1. Ar parduodamas antikvarinis daiktas nėra
sukurtas (pagamintas) iki 1800 metų.
2. Ar antikvarinis daiktas įrašytas į Kultūros
vertybių registrą.
Jei antikvarinis daiktas atitinka vieną iš
šių kriterijų, parduoti tokį daiktą galima tik
turint Departamento išduotą licenciją. Šie
reikalavimai taikomi ir parduodant antikvarinius
daiktus elektroninėmis priemonėmis.

KUR IR Į KĄ KREIPTIS
NORINT GAUTI LICENCIJĄ
PREKIAUTI ANTIKVARINIAIS
DAIKTAIS?
Licenciją prekiauti antikvariniais daiktais išduoda Departamentas Vyriausybės nustatyta licencijų išdavimo tvarka per 3 darbo dienas nuo tinkamai įforminto prašymo dėl licencijos prekiauti
antikvariniais daiktais išdavimo. Ūkio subjektas,
norintis gauti licenciją prekiauti antikvariniais
daiktais, Departamentui pateikia prašymą, kuriame nurodo:

KOKS DAIKTAS YRA
LAIKOMAS ANTIKVARINIU?
Pagal Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos
įstatymo 2 straipsnio 1 dalį, antikvariniais daiktais laikomi visi prieš 50 metų ir anksčiau sukurti
kilnojamieji žmogaus veiklos medžiaginiai kūriniai ir kiti kilnojamieji daiktai ar jų dalys, nesvarbu, kokia jų kultūrinė vertė.

KĄ TURIU ŽINOTI PIRKDAMAS /
PARDUODAMAS ANTIKVARINĮ DAIKTĄ?
Prieš parduodant antikvarinį daiktą, būtina pačiam nustatyti ar pasikonsultuoti su Kultūros paveldo departamento (toliau – Departamentas)
darbuotojais:

› jei tai fizinis asmuo: asmens vardą ir pavardę, gyvenamąją vietą, asmens kodą ir teisinę
formą (pvz. Individualios veiklos kopija);
› jei tai juridinis asmuo: įmonės pavadinimą,
kodą ir teisinę formą, buveinę ir kontaktinius
duomenis, juridinio asmens vardu turinčio teisę
veikti asmens vardą ir pavardę; kartu su prašymu išduoti licenciją prekiauti antikvariniais
daiktais pateikiama juridinio asmens steigimo
dokumentų kopija.
Jeigu į tinkamai įformintą prašymą dėl licencijos prekiauti antikvariniais daiktais išdavimo
neatsakoma per 3 darbo dienas nuo prašymo
gavimo Kultūros paveldo departamente dienos
ir nepateikiamas rašytinis motyvuotas atsisakymas išduoti licenciją prekiauti antikvariniais
daiktais, laikoma, kad licencija prekiauti antikvariniais daiktais yra išduota.

Į KĄ TURIU ATKREIPTI DĖMESĮ,
NORĖDAMAS IŠVEŽTI ANTIKVARINĮ
DAIKTĄ Į UŽSIENĮ?
Išvežant iš Lietuvos Respublikos kilnojamąsias
kultūros vertybes ir antikvarinius daiktus (toliau – kultūros objektai), patenkančius į Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 9 d.
nutarimu Nr. 1424 patvirtintą „Kilnojamosios
kultūros vertybės ir antikvariniai daiktai, kuriuos išvežant iš Lietuvos Respublikos būtina
turėti Kultūros paveldo departamento leidimą,
sąrašą“, reikia gauti Departamento leidimą.
Tuo tikslu, Departamentui per Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinę sistemą
(KPEPIS) pateikiami:
› prašymas išduoti leidimą išvežti (išsiųsti)
iš Lietuvos Respublikos kilnojamąsias kultūros
vertybes ir antikvarinius daiktus;
› turimus dokumentus apie išvežamus kultūros objektus (ekspertų įvertinimus, sąskaitas
faktūras, kitus nuosavybės teisę ar įsigijimą patvirtinančius dokumentus);
› notaro patvirtintą įgaliojimą (jeigu pareiškėjas pateikia dokumentus per atstovą);
› išvežamų kultūros objektų nuotraukas.
Patys kultūros objektai atvežami į Kontrolės skyriaus patalpas (105 kab. Šnipiškių g. 3,
Vilnius). Smulkesnė informacija teikiama tel.
(85) 272 4005.

KOKIA ATSAKOMYBĖ GRESIA UŽ
PREKYBOS ANTIKVARINIAIS DAIKTAIS
TAISYKLIŲ PAŽEIDIMUS, NELEGALIĄ
PREKYBĄ ANTIKVARINIAIS DAIKTAIS?
Pagal Lietuvos Respublikos administracinių
nusižengimų kodeksą, Prekybos antikvariniais
daiktais taisyklių pažeidimas užtraukia baudą fiziniams asmenims – nuo 140 iki 300 eurų; juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems
asmenims – nuo 300 iki 560 eurų. Pakartotinai

padarytas nusižengimas užtraukia baudą fiziniams asmenims – nuo 300 iki 560 eurų, juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems
asmenims – nuo 560 iki 1200 eurų. Už prekybos antikvariniais daiktais taisyklių pažeidimus
visais atvejais taikomas antikvarinių daiktų,
kuriais prekiauti draudžiama pagal teisės aktus,
konfiskavimas.
Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 202 straipsnį, tas, kas versliškai ar stambiu mastu ėmėsi ūkinės, komercinės, finansinės
ar profesinės veiklos neturėdamas licencijos
(leidimo) veiklai, kuriai ji (jis) reikalinga, ar kitokiu neteisėtu būdu, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba
laisvės atėmimu iki ketverių metų.

KUR IR Į KĄ TURĖČIAU KREIPTIS
PASTEBĖJĘS GALIMAI NELEGALIOS
PREKYBOS ANTIKVARINIAIS DAIKTAIS
ATVEJUS?
Pagal Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos
įstatymą, Departamentas kontroliuoja, kaip
laikomasi prekybos antikvariniais daiktais taisyklių. Pastebėjus galimus prekybos antikvariniais daiktais taisyklių pažeidimus ar nelegalios
prekybos antikvariniais daiktais atvejus, galima kreiptis į Departamento Kontrolės skyrių
(85 273 42 34) arba Departamento teritorinius
padalinius. Kontaktai nurodyti Departamento
internetinėje svetainėje adresu www.kpd.lt

