PATVIRTINTA
VšĮ Lietuvos prabavimo rūmai
direktoriaus 2021 m. gruodžio 28 d.
įsakymu Nr. (1.6)1-55

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LIETUVOS PRABAVIMO RŪMAI PASLAUGŲ TEIKIMO
TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Viešoji įstaiga Lietuvos prabavimo rūmai (toliau - LPR) paslaugų teikimo tvarkos apraše
(toliau – Aprašas) reglamentuojama LPR atliekamos tauriųjų metalų, jų gaminių, pusgaminių, atliekų
ir laužo, taip pat brangakmenių, jų gaminių, pusgaminių, atliekų ir laužo (toliau kartu – Vertybės)
prabavimo, tauriųjų metalų gaminių įspaudavimo ir tauriųjų metalų gaminių ženklinimo procedūrų
atlikimo bei rezultatų pateikimo tvarka.
2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos
tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinės priežiūros įstatyme (toliau – Įstatymas).
II SKYRIUS
UŽSAKYMO PATEIKIMAS
3. Vertybes užsakovas pateikia LPR tiesiogiai arba per siuntų gabenimo tarnybą oficialiomis
LPR darbo valandomis: pirmadienį – ketvirtadienį 8:00 - 12:00; 12:45 – 17:00, penktadienį - 8:00 12:00; 12:45 – 15:45.
4. Kartu su Vertybėmis pateikiamas prašymas (1 priedas), kuriame užsakovas nurodo:
4.1
4.2

pageidaujamas gauti paslaugas;
deklaruojamas pateikiamų Vertybių savybes: gaminių skaičių (vienetais), tauriojo metalo

tapatybę ir prabą, masę, brangakmenių tapatybę ir charakteristikas;
4.3 asmenį, kuris įgaliojamas pateikti / atsiimti pateikiamas Vertybes.
5. Prašymas gali būti pateikiamas elektroniniu būdu per Elektroninius valdžios vartus.
6. Priėmimo metu, dalyvaujant užsakovui, Vertybės suskaičiuojamos ir pasveriamos.
7. Užsakymo duomenys suvedami į LPR naudojamą Užsakymų priėmimo informacinę sistemą
ir išduodamas užsakymo priėmimą patvirtinantis dokumentas (2 priedas), kuriame nurodomas
planuojamas užsakymo atlikimo terminas. Užsakymo priėmimą patvirtinančiame dokumente
pasirašo užsakovas ir užsakymą priėmęs LPR darbuotojas.
8. Operacijos, nurodytos 6 ir 7 punktuose gali būti atliekamos užsakovui nedalyvaujant, jeigu
jis to pageidauja ir Vertybes pateikia siuntomis. Siuntinys atidaromas ir priėmimo funkcijos
vykdomos užsakovui nedalyvaujant darbo vietoje, kurioje yra įrengta vaizdo registravimo sistema
(vaizdo kameros).
III SKYRIUS
VERTYBIŲ PRABAVIMO PROCEDŪROS
9. Vertybių prabavimo procedūros atliekamos tokia tvarka:
9.1. nustatoma tauriųjų metalų gaminių praba, tiriant gaminį neardomaisiais bandymų
metodais (tyrimo ant prabavimo akmens metodas, rentgeno fluorescencinis spektrinis metodas);
9.2. atliekami kontroliniai cheminiai bandymai. Bandymų kiekis parenkamas atsižvelgiant į
Tauriųjų metalų gaminių kontrolės ir prabavimo konvencijos (toliau - Konvencija) rekomendacijas.
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Prieš kontrolinius cheminius bandymus įvertinama šių gaminių atitiktis REACH reglamento
reikalavimams.

Atitikčiai REACH reglamento reikalavimams įvertinti naudojami rentgeno

fluorescenciniai spektriniai metodai, o ginčo atvejais naudojamasi užsienio akredituotų laboratorijų
paslaugomis.
9.3. nustatoma brangakmenių tapatybė ir charakteristikos.
10. Prabavimo procedūroms naudojami šie bandymų metodai:
10.1. tauriųjų metalų bandymams naudojami Konvencijoje patvirtinti bandymų metodai;
10.2. brangakmenių bandymams naudojami CIBJO (Juvelyrinių dirbinių konfederacijos), GIA
(Amerikos gemologijos instituto) bei Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) patvirtinti
bandymų metodai;
10.3. tauriųjų metalų gaminių ir neįtvirtintų brangakmenių masei nustatyti naudojamos
atitinkamo tikslumo svarstyklės;
10.4. įtvirtintų brangakmenių masė nustatoma skaičiavimo metodu, įvertinus jų diametrą bei
kitus matmenis.
11. Vertybių prabavimo procedūrų rezultatai, taip pat vertinimas REACH reglamento
atitikčiai, įforminami bandymų protokole (3, 4, 5, 6, 7, 8 priedai), kurio vienas egzempliorius
pateikiamas užsakovui, kitas – lieka jį išdavusiame padalinyje ar laboratorijoje.
12.

Bandymų protokolus pasirašo prabavimą atlikusio padalinio vadovas ir prabavimą atlikęs

darbuotojas. Brangakmenių bandymų protokolą pasirašo ne mažiau, kaip 2 (du) Brangakmenių
tyrimo laboratorijos darbuotojai.
13. Prieš atlikdamas bandymus ardomaisiais bandymų metodais arba ketindamas išimti
tiriamus brangakmenius iš įtvirtinimo LPR padalinys privalo suderinti tai su užsakovu raštu.
Užsakovas suderinimą gali pateikti elektroniniu paštu, o taip pat pažymėdamas apie tai savo prašyme
jo pateikimo metu.
IV SKYRIUS
VERTYBIŲ ĮSPAUDAVIMO BEI KOKYBĖS PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO
PROCEDŪROS
14. Tauriųjų metalų gaminiai Prabavimo aprašo nustatyta tvarka įspauduojami Lietuvos
valstybiniu kontroliniu prabavimo ženklu arba gaminiams išduodamas atitinkamas kokybės
pažymėjimas.
15. LPR padalinys, prieš pasinaudodamas Prabavimo aprašo 21.2 ir 21.3 punktuose
nurodytomis Priežiūros institucijos teisėmis, informuoja apie tai užsakovą.
16.

Gaminiai, neatitinkantys REACH reglamento reikalavimų,

Lietuvos valstybiniu

kontroliniu prabavimo ženklu neįspauduojami, apie tai informuojamas užsakovas ir pažymima
prabavimo bandymų protokole.
V SKYRIUS
KONTROLĖS PROCEDŪROS
17. Atliekant Vertybių prabavimo, įspaudavimo, kokybės pažymėjimų išdavimo procedūras
vykdomos šios vidaus kontrolės procedūros:
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17.1. priimtų gaminių kiekio/masės patikrinimas. Padalinio vadovas pasirinktinai patikrina ne
mažiau kaip 5% visų siuntų, didesnių nei 500 vnt., masę ir kiekį. Patikrinimo įrašai atliekami
užsakymo priėmimą patvirtinančiame dokumente;
17.2. Lietuvos valstybinio kontrolinio ženklo įspaudo kokybės tikrinimas. Darbuotojas peržiūri
ženklo įspaudą kiekviename gaminyje. Įspaudo kokybės tikrinimą atlieka darbuotojas, nevykdęs to
gaminio įspaudavimo procedūros.
18. Periodiškai, ne rečiau, kaip 2 kartus per mėnesį, atsitiktinės kontrolės procedūras atlieka
Teisės-revizijų skyriaus specialistai.

19.

VI. SKYRIUS
UŽSAKYMŲ ATLIKIMO TERMINAI
Užsakymai tauriųjų metalų gaminių prabavimui ir įspaudavimui / kokybės pažymėjimo

išdavimui atliekami ne vėliau, kaip per 4 darbo dienas. Skubūs užsakymai atliekami per vieną darbo
dieną.
20. Užsakymai, kurių atlikimui turi būti atliktas brangakmenių prabavimas, atliekami per 7
darbo dienas. Skubūs tokie užsakymai atliekami per 2 darbo dienas.
21. Nestandartiniams užsakymams (kitiems nei nurodyta 19 ir 20 punktuose), taip pat
neįprastai didelių apimčių užsakymams, suderinus su užsakovu, gali būti nustatomi ilgesni užsakymų
atlikimo terminai.
VII. SKYRIUS
BANDYMŲ STEBĖJIMAS
22.

LPR suteikia galimybę užsakovams stebėti bandymus su jų bandomaisiais objektais.

Tauriųjų metalų ir brangakmenių prabavimo procedūrų stebėjimui užsakovas privalo pat eikti LPR
direktoriui motyvuotą prašymą, nurodydamas savo atstovus, kurie dalyvaus bandymų stebėjime.
23. LPR direktoriui leidus (viza prašyme), padalinio vadovas:
23.1. nustato ir suderina su užsakovu bandymo stebėjimo datą ir laiką;
23.2. bandymų stebėjimui paruošia laboratoriją ar jos dalį, pašalindamas dokumentus su
asmens duomenimis bei kitų užsakovų daiktus ir dokumentus, tokiu būdu užtikrinant kitų užsakovų
komercinės informacijos konfidencialumą ar bet kokios informacijos prieinamumą bandymų
stebėtojams;
24. Į laboratorijos patalpas įleidžiami užsakovo atstovai, pateikę savo asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą.
25.

Viename bandymo stebėjime gali dalyvauti ne daugiau, kaip 2 užsakovo atstovai.

26. Bandymai atliekami tik su stebinčiojo užsakovo bandomaisiais objektais. Įrašai apie
stebėtus bandymus atliekami stebimo bandymo užsakymo lape ir bandymo pirminių įrašų žurnale.
VII. SKYRIUS
TAURIŲJŲ METALŲ IR BRANGAKMENIŲ GAMINIŲ GRĄŽINIMAS
29. Vertybės grąžinamos užsakovui tik jam atsiskaičius už suteiktas paslaugas pagal išrašytą
PVM sąskaitą-faktūrą.
30. Grąžinama tik tam užsakovo atstovui, kuris turi įgaliojimą arba yra nurodytas prašyme
suteikti paslaugas.
_____________
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VšĮ Lietuvos prabavimo rūmai Paslaugų teikimo tvarkos aprašo
1 priedas

(Vertybes pateikusio fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data ar atstovaujamo juridinio asmens pavadinimas, kodas)
(adresas, kontaktiniai duomenys)

Lietuvos prabavimo rūmams
PRAŠYMAS
DĖL PRABAVIMO, ĮSPAUDAVIMO, BRANGAKMENIŲ TYRIMO IR KITŲ PASLAUGŲ
SUTEIKIMO
20

m.

d.

Nr.

Prašome suteikti šias paslaugas (įrašyti, žymėti simboliu „ x“):
Vertybes pateikiu
tiesiogiai

Vertybes pateikiu per siuntų tarnybą
ir užtikrinu vertybių atsiėmimą

(nurodomas siuntų tarnybos pavadinimas)

Užsakomas paslauga

Metalas
Auksas
Sidabras
Platina
Paladis
Netaurus metalas

Prabavimas

Brangakmenių prabavimas

Cheminė analizė

Įspaudavimas mechaniniu
būdu
Įspaudavimas lazeriu
Ženklinimas atsakomybės
ženklu mechaniniu būdu
Ženklinimas atsakomybės
ženklu lazeriu

Kokybės pažymėjimo
išdavimas
Gaminio kokybės tyrimas
Tauriųjų metalų sulydymas
į luitą
Gintaro ar jį imituojančios
substancijos bandymas

Svėrimas ir etikečių
tvirtinimas
Reagentų gamyba
Gaminių atnaujinimas
Skubus užsakymas

Kitos paslaugos:

Vertybių kilmės (įsigijimo,
gamybos ar pan.) dokumentas
Eil.
Nr.

Vertybių pavadinimas

Deklaruojamas
kiekis, vnt.

(pavadinimas, numeris, data)

Deklaruojama
masė, g, ct

Deklaruojama
praba

PASTABOS

Iš viso:
PRIDEDAMA.

Vertybes pateikti ir pasiimti įgalioju:

(vardas ir pavardė, asmens kodas ar gimimo data )

( vadovo įgaliotojo asmens parašas)

Esu susipažinęs su tauriųjų metalų ir brangakmenių veiklą reglamentuojančiais teisės aktais. Sutinku, kad tauriųjų
metalų ir brangakmenių, įskaitant gintarą, prabavimo metu vertybėse atsiradusios prabavimo žymės (įbrėžimai, nežymios
deformacijos) nėra ir negali būti laikomi vertybių prekinės išvaizdos ir kokybės trūkumais.
Paraiškoje taisymų nėra ir jie negalimi, tvirtinu, kad paraiškoje pateikti duomenys yra teisingi.
Sutinku, kad pateikiamų tauriųjų metalų ir brangakmenių, jų gaminių kiekis ir svoris pri ėmimo /grąžinimo metu bus
perskaičiuojamas man nedalyvaujant.
(vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

A.V.
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(vardas ir pavardė)

VšĮ Lietuvos prabavimo rūmai Paslaugų teikimo tvarkos aprašo
2 priedas

UŽSAKYMAS Nr. UZSXXXXXXX
(data skaitmenimis)
Padalinio pavadinimas
Užsakymą priėmė:
VšĮ Lietuvos prabavimo rūmai

Užsakymą pateikė:

Adresas: M. K. Čiurlionio g. 65, 66164 Druskininkai
Įm. kodas: 152035320, PVM mokėtojo kodas:
LT520353219
A/s (sąskaitos Nr., banko pavadinimas)

Adresas: (nurodoma ūkio subjekto buveinė)

Eil.
Nr.
1
2
3
...

Gaminys

Metalas

Nurodoma ūkio subjekto teisinė forma ir pavadinimas arba
vardas ir pavardė

Praba

Paslauga

Įmonės (pirkėjo) kodas:
PVM mokėtojo kodas:

Kiekis

Masė

Pastabos

Iš viso gaminių:
*Preliminarus užsakymo mokestis:
Skubus užsakymas: (50 proc.), Eur.: xx
Mokestis be PVM, Eur.: xx
PVM, Eur.: xx
Mokėti, Eur.: xx
*Mokestis gali keistis dėl brangakmenių prabavimo arba dėl paslaugų atlikimo metodo keitimo
PASTABOS.

Užsakymą pateikė: (Nurodoma ūkio subjekto teisinė forma ir pavadinimas

arba vardas ir pavardė)

Kodas (gimimo data):
Parašas

Priėmė: (priėmėjo – kasininko

Prabavo: (darbuotojo(ų) pareigos, v., pavardė,

pareigos, v., pavardė, parašas)

parašas)

Įspaudavo: (darbuotojo(ų) pareigos, v., pavardė,
parašas)

Tikrino: (darbuotojo(ų) pareigos, v., pavardė,
parašas)

Darbų atlikimo data: (skaitmenimis)
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VšĮ Lietuvos prabavimo rūmai Paslaugų teikimo tvarkos aprašo
3 priedas

VšĮ Lietuvos prabavimo rūmai
PADALINIO PAVADINIMAS
Padalinio adresas (nurodomas)
tel. (nurodomas), e-paštas (nurodomas)

PRABAVIMO BANDYMŲ IR ĮSPAUDAVIMO PROTOKOLAS
Užsakymo Nr.

Data

Bandymų užsakovas:
Užsakovo adresas:
Užsakymą pateikė įgaliotas asmuo:
Bandymas pradėtas:
Bandymas baigtas:

Eil.
Nr.

data
data

Bandymams pateikta
Pavadinimas Kiekis
Masė Metalas

Bandymų rezultatai

Dekl.
praba

Metalas

Praba

Masė

Įspauduota
vnt.

Kita informacija

Nurodomas cheminių
bandymų protokolo Nr.,
išduoto kokybės
pažymėjimo Nr. ar kita
informacija

Viso:
Bandymus atliko:

pareigos

parašas

v., pavardė

Įspaudavo:
pareigos

parašas

v., pavardė

Patikrino:
pareigos

parašas

A.V
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v., pavardė

VšĮ Lietuvos prabavimo rūmai Paslaugų teikimo tvarkos aprašo
4 priedas
VIEŠOJI ĮSTAIGA
LIETUVOS PRABAVIMO RŪMAI
PADALINIO PAVADINIMAS

AUKSO CHEMINIŲ BANDYMŲ
PROTOKOLAS
m.

d.

Nr.

(nurodomas miestas)
Puslapis
Bandymo užsakovas
Užsakovo adresas
Užsakymo data
Bandomąjį(uosius) objektą(us) pateikė
Bandymų pradžia

1 iš 1

Užsakymo Nr.
Bandymų pabaiga

Duomenys apie bandomuosius objektus
Bandomojo objekto
identifikavimo kodas

bandomojo objekto
(BO) identifikavimo
kodas (ID) X/Y- n ,

kur X – užsakymo
Nr., Y – BO eil. Nr.
užsakyme

Bandomojo objekto detalus aprašymas
Laboratorijoje
Užsakovas pateikė
paruošto bandinio
Užsakovui grąžinama
pavidalas

detalus BO
aprašymas
(lydinio spalva,
masė (g), kitos
savybės)

Likučių masė po bandymo (g)
Bandomojo
objekto

Grynojo aukso
ritinėlių

(lydinio drožlės,
juostelės, auskaro
ar pan. nuokarpos)

Bandymų rezultatai
Bandomojo objekto
identifikavimo kodas

Bandymo
metodas

X/Y- n

Bandymo
metodo
pavadinimas
ir žymuo

Gretutinių bandinių
bandymo rezultatai
(aukso kiekis), o/oo

Bandymo rezultatų
vidurkis
( aukso kiekis ) , o/oo

Metodo
paklaida
± δ, o/oo

Standartinė praba, o

pateikiama bandymo
rezultato atitiktis prabos
standartui pagal
Įstatymo [3] 6 str.

Neįprasti pastebėjimai. (aprašomi bandymo metu stebėti reiškiniai ar kitos priežastys, ko pasėkoje gaunami išsibarstę

rezultatai ir negalima skaičiuoti vidutinės vertės. Šis laukelis panaikinamas, jei tokia informacija neteikiama).
Bandymą(us) atliko
pareigos

pareigos

parašas

vardas, pavardė

parašas

vardas, pavardė

A.V.

Bandymų rezultatai susiję tik su šiais bandomaisiais objektais. Bandymų protokolas gali būti dauginamas tik visas.
Laboratorija nevykdo bandomųjų objektų atrinkimo. Bandomuosius objektus pateikia užsakovas.
Padalinio adresas, tel. (nurodomas tel. numeris), e-paštas (nurodomas)
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VšĮ Lietuvos prabavimo rūmai Paslaugų teikimo tvarkos aprašo
5 priedas
VIEŠOJI ĮSTAIGA
LIETUVOS PRABAVIMO RŪMAI
PADALINIO PAVADINIMAS

SIDABRO CHEMINIŲ BANDYMŲ
PROTOKOLAS
m.

d.

Nr.

(nurodomas miestas)
Puslapis
Bandymo užsakovas
Užsakovo adresas
Užsakymo data
Bandomąjį(uosius) objektą(us) pateikė
Bandymų pradžia

1 iš 1

Užsakymo Nr.
Bandymų pabaiga

Duomenys apie bandomuosius objektus
Bandomojo objekto
identifikavimo kodas
bandomojo objekto (BO)
identifikavimo kodas (ID)
X/Y- n , kur X –

užsakymo Nr., Y – BO
eil. Nr. užsakyme

Užsakovas pateikė

detalus BO
aprašymas (lydinio
spalva, masė (g),
kitos savybės)

Bandomojo objekto detalus aprašymas
Laboratorijoje
paruošto bandinio
Užsakovui grąžinama
pavidalas

Likutis po
bandymo, g

(lydinio drožlės,
juostelės, auskaro ar
pan. nuokarpos)

Bandymų rezultatai
Bandomojo objekto
identifikavimo kodas

Bandymo
metodas

X/Y- n

Bandymo
metodo
pavadinimas
ir žymuo

Gretutinių bandinių
bandymo rezultatai
(sidabro kiekis) , o/oo

Bandymo
rezultatų vidurkis
(sidabro kiekis) , o/oo

Metodo
paklaida
± δ, o/oo

Standartinė praba, o

pateikiama bandymo
rezultato atitiktis
prabos standartui pagal
Įstatymo [3] 6 str.

Neįprasti pastebėjimai (aprašomi bandymo metu stebėti reiškiniai ar kitos priežastys, ko pasėkoje gaunami išsibarstę

rezultatai ir negalima skaičiuoti vidutinės vertės. Šis laukelis panaikinamas, jei tokia informacija neteikiama).
Bandymą(us) atliko
pareigos

pareigos

parašas

vardas, pavardė

parašas

vardas, pavardė

A.V.

Bandymų rezultatai susiję tik su šiais bandomaisiais objektais. Bandymų protokolas gali būti dauginamas tik visas.
Laboratorija nevykdo bandomųjų objektų atrinkimo. Bandomuosius objektus pateikia užsakovas.
Padalinio adresas (nurodomas), tel. (nurodomas tel. numeris), e-paštas (nurodomas)

8

VšĮ Lietuvos prabavimo rūmai Paslaugų teikimo tvarkos aprašo
6 priedas

LITHUNIAN ASSAY OFFICE
LABORATORY OF THE VILNIUS

TEST REPORT
(for gold determination)
th.

.

No.

Vilnius
Page
Customer
Address
Order date
Test items submitted by:
Beginning

1 of 1

Order No.
End

Information about test items
Details of test items
Test item ID

Description of test items

Residue, g:

Form of the sample

Returned to
customer, g

Test item

Cornets of
pure gold

Test results
Test item ID

Test method

Single test results
(gold content), o /oo

Mean value of
single results
(gold content), o /oo

Error of the
method
± δ, o/oo

Any unusual features

An operator:
signature

name, surname

signature

name, surname

A.V.
The test results relate only to the following test items. The test report can be multiplied only in its entirety.
The Laboratory does not carry out sampling. Test items are provided by customer.
Adress of the laboratory, Phone (nurodomas tel. numeris), e-mail (nurodoma)
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Standard of
fineness, o

VšĮ Lietuvos prabavimo rūmai Paslaugų teikimo tvarkos aprašo
7 priedas

LITHUNIAN ASSAY OFFICE
LABORATORY OF THE VILNIUS

TEST REPORT
(for silver determination)
th..

No.
Druskininkai
Page

Customer
Address
Order date
Test items submitted by:
Beginning

1 of 1

Order No.
End

Information about test items
Test item ID

Description of test items

Details of test items
Form of the sample

Returned to
customer, g

Test results
Test item ID

Test method

Single test results
(silver content), o /oo

Mean value of
single results
(silver content), o /oo

Error of the method
± δ, o/oo

Any unusual features

An operator:
signature

name, surname

signature

name, surname

A.V.

The test results relate only to the following test items. The test report can be multiplied only in its entirety.
The Laboratory does not carry out sampling. Test items are provided by customer.
Adress of the laboratory, Phone (nurodomas tel. numeris), e-mail (nurodoma)
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Standard
of
fineness, o

VšĮ Lietuvos prabavimo rūmai Paslaugų teikimo tvarkos aprašo
8 priedas

VšĮ Lietuvos prabavimo rūmai
PADALINIO IR LABORATORIJOS PAVADINIMAI
Padalinio adresas (nurodomas)
tel. (nurodomas), e-paštas (nurodomas)

ĮTVIRTINTŲ IR NEĮTVIRTINTŲ BRANGAKMENIŲ DIAGNOSTIKOS
PROTOKOLAS

Užsakymo Nr.

Data

Bandymo užsakovas:
Užsakovo adresas:
Užsakymą pateikė įgaliotas asmuo:
Bandymas pradėtas:
Bandymas baigtas:

Nr.

Diagnostikai pateikto
gaminio pavadinimas,
metalas, praba, masė

Kodas *

Akmenų
kiekis (vnt.)

Bendra akmenų
masė (ct) **

Viso: (vnt./g) Akmenų kiekis (vnt.) Bendra akmenų masė (ct)

Brangakmenių
charakteristikos

Dokumento
Nr. ***

Mokestis,
Eur

Mokestis, Eur.

PASTABOS:

Diagnostiką atliko:
pareigos

parašas

v., pavardė

Vertybes ir branga kmenių
diagnostikos protokolą gavau:
pareigos

parašas

v., pavardė

*Kodas: BR -briliantai; DM – deimantai; RB – rubinai; SF – safyrai; SM – smaragdai; ZL – brangakmenių žaliava;
ST – sintetiniai akmenys, dirbtinai sukurti produktai; GI – gintarai, gintaro imitacijos; KT – kiti spalvoti
brangakmeniai; DP – neįtvirtinti deimantai (pilnas ištyrimas); KP – kiti neįtvirtinti brangakmeniai (pilnas ištyrimas).
**Įtvirtintų brangakmenių masė, matmenys, spalva ir švarumas, nurodomi apytikriai (gali būti * -20% paklaida).
***Brangakmenių tyrimo laboratorija atsako už pateiktas išvadas tik tuo atveju, ka i išduotas dokumentas yra
neatsiejamai pritvirtintas prie tyrimo objekto. Tyrimų rezultatai susiję tik su nurodytais tiriamais objektais. Tyrim ų
rezultatai susiję tik su nurodytais tiriamais objektais. Tyrimų protokolas ar jo dalys negali būti dauginamos a r
platinamos be abipusio sutikimo.
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