VĮ „LIETUVOS PRABAVIMO RŪMAI“
2016-2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO
ATASKAITA
2016-01-01 – 2016-09-30
1. ĮMONĖS MISIJA, STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
Įmonės 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 nurodytas funkcijas bei
užtikrinti susijusių šalių interesų
gynimą.

Įmonės
strateginiai
tikslai

Tikslas

Uždaviniai tikslui pasiekti

Užtikrinti,
kad
visi
Lietuvos
Respublikoje realizuojami tauriųjų
metalų ir brangakmenių gaminiai būtų
prabuoti, įspauduoti ir paženklinti pagal
galiojančių teisės aktų reikalavimus.

Vykdyti tauriųjų metalų ir
brangakmenių bei jų gaminių
prabavimą,
įspaudavimą
ir
ženklinimą.
Atlikti kokybiškus tauriųjų metalų
bandymus.

Tobulinti ir efektyvinti ūkio subjektų,
užsiimančių
veikla, susijusia su
tauriaisiais metalais ir brangakmeniais
kontrolę.
Užtikrinti
pakankamą
Lietuvos
Respublikos
tauriųjų
metalų
ir
brangakmenių
rinkos
dalyvių
informavimą apie Lietuvos Respublikos
ir ES teisės aktuose keliamus tauriųjų
metalų ir brangakmenių kokybės,
realizavimo ir kt. reikalavimus.

Vykdyti efektyvius ūkio subjektų
veiklos patikrinimss.
Stiprinti bendradarbiavimą su
kitomis institucijomis.
Plėtoti partnerystę su analogišką
veiklos, susijusios su tauriaisiais
metalais
ir
brangakmeniais,
valstybinę priežiūrą atliekančiomis
užsienio valstybių institucijomis.
Teikti informaciją visuomenei ir
ūkio subjektams, kurių veikla
susijusi su tauriaisiais metalais ir
brangakmeniais.

Užtikrinti
valdymą.

optimalų

įmonės

išteklių Sukurti optimalią įmonės išteklių
valdymo sistemą.
Efektyviai valdyti su įmonės
veiklos tikslais susietą įmonės
turtą.

2. PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO ATASKAITOS
VĮ “Lietuvos prabavimo rūmai” 2016 – 2019 m. strateginio veiklos plano, patvirtinto 2016
m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-261, vykdymo per 2016
metų 9 mėnesius ataskaitą pagal veiklos vertinimo kriterijus pateikta 1 priede.
3. ĮMONĖS PERSONALO VALDYMAS
Darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2016-01-01): 33.
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Darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2016-09-30): 33.
Įvertinus sumažėjusias Įmonės paslaugų apimtis ir žmogiškųjų išteklių poreikį, nutraukta
darbo sutartis su vienu Ūkio skyriaus darbuotoju, inicijuotas ir 2016 m. IV ketvirtį bus
įgyvendintas darbo sutarties nutraukimas su viena Įmonės buhaltere. Siekiant ir toliau optimizuoti
žmogiškuosius išteklius, dar šiais metais numatoma tikslinti Įmonės struktūrą.
4. VADOVŲ KOMANDIRUOTĖS
Renginiai
Tikslas

Vieta

Planuota

Įvykdyta

2

2

2

2

1

1

Dalyvauti Tauriųjų metalų kontrolės ir prabavimo Lisabona, Portugalijos
konvencijos Nuolatinio komiteto posėdyje
Respublika
Dalyvauti Tarptautinės prabavimo priežiūros institucijų
Larnaka,
asociacijos (IAAO) posėdis
Kipro Respulika
Aptarti tarpinstitucinio bendradarbiavimo galimybes
Ryga,
Latvijos Respublika
5. PERSONALO MOKYMAI IR KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS

Temos pavadinimas
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo
turto apskaita, aktualijos ir probleminiai
mokesčių klausimai
Administracinės atsakomybės taikymo
finansų srityje ypatumai
Darbo su Administracinių teisės pažeidimų
registru (ATPR) mokymai, dažniausių
klaidų aptarimas
Daugiametalių lydinių identifikavimas,
cheminiai bandymai
Naujo Tauriųjų metalų ir brangakmenių
valstybinės priežiūros įstatymo nuostatų
taikymas
Ūkio subjektų priežiūros ir atsakomybės
ženklų registro informacinės sistemos
naudojimas
Darbo MS Windows 8.1 aplinkoje įgūdžių
tobulinimas
Darbo su biuro programų rinkiniu
MS Office 2013 įgūdžių tobulinimas
Dokumentų
valdymas:
rengimas,
tvarkymas, apskaita ir saugojimas, naujausi
pakeitimai ir aktualijos
Nauji
išmaniosios
mokesčių
administravimo sistemos reikalavimai –
darbai, kuriuos kiekviena buhalterija turės
atlikti šiais metais

Mokymo ar
kvalifikacijos
kėlimo būdas

Mokymo vieta /
Organizatorius
MB „ Buhalterių mokymai“

Apmokytų
darbuotojų
skaičius
2016 m.
1

Seminaras
Seminaras
Seminraspraktiniai
mokymai
Vidiniai
praktiniai
mokymai
Vidiniai
mokymai
Individualūs
vidiniai
mokymai
Vidiniai
mokymai
Vidiniai
mokymai
Seminaras
Seminaras

Finansų ministerijos
mokymo centras
Policijos departamentas prie
VRM

3

Įmonės Prabavimo ir
įspaudavimo laboratorija

1

Įmonės Teisės – revizijų
skyrius

6

Lietuvos prabavimo rūmai

6

Lietuvos prabavimo rūmai

5

Lietuvos prabavimo rūmai

5

Finansų ministerijos
mokymo centras

2

UAB “Pačiolis“

2

1

3

Temos pavadinimas
Spektrometro FTIR - įvedimas
laboratorijos darbo eksplotaciją

Mokymo ar
kvalifikacijos
kėlimo būdas
į
Praktiniai
mokymai

Tauriųjų metalų tyrimai su Bruker atstovu
Tarplaboratoriniai tyrimai
Kompiuterinio raštingumo pažengusiems
mokymai
Aktualūs naujojo darbo kodekso reikalavimai:
Esminiai pakeitimai ir jų taikymas
praktikoje
Standarto LST EN ISO 17025:2005 4.11
skyriaus nuostatų nagrinėjimas, neatitikčių
valdymas
Naujojo veiklos su tauriaisiais metalais ir
brangakmeniais teisinio reglamentavimo
taikymo praktikoje aptarimas
Asmens, atsakingo už priešgaisrinę saugą,
mokymai

Praktiniai
mokymai
Praktinis
testas
Neformali
mokymo
programa
Seminaras
Vidiniai
mokymai
Vidiniai
mokymai
Mokymai

Mokymo vieta /
Organizatorius
Lietuvos prabavimo rūmai
Brangakmenių tyrimo
laboratorija
Lietuvos prabavimo rūmai
Klaipėdos filialas
Lietuvos prabavimo rūmai
VšĮ „Vilniaus Žirmūnų darbo
rinkos Mokymo centro“
Druskininkų filialas
Alytaus verslo konsultacinis
centras
Lietuvos prabavimo rūmų
Prabavimo ir įspaudavimo
laboratorija
Lietuvos prabavimo rūmai
VšĮ „Vilniaus Žirmūnų darbo
rinkos Mokymo centro“
Druskininkų filialas

Apmokytų
darbuotojų
skaičius
2016 m.
4
3
3
2
1
1
33
1

6. ĮMONĖS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA
VĮ “Lietuvos prabavimo rūmai” (toliau - Įmonė) struktūra suformuota pagal įmonei
priskirtas funkcijas. Siekiant užtikrinti priskirtų funkcijų vykdymą, ji nuolat tobulinama. Šiuo metu
esanti Įmonės struktūra patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m. kovo 29 d.
įsakymu Nr. 1K-083 (kartu su 2013 m. rugsėjo 6 d. įsakymo Nr. 1K-313
redakcija). Ją sudaro:
direktorius;
direktoriaus pavaduotojas
Prabavimo ir įspaudavimo skyrius;
Prabavimo ir įspaudavimo laboratorija;
Brangakmenių tyrimo laboratorija;
Teisės ir revizijų skyrius;
Finansų ir apskaitos skyrius;
Ūkio skyrius;
Inžinierius - programuotojas;
Sekretorius - referentas.
Esama Įmonės organizacinė struktūra yra pritaikyta įgyvendinti „vieno langelio“ principą.
7. ĮMONĖS VEIKLOS REZULTATAI
Teisės aktų, reglamentuojančių tauirųjų metalų ir brangakmenių valstybinę priežiūrą,
pakeitimas turi reikšmingą įtaką Įmonės veiklai. Patvirtinti nauji Įmonės paslaugų tarifai neviršija
paslaugų sąnaudų. Tai neigiamai įtakojo Įmonės ataskaitinio laikotarpio finansinius rezultatus.
Prabavimo ir įspaudavimo laboratorija nuo 2006 m. akredituota pagal LST EN ISO/ IEC
17025:2005 standartą atlikti aukso ir sidabro kiekio nustatymo bandymus juvelyriniuose aukso ir
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sidabro lydiniuose. Akreditavimo statusas palaikomas nuolat, nustatytu periodiškumu atliekamas
laboratorijos veiklos įvertinimas minėto standarto atitikčiai. Nacionalinio akreditacijos biuro
ekspertai, 2016 m. sausio mėnesį įvertino pateiktus dokumentus ir Laboratoriją perakreditavo
tolesniam 5 (penkerių) metų laikotarpiui: Laboratorijos veikla bei vadybos sistema ir toliau
atitinka minėto standarto reikalavimus.
Siekdama įrodyti kompetenciją bei sugebėjimą gauti patikimus rezultatus, Prabavimo ir
įspaudavimo laboratorija nuo 2004 m. dalyvauja profesinių įgūdžių tikrinimo taplaboratoriniuose
bandymuose (toliau – PT/ILC), aukso, sidabro, paladžio ir platinos kiekiui juvelyriniuose
lydiniuose nustatyti pagal ISO 11426:2014, ISO 13756:2015, ISO 11494:2014 ir ISO 11495:2014
standartus. PT/ILC organizuoja Jungtinė Tarptautinės prabavimo priežiūros institucijų asociacijos
(IAAO) ir Vienos konvencijos Round Robin Programa, Amerikos bandymų ir medžiagų asociacija
(ASTM) bei Ispanijos Nacionalinė monetų gamykla (FNMT– RCM). Be to, nuo 1997 metų
įmonės cheminių laboratorijų darbuotojai dalyvauja kasmetiniuose tarplaboratoriniuose
palyginimų bandymuose (ILC) aukso ir sidabro kiekiui juvelyriniuose lydiniuose nustatyti pagal
ISO 11426:2014 ir ISO 13756:2015 standartus. Tarplaboratorinius bandymus organizuoja Čekijos
prabavimo institucija.
Per 2016 m. 9 mėnesius įmonės cheminių laboratorijų darbuotojai dalyvavo 8 (aštuoniuose)
PT/ILC bandymuose. Teigiami bandymų rezultatai patvirtina įmonės chemikų kompetenciją atlikti
tauriųjų metalų kiokio nustatymo bandymus.
Įmonėje per 2016 m. 9 mėnesius patikrino ir įspaudavo 0,705 mln. tauriųjų metalų ir
brangakmenių gaminių, iš jų 178 tūkst. gaminių buvo papildomai pažymėti ūkio subjekto
atsakomybės ženklu.
Per 2016 metų 9 mėn. laikotarpį, teikiant prabavimo, įspaudavimo ir ženklinimo užsakovo
atsakomybės ženklu paslaugas, taip pat išduodant kokybės pažymėjimus, į tauriųjų metalų
gaminius įmonėje iš viso įspausta 0,705 mln. ženklų, Visi pateikti tauriųjų metalų gaminiai, prieš
juos įspauduojant Lietuvos valstybiniu kontroliniu prabavimo ženklu, buvo tinkamai patikrinti ir,
užsakovui pageidaujant, paženklinti jo atsakomybės ženklu.
Įmonės atliekamų darbų apimtys (vienetais) per 2016 m. 9 mėnesius palyginus su tuo pačiu
2015 m. laikotarpiu (0,785 mln), sumažėjo apie 10,2 %, tačiau gautos pajamos už atliktas
paslaugas padidėjo 3,2 %.
Per tą patį laikotarpį atliktas 1027 gaminių, išimtų iš Lietuvos mažmeninės rinkos,
kontrolinė prabų, masės, įspaudų ir jų autentiškumo ekspertinis tyrimas (ekspertizė). Net 96 % iš
rinkos paimtų ir patikrintų gaminių neatitiko teisės aktuose nustatytų ženklinimo reikalavimų, dar
11 % gaminių neatitiko deklaruotos prabos, t.y. tauriojo metalo kiekis šiuose gaminiuose buvo
mažesnis nei deklaravo ūkio subjektai.
Atlikta apie 18,5 tūkst. brangakmenių ekspertizių arba 4,3 % daugiau nei per tą patį 2015
metų laikotarpį.
Siekdami sumažinti administracinę naštą ūkio subjektams, taip pat taupyti verslo subjektų
sąnaudas, Lietuvos prabavimo rūmai priima tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminius, gautus
paštu ar per bet kurią kitą siuntų pervežimo įmonę. Nors siuntinių draudimo ir transportavimo
išlaidas apmoka užsakovai, tačiau tokiu būdu sutaupomos jų kelionės laikas ir kelionės išlaidos.
Per tris šių metų ketvirčius patikrinta 426 ūkio subjektų veikla su tauriaisiais metalais ir
brangakmeniais rinkoje arba 14 (3,4 %) patikrinimų daugiau nei per tą patį 2015 m. laikotarpį. Iš
jų 277 arba 65 % visų patikrinimų atlikti, naudojant kontrolinius klausimynus.
Atlikta 10 bendrų patikrinimų su Valstybine vartotojų teisių apsaugos tarnyba ir Policijos
pareigūnais.
Ataskaitiniu laikotarpiu rinkoje patikrinta 542,3 tūkst. gaminių įspaudų arba 28,8 %
daugiau nei per praėjusių metų tą patį laikotarpį. Patikrintų įspaudų skaičiaus prieaugis liudija,
kad ūkio subjektų su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusios veiklos priežiūra nukreiptą į
ūkio subjektų veiklos rizikingiausią sritį - rinkoje esančių gaminių ir jų įspaudų, bet ne tauriųjų
metalų apskaitos dokumentų atitikties galiojančių teisės aktų reikalavimams priežiūrą. 80 %
patikrinimų, gaminių įspaudai buvo tikrinami, įvertinus rizikos veiksnius.
Įvertinus gaminių apskaitos ir ženklinimo pažeidimų pobūdį ir mastą bei taikant patvirtintas
gaminių ženklinimo ir apskaitos pažeidimų mažareikšmiškumo rekomendacijas, 189 pažeidimų
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atvejais buvo duoti privalomi nurodymai per tam tikrą laiką ištaisyti nustatytus pažeidimus, iš
kurių įvykdyti 170 (90 %). Vos 14 pažeidimų nustatymo atvejais surašyti administracinio teisės
pažeidimo protokolai.
2016 metais Įmonės vadovas patvirtino naujos redakcijos teisės aktų reikalavimų
pažeidimų, kurie laikomi mažareikšmiais veikloje, susijusioje su tauriaisiais metalais ir
brangakmeniais, sąrašą, kuris paskelbtas Teisės aktų registre (TAR’e) ir Įmonės interneto
svetainėje www.lpr.lt/ukiosubjektuprieziura/mazareiksmiaipazeidimai.
Nuo 2011 m. rugsėjo 23 d. Įmonė taiko Deklaracijos dėl pirmųjų verslo metų nuostatas, t.y.
veiklą pradėjusiems ūkio subjektams suteikiamas specialusis statusas: už pirmaisiais verslo metais
padarytus pažeidimus, ūkio subjektas nėra traukiamas atsakomybėn.
Lietuvos prabavimo rūmai, atsižvelgę į Ūkio ministerijos rekomendacijas, planuojantiems
savo veiklą arba jau veikiantiems ūkio subjektams, yra parengusi kontrolinius klausimynus –
dokumentus, kuriuose išskirti svarbiausi reikalavimai jų vykdomai veiklai su tauriaisiais metalais
ir brangakmeniais.
Patikrinimų metu naudojami parengti klausimynai pagal atskiras veiklos su tauriaisiais
metalais ir brangakmeniais veiklos rūšis, kurie nepakeičia teisės aktų ir nekonkuruoja su jais,
tačiau nurodo, į kuriuos reikalavimus verslo atstovai turėtų atkreipti dėmesį.
Elektroniniu paštu per 2016 m. 9 mėnesius kontroliniai klausimynai buvo išsiųsti 22-iems
naujai registruotiems ūkio subjektams, atsakymus – užpildytus klausimynus pateikė 9 ūkio
subjektų arba 41% ūkio subjektų, kuriems buvo išsiųsti kontroliniai klausimynai.
Įmonės darbuotojai, atlikdami ūkio subjektų veiklos, susijusios su tauriaisiais metalais ir
brangakmeniais, patikrinimus, prioritetu laiko metodinės pagalbos teikimą. Šis principas reiškia,
kad priežiūrą atliekantys Įmonės darbuotojai bendradarbiauja su ūkio subjektais, konsultuoja juos
savo kompetencijos klausimais, įgyvendina kitas prevencinio pobūdžio priemones, padedančias
ūkio subjektams laikytis teisės aktų reikalavimų.
Per ataskaitinį laikotarpį Įmonės darbuotojai ūkio subjektams suteikė 977 konsultacijas.
Lietuvos prabavimo rūmai, kaip viena iš institucijų, atsakingų už pinigų plovimo ir (ar)
teroristų finansavimo prevenciją, ataskaitiniu laikotarpius konsultavo ūkio subjektus, kaip
pasirengti ir įsidiegti Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos
įstatyme nurodytas vidaus kontrolės procedūras, siekiant užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar)
teroristų finansavimui.
Ataskaitiniu laikotarpiu buvo atlikta 42 asmenų, užsiimančių veikla su tauriaisiais metalais
ir brangakmeniais, apklausa: 28 arba 68 % apklaustųjų teigė, kad save laiko pakankamai
informuotais apie Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų reikalavimus, keliamus tauriųjų metalų ir
brangakmenių kokybės, realizavimo ir kt. klausimais.
Lietuvos prabavimo rūmai laikosi geros praktikos, kai į įmonės organizuojamą seminarą
yra pakviečiami kitų valstybės institucijų atstovai. Ataskaitiniu laikotarpiu Įmonės organizuotuose
seminaruose dalyvavo ir pranešimus verslininkams skaitė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos
ir Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos atstovai, atsakingi įmonės darbuotojai.
Įmonėje ūkio subjektai aptarnaujami pagal Įmonės vadovo patvirtintas Asmenų
aptarnavimo taisykles.
Dokumentai, pateikti elektroniniu būdu ir patvirtinti elektroniniu parašu, prilyginami
dokumentams raštu ir nagrinėjami nustatyta bendra tvarka.
Įmonėje yra sudarytos sąlygos pateikti anonimišką nuomonę dėl kontrolinių klausimynų
naudojimo, konsultavimo kokybės, Deklaracijos dėl pirmųjų verslo metų įgyvendinimo. Per
ataskaitinį laikotarpį skundų negauta.
Įsigaliojus naujam teisiniam veiklos su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais
reglamentavimui, Įmonė sulaukė ūkio subjektų pastabų dėl padidėjusios naštos verslui,
reikalaujant pildyti ne laisvos, o nustatytos formos tauriųjų metalų ir brangakmenių
apskaitosregistrus apyvartos žiniaraštyje nurodant kasos aparato kvito numerį, taisymo ir gamybos
kvituose nurodyti paslaugos gavėjo (užsakovo) asmens duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą ar
gimimo datą), lombardo (įkaito paėmimo – grąžinimo) kvite nurodant perteklinę informaciją –
įkeitimu užtikrintos piniginės prievolės (konkretų ar maksimalų) dydį eurais.

6
Įmonė kartu su Finansų ministerijos atstovais 2016 m. spalio – lapkričiais mėnesiais
planuoja Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose surengti seminarus ūkio subjektams dėl
pasikeitusio veiklos su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais reglamentavimo.
Įmonė, siekdama efektyviai valdyti Įmonės turtą, perdavė Turto bankui dalį Įmonei
nereikalingų 202,23 m2 patalpų, Ligoninės g. 20, Druskininkuose. Kartu su Finansų ministerija ir
Turto banku ieškoma labiau Įmonės atliekamoms funkcijoms pritaikytų (mažesnių ir žemesniame
aukšte) patalpų Vilniuje ir Kaune.
Užbaigtas Įmonės patalpų, M.K. Čiurlionio g. 65, Druskininkuose, šildymo sistemos
pertvarkymas, atskiriant minėtą sistemą tarp pastato bendrasavininkių.
Siekiant mažinti Įmonės kaštus ir dokumentų apyvartą, patobulinta ir įdiegta Įmonėje
naudojama paslaugų užsakymų apskaitos, naujų tarifų taikymo informacinė sistema.
Ataskaitiniu laikotarpiu atnaujinta analitinė ir technologinė įranga: buvo užbaigtos FTIR
spektrometro, reikalingo Įmonės Brangakmenių tyrimo laboratorijai, viešojo pirkimo procedūros,
įrenginys įdiegtas ir pradėtas eksploatuoti, užbaigtos ir tarnybinės stoties, kompiuterinės įrangos
viešojo pirkimo ir įdiegimo procedūros.
8. KOVA SU KORUPCIJA
Įmonė, siekdama, kad korupcijos reiškiniai darytų kuo mažesnę įtaką Įmonės veiklai, yra
aiškiai apibrėžusi darbuotojų teises ir pareigas, griežtai atskyrusi Įmonės vykdomos tauriųjų
metalų ir brangakmenių valstybinės priežiūros grandis:
prabavimo ir įspaudavimo darbų atlikimas,
prabavimo ir įspaudavimo darbų kokybės patikrinimas,
ūkio subjektų patikrinimas, gaminių išėmimas,
ekspertizių atlikimas,
administracinio teisės pažeidimo protokolo surašymas pagal ekspertizės išvadas,
administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimas, baudų skyrimas.
Įmonėje sudaryta galimybė dokumentus dėl ūkio subjektų įrašymo į ūkio subjektų,
užsiimančių veikla, susijusia su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais, sąrašą pateikti „per
atstumą“ - elektroniniu ar paprastu paštu, taip mažinant tiesioginių kontaktų skaičių su dokumentus
priimančiais įmonės darbuotojais. Sprendimus dėl ūkio subjektų įregistravimo priimantys
darbuotojai su ūkio subjektų atstovais tiesioginių kontaktų neturi.
Visas įmonės sudaromas sutartis derina ir vizuoja skirtingų padalinių atstovai.
Įmonė, įgyvendindama Finansų ministerijos antikorupcinę programą, savo svetainėje
paskelbė nuorodą į Specialiųjų tyrimų tarnybos svetainę, kur asmenys gali kreiptis dėl pastebėtų
korupcijos apraiškų.
9. TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS
Įmonė bendradarbiauja su kitomis Lietuvos ir užsienio valstybių institucijomis ir
tarptautinėmis organizacijomis.
Ataskaitiniu laikotarpiu Įmonės vadovai dalyvavo Tauriųjų metalų kontrolės ir prabavimo
konvencijos Nuolatinio komiteto bei Tarptautinės prabavimo priežiūros institucijų asociacijos
(IAAO) posėdžiuose, darbiniu vizitu lankėsi Latvijos prabavimo priežiūros institucijoje, kur
pasikeitė informacija apie tauriųjų metalų ir brangakmenių rinką ir jos tendencijas, taikomus
bandymų metodus ir naudojamą įrangą, įstatyminę bazę, aptarė tolesnio bendradarbiavimo
galimybes.
Atliekant Lietuvos rinkoje rastų skirtų realizuoti tauriųjų metalų gaminių įspaudų
ekspertizes, ataskaitiniu laikotarpiu ne kartą darbo tvarka raštu kreipėsi į Lenkijos Respublikos
prabavimo priežiūros instituciją dėl Lenkijos Respublikos valstybinio kontrolinio prabavimo
ženklo ir/ar Lenkijos ūkio subjektų atsakomybės ženklų autentiškumo nustatymo (patvirtinimo),
atsakomybės ženklo registracijos ar ženklo savininko. Dėl Lietuvos rinkoje rastų tauriųjų metalų
gaminių ženklų šiais metais buvo kreiptasi ir į Danijos, Didžiosios Britanijos, Čekijos, Ispanijos,
Latvijos, Lenkijos, Prancūzijos tauriųjų metalų rinkos priežiūrą įgyvendinančias institucijas, darbo
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tvarka buvo dėl skirtingų gamybos technologijų gaminių ženklinimo buvo palaikomi ryšiai su
Lenkijos ir Latvijos prabavimo institucijomis.
Įmonės, kaip vienos atsakingų už pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevenciją
Lietuvos Respublikoje institucijų, atstovai dalyvavo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos
organizuotame Nacionaliniame pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinime
(aptarime).
Visą ataskaitinį laikotarpį kaip ir iki šiol įmonė keitėsi informacija su Valstybine mokesčių
inspekcija, Muitinės departamentu, Specialiųjų tyrimų tarnyba bei Finansinių nusikaltimų tyrimo
tarnyba pagal pasirašytas duomenų teikimo, savitarpio pagalbos ar bendradarbiavimo sutartis.
Įmonė pagal kompetenciją naudojasi Valstybinės mokesčių inspekcijos, Muitinės
departamento, viešo Juridinių asmenų registro, viešo Nekilnojamojo turto registro duomenimis.
Nagrinėjant vartotojų skundus, Įmonė palaikė dalykiškus santykius su Valstybine ne maisto
produktų inspekcija bei Vartotojų teisių gynimo tarnyba.
2015-08-31 pasirašyta sutartis su VĮ „Registrų centras“ dėl duomenų teikimo į Licencijų
informacinę sistemą. Pagal minėtą sutartį Įmonė nuolat neatlygintinai teikė (atnaujino) duomenis
apie Lietuvos prabavimo rūmuose registruotus ūkio subjektus, užsiimančius veikla su tauriaisiais
metalais ir brangakmeniais, jų vykdomos veiklos rūšis (gamyba, prekyba, lombardo paslaugos,
prekyba investiciniu auksu, prekyba ryšio priemonėmis ar kt.).
Ataskaitiniu laikotarpiu Įmonės įgalioti darbuotojai visus administracinių teisės pažeidimų
protokolus registravo Administracinių teisės pažeidimų registre (ATPR).
10. VIEŠIEJI RYŠIAI
Įmonė atnaujino savo internetinę svetainę, kurioje pateikia visuomenei ir klientams
naudingą teisinę informaciją bei informaciją apie rinkoje rastus falsifikatus, perspėjimus dėl
galimo vartotojų teisių pažeidimo ar nesąžiningos komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu
vykdymo, planuojamus seminarus, tarptautines naujienas ir pan.
Per 2016 metų 9 mėnesius buvo išplatinti 6 tokie perspėjimai vartotojams,
Ūkio subjektų, užsiimančių veikla su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais yra viešas,
skelbiamas ir nuolat atnaujinamas Įmonės svetainėje.
2016 m. kovo 9-12 d. dienomis įmonė dalyvavo Vilniuje vykusioje tarptautinėje
juvelyrikos parodoje „Amber trip“. Šioje parodoje įmonė teikė gyventojams informaciją apie
tauriuosius metalus, brangakmenius, jų prabavimą įspaudavimą, pristatė savo teikiamas paslaugas,
konsultavo ūkio subjektus tauriųjų metalų ir brangakmenių apskaitos ir kitais klausimais.
Siekiant kuo daugiau šviesti visuomenę, buvo platinami gyventojams skirti lankstinukai,
kuriuose labai paprastai ir suprantamai buvo paaiškinta, kas yra prabavimas, kodėl reikalingas
gaminių įspaudavimas.
Žiniasklaidai pagal kompetenciją buvo teikiama informacija, susijusi su tauriųjų metalų ir
brangakmenių kontrole, asmenų, kurių veikla susijusi su gaminių gamyba, pardavimu, verslo
sąlygomis, vartotojų teisių apsauga.
Baltic Jewellery News 2016 m. kovo mėnesio numeryje (30) paskelbta Lietuvos tauriųjų
metalų rinkos apžvalga: informacija apie pasikeitusias (pagerėjusias) verslo sąlygas Lietuvoje, jų
liberalizavimą, įmonės teikiamas paslaugas, statistinė informacija apie ūkio subjektus,
užsiimančius veikla su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais. Žurnalo numeris pridedamas.
Įmonės darbuotojai dalyvauja su VšĮ „Versli Lietuva“ vykdomo projekto „Administracinių
procedūrų, susijusių su valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų išduodamais leidimais,
perkėlimo į elektroninę terpę“ įgyvendinime.
Pagal vykdomą projektą Įmonės klientai - ūkio subjektai, norintys būti įrašyti į Ūkio
subjektų, kurie verčiasi su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusia veikla, sąrašą, turi
galimybę Deklaraciją apie planuojamą veiklą pateikti ne tik tiesiogiai ar paštu, bet ir per portalą
www.verslovartai.lt . Tačiau per ataskaitinį laikotarpį per minėtą portalą www.verslovartai.lt
.įmonėje buvo gauti dokumentai vos iš 5 ūkio subjektų.
Ūkio subjektų, kurie verčiasi su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusia veiklą,
sąrašą Įmonė viešai skelbia ir nuolat atnaujina Įmonės interneto svetainėje www.lpr.lt , taip pat ir
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Registrų centro Licencijų informacinėje sistemoje (LIS) www.licencijavimas.lt Tokiu būdu
sumažėjo administracinė našta verslui, buvo supaprastinta ir pagreitinta dokumentų ir kitos
informacijos pateikimo procedūra.
Ataskaitiniu laikotarpius Įmonės vadovas ir specialistai susitiko su verslo atstovais
Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Druskininkuose. Dalykiniuose susitikimuose aptarti juvelyrams
aktualūs klausimai ir siūlomi jų sprendimo būdai. Įvertinus ūkio subjektų atstovų argumentus dėl
atsakomybės ženklo ženklinimo paslaugos tarifo, Įmonės vadovas patvirtino naują gaminių
ženklinimo paslaugos tarifą.
Įmonė ir ateityje planuoja palaikyti dalykiškus santykius su verslo atstovais, atsižvelgti į
konstruktyvius jų pasiūlymus dėl galimų administracinę naštą mažinančių priemonių taikymo.
PRIDEDAMA.
1. VĮ “Lietuvos prabavimo rūmai” 2016 – 2019 m. strateginio veiklos plano rodiklių 2016 metams
vykdymo per 2016 m. 9 mėnesius ataskaita pagal vertinimo kriterijus, 5 lapai.
2. VĮ “Lietuvos prabavimo rūmai” efektyvumo per 2016 m. 9 mėnesius vertinimo išvada, 1 lapas.
VĮ „Lietuvos prabavimo rūmai“
direktorius
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