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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 

kontrolę ir kitas Įstatymu pavestas 

funkcijas bei užtikrinti Įmonės klientų ir 

vartotojų 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 

 

2021 m. rugpjūčio 11 d. Finansų ministro įsakymu Nr. 1K-284 buvo priimtas sprendimas 

Priežiūros instituciją pertvarkyti į viešąją įstaigą, tačiau ataskaitiniu laikotarpiu priežiūros institucija 

veiklą vykdė kaip valstybės įmonė.                                . 

            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, taikyti pažangiausius ir prireikus, 

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 Prabavimo ir įspaudavimo 

laboratorijos akreditacija. 

Antrasis tikslas – ūkio subjektų su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusios veiklos 

atitikties galiojančių teisės aktų reikalavimams vertinimas. 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 –

racionalus išteklių valdymas. Ataskaitiniu laikotarpiu Finansų ministerijos Centralizuoto audito 

skyrius pradėjo valstybės politikos tauriųjų metalų, brangakmenių ir jų gaminių valstybinės 

priežiūros srityje įgyvendinimo vidaus auditą, kurio tikslas - įvertinti Priežiūros institucijos valdymą 

ir veiklą, išteklių valdymo racionalumą.  

Šiems tikslams pasiekti, Lietuvos Respublikos tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinės 

priežiūros įstatymu Priežiūros institucija paskirta kompetentinga valstybinės tauriųjų metalų ir 

brangakmenių priežiūros institucija Lietuvos Respublikoje, įgaliota: 

 tikrinti 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 sritys: 

 - bendradarbiavimas su Europos ekonominės erdvės arba Turkijos įgaliotomis prabavimo 

valstybinės priežiūros institucijomis, siekiant pritaikyti gerąją šių institucijų vykdomą tauriųjų 

metalų prabavimo valstybinės priežiūros praktiką; 

 - papildomų paslaugų ūkio subjektams su Priežiūros institucijos veikla susijusioje srityje 

plėtojimas, siekiant Priežiūros institucijos veiklos pelningumo ir Lūkesčių rašto, kuriam pritarė 

Finansų ministras 2017  m. birželio 12 d. įsakymu Nr.1K -230, įgyvendinimo. 

 

3. VEIKLOS VYKDYMO ATASKAITOS 

 

 Priežiūros institucija ataskaitiniu laikotarpiu įgyvendino 2020–2023 metų veiklos strategiją, 

patvirtintą Finansų ministro 2020-12-11 įsakymu Nr. 1K-435. 

   Pažymėtina, kad ataskaitiniu laikotarpiu buvo įvykių, turėjusių esminę reikšmę Priežiūros 

institucijos veiklai.  

Lietuvos Respublikoje nuo 2020 m. spalio 7 d. paskelbtas iki 2021 m. birželio 30 d. galiojęs 

karantinas dėl koronaviruso (COVID-19) grėsmės reikšmingai paveikė juvelyrikos verslą ir 

Lietuvos prabavimo rūmų veiklą, jos organizavimą bei finansiniams rezultatus. 

Prabavimui pateiktų gaminių apimtys per 2021 m. I pusmetį, palyginus su tuo pačiu 2020 

metų laikotarpiu, sumažėjo 3,8 proc., tačiau pajamos už suteiktas paslaugas padidėjo 29,4 proc. Visą 

ataskaitinį laikotarpį tauriųjų metalų ir brangakmenių, jų gaminių prabavimo ir įspaudavimo 

paslaugas teikė, užsakymus priimant iš klientų tiek kontaktiniu būdu, tiek ir bekontakčiu būdu (per 

kurjerius). 

Per karantiną apribojus prekybą, įskaitant prekybą tauriaisiais metalais ir brangakmeniais, jų 

gaminiais, verslas keitė savo veiklos būdus. Galima daryti prielaidą, kad per pastaruosius 



pandemijos metus verslas prisitaikė prie pasikeitusių su įvairiais verslo ribojimais susijusių veiklos 

sąlygų: nemažai „fizinių“ ūkio subjektų veiklos vietų veiklos su tauriaisiais metalais ir 

brangakmeniais nevykdė (sustabdė), dalį ar net didžiąją verslo dalį perkėlė į internetinę erdvę. Ypač 

prekybos tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminiais apimtys išaugo (apie 2,5 karto) būtent 

ataskaitiniu laikotarpiu. Dauguma naujai veiklą su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais pradėjusių 

ūkio subjektų, prekybą tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminiais deklaravo tik elektroninėje 

erdvėje, todėl ataskaitiniu laikotarpiu rinkos priežiūros veiksmai ūkio subjektų veiklos vietoje 

atliekami nebuvo, o valstybinė tauriųjų metalų ir brangakmenių priežiūra atliekama buvo nuotoliniu 

būdu pagal kontrolinius klausimynus ir anketas, vertinant ūkio subjektų vedamos tauriųjų metalų ir 

brangakmenių, jų gaminių apskaitos, vykdomos pinigų plovimo prevencijos atitiktį galiojančių 

teisės aktų reikalavimams, sustiprinant internetinių parduotuvių veiklos priežiūrą, renkant ir 

sisteminant viešą internetinių parduotuvių informaciją apie siūlomus įsigyti tauriųjų metalų ir 

brangakmenių gaminius (viešą ofertą), teikiant metodinę pagalbą.  

Buvo tęsiamas bendradarbiavimas su policija, atliekant kontrolinius tauriųjų metalų ir 

brangakmenių gaminių pirkimus internete. Lietuvos prabavimo rūmuose, atlikus internetinėse 

parduotuvėse policijos pareigūnų nupirktų juvelyrinių gaminių tyrimą bei ištyrus vartotojų skundus, 

deja, bet pasitvirtino visi (100 proc.) įtarimai dėl galimai neteisėtos veiklos su tauriaisiais metalais ir 

brangakmeniais ar vartotojų teisių pažeidimo. Dėl suaktyvėjusios internetinės prekybos tauriųjų 

metalų ir brangakmenių gaminiais Lietuvos prabavimo rūmai sulaukė daugiau nei įprastai 

nusiskundimų dėl internete įsigytų gaminių deklaruotos kokybės atitikties ir ženklinimo.  

Detali informacija apie šių metų pirmo pusmečio prabuotų gaminių kiekius ir gautas pajamas 

bei lyginamuosius rodiklius per tą patį 2020 metų laikotarpį pateikiame 1 lentelėje ir 1-2 grafikuose. 

         Prabuotų tauriųjų metalų gaminių ir pajamų dinamika per 2019─2021 metų pirmuosius 

pusmečius (*) 

                             1 grafikas 

 

 
 



 

      1 lentelė. Prabuotų gaminių skaičius ir pajamos per 2019–2021 metų pirmuosius 

pusmečius 

 

 

2019 m.            

I pusmečio 

rezultatas  

2020 m.            

I pusmečio 

rezultatas  

2021 m.            

I pusmečio 

rezultatas  

2021* m. 

palyginti su 

2020* m., 

tūkst. vnt./Eur 

ir proc. 

Prabuoti gaminiai, tūkst. vnt. 441,5 281,6 271 -10,6/-3,8 

 

Pajamos, tūkst. Eur 328,6 201,8 261,2 +59,4/+29,4 

 

 

                       2 grafikas  

 

 
 

 

Įvertinus dėl koronaviruso (COVID-19) grėsmės paskelbto karantino susiklosčiusią faktinę 

situaciją šalyje ir pasaulyje, prognozuojamą pasaulinę ekonominę krizę ir galimą „trečiają“ 

pandemijos bangą, taip pat atsižvelgdami į tauriųjų metalų ir brangakmenių, jų gaminių kaip prekių 

specifiškumą (brangios ne pirmo būtinumo prekės) ir „atsargų“ verslo vystymą, 2021 metais 

prognozuojamas paslaugų bei pajamų už suteiktas paslaugas mažėjimas palyginti su 2020 metų 

rezultatais, nors I-ojo pusmečio rezultatai nežymiai prastesni už 2020 m. atitinkamo laikotarpio 

rezultatus. 



Dėl įvestų papildomų saugos priemonių: paviršių dezinfekavimo, apsaugos priemonių 

naudojimo, kontaktų su aplinkiniais žmonėmis ribojimo, yra apsunkintos rinkoje esančių gaminių 

patikros procedūros dėl ko laukiamas metinis rezultatas (patikrintų rinkai skirtų tauriųjų metalų ir 

brangakmenių gaminių skaičius) gali būti mažesnis nei planuotas. 

Pateikiame pagrindinių priežiūros institucijos veiklų 2021 metų pirmojo pusmečio rodiklių 

reikšmes ir jų palyginimą su ankstesnių metų Priežiūros institucijos svarbiausių veiklos rodiklių 

reikšmėmis (2 lentelė bei 1 – 3 pav.). 

 

 2 lentelė. 2020─2021 metų pirmųjų pusmečių pagrindinių veiklos rodiklių reikšmės 

 

 

Veiklos vertinimo  

kriterijai 

 

2021 m. 

planas 

 

2021 m. 

I pusmetis 

(faktas) 

 

2020 m. 

I pusmetis 

(faktas) 

 

2020 metų ir  

2021 metų              

I-ųjų pusmečių 

rezultatų 

palyginimas, 

vnt./ proc. 

 

2021 m. plano 

įvykdymas 

proc. 

Patikrintų ir įspauduotų tauriųjų metalų ir 

brangakmenių gaminių skaičius, tūkst. 

vnt. (1 pav.; 2 pav.) 

 

690 

 

271 

 

281,6 

 

-10,6/-3,8 

 

39,3 

Prabuotų brangakmenių ir jų gaminių,  

tūkst. vnt. (3 pav.) 

29 21,9 12 

 

+9,9/+82,5 75,5 

 

Atliktų ūkio subjektų veiklos vietų 

patikrinimo skaičius, vnt. (4 pav.) 

193 96 58 

 

+38/+65,5 49,7 

Rinkoje patikrintų tauriųjų metalų ir 

brangakmenių gaminių skaičius, mln. vnt. 

0,16 0,06 0,03 +0,03/+200 37,5 

Priežiūros institucijos rinkoje rastų skirtų 

realizuoti tauriųjų metalų ir 

brangakmenių, jų gaminių paimtų 

ekspertizei arba kontrolinei analizei 

pagrįstumas, proc.  (5 pav.) 

 

85 

 

100 

 

100 

 

100 

 

 

100 

 

 

     

          

Ataskaitiniu laikotarpiu Priežiūros institucijoje prabuoti tauriųjų metalų gaminiai buvo ne 

tik įspauduoti Lietuvos valstybiniu kontroliniu prabavimo ženklu, bet ir paženklinti privalomu 

ūkio subjektų atsakomybės ženklu (1 pav.).  



 

 

      1 pav. Atsakomybės ženklu paženklintų tauriųjų metalų gaminių skaičius, mln. vnt. 

 

 

                        2 pav. Prabuotų brangakmenių ir jų gaminių skaičius, tūkst. vnt. 

 

 

          

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

 



Ataskaitiniu laikotarpiu atlikta 54 iš rinkos paimtų skirtų realizuoti tauriųjų metalų ir 

brangakmenių, jų gaminių ekspertizės, patvirtinusios tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminių 

paėmimo kontroliniam prabos, masės, ženklų ar brangakmenių tapatybės tyrimui iš rinkos paėmimo 

100 procentinį pagrįstumą. 

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

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

taip pat tiesiogiai, telefonu ar elektroniniu paštu verslo atstovams kreipiantis į Priežiūros instituciją.  

Priežiūros pareigūnai prioritetą teikė metodinės pagalbos ir konsultacijų teikimui. Jų suteikta 

790. Ypač daug dėmesio ataskaitiniu laikotarpiu buvo skiriama pradedantiesiems verslą su 

tauriaisiais metalais ir brangakmeniais. 

Ataskaitiniu laikotarpiu Priežiūros institucija suteikė 790 konsultacijų interesantams dėl 

veiklos su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais teisinio reglamentavimo praktinio taikymo, 

asmens duomenų apsaugos ir pinigų plovimo prevencijos, statistinių ataskaitų apie tauriųjų metalų ir 

brangakmenių, jų gaminių įsigijimą, realizavimą ir likučius pildymą klausimais: 

 

  

Konsultacijų skaičius 

2021 m. I ketv.  420 

2021 m. II ketv. 370 

  

Visi paruošti teisės aktų ar Priežiūros institucijos vidaus dokumentų projektai vertinti 

antikorupciniu požiūriu.       

92 proc. Lietuvos prabavimo rūmų darbuotojų paskiepyti skiepais nuo COVID-19. 

 

________________________ 


