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LIETUVOS BANKO NUMIZMATINIŲ VERTYBIŲ PARDAVIMO TAISYKLĖS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvos banko numizmatinių vertybių pardavimo taisyklėse reglamentuojama Lietuvos
banko išleidžiamų į apyvartą numizmatinių vertybių tiražo paskirstymo ir pardavimo tvarka.
2. Lietuvos bankas numizmatines vertybes parduoda:
2.1. Lietuvos banko elektroninėje parduotuvėje (toliau – el. parduotuvė);
2.2. Lietuvos banko kasose Vilniuje, Žirmūnų g. 151, ir Kaune, Maironio g. 25 (toliau –
Lietuvos banko kasos);
2.3. numizmatinių vertybių platintojams;
2.4. Lietuvos banko organizuojamuose elektroniniuose aukcionuose;
2.5. specializuotose parodose, mugėse arba kitose vietose numizmatinių vertybių
pristatymo visuomenei progomis, kai jose dalyvauja Lietuvos bankas (toliau – prekyba mugėse).
3. Informacija apie jau išleistų ir numatomų išleisti į apyvartą numizmatinių vertybių
kainą, pardavimo sąlygas ir kita informacija skelbiama Lietuvos banko interneto svetainėje
(www.lb.lt/Paslaugos gyventojams/Įsigykite proginę ar kolekcinę monetą).
4. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:
4.1. kolekcinės eurų monetos – monetos, kaip apibrėžta 2012 m. liepos 4 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 651/2012 dėl euro monetų leidimo;
4.2. numizmatinių vertybių platintojai – juridiniai asmenys, su kuriais Lietuvos bankas
yra sudaręs numizmatinių vertybių platinimo sutartis (toliau – platinimo sutartis);
4.3. pirkėjas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris el. parduotuvėje, Lietuvos banko kasose,
prekybos mugėse metu arba Lietuvos banko organizuojamuose elektroniniuose aukcionuose perka
numizmatines vertybes;
4.4. proginės eurų monetos – monetos, kaip apibrėžta 2014 m. birželio 24 d. Tarybos
reglamente (ES) Nr. 729/2014 dėl apyvartai skirtų euro monetų nominalų ir techninių duomenų.
5. Lietuvos bankas platinimo sutartis sudaro su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių
juridiniais asmenimis, kurie užsiima veikla, susijusia su prekyba numizmatinėmis vertybėmis, ir
kurių vadovai yra nepriekaištingos reputacijos. Reikalavimai, būtini platinimo sutartims pasirašyti,
numizmatinių vertybių platintojo vadovo nepriekaištingos reputacijos kriterijai bei numizmatinių
vertybių pardavimo pagal platinimo sutartis tvarka nustatoma Lietuvos banko valdybos pirmininko
įsakymu.
6. Lietuvos banko numizmatinių vertybių pardavimo per el. parduotuvę ir Lietuvos banko
numizmatinių vertybių pardavimo Lietuvos banko organizuojamuose elektroniniuose aukcionuose
tvarkos nustatomos Lietuvos banko valdybos pirmininko įsakymais.
II SKYRIUS
NUMIZMATINĖS VERTYBĖS
7. Lietuvos banko į apyvartą išleidžiamos šios numizmatinės vertybės:
7.1. eurų ir euro centų monetos:
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7.1.1. kolekcinės monetos;
7.1.2. kolekcinių monetų rinkiniai;
7.1.3. proginės monetos su Lietuvos nacionaline puse numizmatinėje pakuotėje;
7.1.4. apyvartinių monetų su Lietuvos nacionaline puse rinkiniai numizmatinėje pakuotėje;
7.2. litų ir lito centų monetos (kolekcinės (proginės), jų rinkiniai; kolekcinės (proginės)
apyvartinės monetos numizmatinėje pakuotėje, jų rinkiniai), paskelbtos mokėjimo ir atsiskaitymo
priemone iki 2014 m. gruodžio 31 d.;
7.3. litų banknotai, nepaskelbti mokėjimo ir atsiskaitymo priemone iki 2014 m. gruodžio
31 d., arba jų rinkiniai;
7.4. litų monetos (projektai), nepaskelbti mokėjimo ir atsiskaitymo priemone iki 2014 m.
gruodžio 31 d.;
7.5. suvenyrai iš litų banknotų ir monetų, paskelbtų mokėjimo ir atsiskaitymo priemone iki
2014 m. gruodžio 31 d., arba jų rinkiniai numizmatinėje pakuotėje.
8. Lietuvos banko numizmatinių vertybių pardavimo kainos nustatomos Lietuvos banko
valdybos pirmininko įsakymais.
III SKYRIUS
NUMIZMATINIŲ VERTYBIŲ TIRAŽŲ PASKIRSTYMAS
9. Kiekvienos numizmatinės vertybės, nurodytos šių taisyklių 7.1 papunktyje, tiražas
paskirstomas tokia tvarka:
9.1. 50 proc. viso tiražo skiriama išankstiniam pardavimui el. parduotuvėje. Ši dalis iki
išankstinio pardavimo pradžios gali būti mažinama, numizmatines vertybes Lietuvos banko
valdybos pirmininko įsakymu skiriant:
9.1.1. ne daugiau kaip 30 proc. viso tiražo prekybai mugėse;
9.1.2. ne daugiau kaip 5 proc. viso tiražo Lietuvos valstybės, vietos savivaldos bei valstybės
ir savivaldybių institucijų reprezentacinėms reikmėms ir kitiems asmenims, kai išleista
numizmatinė vertybė reprezentuoja jų veiklą;
9.2. ne daugiau kaip 30 proc. viso tiražo skiriama numizmatinių vertybių platintojams;
9.3. ne daugiau kaip 5 proc. viso tiražo skiriama Lietuvos banko reprezentacinėms reikmėms
ir kitiems Lietuvos banko poreikiams bei Lietuvos muziejams;
9.4. likusi tiražo dalis parduodama Lietuvos banko kasose, išskyrus tuos atvejus, kai
numizmatinės vertybės tiražas yra mažesnis kaip 2 000 vnt. Tuo atveju, kai numizmatinės vertybės
tiražas yra mažesnis kaip 2 000 vnt., likusi tiražo dalis skiriama išankstiniam pardavimui
el. parduotuvėje.
10. Pardavus el. parduotuvėje arba Lietuvos banko kasose visą šių taisyklių 9.1 arba 9.4
papunktyje nurodytą numizmatinių vertybių tiražo dalį, likusi neparduota numizmatinės vertybės
tiražo dalis, skirta atitinkamai el. parduotuvei arba Lietuvos banko kasoms, paskirstoma po lygiai
el. parduotuvei ir Lietuvos banko kasoms. Pirmas toks perskirstymas galimas kitą darbo dieną po
numizmatinės vertybės pirmosios pardavimo dienos. Numizmatinės vertybės perskirstymas
nebetaikomas, kai el. parduotuvėje arba Lietuvos banko kasose lieka neparduota mažiau kaip 20
numizmatinių vertybių.
11. Pasibaigus prekybai mugėje, likusi neparduota šių taisyklių 9.1.1 papunktyje nurodytų
numizmatinių vertybių dalis grąžinama parduoti el. parduotuvėje.
12. Neparduota numizmatinių vertybių platintojams skirta numizmatinių vertybių tiražo
dalis parduodama el. parduotuvėje ir Lietuvos banko kasose, paskirstant ją el. parduotuvei ir
Lietuvos banko kasoms lygiomis dalimis.
13. Lietuvos banko valdybos pirmininko įsakymu Lietuvos bankas turi teisę parduoti
elektroniniuose aukcionuose:
13.1. Lietuvos banko reprezentacijai skirtas, tačiau per 2 metus nuo jų išleidimo į apyvartą
dienos neįteiktas numizmatines vertybes;
13.2. šių taisyklių 7.2 ir 7.4 papunkčiuose nurodytas numizmatines vertybes.
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14. Šių taisyklių 7.3 ir 7.5 papunkčiuose nurodytos numizmatinės vertybės parduodamos
el. parduotuvėje ir (arba) Lietuvos banko kasose, ir (arba) Lietuvos banko valdybos pirmininko
įsakymu elektroniniuose aukcionuose.
IV SKYRIUS
NUMIZMATINIŲ VERTYBIŲ PARDAVIMAS IR KIEKIAI
15. Numizmatinių vertybių išankstinio pardavimo el. parduotuvėje pradžia:
15.1. šių taisyklių 7.1 papunktyje nurodytų numizmatinių vertybių – likus 5 darbo dienoms
iki numatomos numizmatinės vertybės išleidimo į apyvartą arba pirmosios pardavimo dienos;
15.2. šių taisyklių 7.3 ir 7.5 papunkčiuose nurodytų numizmatinių vertybių – likus 5 darbo
dienoms iki numatomos numizmatinės vertybės pirmosios pardavimo dienos.
16. Pardavimo Lietuvos banko kasose pradžia:
16.1. šių taisyklių 7.1 papunktyje nurodytų numizmatinių vertybių – numizmatinės vertybės
išleidimo į apyvartą diena arba numizmatinės vertybės pirma pardavimo diena;
16.2. šių taisyklių 7.3 ir 7.5 papunkčiuose nurodytų numizmatinių vertybių – numizmatinės
vertybės pirma pardavimo diena.
17. Numizmatinių vertybių platintojai išleidžiamas naujas numizmatines vertybes gali
pirkti nuo jų išleidimo dienos Lietuvos banko valdybos pirmininko įsakymu nustatytomis
sąlygomis.
18. Per numizmatinių vertybių išankstinio pardavimo laikotarpį ir pirmą numizmatinių
vertybių pardavimo dieną pirkėjui parduodamas ribotas numizmatinių vertybių skaičius. Vienas
pirkėjas per išankstinio numizmatinių vertybių pardavimo laikotarpį ir pirmą jų pardavimo dieną
gali pirkti:
18.1. nurodytų šių taisyklių 7.1.1 papunktyje:
18.1.1. nukaldintų iš tauriųjų metalų – ne daugiau kaip po 2 vnt.;
18.1.2. nukaldintų ne iš tauriųjų metalų – ne daugiau kaip po 5 vnt.;
18.2. nurodytų šių taisyklių 7.1.2, 7.1.4, 7.3 ir 7.5 papunkčiuose – ne daugiau kaip po 2 vnt.;
18.3. nurodytų šių taisyklių 7.1.3 papunktyje – ne daugiau kaip po 5 vnt.
19. Pasibaigus numizmatinių vertybių išankstinio pardavimo laikotarpiui ir pirmai
pardavimo dienai, šių taisyklių 7.1, 7.3 ir 7.5 papunkčiuose nurodytų numizmatinių vertybių
pardavimo skaičius neribojamas.
V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
20. Visi nesutarimai, kilę dėl numizmatinių vertybių pardavimo, sprendžiami derybomis.
Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
21. Pirkėjo įsigytos numizmatinės vertybės Lietuvos bankui grąžinamos ir keičiamos
Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
22. Numizmatinės vertybės, nurodytos šių taisyklių 7.1 ir 7.2 papunkčiuose, Lietuvos
banke priimamos kaip mokėjimo priemonė nominaliąja jų verte. Šių taisyklių 7.2 papunktyje
nurodytų monetų nominalas litais perskaičiuojamas pagal neatšaukiamai nustatytą euro ir lito
perskaičiavimo kursą.
__________________

