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Įstatymo
įgyvendinamasis teisės
aktas

Pasirenkama
☒ Taip
☐ Ne
Priėmimo
terminas
2021-12-31

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO
„DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1998 M. RUGSĖJO 3 D.
NUTARIMO NR. 1077 „DĖL VALSTYBĖS ĮMONĖS „LIETUVOS
PRABAVIMO RŪMAI“ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO“
PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS“ PROJEKTO
Rengėjas
Svarstyta
Siūloma
Pasirenkama
Svarstyti
Finansų ministerija
Pasirenkama
☐ TAP
☐ TAP
☐ LRV pasitarimas
☐ LRV pasitarimas
☐ LRV posėdis
☒ LRV posėdis (A dalis)
☐ LRV posėdis (B dalis)
.
☐ Grąžinti tobulinti

SPRENDIMO ESMĖ
Teikiamu projektu siūloma pripažinti netekusiu galios Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 3 d. nutarimą Nr. 1077 „Dėl
valstybės įmonės „Lietuvos prabavimo rūmai“ teikiamų paslaugų tarifų nustatymo“ su visais pakeitimais ir
papildymais.
Projektu įgyvendinamas nuo 2021 m. liepos 1 d. įsigaliojęs Tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinės priežiūros
įstatymo Nr. I-996 4, 5, 6, 10, 15 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymas.
Nurodytu įstatymu valstybės įmonės „Lietuvos prabavimo rūmai“ teisinė forma pakeista į viešosios įstaigos teisinę
formą, o viešosios įstaigos Lietuvos prabavimo rūmų savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Finansų
ministerija įpareigota nustatyti viešosios įstaigos Lietuvos prabavimo rūmų atlygio už Tauriųjų metalų ir
brangakmenių valstybinės priežiūros įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje nurodytas veiklas (prabavimą, įspaudavimą,
kokybės pažymėjimų išdavimą ir kt.) skaičiavimo tvarką. Tokia tvarka jau yra nustatyta finansų ministro 2021 m.
lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 1K-357 „Dėl Tauriųjų metalų ir brangakmenių prabavimo valstybinės priežiūros
institucijos atlygio ir jos vykdomos ūkinės komercinės veiklos kainų ir tarifų skaičiavimo taisyklių patvirtinimo“.
Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupė esminių pastabų neturi (į pasiūlymą atsisakyti projekto 2 punkto (dėl
nutarimo įsigaliojimo datos) bus atsižvelgta.
PASTABOS, PASIŪLYMAI
TEISINIS VERTINIMAS –
TEISĖS GRUPĖS
PASTABOS

Pasirenkama
☐ Esminės
☐ Vertinamojo / tikslinamojo pobūdžio
☒ Redakcinio pobūdžio ir (ar) teisės technikos
☐ Pastabų nėra

PAŽYMĄ PARENGĖ

Vaclovas Medišauskas
Ekonomikos politikos grupė , patarėjas

