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EPĮ ir MĮ skaičius rinkoje ir jų pajamos nuolat augo  
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EPĮ
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Licencijų skaičius

Kitos 

26% 

Įstaiga 1 

30% 

Įstaiga 2 

10% 

Įstaiga 3 

9% 

Įstaiga 4  

6% 
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5% 
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4% 
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3% 

Įstaiga 8 
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Įstaiga 9  

2% 

Įstaiga 10 

2% 

Pajamos iš licencinės veiklos, mln. Eur Mokėjimo operacijų apyvarta, proc. 
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EPĮ ir MĮ saugomų klientų lėšų suma kasmet auga, o jos 
laikomos daugiausia LB ir Lietuvoje įsteigtuose bankuose  

Lietuvos 

bankas 

46% 

Bankas 1 

12% 

Bankas 2 

10% 

Bankas 3 

7% 

Bankas 4 

5% 

Kiti 

20% 

74,73 

163,26 

303,58 

487,9 

2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m.

Įstaigų laikomos klientų lėšos kredito įstaigose, mln. 
Eur 

Įstaigų laikomos klientų lėšos kredito įstaigose, proc. 
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EPĮ ir MĮ sektoriaus paslaugų rodiklių apžvalga 

2% 5% 

42% 

34% 

14% 

2% 
1% 

Grynųjų pinigų įmokėjimo paslaugos

Grynųjų pinigų išėmimo paslaugos

Tiesioginio debeto operacijos, mokėjimo

operacijos naudojantis mokėjimo kortele arba

kita priemone, kredito pervedimai

Mokėjimo priemonių išleidimas ir (arba)

gaunamų mokėjimų apdorojimas

Pinigų perlaidos

Mokėjimo inicijavimo paslaugos

Sąskaitos informacijos paslaugos
311,42 

276,35 

263,43 

231,8 

Mokėjimo priemonių išleidimas ir

(arba) gaunamų mokėjimų

apdorojimas

Tiesioginio debeto operacijos,

mokėjimo operacijos naudojantis

mokėjimo kortele arba kita priemone,
kredito pervedimai

Pinigų perlaidos

Grynųjų pinigų išėmimo paslaugos

• Vidutinis EPĮ ir MĮ darbuotojų skaičius 2019 m. buvo 605, iš 
jų darbo vietų Lietuvoje – 545 

• Vidutinis laikotarpis, per kurį EPĮ ir MĮ pradeda teikti 
licencines paslaugas, yra beveik 9 mėn. (268,68 dienos) 

• Įstaigų veikla koncentruota į su mokėjimo sąskaitų 
tvarkymu susijusias paslaugas ir mokėjimo priemonių 
(mokėjimo kortelių ir pan.) išleidimo bei gaunamų mokėjimų 
apdorojimo paslaugas.  

Teikiamos paslaugos rinkoje, proc. Vidutinis dienų skaičius paslaugai pradėti, vnt. 

Įžvalgos 

545 

605 

Dirbantys Lietuvoje 

Vidutinis EPĮ ir MĮ darbuotojų skaičius, 2019 m. 

Dirbantys iš viso 

90% 
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50 didžiausių klientų pilietybės / gyvenamosios vietos 
žemėlapis pagal mokėjimų vertę 
 

Daugiausia klientų reziduoja Europoje Sąjungoje ir iš čia 
atlieka 67% visų atliekamų mokėjimų  

• Atsižvelgiant į klientų pilietybę ar įmonių įsikūrimo 
vietą, EPĮ / MĮ klientų geografinis pasiskirstymas 
yra skirtingas, tačiau dauguma jų įsikūrę Europos 
Sąjungoje.  

• Pavyzdžiui, EPĮ / MĮ klientai iš Europos Sąjungos 
atliko mokėjimus, atitinkančius 67% visos 
mokėjimų vertės rinkoje, o 33% - iš kitų Europos 
Sąjungai nepriklausančių šalių. 

Įžvalgos 

67% 

33% 

 
Procentas nuo visų atliktų mokėjimų vertės 
rinkoje, proc. 
 

Mokėjimai iš Europos Sąjungos 

Mokėjimai iš trečiųjų šalių 
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MĮ ir EPĮ veiklos modeliai: E-piniginė 

• Mokėjimai atliekami tiek standartiniu būdu – pavedimas suvedant gavėjo banko sąskaitos 
numerį, mokėjimo kortelių, susietų su e-pinigine, naudojimas prekybos vietose, tiek 
nuskaitant QR kodą prekybos vietose, atsiskaitymas virtualia mokėjimo kortele, tiek 
surenkant gavėjo telefono numerį, el. pašto adresą; 

• Valiutos konvertavimas, multivaliutinės sąskaitos – dažna e-piniginės integracija; 

• Galimybė įnešti/išsiimti grynuosius pinigus, susiejus e-piniginę su mokėjimo kortele; 

Įžvalgos 
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MĮ ir EPĮ veiklos modeliai: Gaunamų mokėjimų 
apdorojimas (angl. Acquiring of payments) 

• Paslauga teikiama prekybininkams/e-komercijos įmonėms jų gaunamiems 
mokėjimams apdoroti; 

• Tradicinis aqcuiring‘as (card acquiring); 

• Netradicinis acquiring‘as (naudojantis internetinėmis priemonėmis); 

Įžvalgos 
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MĮ ir EPĮ veiklos modeliai: Pinigų perlaidos 

• Įmokų, mokesčių surinkimas, pensijų ir kitokių išmokų išmokėjimas, lėšų pervedimai, 
neatidarant sąskaitos mokėtojo/gavėjo vardu; 

• Perlaidos grynaisiais (sumokant/atsiimant įstaigos arba tarpininko fiziniame punkte); 

• Perlaidos nuotoliniu būdu (mokėjimo kortele, perlaidos internetu); 

Įžvalgos 

Country A Country B 
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MĮ ir EPĮ veiklos modeliai: MIP ir SIP 

• ALTERNATYVA BANKLINK | Nauja konkurencija tradicinių bankų paslaugoms 

• PASLAUGŲ KLIENTAI | E-prekybininkai, internetinių paskolų tiekėjai, fiziniai asmenys 

• ABI PASLAUGOS PAPILDO VIENAS KITĄ | MIP ir SIP gali būti atliekamos to paties 
mokėjimo metu – tiek inicijuojant mokėjimą, tiek leidžiant pasirinkti iš galimo sąskaitų 
sąrašo 

Įžvalgos 

1. 

3. 

2. 
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Ataskaitų teikimo Lietuvos bankui reikalavimai  
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Techniniai ataskaitų teikimo reikalavimai  

• Naudojama Lietuvos banko parengta programinė įranga – Internetinė ataskaitų 
priėmimo sistema (toliau – i-APS) arba LB Pranešimų teikimo modulis. Ataskaitos 
Lietuvos bankui teikiamos internetu https://epaslaugos.lb.lt/,  

• Prieiga prie šios sistemos galima tik naudojant kompiuterį, kuriame įdiegta 
„Windows" operacinė sistema ir naršyklė „Internet Explorer“ 

• Sistemoje teikiami ataskaitiniai duomenys gali būti pildomi rankiniu būdu arba 
įkeliami iš nustatytos formos XML bylų 

• Prieiga prie sistemos galima su Lietuvos banko išduodamu skaitmeniniu sertifikatu 

• Prieš jį išduodant tarp Lietuvos banko ir įstaigos sudaroma sertifikavimo sutartis ir 
ataskaitų perdavimo elektronine forma sutartis, kuriose abi šalys pripažįsta 
elektroninio parašo teisinę galią 
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Lietuvos bankui reikia pateikti ataskaitas skirtingai 
terminais 

KAS KETVIRTĮ METŲ GALE PAGAL POREIKĮ 
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Kas ketvirtį teikiamos ataskaitos Lietuvos bankui  

• Balansinė ir nebalansinė ataskaitos 

• Pelno (nuostolių) ataskaita 

• Nuosavo kapitalo pokyčio, veiklos rodiklių ir gautų lėšų 
apsaugos, pradinio ir nuosavo kapitalo ataskaitos 

Finansinės ir veiklos ataskaitos 
Pinigų plovimo ir (arba) teroristų finansavimo 

prevencijos priemonių įgyvendinimo priežiūrai skirtos 
ataskaitos 

• Klientų, su kuriais užmegzti dalykiniai santykiai ataskaitos 

• Reikšmingų mokėjimo operacijų ataskaitos 

• Mokėjimo operacijų, susijusių su užsienio valstybėmis, ataskaitos 

• Stebėsenos ataskaitos 

• Užsienio valstybių klientų ir jų mokėjimo operacijų ataskaitos 

• Tarpininkų veiklos ataskaitos 

PATEIKTI KAS KETVIRTĮ PER 20 DIENŲ NUO KETVIRČIO PABAIGOS DIENOS 
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Metams pasibaigus teikiamos ataskaitos Lietuvos bankui  

Operacinės ir saugumo 
rizikos vertinimo ir 
rizikos mažinimo 

priemonių ir kontrolės 
mechanizmų, 

pakankamumo 
ataskaita 

Suteiktų paskolų, 
saugomų lėšų, 

darbuotojų skaičiaus, 
gautų skundų ataskaitos 

Auditorių patikrintą, jei 
auditas privalomas, ir 
visuotinio akcininkų 

susirinkimo patvirtintą 
metinių ataskaitų rinkinį, 

audito ataskaitą 

Bent kartą per metus, 
atlikus vertinimą – ne 

vėliau kaip per 2 savaites 

Ne vėliau kaip per 3 dienas 
po visuotinio akcininkų 

susirinkimo, kuris turi įvykti 
per 3 mėn. finansiniams 

metams pasibaigus 

Ar įstaiga yra 
finansų įstaiga? 

Ne vėliau kaip iki kitų metų 
gegužės 5 d.  

Taip Ne 

Pinigų plovimo ir (arba) 
teroristų finansavimo 
prevencijos priemonių 

įgyvendinimo priežiūrai 
skirtos ataskaitos 

Iki kitų metų kovo 1 d. 
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Teikiamos ataskaitos Lietuvos bankui pagal poreikį  

Paslaugų 
ataskaita 

Per 30 dienų, jei 
pradeda teikti 

naujas paslaugas 
(vykdyti naują 

veiklą) 

Sąskaitos 
uždarymo, 

apribojimo arba 
neatidarymo 

ataskaita 

Pranešimas apie 
didelį operacinės 

ar saugumo 
rizikos įvykį 

Pranešimas apie 
įtariamą 
mokėtojo 

sukčiavimą 

Per 5 dienas 
gavus kredito 

įstaigos pranešimą 

Įvykus operacinės 
ar saugumo rizikos 

įvykiui 
Įvykus sukčiavimui 

Pranešimas apie 
SIP ar MIP 

teikėjo prieigos 
prie mokėjimo 

sąskaitos 
ribojimą 

Jei SIP ar MIP 
teikėjo mokėjimo 
sąskaita ribojama 

(EPĮ) 

Pranešimas apie 
veiklos funkcijų 
perdavimą kitam 

asmeniui  

Prieš 1 mėn. iki 
sandorio dėl veiklos 
funkcijų perdavimo 

kitam asmeniui 
sudarymo 
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Nuo 2021 m. Lietuvos bankui reikės teikti daugiau 
veiklos ataskaitų 

Klientų lėšų apsaugos reikalavimų 
esminių pasikeitimų ataskaitos 

forma 
 

Profesinės civilinės atsakomybės 
draudimo sutarties ar kitos 

lygiavertės atsakomybės užtikrinimo 
priemonės sąlygų atitikties teisės 
aktų reikalavimams patvirtinimo 

ataskaitos forma 

Profesinės civilinės atsakomybės 
draudimo arba kitos lygiavertės 

atsakomybės užtikrinimo priemonės 
minimalios sumos dydžio 
apskaičiavimo ataskaitos  

forma 

• Pranešimas apie klientų lėšų apsaugos 
būdą | Įstaiga privalės pranešti Lietuvos 
bankui apie lėšų apsaugos būdo pasikeitimą.  

• Pranešimas apie naują sudarytą sutartį |  
Įstaiga privalo pranešti Lietuvos bankui apie 
naujai sudarytą sutartį. 

• MIP ir SIP teikėjams, pasibaigus 
profesinės civilinės atsakomybės 
draudimo  sutarčiai | Lietuvos bankui 
privalės pateikti profesinės civilinės 
atsakomybės draudimo sutarties ar kitos 
lygiavertės atsakomybės užtikrinimo 
priemonės sąlygų atitikties teisės aktų 
reikalavimams patvirtinimo ataskaitą. 

• MIP ir SIP teikėjams, pasibaigus 
profesinės civilinės atsakomybės 
draudimo  sutarčiai | Lietuvos bankui 
privalės pateikti profesinės civilinės 
atsakomybės draudimo arba kitos 
lygiavertės atsakomybės užtikrinimo 
priemonės minimalios sumos dydžio 
apskaičiavimo ataskaitą. 

NAUJAS NUTARIMAS | Lietuvos banko valdyba 2020 m. liepos 23 d. priėmė naują nutarimą Nr. 03-105 „dėl elektroninių pinigų 
įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos 
bankui tvarkos aprašo ir priežiūrai skirtų ataskaitų formų patvirtinimo“ pakeitimo 
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VI. Local manager 
ir compliance 
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įdarbinimas 

V. API sąsaja 
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Naujas nutarimas – detalizuoja Lietuvos banko įstaigoms 
keliamus reikalavimus   

• Elektroninių pinigų turėtojų ir (arba) mokėjimo paslaugų vartotojų lėšų apsauga 

• Vidaus kontrolės ir rizikų valdymo elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigose 

• Vidaus audito organizavimu elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigoms 

• Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų ataskaitų sudarymu ir 
teikimu Lietuvos bankui 

NAUJAS NUTARIMAS | Lietuvos banko valdyba 2020 m. liepos 23 d. priėmė naują 
nutarimą Nr. 03-106 „dėl elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų valdymo 
sistemos ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 

NUTARIMU 
ĮSIGALIOJĘ 

PASIKEITIMAI 
SUSIJĘ SU 
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Naujas nutarimas – detalizuoja Lietuvos banko įstaigoms 
keliamus reikalavimus   

• Sutarties sąlygos | Sutarties dėl lėšų saugojimo sąskaitos arba sutarties dėl vertybinių popierių 
saugojimo sąskaitos atidarymo sąlygose, įskaitant šių sutarčių priedus, turi būti įtvirtintos privalomosios 
sąlygos 

• Turtas į ką galima investuoti kliento lėšas | Keičiamos nuostatos apibrėžiančios, kas yra laikoma 
saugiu, likvidžiu ir mažos rizikos turtu, į kurį gali būti investuojamos klientų lėšos 

• Klientų lėšų apsauga veikiant per tarpininką | Nustatomi klientų lėšų apsaugos reikalavimai įstaigai 
veikiant per tarpininką 

• Vidaus kontrolė laikant klientų lėšas | Akcentuojama vidaus kontrolės procedūrų svarba sutikrinant 
klientų lėšų sumas, kurios turi būti apsaugotos, su sąskaitoje esančių kliento lėšų sumos 

Klientų lėšų 
apsaugos 
reikalavimų 
detalizavimas 

Vidaus kontrolė,  
valdymo sistema ir 
vidaus auditas 

• Aiški organizacinė struktūra | Turi būti patvirtinta išsami Įstaigos organizacinė schema, o joje turi 
būti pavaizduotas kiekvienas struktūrinis vienetas ir už jų veiklą atsakingi asmenys 

• Vidaus kontrolei vykdyti atsakingi asmenys | Įstaigos turi būti paskirti už kontrolės funkcijas 
atsakingus asmenis 

• Darbuotojų funkcijų aprašai | Valdymo organas turi patvirtinti aprašus, kuriuose turi būti nurodoma, 
kaip vykdoma periodinė ir nuolatinė vidaus kontrolė, pateikiama informacija apie šios kontrolės 
dažnumą ir jai vykdyti paskirtus žmogiškuosius išteklius, naudojamas informacines ir ryšių 
technologijas 

• Vidaus audito atlikimas | Reikalingas jei įstaigos pagrindinė veikla yra finansinių paslaugų teikimas 

• Įstaigos kultūra | Įstaiga turėtų formuoti kultūrą, kurioje darbuotojai nebijotų informuoti vadovų apie 
netinkamą rizikos valdymą 
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Įstaigų vidaus kontrolės ir vidaus valdymo trūkumų 
pasekmė – Lietuvos banko taikomos poveikio priemonės 
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Priežastys, kodėl Įstaigos nesilaiko teisės aktų reikalavimų 

• Finansinės prognozės per optimistiškos | Įstaigos dažnai per 
optimistiškai prognozuoja savo veiklos pajamas ir išlaidas, todėl 
suformuoja per mažą nuosavo kapitalo sumą. Įstaigos turėtų 
planuoti savo veiklos pajamas ir išlaidas pagal praeities duomenis 
ir suformuoti  ne tik minimalų kapitalą, bet ir rezervą, kuris 
padengtų išlaidas.  

• Realiu laiku nematomi duomenys | Nuosavo kapitalo 
reikalavimas dažnai pažeidžiamas, nes Įstaiga nemato esamos 
situacijos (nuosavo kapitalo sumos dydžio realiu laiku). 

• Nėra atsakingo žmogaus, kuris atliktų duomenų stebėseną 
| Įstaigos dažnai nepaskiria atsakingo žmogaus, kuris atliktų 
nuosavo kapitalo sumos nuolatinę stebėseną ir galėtų stebėti 
veiklos finansinius rodiklius. 

NUOSAVO 
KAPITALO 
REIKALAVIMAI 
PAŽEIDIMAI 

• Laiko lėšas ne kredito įstaigoje | Įstaigos dažnai laiko lėšas ne 
kredito įstaigoje, o elektroninių pinigų įstaigoje. 

• Laiko lėšas ne klientų sąskaitoje |  Įstaigos dažnai laiko lėšas 
ne klientų lėšų apsaugai skirtose kredito įstaigų sąskaitose. 

KLIENTŲ LĖŠŲ 
APSAUGOS 
REIKALVIMŲ 
PAŽEIDIMAI 

Įžvalgos 

14493 

-330 

5872 

-3094 

Licencinės veiklos pajamos Veiklos pelnas (nuostoliai)

Prognozė, tūkst. Eur Faktiniai rezultatai, Tūkst. Eur

Atrinktų įmonių faktinių veiklos duomenų 
palyginimas su prognozėmis  
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Teisė teikti paslaugas Europos Sąjungoje ir su tuo susiję 
reikalavimai 

PASLAUGŲ TEIKIMAS EUROPOS SĄJUNGOS ŠALYSE 

• EPĮ / MĮ, turinti pilną veiklos licenciją, turi teisę teikti mokėjimo paslaugas kitoje 
valstybėje narėje įsteigusi filialą, per tarpininką ar neįsteigusi filialo. EPĮ taip pat gali 
platinti/išpirkti e. pinigus per fizinį ar juridinį asmenį 

PATEIKTI PRANEŠIMĄ PRIEŽIŪROS INSITUTICJAI 

Užpildžius šias Komisijos Deleguotojo Reglamento (ES) 2017/2055 formas: 
• įsisteigusi filialą (II ir VI prieduose pateiktas formas);  
• per tarpininką (III ir VI prieduose pateiktas formas);  
• neįsteigusi filialą (V prieduose pateiktas formas);  
• EPĮ, ketinanti platinti ir išpirkti elektroninius pinigus kitoje valstybėje narėje per fizinį ar 

juridinį asmenį (IV ir VI prieduose pateiktas formas). 

PRIEŽIŪROS INSTITUCIJA PERDUODA INFORMACIJA KITOS VALSTYBĖS 
NARĖS PRIEŽIŪROS INSTITUCIJAI 

Priežiūros institucija nuo visos informacijos (pranešimo, informacijos apie funkcijų perdavimo 
tretiesiems asmenimis ir t.t.) gavimo dienos per 1 mėnesį perduoda informaciją kitos valstybės 
narės priežiūros institucijai. 

SPRENDIMAS | Priežiūros institucija priima 
sprendimą per 3 mėnesius 

PP / TF PREVENCIJA | Įsisteigimo atvejais 
(filialai/ tarpininkai/ fiziniai ar juridiniai 
asmenys, per kuriuos EPĮ platina ir išperka 
elektroninius pinigus, įsteigti toje 
valstybėje), turi savo veikloje vadovautis su 
AML/CTF reglamentuojančių teisės aktų 
nuostatas 

VIEŠAS SĄRAŠAS | EPĮ/MĮ tarpininkų ir 
filialų atvejais – prieš pradedami veikti ES, 
jie turi įsirašyti į viešą EPĮ/MĮ sąrašą 
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Informavimas apie pasikeitimus 

EPĮ / MĮ PRIVALO INFORMUOTI LIETUVOS BANKĄ APIE PASIKEITIMUS | EPĮ/MĮ veiklos licenciją įstaiga visą savo veiklos laikotarpį turi 
atitikti EPĮ/MĮ įstatymuose nustatytus EPĮ/MĮ licencijos išdavimo reikalavimus. EPĮ/MĮ privalo pranešti priežiūros institucijai apie duomenų ir 
(arba) informacijos, kurie buvo pateikti EPĮ/MĮ licencijai gauti, pasikeitimus. 

Naujas įmonės 
adresas / kontaktai 

Naujos verslo 
funkcijų perdavimo 

sutartys 

Sąrašas nebaigtinis – viršuje pateikti pavyzdžiai 

 
 

Informavimas laisva forma: pt@lb.lt 

Pasikeitė vadovas  

• Iš anksto informuoti 
apie ketinimą keisti 

• Vadovo sąvoka 
apima – CEO, 
valdybos narį, 
stebėtojų tarybos 
narį 

Pasikeitė akcininkas  

• Iš anksto informuoti 
apie ketinimą perleisti 
kvalifikuotąją įstatinio 
kapitalo ir (arba) 
balsavimo teisių dalį 
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Pasiruošimas pradėti veiklą po licencijos gavimo iš 
Lietuvos banko 

I. Ataskaitų teikimo 
Lietuvos bankui 

reikalavimai  

II. Vidinės 
kontrolės ir rizikos 
valdymo sistema 

III. Paslaugų 
teikimas ES ir 

informavimas apie 
pasikeitimus 

VI. Local manager 
ir compliance 
darbuotojų 
įdarbinimas 

V. API sąsaja 
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Local manager ir compliance darbuotojų įdarbinimas 

• ĮDARBINTI TRYS DARBUOTOJAI | Įstaigoje veiklos pradžioje turėtų būti įdarbinti bent trys darbuotojai:  

1. Local Manager 

2. Compliance officer  

3. AML specialist 

PAGRINDINĖ 
TAISYKLĖ 

VADOVAUJANTYS 
DARBUOTOJAI 

• ĮDARBINTI DARBUOTOJUS | Jeigu įstaiga neįdarbino šių darbuotojų licencijavimo metu ir buvo pateikusi 
įsipareigojimą įdarbinti darbuotojus (local manager, compliance officer, AML specialist) po licencijos gavimo, 
šį įsipareigojimą įstaigos privalo vykdyti.  

ĮSIPAREIGOJIMO 
VYKDYMAS 

• MLRO | Dėl AML pareigūno pažymėtina, kad finansų įstaigos ir kiti įpareigotieji subjektai privalo paskirti 
vadovaujančius darbuotojus, kurie organizuotų įstatyme nustatytų pinigų plovimo ir (ar) teroristų 
finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimą ir bendradarbiautų su Finansinių nusikaltimų tyrimo 
tarnyba. Todėl MLRO funkcijos negali būti perduotos trečiosioms šalims (angl. Outsourced), jas turi 
vykdyti įstaigos pasamdytas asmuo.  
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Pasiruošimas pradėti veiklą po licencijos gavimo iš 
Lietuvos banko 

I. Ataskaitų teikimo 
Lietuvos bankui 

reikalavimai  

II. Vidinės 
kontrolės ir rizikos 
valdymo sistema 

III. Paslaugų 
teikimas ES ir 

informavimas apie 
pasikeitimus 

VI. Local manager 
ir compliance 
darbuotojų 
įdarbinimas 

V. API sąsaja 



• Testinės aplinkos ir techninės dokumentacijos pateikimas (6 mėn. iki savo produktų 
pateikimo dienos)  
• Svarbu, kad testinė aplinka iš esmės atitiktų produkcinę aplinką 
• Nestabiliai veikianti testinė aplinka gali apsunkinti vėlesnę integraciją su 
produkcinėmis API sąsajomis 
• Verta apsvarstyti, kokiomis priemonėmis norima aktyviai viešinti savo testinę, o vėliau 
ir produkcinę API aplinkas 

Atitikties reikalavimai 

Testinės aplinkos techninės dokumentacijos pateikimas rinkai 

Iki 6 mėn. 

• Lietuvos bankui pateikti oficialų laisvos formos prašymą, kuriame būtų prašoma 
Lietuvos banko leisti sutrumpinti testavimo laikotarpį  
• Išsamiai aprašyti: 

1. Ar API sąsają vystėte savo pastangomis ar įsigijote iš trečiųjų šalių ir kokia šios 
sąsajos naudojimo patirtis su kitais rinkos dalyviais, taip pat nurodyti datą kada 
planuotumėte paleisti produkcinę API.  

2. Ar ketinate siekti leidimo nenustatyti nenumatytų atvejų mechanizmo pagal 
Reglamento (ES) 2018/389 33 straipsnio 6 dalį? Jei taip, kada planuojate kreiptis 
į Lietuvos banką, jei ne, kokius tolimesnius veiksmus planuotumėte.  

Leidimas sutrumpinti testavo laikotarpį 

Iki 6 mėn. 

• Ne vėliau kaip savo produktų pateikimo dieną 

Produkcinės API pateikimas rinkai  

Ne vėliau nei 
produktų pateikimo 
dieną 

• Parengti nenumatytų atvejų mechanizmą, arba 

• Kreiptis į Lietuvos banką dėl leidimo nenustatyti nenumatytų atvejų mechanizmo  

Produkcinės API pateikimas rinkai  

Per 3 mėn. nuo 
produkcinės API 
pateikimo 

Pareiga parengti 
atvirojo ryšio sąsajas 

Specialioji sąsaja 

Patenkintas 
prašymas, 

atleidžiantis nuo 
pareigos parengti 
atsarginę sąsają 

Pareiga parengti 
atsarginę sąsają 
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Įstaigų duomenys reikalingi tinkamai finansų rinkos 
priežiūrai, taip užtikrinant finansų rinkos stabilumą 

Finansinė 
informacija 

Pinigų plovimo / 
teroristų 

finansavimo 
prevencijos 
informacija 

Veiklos incidentų 
duomenys 

IT ir kibernetinis 
saugumas 

Duomenys apie 
klientų skundus ir 

kiti duomenys 

Statistiniai 
duomenys 

Finansinė įstaigos 
būklė 

Atsparumas pinigų 
plovimo / teroristų 

finansavimo / 
kibernetinių atakų 

rizikoms 

Vidaus kontrolė ir 
atitikties kultūra 

Klientų lėšos yra 
apsaugotos 

Paslaugų teikimo 
klientams kokybė 

Patikimas mokėjimų 
sistemos dalyvis 


