Lietuvos Respublikos tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinę priežiūrą atliekančios
priežiūros institucijos – VšĮ Lietuvos prabavimo rūmai
PLANINE TVARKA PER 2021 M. IV KETVIRTĮ
TIKRINAMŲ ŪKIO SUBJEKTŲ SĄRAŠAS
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Ūkio subjekto pavadinimas
UAB „Taurusis kristalas“
UAB „Aunelita“
UAB “Gintarinis suvenyras“
MB „Universalaus lombardo paslaugos“
UAB „Moto style“
UAB „Domstata“
IĮ „Aukso žiedelis“
UAB “Auksasmiltė“
UAB „Star group“
UAB „Inspiracija“
UAB „Amber style“
UAB „IndStyle“
UAB „Zoloto“
UAB „Aukseda“
Fashion investment group Sp.z o.o. Lietuvos filialas
UAB "Tomas Gold"
Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno dizaino salonas"
Romualdo Knizelio Įmonė "Vertė“
UAB "Marijampolės prekyba"
UAB "Juvelyrika"
IĮ "Auksora"
A. Zairienės individuali įmonė
UAB "Lombankas"
Daivos Bublaitienės floristikos salonas
Saulena Šimaitiene
UAB "VASARĖ 925"
Uždaroji akcinė bendrovė "Magijuka"
A. J. Bučinsko individuali įmonė
I. Bakaitienės Parduotuvė "Versmė"
UAB "Brendas"
IĮ "Aukso sauja"
UAB "Justnė"
UAB "Modus optimus"
Dominykas Vakrinas
Ramunė Povilaitė
IĮ "Silveris"
D. Šeštakauskienės parduotuvė
UAB "Asima"
UAB "Audaiva"
IĮ „Princesė“
UAB „Sidabrinė kamėja“
UAB „Tomas Gold“
UAB „Juvelyra“
UAB „Raudona“
UAB „Solerena“
UAB „DND LT“
Uždaroji akcinė bendrovė „Orknis“
Uždaroji akcinė bendrovė prekybos namai „Pukė“

Inspektavimo tikslas - ūkio subjektų vykdomos su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusios veiklos
atitikties Lietuvos Respublikos tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinės priežiūros įstatymo reikalavimams
priežiūra.

Inspektavimo dalykas – ūkio subjekto veiklos vietoje rasti taurieji metalai ir brangakmeniai, jų gaminiai,
pusgaminiai, atliekos ir (arba) laužas arba vertybės, kurios nurodomos kaip taurieji metalai, brangakmeniai, jų
gaminiai, pusgaminiai, atliekos ir (arba) laužas, arba jų pavyzdžiai.
Preliminarus dokumentų, kuriuos turės pateikti ūkio subjektas, sąrašas nurodytas Lietuvos Respublikos
tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinės priežiūros įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje: tauriųjų metalų,
brangakmenių, jų gaminių, pusgaminių, atliekų ir (arba) laužo buhalterinės apskaitos registrai, laisvos formos su
tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusios veiklos dokumentų (toliau – veiklos dokumentas) apskaitos
registrai, tauriųjų metalų, brangakmenių, jų gaminių, pusgaminių, atliekų ir (arba) laužo apyvartos žiniaraščiai
(toliau – apyvartos žiniaraštis) ir (arba) ūkio subjekto naudojamo kasos aparato panaudotas kontrolinės juostos
arba elektroninės kontrolinės juostos, saugomos elektroninėse laikmenose, sudaryti po paskutinės atliktos tauriųjų
metalų ir brangakmenių, jų gaminių, pusgaminių, atliekų ir laužo inventorizacijos, ir paskutinės atliktos
inventorizacijos dokumentai.

