LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKO 2017 M. LAPKRIČIO 27 D.
ĮSAKYMO NR. V 2017/(1.7.E-260603)-02-220 „DĖL 1991 METŲ LAIDOS 500 IR 1 000
LITŲ BEI 1994 METŲ LAIDOS 100 LITŲ BANKNOTŲ RINKINIŲ PARDAVIMO
TVARKOS IR KAINŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
2017-12-22 Nr. V 2017/(1.7.E-260603)-02-234
Vilnius

1. P a k e i č i u Lietuvos banko valdybos pirmininko 2017 m. lapkričio 27 d. įsakymo
Nr. V 2017/(1.7.E-260603)-02-220 „Dėl 1991 metų laidos 500 ir 1 000 litų bei 1994 metų laidos
100 litų banknotų rinkinių pardavimo tvarkos ir kainų nustatymo“ 2.1.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„2.1.2. 4 484 rinkiniai ir šio įsakymo 2.1.1 papunktyje nurodyti rinkiniai, neparduoti
elektroniniame aukcione, parduodami Lietuvos banko kasose Vilniuje, Žirmūnų g. 151, ir Kaune,
Maironio g. 25, ir pagal pirkėjų Lietuvos bankui pateiktus užsakymus el. paštu:
2.1.2.1. šio įsakymo įsigaliojimo dieną paskirstant juos užsakymams el. paštu ir Lietuvos
banko kasoms lygiomis dalimis;
2.1.2.2. pardavus pagal užsakymus el. paštu arba Lietuvos banko kasose visą šio įsakymo
2.1.2.1 papunktyje nurodytą atitinkamą rinkinių dalį, likusi neparduota rinkinių dalis, skirta
atitinkamai užsakymams el. paštu arba Lietuvos banko kasoms, paskirstoma po lygiai užsakymams
el. paštu ir Lietuvos banko kasoms. Rinkiniai nebeperskirstomi, kai pagal užsakymus el. paštu arba
Lietuvos banko kasose lieka neparduota mažiau kaip 20 rinkinių.“
2. T v i r t i n u 1991 metų laidos 500 ir 1 000 litų bei 1994 metų laidos 100 litų banknotų
rinkinių įsigijimo pateikiant Lietuvos bankui užsakymą elektroniniu paštu tvarkos aprašą
(pridedama).
3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. sausio 2 d.
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1991 METŲ LAIDOS 500 IR 1 000 LITŲ BEI 1994 METŲ LAIDOS 100 LITŲ BANKNOTŲ
RINKINIŲ ĮSIGIJIMO PATEIKIANT LIETUVOS BANKUI UŽSAKYMĄ
ELEKTRONINIU PAŠTU TVARKOS APRAŠAS
1. Pirkėjai gali užsakyti 1991 metų laidos 500 ir 1 000 litų bei 1994 metų laidos 100 litų
banknotų rinkinius (toliau – rinkiniai) el. paštu (numizmatika@lb.lt) pateikdami užsakymus
Lietuvos bankui.
2. Pirkėjas, užsakydamas rinkinius el. paštu, privalo pateikti tokią informaciją:
2.1. fizinio asmens: vardas ir pavardė, gimimo data, pristatymo adresas arba atsiėmimo
vieta, kontaktinis telefonas, el. paštas, užsakomų rinkinių skaičius;
2.2. juridinio asmens: pavadinimas, kodas, pristatymo adresas arba atsiėmimo vieta,
kontaktinis telefonas, el. paštas, užsakomų rinkinių skaičius.
3. Lietuvos banke priimti užsakymai įrašomi į eilę chronologine tvarka užsakymų
informacinėje sistemoje, atsižvelgiant į šių užsakymų gavimo Lietuvos banke laiką.
4. Lietuvos bankas pirkėjui, pateikusiam užsakymą el. paštu, per 3 darbo dienas nuo
užsakymo el. paštu gavimo Lietuvos banke dienos išsiunčia pranešimą:
4.1. kad užsakymas el. paštu priimtas, ir nurodo rinkinių pardavimo kainą, mokėjimo
būdus, siuntimo ir draudimo išlaidas, jeigu tokių yra;
4.2. kad užsakymas el. paštu nepriimtas, ir nurodo priežastis, dėl kurių užsakymas el. paštu
nepriimtas.
5. Pirkėjas už el. paštu užsakytus rinkinius turi sumokėti Lietuvos bankui:
5.1. mokėjimo pavedimu į Lietuvos banko sąskaitą;
5.2. grynaisiais ar mokėjimo kortele atsiimdamas užsakytus rinkinius Lietuvos banko
kasose.
6. Pirkėjas už užsakytus el. paštu rinkinius turi sumokėti Lietuvos bankui ne vėliau kaip per
penkias darbo dienas, skaičiuojant nuo patvirtinimo, kad užsakymas priimtas, išsiuntimo pirkėjui
dienos.
7. Lietuvos banko priimtas užsakymas el. paštu laikomas negaliojančiu ir anuliuojamas,
jeigu pirkėjas nesumoka už užsakytus rinkinius per 6 punkte nurodytą laiką.
8. Kredito įstaigų taikomus atlygius, susijusius su mokėjimo pavedimo vykdymu, įskaitant
10.5 papunktyje ir 12 punkte nurodytus atvejus, padengia pirkėjas.
9. Pirkėjui rinkiniai pristatomi jo nurodytu adresu per pašto siuntų paslaugų teikėją, už
siuntimo ir draudimo išlaidas sumokant užsakymo el. paštu galiojimo laikotarpiu mokėjimo
pavedimu į Lietuvos banko sąskaitą arba juos nemokamai atsiimant Lietuvos banko kasose
Vilniuje, Žirmūnų g. 151, arba Kaune, Maironio g. 25.
10. Rinkinių pristatymo pirkėjo nurodytu adresu per pašto siuntų paslaugų teikėją tvarka:
10.1. pirkėjas įsipareigoja rinkinius priimti pats arba per įgaliotą asmenį ir pateikti:
10.1.1. galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su asmens fotografija ir parašu;
10.1.2. atsiimant kito fizinio asmens vardu įsigytus rinkinius, turi būti pateikiamas
atsiimančio asmens asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas su fotografija ir parašu ir
įgaliojimas, kuris gali būti sudarytas informacinių technologijų priemonėmis ir įregistruotas
Įgaliojimų registre arba raštu (tada pateikiamas rašytinis įgaliotojo pasirašytas įgaliojimas lietuvių
arba anglų kalba);
10.1.3. juridinio asmens rinkinius gali atsiimti juridinio asmens vadovas arba jo įgaliotas
fizinis asmuo (tada pateikiamas atsiimančio asmens asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas su

fotografija ir parašu ir rašytinis juridinio asmens vadovo pasirašytas įgaliojimas lietuvių arba anglų
kalba);
10.2. rinkiniai išsiunčiami pirkėjui per 10 darbo dienų, skaičiuojant nuo kitos darbo dienos,
kai Lietuvos banke už jas yra gautas mokėjimas;
10.3. siunčiant rinkinius per pašto siuntų paslaugų teikėją, kartu su jais pristatoma PVM
sąskaita faktūra (ji kartu yra ir važtaraštis);
10.4. pristatant rinkinius taikomos pašto siuntų paslaugų teikėjo nustatytos sąlygos;
10.5. pašto siuntų paslaugų teikėjui neradus adresato (po ne mažiau kaip dviejų bandymų,
pateikus patvirtinamuosius dokumentus), prekės grąžinamos į Lietuvos banką. Lietuvos bankas
apie tai informuoja pirkėją pirkėjo nurodytu el. paštu. Pirkėjas sumoka 20 proc. baudą,
skaičiuojamą nuo rinkinių pardavimo kainos, ir apmoka Lietuvos banko patirtas papildomas
išlaidas, jeigu tokių buvo, kurios išskaičiuojamos iš rinkinių pardavimo kainos. Likusi rinkinių
pardavimo kainos dalis pervedama į pirkėjo sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas Lietuvos
bankui už rinkinius.
11. Rinkinių atsiėmimo Lietuvos banko kasose tvarka:
11.1. Lietuvos banko kasose pirkėjas turi pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį
dokumentą su asmens fotografija ir parašu bei nurodyti užsakymo numerį;
11.2. atsiimant kito fizinio asmens vardu užsakytus rinkinius turi būti pateikiamas
atsiimančio asmens asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas su fotografija ir parašu ir
įgaliojimas, kuris gali būti sudarytas informacinių technologijų priemonėmis ir įregistruotas
Įgaliojimų registre arba raštu (tada pateikiamas rašytinis įgaliotojo pasirašytas įgaliojimas lietuvių
arba anglų kalba);
11.3. juridinio asmens prekes gali atsiimti juridinio asmens vadovas arba jo įgaliotas fizinis
asmuo (tada pateikiamas atsiimančio asmens asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas su
fotografija ir parašu ir rašytinis juridinio asmens vadovo pasirašytas įgaliojimas lietuvių arba anglų
kalba);
11.4. pirkėjas rinkinius turi atsiimti, kai sumoka už juos Lietuvos banko kasose arba
Lietuvos banke už juos yra gautas mokėjimas, tačiau ne vėliau kaip per 20 darbo dienų,
skaičiuojant nuo mokėjimo už užsakytus rinkinius gavimo Lietuvos banke dienos;
11.5. pirkėjo pageidavimu Lietuvos banko kasose išrašoma PVM sąskaita faktūra.
12. Pirkėjas, pateikęs Lietuvos bankui prašymą raštu, gali atsisakyti užsakytų rinkinių, už
kuriuos buvo sumokėta. Lietuvos bankas pirkėjo sumokėtus pinigus grąžina pirkėjui mokėjimo
pavedimu į jo pateiktą Lietuvos bankui sąskaitą per 5 darbo dienas, skaičiuojant nuo prašymo
gavimo Lietuvos banke dienos.
13. Pirkėjas turi teisę grąžinti el. paštu užsakytą rinkinį, atsisakęs pirkimo–pardavimo
sutarties per 14 kalendorinių dienų nuo rinkinio gavimo dienos ir apie tai informavęs Lietuvos
banką el. paštu numizmatika@lb.lt, nurodydamas užsakymo numerį. Pirkėjas rinkinius privalo
grąžinti Lietuvos bankui per 14 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo pranešimo apie pirkimo–
pardavimo sutarties atsisakymą išsiuntimo Lietuvos bankui dienos.
14. Aprašo 13 punkte numatyta teise gali pasinaudoti tik pirkėjas, kuris pagal Lietuvos
Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatas pripažintinas vartotoju, t. y. fizinis
asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais)
siekiantis sudaryti sutartis.
15. Pirkėjas, grąžinantis rinkinius, privalo laikytis šių sąlygų:
15.1. grąžinami rinkiniai turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
15.2. grąžinami rinkiniai turi būti pirkėjo nesugadinti ir nepraradę prekinės išvaizdos (šio
papunkčio nuostata netaikoma, jeigu grąžinami nekokybiški rinkiniai);
15.3. grąžinami rinkiniai turi būti tos pačios sudėties, kokios pirkėjas juos gavo;
15.4. grąžinant rinkinius būtina pateikti jų įsigijimo dokumentus.
16. Lietuvos bankas turi teisę nepriimti pirkėjo grąžinamų rinkinių, jeigu pirkėjas nesilaiko
Aprašo 15 punkte nustatytų rinkinių grąžinimo sąlygų.

17. Pirkėjui, grąžinusiam rinkinius Aprašo 13 punkte nurodytu atveju, į jo nurodytą
sąskaitą grąžinama pinigų suma, už kurią pirkėjas pirko rinkinius ir sumokėjo pristatymo ir
draudimo mokesčius. Rinkinių grąžinimo išlaidos tenka pirkėjui.
––––––––––––––

