojamojo kultūros paveldo objektus gali tik Kilnojam•j• kultūros vertybi• restauratori• 
atestavimo komisijos atestuoti restauratoriai, turintys atitinkamas kvalifikacines kategorijas. 
2. Restauravimo taryba tvirtina kilnojam•j• kultūros vertybi•, taip pat vertyb•s, kuri yra viena iš nekilnojamojo kultūros paveldo 
statinio verting•j• savybi•, ir dail•s nekilnojamojo kultūros paveldo objekt• tyrimo, konservavimo ir restauravimo programas, 
kontroliuoja darb• proces• ir kokyb• ir priima darb•. 
3. Kultūros ministerija nustato tyrimo, konservavimo ir restauravimo tvark•, o Kultūros paveldo departamentas kontroliuoja, kaip jos 
laikomasi.

 
PENKTASIS SKIRSNIS

KULTŪROS OBJEKT• SAVININK• IR VALDYTOJ• PASIKEITIMAS
 

12 straipsnis. Kilnojam•j• kultūros vertybi• ir kilnojam•j• daikt•, turin•i• kultūrin• vert•, nuosavyb•s ir 
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valdymo teisi• •gijimas
1. • Kultūros vertybi• registr• •rašytos kilnojamosios kultūros vertyb•s savininkas, nor•damas j• parduoti ar kitaip perduoti, privalo 
•sp•ti būsim• savinink• arba valdytoj• apie šios vertyb•s status• ir kilnojamosios kultūros vertyb•s apsaugos reglamento reikalavimus. 
Sudar•s sandor•, kilnojamosios kultūros vertyb•s buv•s savininkas per 15 dien• privalo raštu informuoti Kultūros paveldo 
departament• apie savininko arba valdytojo pasikeitim•. Buv•s savininkas perduoda naujajam savininkui kilnojamosios kultūros 
vertyb•s pas• ir kilnojamosios kultūros vertyb•s apsaugos reglament•, o valdytojui – min•t• dokument• kopijas. Perdavimo metu 
buv•s savininkas ir naujasis savininkas arba valdytojas surašo kilnojamosios kultūros vertyb•s būkl•s •vertinimo akt•.
2. Sudar•s sandor• arba •statym• nustatytais kitais pagrindais •gij•s nuosavyb•s teis•, naujasis kilnojamosios kultūros vertyb•s 
savininkas per 15 dien• privalo pateikti Kultūros paveldo departamentui kilnojamosios kultūros vertyb•s nuosavyb• patvirtinan•ius 
dokumentus, būkl•s •vertinimo akt• ir kilnojamosios kultūros vertyb•s pas•. 
3. Kultūros paveldo departamentas •rašo • kilnojamosios kultūros vertyb•s pas• nauj•j• savinink• ir jam išduoda šios vertyb•s 
apsaugos reglament•.
4. Visi žem•je, jos paviršiuje, vandenyje, pastatuose bei statiniuose arba j• dalyse rasti šio •statymo 3 straipsnyje nurodyti kilnojamieji 
daiktai, turintys kultūrin• vert•, kuri• savininkas arba valdytojas negali būti nustatytas arba pagal •statym• yra netek•s teis•s • juos, 
pereina valstyb•s nuosavyb•n. Asmeniui, radusiam ir perdavusiam šio •statymo 3 straipsnyje nurodytus kilnojamuosius daiktus, 
Lietuvos Respublikos teis•s akt• nustatyta tvarka išmokamas atlyginimas.
 
13 straipsnis. Prekyba antikvariniais daiktais
1. Juridinis asmuo, norintis gauti licencij• prekiauti antikvariniais daiktais, steigimo dokumentuose turi nurodyti ši• veiklos rūš• ir 
tur•ti šiai veiklos rūšiai tinkamas patalpas. Prekiauti antikvariniais daiktais galima tik gavus Kultūros paveldo departamento išduot• 
licencij•. Licencij• išdavimo tvark• nustato Vyriausyb•.
2. Prekybos antikvariniais daiktais taisykles nustato Vyriausyb•.
3. Kultūros paveldo departamentas turi teis• 15 dien• sustabdyti antikvarinio daikto pardavim•, jeigu kyla •tarimas d•l jo pardavimo 
teis•tumo arba svarbos Lietuvos kultūros paveldui. Jeigu per 15 dien• Kilnojam•j• kultūros vertybi• vertinimo komisija nustato, kad 
antikvarinis daiktas yra svarbus Lietuvos kultūros paveldui, jis gali būti valstyb•s išperkamas arba savininkui sutikus •rašomas • 
Kultūros vertybi• registr•.
4. Muziejams, bibliotekoms, kuri• steig•jos yra valstyb•s ar savivaldyb•s institucijos, ir valstybin•s archyv• sistemos •staigoms 
Prekybos antikvariniais daiktais taisykli• nustatyta tvarka suteikiama pirmumo teis• •sigyti • Kultūros vertybi• registr• •rašytas 
kilnojam•sias kultūros vertybes iš juridini• asmen•, prekiaujan•i• antikvariniais daiktais.
5. Prekyba kilnojamosiomis kultūros vertyb•mis ir antikvariniais daiktais gali būti vykdoma aukcionuose. Juridiniai asmenys, 
norintys rengti kilnojam•j• kultūros vertybi• ir antikvarini• daikt• aukcionus, turi būti registruoti Lietuvos Respublikoje ir turi 
nurodyti savo steigimo dokumentuose ši• veiklos rūš•. Aukcionai vykdomi Vyriausyb•s ar jos •galiotos institucijos nustatyta tvarka.
 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS
KILNOJAM•J• KULTŪROS VERTYBI• IR ANTIKVARINI• DAIKT• IŠVEŽIMAS IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS IR 

•VEŽIMAS • LIETUVOS RESPUBLIK•
 

14 straipsnis. Kilnojam•j• kultūros vertybi• ir antikvarini• daikt• išvežimas iš Lietuvos Respublikos
1. Vyriausyb• nustato Kilnojam•j• kultūros vertybi• ir antikvarini• daikt• išvežimo iš Lietuvos Respublikos tvark•.
2. Kilnojamosios kultūros vertyb•s ir antikvariniai daiktai, •rašyti • Vyriausyb•s patvirtint• s•raš•, gali būti išvežami tik turint leidim•. 
Leidim• išduoda Kultūros paveldo departamentas. Ši• kilnojam•j• kultūros vertybi•, išskyrus vertybes, •trauktas • muziej• ir bibliotek• 
kilnojam•j• kultūros vertybi• apskaitos dokumentus, ir antikvarini• daikt• •kainojimui bei antikvarini• daikt• kultūrinei vertei nustatyti 
ir išvadoms d•l leidim• juos išvežti išdavimo pateikti sudaroma Kilnojam•j• kultūros vertybi• išvežimo taryba. Sprendimas d•l 
leidimo išvežti turi būti priimtas per 15 darbo dien• nuo rašytinio prašymo pateikimo dienos. Vyriausyb•s nustatyta tvarka terminas 
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gali būti prat•stas iki 30 darbo dien•.
3. Jeigu Kilnojam•j• kultūros vertybi• išvežimo taryba nustato, kad norimas išvežti kilnojamasis daiktas yra antikvarinis daiktas, 
kurio nebuvimas Lietuvoje nuskurdint• Lietuvos kultūros paveld•, leidimas negr•žinamai išvežti š• antikvarin• daikt• neišduodamas. 
Šiuo atveju antikvarinis daiktas, turintis kultūrin• vert•, savininkui sutikus gali būti siūlomas •rašyti • Kultūros vertybi• registr• arba 
Vyriausyb•s nustatyta tvarka per vienus metus valstyb•s išperkamas. Jeigu Kilnojam•j• kultūros vertybi• išvežimo taryba nustato, kad 
norimas išvežti antikvarinis daiktas yra nereikšmingas Lietuvos kultūros paveldui, savininko prašymu išduodamas leidimas š• 
antikvarin• daikt• išvežti negr•žinamai.
4. Dokument• išvežimo iš Lietuvos Respublikos tvark• nustato Dokument• ir archyv• •statymas. 
5. • Kultūros vertybi• registr• •rašyt• arba muziejuje ar bibliotekoje saugom• kilnojam•j• kultūros vertyb• iš Lietuvos Respublikos 
negr•žinamai išvežti draudžiama. Ji gali būti išvežta tik laikinai (iš Europos Bendrijos muit• teritorijos – iki 3 met•, • kitas Europos 
S•jungos valstybes nares – pareišk•jo nurodytam laikui, bet ne ilgesniam kaip 3 metai), turint Kultūros paveldo departamento išduot• 
leidim•. Kultūros paveldo departamentas, gav•s rašytin• motyvuot• prašym• d•l šio termino prat•simo, turi teis• j• prat•sti iki 12 
m•nesi•.
6. Negr•žinamai išvežti iš Lietuvos Respublikos kilnojam•j• kultūros vertyb• galima tik pagal tarptautines sutartis kilnojam•j• 
kultūros vertybi• main• atveju, kai Kilnojam•j• kultūros vertybi• vertinimo komisija nustato, kad mainais gaunama kilnojamoji 
kultūros vertyb• yra ne mažiau reikšminga Lietuvos kultūrai negu atiduodama kilnojamoji kultūros vertyb•.
7. • Kultūros vertybi• registr• •rašyti arba muziejuje ar bibliotekoje saugomi ypatingi rankraštiniai religiniai tekstai (toros), perrašin•ti 
išimtinai apeig• paskir•iai ir tapatinami su apeiga, Vyriausybei pri•mus atitinkam• nutarim•, gali būti negr•žinamai išvežti iš Lietuvos 
Respublikos apeig• tikslams.
 

15 straipsnis. Lietuvos Respublikos Vyriausyb•s ar jos •galiotos institucijos rašytinis •sipareigojimas 
atlyginti nuostolius

Laikinai •vežant užsienio valstybi• kilnojam•sias kultūros vertybes parodoms Lietuvos Respublikos Vyriausyb• ar jos •galiota 
institucija Vyriausyb•s nustatyta tvarka gali priimti rašytin• •sipareigojim• skirti l•š• valstyb•s ar savivaldyb•s •steigtai biudžetinei 
•staigai, veikian•iai pagal Muziej• •statym•, Bibliotek• •statym• ar Dokument• ir archyv• •statym•, atlyginti kilnojamosios kultūros 
vertyb•s savininko patirtiems pagr•stiems nuostoliams, atsiradusiems d•l parod• metu (organizuojant parodas) kilnojam•j• kultūros 
vertybi• sužalojimo arba netekimo.

 
SEPTINTASIS SKIRSNIS

NETEIS•TAI IŠVEŽT• IŠ UŽSIENIO KILNOJAM•J• KULTŪROS VERTYBI• IR KIT• KULTŪROS OBJEKT• 
GR•ŽINIMAS

 
16 straipsnis. Kilnojam•j• kultūros vertybi• gr•žinimas Europos S•jungos valstyb•ms nar•ms

1. Neteis•tai išvežt• iš Europos S•jungos valstyb•s nar•s teritorijos kilnojam•j• kultūros vertybi• gr•žinimo tvark• nustato Lietuvos 
Respublikos Vyriausyb•.
2. Neteis•tai iš Europos S•jungos valstybi• nari• išvežtos • Lietuvos Respublik• kilnojamosios kultūros vertyb•s gr•žinamos tai 
valstybei, kuri kreipiasi d•l j• gr•žinimo, kai Lietuvos Respublikos teismas priima atitinkam• sprendim•. Prašan•ioji valstyb• ieškin• 
teismui gali pareikšti pra•jus ne daugiau kaip 30 met• nuo kilnojamosios kultūros vertyb•s neteis•to išvežimo iš besikreipian•ios 
Europos S•jungos valstyb•s nar•s teritorijos. 
3. Ieškinys d•l gr•žinimo gali būti pareikštas Lietuvos Respublikos teismui ne v•liau kaip per vienus metus nuo tos dienos, kai 
besikreipianti Europos S•jungos valstyb• nar• nustat• kilnojam•j• kultūros vertybi• buvimo viet•, j• savinink• arba valdytoj•. 
Prašan•ioji valstyb•, kuri kreipiasi d•l kilnojamosios kultūros vertyb•s gr•žinimo, kartu su ieškiniu turi pateikti:
1) dokument•, kuriame aprašomas daiktas ir kuriame konstatuojama, kad tai yra kilnojamoji kultūros vertyb•;
2) prašan•iosios valstyb•s nar•s kompetenting• valdžios institucij• pareiškim•, kad ši kilnojamoji kultūros vertyb• buvo neteis•tai 
išvežta iš jos teritorijos;
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3) dokument• (informacij•), patvirtinant• kilnojamosios kultūros vertyb•s buvimo viet•, savinink• ar valdytoj•.
4. Valstyb•s nar•s ieškinys d•l kilnojam•j• kultūros vertybi• gr•žinimo gali būti reiškiamas pra•jus ne daugiau kaip 75 metams nuo 
kilnojamosios kultūros vertyb•s neteis•to išvežimo iš besikreipian•ios Europos S•jungos valstyb•s nar•s teritorijos tais atvejais, kai 
Europos S•jungos valstyb•se nar•se kilnojamosios kultūros vertyb•s sudaro neatskiriam• valstybei narei, valstyb•s nar•s vietinei ar 
regioninei valdžios institucijai, pagal tos valstyb•s nar•s teis•s aktus laikomai viešuoju juridiniu asmeniu, kurio dalyv• yra valstyb• 
arba vietin• ar regionin• valdžios institucija, arba yra j• finansuojama, nuosavyb•s teise priklausan•i• kolekcij•, •traukt• • muziej•, 
valstybin•s archyv• sistemos •staig• arba bibliotek• saugom• kolekcij• apskaitos dokumentus, dal• arba yra religin•s kilnojamosios 
kultūros vertyb•s, kurioms taikomos ypatingos apsaugos nuostatos pagal atitinkamus Europos S•jungos valstyb•s nar•s •statymus.
 
17 straipsnis. Kultūros objekt• gr•žinimas kitoms užsienio valstyb•ms
Valstyb•ms ne Europos S•jungos nar•ms kultūros objektai, esantys Lietuvos Respublikoje, gr•žinami Lietuvos Respublikos •statym• 
nustatyta tvarka, jeigu kitaip nenustato tarptautin•s sutartys, kuri• šalys yra Lietuvos Respublika ir besikreipianti užsienio valstyb•.
 
18 straipsnis. Lietuvos Respublikos •galiota institucija
1. Kultūros ministerija yra Lietuvos Respublikos •galiota institucija, priimanti šio •statymo 16 ir 17 straipsniuose nurodyt• užsienio 
valstybi• prašymus d•l neteis•tai išvežt• kilnojam•j• kultūros vertybi• ir kit• kultūros objekt• gr•žinimo.
2. Kultūros ministerija, išskyrus atvejus, kai Lietuvos Respublikos •statymai ar tarptautin•s sutartys, kuri• šalys yra Lietuvos 
Respublika ir besikreipianti užsienio valstyb•, nustato kitaip:
1) imasi reikiam• priemoni•, kad neteis•tai išvežta kilnojamoji kultūros vertyb• būt• rasta ir nustatytas jos savininkas arba valdytojas;
2) praneša suinteresuotoms valstyb•ms apie Lietuvos Respublikos teritorijoje rast• kilnojam•j• kultūros vertyb•, jei yra pagrindas 
manyti, kad ji buvo neteis•tai išvežta iš užsienio valstyb•s teritorijos;
3) imasi reikiam• priemoni•, kad neteis•tai išvežta kilnojamoji kultūros vertyb• būt• išsaugota fiziškai;
4) sudaro s•lygas prašan•ios užsienio valstyb•s kompetentingoms valdžios institucijoms patikrinti, ar atitinkamas kilnojamasis daiktas 
yra kilnojamoji kultūros vertyb•;
5) bendradarbiauja su prašan•i•ja užsienio valstybe kilnojam•j• kultūros vertybi• gr•žinimo klausimais.
3. Kultūros ministerija turi teis• iš užsienio valstyb•s reikalauti kompensacijos už gr•žinamas užsienio valstybei kilnojam•sias 
kultūros vertybes, •trauktas • muziej•, bibliotek• ir Nacionalinio dokument• fondo apskaitos dokumentus. 
4. Kultūros ministerija kreipiasi su prašymu • užsienio valstyb•s •galiot• institucij• d•l neteis•tai iš Lietuvos Respublikos teritorijos 
išvežt• kilnojam•j• kultūros vertybi• ir kit• kultūros objekt• gr•žinimo ir rūpinasi j• susigr•žinimu.

 
 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 
19 straipsnis. Atsakomyb• už •statymo pažeidim•
Asmenys, pažeid• š• •statym•, atsako Lietuvos Respublikos •statym• nustatyta tvarka.
 
                                                                                                Lietuvos Respublikos 
                                                                                                kilnojam•j• kultūros
                                                                                                vertybi• apsaugos •statymo 
                                                                                                priedas 

 
•GYVENDINAMI EUROPOS S•JUNGOS TEIS•S AKTAI

 
1. 1993 m. kovo 15 d. Tarybos direktyva 93/7/EEB d•l neteis•tai iš valstyb•s nar•s teritorijos išvežt• kultūros objekt• gr•žinimo (OL 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_e?p_id=324512 (9 of 10)23/02/2009 10:27:44

DISCLAIMER: As Member States provide national legislations, hyperlinks and explanatory notes (if any), UNESCO does not guarantee their accuracy, nor their up-dating on 
this web site, and is not liable for any incorrect information. COPYRIGHT: All rights reserved.This information may be used only for research, educational, legal and non-

commercial purposes, with acknowledgement of UNESCO Cultural Heritage Laws Database as the source (© UNESCO). 

 



Lietuvos Respublikos Seimas - Document Text

2004 m. specialusis leidimas, 2 skyrius, 4 tomas, p. 399) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2001 m. birželio 5 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/38/EB (OL 2004 m. specialusis leidimas, 2 skyrius, 12 tomas, p. 40).“
 
2 straipsnis. •statymo •sigaliojimas
1. Šis •statymas •sigalioja 2009 m. liepos 1 d.     
2. Vyriausyb• ar jos •galiotos institucijos iki šio •statymo •sigaliojimo parengia ir patvirtina šiam •statymui •gyvendinti reikalingus 
teis•s aktus.
3. Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas iki šio •statymo •sigaliojimo parengia ir patvirtina šiam •statymui 
•gyvendinti reikalingus teis•s aktus.
 
Skelbiu š• Lietuvos Respublikos Seimo priimt• •statym•.
 
 
 
 
 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                        VALDAS ADAMKUS
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