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Licencijų skaičius (skalė dešinėje), pirmas skaičius skliausteliuose – EPĮ, antras – MĮ licencijų skaičius 

Vnt. 

 
 Vidutinis laikotarpis, per kurį EPĮ ir MĮ pradeda teikti licencines paslaugas, yra beveik 9 mėn. (268,68 dienos) 
 EPĮ/MĮ skaičius auga – LB priežiūra taip pat. 

Darbuotojų skaičius įstaigose 
svyruoja nuo 1 iki 100.  

Daugiausia (apie 70 proc.) 
įstaigose dirba iki 10 darbuotojų. 

Iš viso sektoriuje dirba – 605 
darbuotojai, Lietuvoje – 545.  

Lietuvoje EPĮ – 458 darbuotojai, MĮ – 
86 darbuotojai.  

Darbuotojų vidurkis LT: EPĮ – 6, MĮ – 
2 darbuotojai.  



PRIEŽIŪRA 
Bendri reikalavimai 
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Duomenys užtikrinantys finansų rinkos stabilumą 

Aiški organizacinė 
struktūra 

Rizikos valdymo ir 
vidaus kontrolės 

sistema 

Įgyvendinta patikima 
ir riziką ribojančiais 

principais 
grindžiama valdymo 

sistema: 

Vidaus 
kontrolė 

ir 
atitikties 
kultūra 

Veiklos 
incidentų 
duomenys 

Statistiniai 
duomenys 

IT ir 
kibernetinis 
saugumas 

Duomenys 
apie klientų 
skundus ir 

kiti 
duomenys 

Finansinė 
informacija 

Pinigų 
plovimo/ 
teroristų 

finansavimo 
prevencijos 
informacija 
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Bendri reikalavimai 

• Atitikties funkcija – funkcija, apimanti atitikties 
rizikos identifikavimą, vertinimą, stebėseną ir su tuo 
susijusį konsultavimą bei ataskaitų teikimą.  

• Atitikties rizika – rizika, kad EPĮ/MĮ veikla 
neatitiks veiklą reguliuojančių įstatymų bei kitų 
teisės aktų. 

• Atitikties pareigūnas – EPĮ/MĮ paskirtas asmuo, 
atsakingas už atitikties funkcijos vykdymą arba 
atitikties padalinio vadovas.  

Sąvokos Veiksmingumas 

• EPĮ/MĮ turėtų užtikrinti, kad būtų paskirtas atitikties 
pareigūnas arba įsteigtas atskiras atitikties 
padalinys, atsakingas už atitikties funkcijos vykdymą.  

• Atitikties funkciją vykdantiems darbuotojams turėtų 
būti suteikti būtini įgaliojimai, kad šie galėtų 
veiksmingai atlikti savo pareigas.  

• Atitikties pareigūnas turėtų turėti pakankamai išsamių 
žinių ir patirties bei būti kompetentingas, kad galėtų 
prisiimti atsakomybę už atitikties funkcijos vykdymą ir 
užtikrinti jos veiksmingumą. 
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Bendri reikalavimai 

• Organizacinė struktūra turėtų būti tokia, kad būtų 
užtikrinta, jog kiti padaliniai negalėtų atitikties 
funkciją vykdantiems darbuotojams duoti nurodymų ar 
kitaip daryti jiems ir jų veiklai įtaką. 

• Užtikrinti, kad atitikties pareigūną skirtų ir atleistų ne 
žemesnes nei vadovo pareigas einantis asmuo, t. y. 
administracijos vadovas, valdyba arba stebėtojų 
taryba.  

• Jeigu vadovai nukrypsta nuo svarbių atitikties 
pareigūno pateiktų rekomendacijų arba vertinimų, 
atitikties pareigūnas turi tai užfiksuoti 
dokumentuose. 

Nepriklausomumas Proporcingumo principas 

• Įstaigos pačios turėtų nuspręsti, kurios priemonės, 
įskaitant organizacines priemones ir išteklių lygį, geriausiai 
tinka atitikties funkcijos veiksmingumui užtikrinti.  

• Įvertinus veiklos pobūdį, mastą ir sudėtingumą, atitikties 
pareigūnas gali dirbti ne visą darbo dieną, tačiau tuomet 
reikėtų kiek įmanoma vengti interesų konfliktų, kylančių 
tam pačiam asmeniui atliekant skirtingas užduotis. 

• Atitikties pareigūnas turėtų turėti pakankamai išsamių žinių 
ir patirties bei būti kompetentingas, kad galėtų prisiimti 
atsakomybę už atitikties funkcijos vykdymą ir užtikrinti jos 
veiksmingumą. 

SVARBU: EPĮ/MĮ neturėtų atitikties funkcijos jungti su vidaus audito funkcija. Atitikties funkcijos 
sujungimas su kitomis kontrolės funkcijomis gali būti priimtinas, jeigu tai nekenkia atitikties funkcijos 
veiksmingumui ir nepriklausomumui.  
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Įstaigų vidaus kontrolės ir vidaus valdymo trūkumų 
pasekmė – Lietuvos banko taikomos poveikio priemonės 

Vidaus kontrolės mechanizmas pradedamas kurti 
tik tuomet kai gaunamas raštas iš Lietuvos banko 
arba kai prasideda Lietuvos banko inspektavimas ar 
patikrinimas; 

Daugelis vidaus kontrolės tvarkų, politikų ir 
procedūrų beveik identiškos visose EPĮ/MĮ; 

Ataskaitos teikiamos pavėluotai, koreguojamos ir 
tikrinamos jau „post factum“; 

Personalas: specialistų kompetencija, darbuotojų 
skaičius ir pareigybės, atsakomybių paskirstymas ir 
pan. 

EMĮ/MĮ PRIORITETAI: 
 

Verslo plėtra, pelnas. 
 

Teisės aktų prudencinių reikalavimų 
atitikimas –  antrame plane. 

Bendravimas lietuvių kalba (raštai ir kt. esminė 
informacijas iš LB); 

Nėra veiklos pajamų ir išlaidų planavimo ir 
nuolatinės veiklos finansinių rodiklių stebėsenos; 

 

EPĮ/MĮ sektoriuje vyrauja 
nuomonė, kol niekas 
nesiskundžia ir nieko 
neprašo, tol orientuojamės į 
plėtrą ir pelną. 
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PREVENCIJA: Local manager ir compliance darbuotojų 
įdarbinimas 

 

ĮDARBINTI BENT TRIS DARBUOTOJUS 

Įstaigoje veiklos pradžioje turėtų būti įdarbinti bent trys darbuotojai:  

1. Local Manager 

2. Compliance officer  

3. AML specialist (šio darbuotojo funkcijos negali būti perduotos trečiosioms šalims 
(angl. outsourced), jas turi vykdyti įstaigos pasamdytas asmuo).  

Jeigu įstaiga licencijavimo metu neįdarbino šių darbuotojų, tuomet turi pateikti įsipareigojimą 
raštu juos įdarbinti ir po licencijos gavimo (iki bus pradėta veikla) šį įsipareigojimą įvykdyti.  

 

LICENCIJAVIMO 
PROCESAS 

ESAMOS EPĮ/MĮ 

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“ 

*Nutarimas įsigalioja nuo 2021 m. sausio 1 d. 

Nėra vieno vienintelio teisingo sprendimo, nes kiekvienas EPĮ/MĮ atvejis skirtingas, todėl įvedame 
aiškumo ir standartizuojame: 
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Dažnai užduodami klausimai dėl MLRO 

Ar AML specialist ir MLRO gali būti tas pats asmuo?   

Ar MLRO privalo turėti darbo santykius su EPĮ/MĮ? 

Taip, gali, bet tai labai priklauso nuo EPĮ/MĮ dydžio (klientų portfelio, operacijų apimties, veiklos modelio ir t.t.)  

Darbuotojo funkcijos negali būti perduotos trečiosioms šalims (angl. outsourced), jas turi vykdyti įstaigos 
pasamdytas asmuo. Taip pat turi būti užtikrinamas nepriklausomumo principas. 

Ar Compliance officer pozicija privalo būti atskirta nuo MLRO? 

Reikalavimo nėra, tačiau LB rekomenduoja šias darbuotojų funkcijas atskirti, nes praktikoje matome, kad 
įstaigoms sunku užtikrinti reikalavimų vykdymą. 
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Naujas nutarimas – detalizuoja 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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Reikalavimai EPĮ/MĮ atsižvelgiant į: 

• Vykdomą veiklą (verslo modelį); 

• Organizacinę struktūrą; 

• Klientų tipą, geografines veiklos sritis, produktų sudėtingumą bei atliktų 
mokėjimo operacijų sumą ir (arba) neapmokėtų el. pinigų vidurkį (per 12 
pastarųjų mėn.); 

• Funkcijų perdavimą kitiems asmenims bei turimas IT sistemas ir jų tęstinumą 
užtikrinančias priemones. 
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Reikalavimai EPĮ/MĮ atsižvelgiant į: 

• Vykdomą veiklą (verslo modelį); 

• Organizacinę struktūrą; 

• Klientų tipą, geografines veiklos sritis, produktų sudėtingumą bei atliktų 
mokėjimo operacijų sumą ir (arba) neapmokėtų el. pinigų vidurkį (per 12 
pastarųjų mėn.); 

• Funkcijų perdavimą kitiems asmenims bei turimas IT sistemas ir jų tęstinumą 
užtikrinančias priemones. 
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Pagrindiniai aspektai 

Sekti kiek išvardinti aspektai yra formalūs, o kiek veikia praktikoje. 

Teikiamų paslaugų 
ar vykdomos 
veiklos rūšis, 

mastas, pobūdis, 
sudėtingumas ir 

pajamos 

Paslaugų teikimo 
tinklas, pvz. susiję 

agentai, 
tarpininkai, filialai 

ir kt.  

Klientų kategorijos 
ir vykdoma veikla 

kitose šalyse 

Informacinių 
sistemų ir 

infrastruktūros 
organizavimas ir 

išvystymas 

Tarpininkų sąrašas 

Atrankos politika 

Bendradarbiavimo 
ir mokymų tvarka 

Veiklos 
stebėsenos 
procedūrų 
aprašas 

Pinigų perlaidos 

E-piniginė 

Gaunamų 
mokėjimų 

apdorojimas 
 (angl. Aquiring) 

MIP ir SIP 

KYC/Monitoring 

API sąsaja 

Kiti IT sprendimai 

Klientų rizikos 
nustatymas 

ES valstybės, kitos 
šalys 

Lietuva 

IT sistema kurta 
savo pastangomis 

ar įsigyta iš 
trečiųjų šalių 



19 

Reikalavimai EPĮ/MĮ atsižvelgiant į: 

• Vykdomą veiklą (verslo modelį); 

• Organizacinę struktūrą; 

• Klientų tipą, geografines veiklos sritis, produktų sudėtingumą bei atliktų 
mokėjimo operacijų sumą ir (arba) neapmokėtų el. pinigų vidurkį (per 12 
pastarųjų mėn.); 

• Funkcijų perdavimą kitiems asmenims bei turimas IT sistemas ir jų tęstinumą 
užtikrinančias priemones. 
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Taikoma EPĮ/MĮ, turinčioms LB išduotą licenciją 

KOLEGIALUS PRIEŽIŪROS ORGANAS (ĮSTAIGOJE)* 

Visuotinis akcininkų 
susirinkimas 

Vadovas 

Stebėtojų taryba Valdyba 

*priklauso nuo EPĮ/MĮ dydžio, vykdomos veiklos ir pan. 

Vidaus auditas 
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Organizacinė struktūra (OS) 

Patvirtinta 
organizacinė 

schema 

Skyriai, 
padaliniai, 

departamentai 

Atsakingi 
asmenys 

Atsakomybės ir 
atskaitomybės 

aprašai 
SVARBU:  
 
 OS keičiama tik įvertinus pasikeitimų riziką veiklai. Vengti neplanuotų reikšmingų 

OS struktūros keitimų. 
 Darbuotojų kompetencija, įgūdžiai, patirtis ir reputacija.  
 „Vienas už visus ir viską“ – netinka. 
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Atitikties veiksmingumas 

Žmogiškieji ir informaciniai ištekliai 
 

Kompetencija Atitikties funkcijos vykdymas nuolat 

Kai veiklos mastas reikšmingai išplečiamas, 
turėtų būti užtikrinta, kad, atsižvelgiant į 
atitikties rizikos pokyčius būtų išplėsta 
atitikties funkcija (žmogiškieji ir IT ištekliai). 
Vadovai turėtų nuolat stebėti, ar atitikties 
funkcijai vykdyti pakanka darbuotojų. 
Vienas asmuo gali būti atsakingas už kelias 
kontrolės funkcijas, išskyrus vidaus audito 
organizavimą. 

Atitikties darbuotojams suteikiama galimybė 
naudotis visomis reikalingomis duomenų 
bazėmis, informacinėmis sistemomis, vidaus 
ar išorės audito ataskaitomis ir kitais 
dokumentais. Rengti reguliarius mokymus, 
sudaryti sąlygas kelti kvalifikaciją. Jei įsteigtas 
atitikties padalinys, šio padalinio vadovas 
turėtų turėti didesnę kompetenciją. 
 

Užtikrinti, kad atitikties pareigūno pareigos 
būtų vykdomos ir tada, kai jo nėra darbo 
vietoje (komandiruotė, atostogos, liga ir 
pan.). 
Vykdant atitikties funkciją reikėtų gebėti 
skubiai reaguoti į nenumatytus įvykius ir 
prireikus per trumpą laiką atitinkamai 
persitvarkyti.  

SVARBU: Jei atitikties funkcija arba jos dalis yra perduodama vykdyti išorės paslaugų teikėjams 
(angl. outsourcing), užtikrinti, kad būtų vykdomi visi šiai funkcijai taikomi reikalavimai. 
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Reikalavimai EPĮ/MĮ atsižvelgiant į: 

• Vykdomą veiklą (verslo modelį); 

• Organizacinę struktūrą; 

• Klientų tipą, geografines veiklos sritis, produktų sudėtingumą bei atliktų 
mokėjimo operacijų sumą ir (arba) neapmokėtų el. pinigų vidurkį (per 12 
pastarųjų mėn.); 

• Funkcijų perdavimą kitiems asmenims bei turimas IT sistemas ir jų tęstinumą 
užtikrinančias priemones. 
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Patikima valdymo sistema 

VEIKLOS REZULTATŲ, OPERACIJŲ SUKČIAVIMŲ KATALOGAS 

Nurodoma mokėjimo paslaugos rūšis, paslaugos teikimo kanalas, mokėjimo priemonė, 
jurisdikcija, valiuta, duomenų rinkimo apimtis ir rinkimo būdai, duomenų rinkimo tikslas bei 
dažnumas.  

VEIKSMINGA INFORMACIJOS APSIKEITIMO SISTEMA 

Laiku ir greitai (tiek horizontaliai tiek vertikaliai) gauti informaciją, reikalingą veiklos, kontrolės, 
valdymo ir priežiūros funkcijoms atlikti bei sprendimams priimti. 

VEIKLOS TĘSTINUMO PLANAS 

Parengtas, reguliariai testuojamas ir bent 1 kartą metuose atnaujinamas, kad užtikrinti gebėjimą 
nuolat vykdyti veiklą ir apriboti nuostolius veiklai sutrikus. Visi trikdžiai ir sunkumai 
dokumentuojami, nagrinėjami ir tuo pagrindu tikslinamas tęstinumo planas. 

APSKAITOS PROCEDŪROS 

Vidaus dokumentuose nustatytos apskaitos procedūros, skirtos finansinei informacijai tvarkyti ir 
ataskaitoms sudaryti: saugiai naudoti bei valdyti turtą ir juo disponuoti. Atskirai į apskaitą 
įtraukiamas elektroninių pinigų turėtojų ir (arba) mokėjimo paslaugų vartotojų lėšas.  



• Planavimas;  
• Atlikimas (informacijos rinkimas, tikrinimas ir vertinimas); 
• Rezultatų pateikimas; 
• Trūkumų šalinimas ir rekomendacijų įgyvendinimo kontrolė.  

Vidaus audito procesas 

ETAPAI 

• Sudaro metinį vidaus audito planą (tikslas, apimtis, trukmė ir reikalingi ištekliai);   
• EPĮ/MĮ priežiūros organas patvirtina sudarytą planą; 
• Atlikus auditą parengia ataskaitos projektą, padaliniai teikia pastabas ir jas įvertinus 
teikiama galutinė ataskaita tvirtinimui (išvados, rekomendacijos);  
• EPĮ/MĮ priežiūros organas tvirtina trūkumų pašalinimo veiksmų planą (atsakingi 
asmenys, terminas); 
• Atliekama nustatytų trūkumų šalinimo kontrolė; 
• Atsiskaito EPĮ/MĮ priežiūros organui (ne rečiau nei 1 kartą metuose). 

 

VIDAUS 
AUDITORIUS 

Vidaus audito funkciją vykdo EPĮ/MĮ darbuotojas: vidaus auditorius, struktūrinis padalinys arba kitas asmuo, 
kuriam ši funkcija perduota.* 
 
*negalima perduoti vidaus audito funkcijos audito įmonei, su kuria EPĮ/MĮ yra sudariusi sutartį dėl finansinių ataskaitų audito. 
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Reikalavimai EPĮ/MĮ atsižvelgiant į: 

• Vykdomą veiklą (verslo modelį); 

• Organizacinę struktūrą; 

• Klientų tipą, geografines veiklos sritis, produktų sudėtingumą bei atliktų 
mokėjimo operacijų sumą ir (arba) neapmokėtų el. pinigų vidurkį (per 12 
pastarųjų mėn.); 

• Funkcijų perdavimą kitiems asmenims bei turimas IT sistemas ir jų tęstinumą 
užtikrinančias priemones. 
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Atitikties funkcijos perdavimas kitiems asmenims 

Asmenų, kuriems 
perduotos 

funkcijos sąrašas 

Įgyvendintos 
vidaus valdymo 

priemonės 

Veiklos funkcijų 
vykdymo 

priemonės 

Stebėsenos 
priemonės 

EPĮ/MĮ turėtų užtikrinti, kad visą atitikties funkciją arba jos dalį perdavus vykdyti išorės paslaugų 
teikėjams (angl. outsourcing) būtų vykdomi visi šiai funkcijai taikomi reikalavimai. 

Perduodant atitikties funkciją taikomi teisės aktuose nustatyti finansų rinkos dalyvio 
funkcijų perdavimui taikomi reikalavimai: 

Atitikties funkcijai taikomi vienodi 
reikalavimai, nesvarbu, ar išorės paslaugų 
teikėjams perduodama vykdyti visa 
atitikties funkcija, ar jos dalis ir ji turi vykti 
nepertraukiamai.  
Atsakomybė už taikomų reikalavimų 
vykdymą tenka EPĮ/MĮ vadovams. 

EPĮ/MĮ turėtų užtikrinti, kad paslaugų 
teikėjas turėtų būtinus įgaliojimus, 
išteklius, kompetenciją ir galimybę 
susipažinti su visa reikalinga informacija, 
kurios jam reikia, kad galėtų veiksmingai 
vykdyti perduotą atitikties funkciją. 
Atitikties funkciją perdavus vykdyti 
paslaugų teikėjui, kuris priklauso tai pačiai 
įmonių grupei kaip ir EPĮ/MĮ, vadovų 

atsakomybė dėl to nesumažėja.  

EPĮ/MĮ turėtų prižiūrėti, ar paslaugų 
teikėjas, kuriam perduota atitikties funkcija, 
tinkamai vykdo savo pareigas, t. y. stebėti 
teikiamų paslaugų kokybę ir kiekybę. 
EPĮ/MĮ vadovai yra nuolat atsakingi už 
perduotos vykdyti funkcijos priežiūrą ir 
turėtų turėti visus šiai pareigai vykdyti 
būtinus išteklius ir kompetenciją.  
EPĮ/MĮ vadovai gali paskirti konkretų 
asmenį, kuris jų vardu prižiūrėtų, kaip 
vykdoma perduota atitikties funkcija. 
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Apibendriname 

Vidaus kontrolė,  
valdymo sistema ir 
vidaus auditas 

• Aiški organizacinė struktūra | Turi būti patvirtinta išsami organizacinė schema. Joje turi būti 
pavaizduotas kiekvienas struktūrinis vienetas ir už jų veiklą atsakingi asmenys; 

• Vidaus kontrolei vykdyti atsakingi asmenys | Turi būti paskirti už kontrolės funkcijas atsakingi 
asmenys; 

• Darbuotojų funkcijų aprašai | Turi būti patvirtinti aprašai, kuriuose 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; 

• Įstaigos kultūra | Įstaiga turėtų formuoti kultūrą, kurioje darbuotojai nebijotų informuoti vadovų apie 
netinkamą rizikos valdymą. 

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



Ačiū! 


