






































 

 

 

 

 

VALSTYBĖS ĮMONĖS “LIETUVOS PRABAVIMO RŪMAI”  

2013 METŲ VEIKLOS 

ATASKAITA 

2014-02-12 
 

 

 Valstybės įmonė „Lietuvos prabavimo rūmai“ įregistruota Juridinių asmenų 

registre, registro Nr.003702. Juridinio asmens kodas 152035320, registravimo pažymėjimas 

išduotas 2004 m. rugsėjo 16 d. 

 Buveinė – M.K.Čiurlionio g. 65, LT 66164 Druskininkai. 

            Įmonės filialai: 

            Vilniuje – Žirmūnų g. 70, Kaune – Daukanto g. 4, Klaipėdoje – Tomo g. 20.  Nuo 

2013-11-18 buvo nutraukta įmonės Šiaulių filialo, Tilžės g.139, Šiauliai veikla. 

            Filialai neūkiskaitiniai, apskaita – centralizuota. 

Finansiniai metai prasidėjo 2013 m. sausio 1 d., baigėsi – 2013 m. gruodžio 31 d. 

Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija –– Lietuvos 

Respublikos finansų ministerija.  

 

Veiklos juridinis pagrindas 

 

1. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymas (Žin., 2004,            

Nr. 4-24). 

2. Lietuvos Respublikos tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinės priežiūros 

įstatymas (Žin., 1995, Nr.61-1528; 1998, Nr.44-1197; 2005, Nr.31-972; 2010, Nr.13-625). 

3. Lietuvos Respublikos įstatymas dėl tauriųjų metalų gaminių kontrolės ir prabavimo 

konvencijos ir jos priedų ratifikavimo (Žin., 2004 Nr.78-2708). 

4. Lietuvos Respublikos įstatymas dėl tauriųjų metalų gaminių kontrolės ir prabavimo 

konvencijos, pasirašytos 1972 m. lapkričio 15 d. Vienoje, pakeitimų ratifikavimo (Žin., 2009, 

Nr. 144-6344). 

5. Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos 

įstatymas (Žin., 1997, Nr. 64-1502; 2008, Nr. 10-335; 2009, Nr. 153-6897). 

6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 3 d. nutarimas Nr. 1077 “Dėl 

užsienio ūkio subjektų laikinai įvežamų į Lietuvos Respubliką perdirbti tauriųjų metalų ir jų 

gaminių grąžinimo į užsienį tvarkos, tauriųjų metalų gaminių ir brangakmenių prabavimo, 

įspaudavimo ir kitų paslaugų tarifų (Žin., 1998, Nr.79-2238; 2004, Nr.69-2419). 

7. Lietuvos Respublikos finansų ministro 1999-06-04 įsakymas Nr.146 “Dėl ūkio 

subjektų, užsiimančių komercine-ūkine veikla, susijusia su tauriaisiais metalais ir 

brangakmeniais, veiklos reglamentavimo” (Žin., 1999, Nr. 54-1745; 2004, Nr. 26-823; 2005, 

Nr. 119-4307; 2006, Nr. 118-4523; 2009, Nr. 79-3300; 2012, Nr.124-6258). 

8. Valstybės įmonės “Lietuvos prabavimo rūmai” įstatai, patvirtinti Lietuvos 

Respublikos finansų ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-421 ir    2014 m. 

sausio 10 d. įsakymu Nr. 1K-009. 
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9.  2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB dėl 

finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui                    

(OL 2005, L 309, p. 15);  

10. 2002 m. gruodžio 20 d. Europos Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2368/2002, 

įgyvendinančiu Kimberley proceso sertifikavimo schemą dėl tarptautinės prekybos 

neapdorotais deimantais; 

11. 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 

1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų 

(REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 

1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą 

(EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769EEB ir Komisijos direktyvas 91/155EEB, 

93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB. 

 

Pagrindinė veikla 

 

Pagrindinė VĮ „Lietuvos prabavimo rūmai“  veikla - tauriųjų metalų ir brangakmenių 

valstybinė priežiūra, kurios tikslas - ginti tauriųjų  metalų  ir brangakmenių vartotojų teises, 

saugoti jų bei valstybės interesus gaminant, perdirbant, superkant, realizuojant, naudojant, 

saugant ir pervežant, taip pat išvežant ir įvežant tauriuosius metalus bei brangakmenius. VĮ 

„Lietuvos prabavimo rūmai“: 

- atlieka tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminių kokybės patikrinimą prieš 

patenkant jiems į  rinką, ženklina juos Lietuvos valstybiniu kontroliniu prabavimo ženklu ir 

atitinkamu prabos ženklu; 

- vykdo tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminių rinkos priežiūrą, kontroliuoja, kaip 

ūkio subjektai laikosi tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinę priežiūrą 

reglamentuojančių teisės aktų; 

- tvarko ūkio subjektų, užsiimančių su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais 

susijusia veikla, žinybinį veiklos registrą, išduoda Pažymėjimus apie įregistravimą, 

registruoja atsakomybės ženklus; 

- atlieka Lietuvos valstybinio kontrolinio prabavimo ženklo, Bendrojo kontrolės 

ženklo ekspertizę, atlieka tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminių, tame tarpe konfiskuotų, 

ekspertizes, nustato jų vertę. 

   

Įmonės klientai ir pagrindinės jų grupės 

 

Įmonė teikia paslaugas ūkio subjektams, užsiimantiems komercine-ūkine veikla, 

susijusia su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais: tauriųjų metalų dirbinių gamintojams, 

importuotojams, prekybininkams o taip pat fiziniams asmenims bei valstybės institucijoms. 

Konkurenciją įmonei sudaro kitų EEE valstybių prabavimo priežiūros institucijos 

(daugiausiai - Lenkijos).  

 

Paslaugų tarifai 

 

VĮ „Lietuvos prabavimo rūmai“ teikiamų prabavimo, įspaudavimo bei kokybės 

pažymėjimų išdavimo ir kitų paslaugų tarifus nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
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1998 m. rugsėjo 3 d. nutarimas Nr. 1077 “Dėl užsienio ūkio subjektų laikinai įvežamų į 

Lietuvos Respubliką perdirbti tauriųjų metalų ir jų gaminių grąžinimo į užsienį tvarkos, 

tauriųjų metalų gaminių ir brangakmenių prabavimo, įspaudavimo ir kitų paslaugų tarifų”.  

Atsižvelgus į išaugusias žaliavų, paslaugų, ir mokesčių sąnaudas, 2013 m. vasario 

mėn. buvo kreiptasi į Lietuvos Respublikos finansų ministeriją su pasiūlymais įmonės 

teikiamų paslaugų tarifams pakeisti. 

 

Įmonės savininko kapitalas   

 

Įmonės savininko kapitalas – 7 347 025 Lt (septyni milijonai trys šimtai 

keturiasdešimt septyni tūkstančiai dvidešimt penki litai).  

Nuosavas kapitalas 2013 m. gruodžio 31 d. – 11 993 285 Lt (vienuolika milijonų 

devyni  šimtai devyniasdešimt trys tūkstančiai du šimtai aštuoniasdešimt penki litai).  

 

Įmonės turtas 

 

Įmonės turtas 2013 m. gruodžio mėn. 31 dienai sudarė 12 174 615 Lt (dvylika 

milijonų vienas šimtas septyniasdešimt keturis tūkstančius šešis šimtus penkiolika litų). Tame 

tarpe ilgalaikio turto vertė – 4 205 888  Lt (keturi milijonai du šimtai penki tūkstančiai 

aštuoni šimtai aštuoniasdešimt aštuoni litai), trumpalaikio turto vertė – 7 968 727 Lt (septyni 

milijonai devyni šimtai šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt septyni 

litai). Palyginus su 2012 metais turtas padidėjo 57 929 Lt (penkiasdešimt septyniais 

tūkstančiais devyniais šimtais dvidešimt devyniais litais). 2013 metais buvo įsigyta ilgalaikio 

turto už 7 695 Lt (septynis tūkstančius šešis šimtus devyniasdešimt penkis litus). 

 

Darbuotojai  

 

Darbuotojų skaičius: 2013 metų pradžioje įmonėje dirbo 41 darbuotojas, 2013-12-31 

– 33 darbuotojai.  

 

Tauriųjų metalų gaminių prabavimas ir įspaudavimas 

 

2013 metais buvo pateikta prabuoti ir įspauduoti, įskaitant ir pateiktus užsakymus 

įspaudavimui užsakovo atsakomybės ženklu, žaliavų, pusfabrikačių kokybės pažymėjimų 

išdavimui, 1,34 mln. vienetų tauriųjų metalų gaminių, kurių bendra masė 2,86 t.  Visi pateikti 

tauriųjų metalų gaminiai buvo patikrinti ir suprabuoti, o taip pat, užsakovui pageidaujant, 

paženklinti užsakovo atsakomybės ženklu, išduoti kokybės pažymėjimai žaliavoms, 

pusfabrikačiams. Iš jų:  

- 0,31 mln. vnt. aukso gaminių,  

- 1,03 mln. vnt. sidabro gaminių,  

- 217 vnt.  platinos grupės metalų gaminių.  

Palyginus su 2012 metais bendros suteiktų paslaugų apimtys, vertinant pagal 

įspauduotų gaminių skaičių ir pagal bendrą jų masę (įskaitant gaminius, paženklintus 

užsakovo atsakomybės ženklais, žaliavą bei pusfabrikačius) šiek tiek sumažėjo. Dėl praeitais 
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metais stebėto aukso kainų Londono biržoje kritimo, užsakovai pirko daugiau aukso dirbinių, 

dėl to didėjo įmonės teikiamų aukso prabavimo ir įspaudavimo paslaugų paklausa.  

Grafinė informacija pateikta 1 priedo 1 ir 2 pav. . 

 

Brangakmenių eskpertizės 

 

Brangakmenių tyrimo laboratorija atliko brangakmenių ekspertizes 29 tūkst. vnt. 

gaminių su brangakmeniais. Palyginus su 2012 metais, suteiktų paslaugų apimtys išaugo  

15%.  Šie rezultatai rodo, kad rinkoje tauriųjų metalų gaminių su brangakmeniais paklausa 

didėja. 

Grafinė informacija pateikta 1 priedo 3 pav. . 

 

Cheminiai tauriųjų metalų bandymai (cheminės analizės) 

 

Prabavimo ir įspaudavimo laboratorija yra akredituota pagal LST EN ISO/IEC 

17025:2005, akreditavimo statusas nuolat palaikomas.  

 Prabavimo ir įspaudavimo laboratorijoje pagal ūkio subjektų užsakymus buvo atlikti 

129 cheminiai bandymai, iš jų:  

-38 aukso cheminiai bandymai kupeliavimo metodu,   

-91 sidabro cheminiai bandymai potenciometrinio titravimo metodu. 

 

 Ūkio subjektų registravimas 

  

 2013 m. gruodžio 31 d. duomenimis VĮ „Lietuvos prabavimo rūmai“ tvarkomame 

ūkio subjektų, užsiimančių su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusia veikla, registre 

buvo įregistruoti 1342 ūkio subjektai (2013 m. buvo naujai įregistruoti 164 ūkio subjektai). 

Šis rodiklis yra 12% didesnis negu 2012 m. (1196 registruoti ūkio subjektai). Registruotų 

ūkio subjektų skaičiaus didėjimas rodo, kad sąlygos verslui šiame rinkos segmente yra 

palankios. 

Atkreiptinas dėmesys, kad, pasikeitus teisės aktams ir panaikinus ūkio subjektams 

prievolę kas treji metai persiregistuoti, realiai veikiančių ūkio subjektų skaičius ilgainiui gali 

nesutapti su registro duomenimis. 

Grafinė informacija pateikta 1 priedo 4 pav.. 

 

 Atsakomybės ženklų (vardoženklių) registravimas, perregistravimas 

 

2013 metais buvo įregistruota ir perregistruota 420 atsakomybės ženklų (2 % daugiau 

negu 2012 metais). Toks nedidelis šios paslaugos augimas rodo, kad rinkoje auga gaminių, 

turinčių atsakomybės ženklus, registruotus kitose EEE valstybėse, skaičius. Be to, paslaugos 

paklausą įtakoja ir pakeistos teisės aktų nuostatos, kuriomis kai kuriems ūkio subjektams 

buvo pailgintas atsakomybės ženklo perregistravimo terminas.  
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Ūkio subjektų patikrinimai 

 

Buvo atliekami ūkio subjektų veiklos, susijusios su tauriaisiais metalais ir 

brangakmeniais, patikrinimai.  

Iš viso atlikti 722 ūkio subjektų veiklos vietų patikrinimai.  

 Rinkoje patikrinti 531 tūkst. tauriųjų metalų gaminių įspaudų. 

Ūkio subjektų veiklos vietų patikrinimų skaičius 2013 metais, palyginus su 2012 

metais (970), sumažėjo. Sumažėjimą lėmė šios priežastys: 

- siekiant efektyviau išnaudoti žmogiškuosius resursus, mažinti sąnaudas, mažiau 

trukdyti verslui, patikrinimai buvo nukreipiami į rizikingiausias veiklos sritis; 

- rinkos priežiūrą vykdančių pareigūnų skaičius per metus buvo  sumažintas apie 

40%, siekiant naudoti efektyvesnius ūkio subjektų kontrolės metodus; 

- 2011 m. rugsėjo 23 d. įmonė prisijungė prie 2011 m. rugsėjo 14 d. Deklaracijos dėl 

pirmųjų verslo metų, kuria įmonės įsipareigojo pirmuosius metus prižiūrimą veiklą 

vykdantiems ūkio subjektams netaikyti poveikio priemonių (baudų, veiklos ribojimo irk t.), 

skirti išteklių šių ūkio subjektų konsultavimui, metodinės pagalbos suteikimui;  

- vadovaujantis šia deklaracija ir Ūkio ir Teisingumo ministerijų rekomendacijomis, 

įmonės veikla buvo kreipiama ūkio subjektų konsultavimo, galiojančių taisyklių aiškinimo, 

bet ne poveikio priemonių taikymo, linkme. 

 Patikrinimų metu nustačius smulkius pažeidimus ūkio subjektams buvo duoti 505 

privalomi nurodymai, t.y. apie 17% mažiau nei 2012 metais (606 privalomi nurodymai); 

Grafinė informacija pateikta 1 priedo 5 pav. . 

 

Bendradarbiavimas su kitomis kontroliuojančiomis institucijomis 

 

2013 metais VĮ „Lietuvos prabavimo rūmai“ bendradarbiavo su Finansinių 

nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) prie Vidaus reikalų ministerijos pagal bendrą 2004-01-09 

įsakymu Nr.4 pasirašytą bendradarbiavimo tvarką. FNTT buvo informuojama apie ūkio 

subjektų veiklos, susijusios su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais, patikrinimų metu 

nustatytus nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų finansų sistemai požymius. Iškilus 

būtinybei, kartu su FNTT pareigūnais tikrino ūkio subjektų veiklą, susijusią su tauriaisiais 

metalais ir brangakmeniais. 

Kiekvieną mėnesį Lietuvos Respublikos tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinės 

priežiūros pareigūnai ūkio subjektų veiklos patikrinimų metu rinko ir sistemino duomenis, 

numatytus Lietuvos prabavimo rūmų ir Valstybinės mokesčių inspekcijos 2003-12-03 

Savitarpio pagalbos susitarime.  

2013 metais buvo keičiamasi informacija su Muitinės departamentu pagal 1999-12-03 

Duomenų teikimo sutartis Nr.007/1-99/MD ir 2-99/MD008. 

Įmonės atstovas dalyvavo darbo grupės pinigų plovimo ir teroristų finansavimo 

prevencijos veiklai koordinuoti, sudarytos Ministro Pirmininko 2013 m. gegužės 2 d. 

potvarkiu Nr. 154 „Dėl darbo grupės sudarymo“, darbe. 
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Tarptautinis bendradarbiavimas 

 

Įmonės atstovai dalyvavo Tauriųjų metalų gaminių kontrolės ir prabavimo 

konvencijos Nuolatinio komiteto posėdžiuose, Tarptautinės prabavimo priežiūros institucijų 

asociacijos (IAAO) posėdžiuose, taip pat bendradarbiavo su kitų ES valstybių prabavimo 

priežiūros institucijomis. 

2013 metais buvo konsultuotasi su kitų šalių prabavimo priežiūros institucijomis, 

Tarptautinės prabavimo priežiūros institucijų asociacijos (IAAO) bei Tauriųjų metalų 

kontrolės ir prabavimo konvencijos narėmis, dėl rinkoje randamų gaminių ženklinimo 

kokybės ir falsifikatų. 

Lietuvos prabavimo rūmų specialistai dalyvavo Tauriųjų metalų gaminių kontrolės ir 

prabavimo konvencijos, Tarptautinės prabavimo priežiūros institucijų asociacijos (IAAO), o 

taip pat Čekijos Respublikos prabavimo institucijos rengtuose tarplaboratoriniuose 

palyginamuosiuose bandymuose (Au, Ag) ir profesinių įgūdžių tikrinimo testuose (Au, Ag). 

Visų tarplaboratorinių palyginamųjų bandymų ir profesinių įgūdžių tikrinimo testų, kuriuose 

buvo dalyvauta, rezultatai buvo teigiami. 

Siekiant užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, įmonės darbuotojai kėlė kvalifikaciją 

užsienio valstybių mokymo įstaigose. Brangakmenių laboratorijos specialistė stažavosi 

Maskvos gemologijos institute, kur įgijo spalvotų brangakmenių eksperto kvalifikaciją. 

Įmonė sėkmingai bendradarbiauja ir su kitomis Lietuvos tyrimo įstaigomis. Pasirašyta 

bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos teismo ekspertizės centru, kurios pagrindu keičiamasi 

specialistų patirtimi, įgūdžiais, įranga tauriųjų metalų ir brangakmenių tyrimų srityje. 

 

Viešieji ryšiai 

 

Įmonė nuolat atnaujina įmonės internetinę svetainę, kurioje pateikia visuomenei ir 

klientams naudingą teisinę informaciją bei informaciją apie rinkoje rastus falsifikatus, 

planuojamus seminarus, tarptautines naujienas, taip pat skelbia sprendimus dėl ūkio subjektų, 

užsiimančių komercine-ūkine veikla, susijusia su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais, 

įregistravimo, perregistravimo ar išregistravimo.  

 Įmonė organizuoja seminarus - parodas, kuriais siekiama supažindinti visuomenę su 

naujausiais juvelyrikos pasiekimais, dalyvauja Lietuvoje rengiamose juvelyrikos parodose. 

2013 m. kovo 13-16 dienomis Įmonė dalyvavo Vilniuje vykusioje tarptautinėje 

juvelyrikos parodoje „Amber trip“. Šioje parodoje įmonės specialistai teikė gyventojams 

informaciją apie tauriuosius metalus, brangakmenius, jų prabavimą įspaudavimą, pristatė 

įmonės teikiamas paslaugas, konsultavo ūkio subjektus tauriųjų metalų ir brangakmenių 

apskaitos ir kitais klausimais.  

 Žiniasklaidai pagal kompetenciją yra teikiama informacija, susijusi su tauriųjų metalų 

ir brangakmenių kontrole, verslo sąlygomis, tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminių 

ypatumais bei jų naudojimu, vartotojų teisių apsauga.  2013 m. buvo pateikta informacija 

leidiniui „Verslo žinios“ apie tauriųjų metalų klastotes ir su tuo susijusias apgavystes     

(2013-02-05 Verslo žinios Nr.24). VĮ „Lietuvos prabavimo rūmai“ specialistai dalyvavo 

ruošiant straipsnį „Brangakmeniai, rasti per Vilniaus žemutinės pilies Lietuvos Didžiųjų 

kunigaikščių rūmų archeologinius tyrimus“, Lietuvos Didžiųjų kunigaikščių rūmų kronika, 

2t, išleido Nacionalinis muziejus, Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmai.  



7 

 2013 metais Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje įmonė organizavo seminarus ūkio 

subjektams, užsiimantiems su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusia veikla. 

Seminaro dalyviai buvo supažindinti su įmonės veikla, jos teikiamomis paslaugomis bei 

aktualiais teisės aktų pasikeitimais tauriųjų metalų ir brangakmenių valtybinės priežiūros 

srityje. 

 2013 metais visuomeninio transporto priemonėse (Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir 

Vilniuje) gyventojams buvo transliuojama informacinė medžiaga apie įmonės teikiamas 

paslaugas.  

 

Įmonės strateginiai tikslai 

 

1. Užtikrinti, kad visi Lietuvos Respublikoje realizuojami tauriųjų metalų ir 

brangakmenių gaminiai būtų kokybiškai patikrinti ir paženklinti pagal galiojančių teisės aktų 

reikalavimus.  

Įgyvendinant šį strateginį tikslą, siekiama, kad visi tauriųjų metalų ir brangakmenių 

gaminiai, prieš patekdami į Lietuvos rinką, būtų kokybiškai patikrinti ir paženklinti, 

panaudojant šiuolaikinius bandymų metodus ir technologijas. 

 Svarbu, kad tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminiai, prieš paženklinant 

atitinkamais ženklais arba išduodant atitinkamus kokybės pažymėjimus būtų kruopščiai 

patikrinti laikantis visų tarptautiniuose standartuose numatytų reikalavimų, kad į rinką 

nepatektų falsifikatai, ar nekokybiški gaminiai.  

 Tam tikslui numatoma kelti darbuotojų kvalifikaciją, įsigyti atitinkamą įrangą, diegti 

naujas pažangias tyrimo metodikas, bendradarbiauti su analogiškom užsienio valstybių 

institucijom bandymų bei technologijų srityje, palaikyti Prabavimo ir įspaudavimo 

laboratorijos akreditavimą pagal LST EN ISO/IEC 17025 standartą, kas įrodo jų 

kompetenciją tarptautiniu mastu; 

2. Tobulinti ir efektyvinti ūkio subjektų, užsiimančių su tauriaisiais metalais ir 

brangakmeniais susijusia veikla, kontrolę. 

Įgyvendinant šį strateginį tikslą, siekiama toliau tobulinti tauriųjų metalų ir 

brangakmenių valstybinės priežiūros sistemą. Siekiama peržiūrėti rizikos faktorius, atrenkant 

ūkio subjektus, kurių veikla bus tikrinama, tobulinti ūkio subjektų tikrinimo metodikas. 

Numatoma toliau bendradarbiauti su kitomis kontroliuojančiomis bei teisėsaugos 

institucijomis, keistis turima informacija. 

 Siekiant labiau efektyvinti kontrolės funkcijas, ruošti galiojančių teisės aktų, 

reglamentuojančių komercinę ar ūkinę veiklą su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais, 

pakeitimų ar papildymų projektus, taip pat atlikti įvairiapusę tikrinimų analizę. 

 Globalizacijos proceso ir  laisvo prekių judėjimo ES pasekoje, Lietuvoje tikėtinas  

prekių su kitų valstybių valstybiniais kontroliniais prabavimo ženklais, o taip pat Vienos 

konvencijos Bendruoju kontrolės ženklu, kiekio didėjimas. Todėl labai svarbu yra įmonės 

pareigūnams tobulinti kitų valstybių Valstybinių kontrolinių prabavimo ženklų atpažinimo 

įgūdžius, o taip pat kontroliuoti atsakomybės ženklus gaminiuose; 

3.  Siekti, kad Lietuvoje būtų įgyvendinti visi ES keliami uždaviniai tauriųjų metalų ir 

brangakmenių kontrolės srityje, nepažeidžiant Lietuvos gamintojų, tiekėjų, vartotojų ir 

valstybės interesų. 
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 Vienas iš uždavinių, įgyvendinantis šį tikslą, yra informacijos apie kitose valstybėse 

galiojančias sistemas rinkimas, tame tarpe atitinkamos teisinės tų valstybių informacijos ir 

Valstybinių kontrolinių prabavimo ženklų pavyzdžių rinkimas. Vienas iš būdų šiam 

uždaviniui spręsti – dalyvauti tarptautinių organizacijų (Tarptautinės prabavimo priežiūros 

asociacijos  IAAO, taip pat Vienos Konvencijos nuolatinio komiteto) darbe. Surinktą 

informaciją naudoti rinkos priežiūros funkcijoms vykdyti. Tokiu būdu būtų užtikrintas ES 

teisės aktuose bei tarptautinėse sutartyse (Vienos konvencijoje) numatytas laisvas prekių 

judėjimas tarp EEE valstybių, o taip pat tarp Vienos konvenciją ratifikavusių valstybių.  

 

Grėsmės: 

 - sumažėjus gyventojų perkamąjai galiai atsiranda sąlygos nelegalios su tauriaisiais 

metalais ir brangakmeniais susijusios veiklos apimčių augimui bei įvairioms apgavystėms; 

- tobulėjant technologijoms, gali atsirasti kokybiškų Lietuvos valstybinio kontrolinio 

prabavimo ženklo bei kitų valstybių Valstybinių kontrolinių prabavimo ženklų bei 

atsakomybės ženklų klastočių; 

 - tobulėjant technologijoms, gali atsirasti naujų tauriųjų metalų ir brangakmenių 

gaminių, kurių ženklinimui ir tyrimams ne visuomet galima būtų pritaikyti turimą įrangą, 

bandymų ir ženklinimo metodus; 

 - Lietuvos rinkoje gali atsirasti nekokybiškų arba suklastotų tauriųjų metalų ir 

brangakmenių gaminių, taip pat nelegalių (be įsigijimo dokumentų) gaminių iš kitų ES 

valstybių; 

 - be to į rinką gali patekti ir sveikatai pavojingi juvelyriniai tauriųjų metalų gaminiai 

(pvz., turintys nikelio ir t.t.), kurie gali būti pateikiami toms valstybėms, kuriose ši kontrolė 

neatliekama; 

         - vystantis informacinėms technologijoms, atsiranda nauji - elektroniniai - prekybos 

tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminiais būdai, kurių kontrolė yra labai sudėtinga. 

 

Galimybės: 

 - tobulinti tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinę priežiūrą; 

 - tobulinti tauriųjų metalų kokybinius tyrimus, neatsiliekant nuo technologinio 

progreso; 

 -  palaikyti Prabavimo ir įspaudavimo laboratorijos akreditavimą; 

           - kelti darbuotojų kvalifikaciją, keistis patirtimi su kaimyninių valstybių prabavimo 

priežiūros institucijų specialistais; 

           - plėsti tarptautinį tauriųjų metalų ir brangakmenių priežiūros institucijų 

bendradarbiavimą;  

           - teikti informaciją verslo subjektams ir vartotojams (per žiniasklaidą, internete ir t.t.) 

apie naujų technologijų gaminių prabą ir ženklinimą, pardavėjų ir vartotojų teisių apsaugą, 

rastus falsifikatus arba apie žinomus bandymus falsifikuoti; 

 - plėsti bendradarbiavimą su kitomis kontroliuojančiomis institucijomis. 

 

Kita svarbi informacija   

 

 Dėl Lietuvoje ir visame pasaulyje išaugusių energetinių išteklių ir kitų paslaugų 

kainų, sumažėjo gyventojų perkamoji galia. Ypač sumažėjo ne pirmos būtinybės prekių, 
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tokių kaip papuošalai iš tauriųjų metalų ir brangakmenių, poreikis, gyventojai dažniau 

renkasi lengvesnius, pigesnius dirbinius. Tačiau, tarptautinėse rinkose nukritus aukso 

kainoms, ūkio subjektai, užsiimantys su tauriaisais metalais ir brangakmeniais susijusia 

veikla, stengėsi palankiomis sąlygomis įsigyti daugiau auksinių dirbinių. Dėl šių priežasčių 

šiek tiek didėjo įmonės teikiamų aukso prabavimo ir įspaudavimo, o taip pat brangakmenių 

ekspertizių paslaugų paklausa. Didelę įtaką įmonės veiklos rezultatams turėjo jau nuo 2009 

metų 20 kartų padidintas mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise. Lietuvos 

Respublikos finansų ministro 2013 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1K-313 buvo pakeista 

įmonės struktūra, panakinant įmonės Šiaulių filialą, taip siekiant sumažinti įmonės veiklos 

sąnaudas. Įmonė nustyta tvarka taip pat atsisakė ir dalies jos veiklai nereikalingo turto ir 

perdavė jį VĮ „Valstybės turto fondas“.  

 

  

 

Direktorius       Eimantas Mitkus



 

 

 

 

 

 
1 pav. 2012-2013 metais prabuotų ir įspauduotų gaminių skaičius, mln.vnt. 
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1 priedas 

prie VĮ “Lietuvos prabavimo rūmai” 

2013 metų veiklos ataskaitos 
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3 pav. Atliktų brangakmenių ekspertizių skaičius, tūkst.vnt.gaminių 

 

 

 
 

4 pav. Bendras 2012-2013 metais registruotų registre ūkio subjektų skaičius, vnt. 
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5 pav. 2012-2013 metais patikrintų ūkio subjektų veiklos vietų skaičius, vnt. 

 

 


