


























VĮ „LIETUVOS PRABAVIMO RŪMAI“ 

2019 – 2022 METŲ STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO 

 TARPINĖ - I PUSMEČIO ATASKAITA 

2019-01-01 – 2019-06-30 

 

1. MISIJA, STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

Valstybės įmonė „Lietuvos prabavimo rūmai“ – valstybės įgaliota tauriųjų metalų ir 

brangakmenių valstybinės priežiūros institucija Lietuvos Respublikoje (Tauriųjų metalų ir 

brangakmenių valstybinės priežiūros įstatymo 15 ir 16 straipsniai; toliau tekste – Priežiūros 

institucija).  

 

Misija 

Efektyviai vykdyti tauriųjų metalų ir 

brangakmenių valstybinę priežiūrą, 

atliekant tauriųjų metalų prabavimą ir 

įspaudavimą, bandymus, ūkio subjektų 

užsiimančių veikla su tauriaisiais 

metalais ir brangakmeniais kontrolę ir 

kitas valstybės pavestas funkcijas, bei 

užtikrinti susijusių šalių interesų 

gynimą. 

 

 

Strateginiai 

tikslai 

Tikslai Uždaviniai tikslui pasiekti 

 1. Apsaugoti Lietuvos Respublikos 

tauriųjų metalų ir brangakmenių ir jų 

gaminių rinką ir vartotojus nuo Lietuvos 

Respublikos tauriųjų metalų ir 

brangakmenių valstybinės priežiūros 

įstatymo (toliai – Įstatymas) ir kitų 

teisės aktų reikalavimų neatitinkančių 

tauriųjų metalų ir brangakmenių ir jų 

gaminių, skirtų realizuoti Lietuvos 

Respublikoje.    

Vykdyti tauriųjų metalų ir 

brangakmenių bei jų gaminių 

prabavimą, įspaudavimą ir  ženklinimą 

bei rinkos priežiūrą ir kontrolę. 

Atlikti kokybiškus tauriųjų metalų 

bandymus. 

 

 2. Siekti pelningos Priežiūros 

institucijos veiklos.  

Vystyti papildomų paslaugų ūkio 

subjektams teikimą su Priežiūros 

institucijos veikla susijusioje srityje. 

 



2. PRIORITETINĖS IR KITOS VEIKLOS KRYPTYS BEI JŲ TIKSLAI 

 

Priežiūros institucijos veiklos tikslai  – įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka siekti, kad 

visi Lietuvos Respublikoje realizuojami tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminiai būtų kokybiškai 

patikrinti ir paženklinti pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus. Tai užtikrinama, panaudojant 

šiuolaikinius bandymų metodus ir technologijas. Kad į Lietuvos rinką nepatektų falsifikuoti ir 

nekokybiški tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminiai, prieš paženklinant atitinkamais ženklais arba 

išduodant atitinkamus kokybės pažymėjimus, atliekama jų patikra, laikantis šalies teisės aktuose ir 

tarptautiniuose standartuose numatytų reikalavimų. Tam būtina užtikrinti deramą darbuotojų 

kvalifikaciją, disponuoti šiuolaikine technologine įranga, nuolat atnaujinti tauriųjų metalų kiekio 

gaminiuose tyrimo metodus, bendradarbiauti su užsienio valstybių institucijomis bandymų bei 

technologijų srityje. Siekiant įgyti tarptautinį kompetencijų pripažinimą, neabejotinu Priežiūros 

institucijos privalumu yra bandymus atliekančios laboratorijos akreditacija. 

Antrasis labai svarbus tikslas – ūkio subjektų, užsiimančių veikla su tauriaisiais metalais ir 

brangakmeniais, veiklos kontrolė. Siekiant šio tikslo, nuolat tobulinama tauriųjų metalų ir 

brangakmenių valstybinės priežiūros sistema, apimanti rizikos veiksnių, pagal kuriuos tikrinimams 

atrenkami ūkio subjektai bei ūkio subjektų tikrinimo metodikų peržiūras.  

Trečiasis tikslas – užtikrinti pakankamą Lietuvos Respublikos tauriųjų metalų ir 

brangakmenių rinkos dalyvių informuotumą apie Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktuose 

keliamus tauriųjų metalų ir brangakmenių kokybės, realizavimo ir kt. reikalavimus.  

Vienas iš svarbiausių Priežiūros institucijos valdymo efektyvumą lemiančių veiksnių – 

užtikrinti racionalų išteklių valdymą.  

Šiems tikslams pasiekti, Lietuvos Respublikos tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinės 

priežiūros įstatymu Priežiūros institucija paskirta kompetetinga valstybinės tauriųjų metalų ir 

brangakmenių priežiūros institucija Lietuvos Respublikoje, įgaliota: 

 patikrinti ūkio subjektų ir gyventojų pateiktus tauriuosius metalus, brangakmenius, jų  

gaminius, pusgaminius, atliekas ir (arba) laužą, juos įspauduoti Lietuvos valstybiniu kontroliniu 

prabavimo ženklu arba išduoti jų kokybės pažymėjimus, garantuojančius nustatytą tauriojo metalo 

prabą ar brangakmenių tapatybę; 

 prižiūrėti, kad ūkio subjektai laikytųsi Lietuvos Respublikos tauriųjų metalų ir  

brangakmenių valstybinės priežiūros įstatymo ir kitų su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais 

susijusią veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų; 

 konsultuoti ūkio subjektus ir vartotojus, taip pat neatlygintinai teikti ekspertinę ir kitokią  

tarnybinę pagalbą valstybės ir savivaldybių institucijoms kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos 

viešojo administravimo įstatyme (Penktasis skirsnis „Tarnybinės pagalbos sąlygos“).  



 Kitos Priežiūros institucijos vykdomos veiklos: 

 - bendradarbiavimas su Europos ekonominės erdvės arba Turkijos įgaliotomis prabavimo 

valstybinės priežiūros institucijomis, siekiant pritaikyti gerąją šių institucijų vykdomą tauriųjų 

metalų prabavimo valstybinės priežiūros praktiką; 

 - tauriųjų metalų, brangakmenių ir jų gaminių valstybinės priežiūros srities teorinius ir 

praktinius įgūdžius formuojančių edukacinių programų, pasitelkiant ugdymo įstaigas ir viešųjų ryšių 

priemones, organizavimas;  

 - papildomų paslaugų ūkio subjektams su Priežiūros institucijos veikla susijusioje srityje 

plėtojimas, siekiant Priežiūros institucijos veiklos pelningumo (iš dalies kompensuoti Įstatymo 16 

straipsnio 7 dalies nuostatų taikymą). 

  

3. PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO ATASKAITOS 

 VĮ “Lietuvos prabavimo rūmai” ataskaitiniu laikotarpiu įgyvendino 2019 – 2022 m. veiklos 

strategiją. 

Pažymėtina, kad ataskaitiniu laikotarpiu esminę reikšmę Priežiūros institucijos veiklai turinčių 

įvykių nebuvo.  

Pagrindiniai Priežiūros institucijos veiklos rodikliai pateikiami 1 lentelėje. 

 1 lentelė. Pagrindiniai veiklos rodikliai 

 

 

Veiklos vertinimo  

kriterijai 

 

2019 m. 

planas 

 

2019 m. 

I pusmetis 

faktiškai 

 

2018 m. 

I pusmetis 

faktiškai 

2019 m 

rezultatas 

palyginti su 

2018 m. planu, 

vnt./ proc. 

 

2019 m. plano 

įvykdymas 

proc. 

Patikrintų ir įspauduotų tauriųjų metalų ir 

brangakmenių gaminių skaičius, mln. vnt. 

(1 pav.; 2 pav.) 

 

0,76 

 

0,44 

 

0,37 

+ 0,07/ 

 +19 proc. 

 

57,9 

Prabuotų brangakmenių ir jų gaminių,  

tūkst. vnt. (3 pav.) 

 

33 

 

21,2 

 

15,3 

+5,9/ 

+38,6 proc. 

 

64,2 

Atliktų ūkio subjektų veiklos vietų 

patikrinimo skaičius, vnt.1 (4 pav.) 

3651 

 

185 135 +50/ 

+37  proc. 

50,7  

Rinkoje patikrintų tauriųjų metalų ir 

brangakmenių gaminių skaičius, mln. vnt.1 

0,231 0,09 0,06 +0,03/ 

50 proc. 

39 

Priežiūros institucijos rinkoje rastų skirtų 

realizuoti tauriųjų metalų ir 

brangakmenių, jų gaminių paimtų 

ekspertizei arba kontrolinei analizei 

pagrįstumas, proc.1  (5 pav.) 

 

851 

 

99 

 

99 

 

- 

 

100 

 

 

     1 – Kriterijus ir/ar jo reikšmė patvirtinti 2019-07-11 sutartyje dėl valstybės biudžeto naudojimo Nr. S-41.  



 

 

 
                           1 pav. Prabuotų tauriųjų metalų gaminių kiekiai, mln. vnt. 

 

              

           Ūkio subjektų pageidavimu, ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvos prabavimo rūmuose prabuoti 

tauriųjų metalų gaminiai buvo ne tik įspauduoti Lietuvos valstybiniu kontroliniu prabavimo 

ženklu, bet ir paženklinti privalomu - ūkio subjektų atsakomybės ženklu (2 pav.).  

 

 
                 2 pav. Atsakomybės ženklu paženklintų tauriųjų metalų gaminių kiekiai, vnt. 

 

 

                                3 pav. Prabuotų brangakmenių ir jų gaminių kiekiai, tūkst. vnt. 



 

 

4 pav. Atliktų ūkio subjektų veiklos vietų patikrinimų skaičius, vnt. 

 

Ataskaitiniu laikotarpiu atlikta 615 iš rinkos paimtų skirtų realizuoti tauriųjų metalų ir 

brangakmenių, jų gaminių ekspertizių. 

 

5 pav. Atliktų tauriųjų metalų ir brangakmenių, jų gaminių paimtų ekspertizių skaičius.  

 

Vienas iš rinkos priežiūros specialistų darbo metodų yra metodinės pagalbos teikimas, 

atliekant ūkio subjektų veiklos, susijusios su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais, patikrinimus.  

Ataskaitiniu laikotarpiu surengti 6 seminarai ūkio subjektams dėl veiklos su tauriaisiais 

metalais ir brangakmeniais teisinio reglamentavimo praktinio taikymo, asmens duomenų apsaugos ir 

pinigų plovimo prevencijos klausimais: 

 Seminarų skaičius Seminarų vieta 

2019 m. I ketv.  2 Utena, Panevėžys 

2019 m. II ketv. 4 Šiauliai, Telšiai, Tauragė, Marijampolė 

  

Visi paruošti teisės aktų ar Priežiūros institucijos vidaus dokumentų projektai vertinami 

antikorupciniu požiūriu.       

________________________ 


