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1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.1. Ši AB Nasdaq Vilnius nariams taikomų įmokų ir jų mokėjimo tvarka (toliau – Įmokų 
mokėjimo tvarka ) nustato įmokas Nariams už AB Nasdaq Vilnius administruojamose rinkose 
(įskaitant, bet neapsiribojant, reguliuojamoje rinkoje ar daugiašalėje prekybos sistemoje) 
teikiamas paslaugas. Įmokų dydžiai gali skirtis priklausomai nuo teikiamų paslaugų pobūdžio, 
atliekamų operacijų su finansinėmis priemonėmis tipo bei kitų faktorių. AB Nasdaq Vilnius 
techninių įmokų ir jų mokėjimo tvarkoje nustatyta tvarka AB Nasdaq Vilnius nariai moka AB 
Nasdaq Vilnius valdybos nustatytas technines įmokas už naudojimąsi prekybos sistemomis bei 
kitas įmokas, priklausomai nuo užsakytų paslaugų, jų apimties ir techninių sąlygų. 

1.2. Įmokų mokėjimo tvarkos teisinis pagrindas – Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų 
įstatymo 53 straipsnio 1 dalis, 56 ir 57 straipsniai.  

1.3. Jeigu Įmokų mokėjimo tvarkoje vartojamos sąvokos  nėra atskirai paaiškintos, jos turi tokią 
pačią prasmę kaip Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų, Lietuvos Respublikos 
vertybinių popierių, Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymuose, AB 
Nasdaq Vilnius listingavimo taisyklėse bei AB Nasdaq Vilnius narystės ir prekybos taisyklėse. 

1.4. AB Nasdaq Vilnius valdyba turi teisę nustatyti nuolaidas įmokoms, nurodant tokių nuolaidų 
tikslus, dydžius, paslaugas, kurioms taikomos nuolaidos, bei nuolaidų taikymo sąlygas. Įmokų 
mokėjimo tvarką arba jos pakeitimus ir papildymus tvirtina AB Nasdaq Vilnius valdyba, prieš 
tai juos suderinusi su Priežiūros institucija. Įmokų mokėjimo tvarką arba jos pakeitimai ir 
papildymai įsigalioja juos paskelbus AB Nasdaq Vilnius interneto tinklalapyje, jeigu nėra 
nurodyta kita jų įsigaliojimo data.  

1.5. Visos šioje Įmokų mokėjimo tvarkoje išvardytos įmokos turi būti mokamos AB Nasdaq Vilnius 
narių šioje tvarkoje numatytais terminais ir tvarka į AB Nasdaq Vilnius atsiskaitomąją sąskaitą. 
Jeigu terminai nenustatyti, mokėjimas atliekamas AB Nasdaq Vilnius sąskaitoje faktūroje 
nurodytais terminais. Įmokos Įmokų mokėjimo tvarkoje nurodytos eurais, tačiau jos gali būti 
mokamos atitinkamai litais pagal Lietuvos banko nustatytą valiutų kursą. 

1.6. Jeigu vėluojama sumokėti įmokas nustatytais terminais, AB Nasdaq Vilnius turi teisę 
pareikalauti mokėti 0,1% dydžio delspinigius už kiekvieną vėlavimo dieną nuo laiku 
nesumokėtos sumos. 

1.7. Jeigu Lietuvos Respublikos įstatymai už AB Nasdaq Vilnius teikiamas paslaugas nustato 
pridėtinės vertės mokesčius, prie šioje Įmokų mokėjimo tvarkoje išvardytų įmokų yra 
pridedamas atitinkamas pridėtinės vertės mokestis. 

2. ĮMOKOS UŽ NARYSTĘ AB NASDAQ VILNIUS  

2.1. ĮMOKA UŽ NARYSTĘ AB NASDAQ VILNIUS  

Įmoka už narystę AB Nasdaq Vilnius – mėnesinė fiksuota įmoka už narystę AB Nasdaq Vilnius 
arba mėnesinė Grupės fiksuota įmoka už narystę AB Nasdaq Vilnius: 

Mėnesinė fiksuota įmoka už 
narystę  

–  450 EUR. 

Mėnesinė Grupės fiksuota 
įmoka už narystę  

–  850 EUR. 

 

2.2. Įmoka už narystę AB Nasdaq Vilnius mokama tapus AB Nasdaq Vilnius nariu, po to ši įmoka 
mokama iš anksto už kiekvieną ateinantį kalendorinį mėnesį. AB Nasdaq Vilnius nariui 
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pateikus rašytinį prašymą įmoka už narystę AB Nasdaq Vilnius gali būti mokama iš anksto už 
kiekvieną ateinantį ketvirtį.  

2.3. Jeigu AB Nasdaq Vilnius narystė suteikiama ne nuo kalendorinio mėnesio pradžios, tai 
pirmasis AB Nasdaq Vilnius narystės mėnuo skaičiuojamas kaip visas mėnuo, atitinkamai 
apskaičiuojant įmoką už narystę AB Nasdaq Vilnius. 

2.4. Sustabdžius narystę AB Nasdaq Vilnius ir (ar) teisę dalyvauti prekyboje, AB Nasdaq Vilnius 
nario pareiga mokėti įmoką už narystę Nasdaq Vilnius lieka galioti. Panaikinus ar AB Nasdaq 
Vilnius nariui nutraukus narystę, sumokėta įmoka už narystę Nasdaq Vilnius negrąžinama. 

2.5. Narys AB Nasdaq Vilnius nemoka įmokos už narystę AB Nasdaq Vilnius, jeigu jis tuo pačiu 
metu yra Nasdaq Riga ir (arba) Nasdaq Tallinn narys ir įmoką už narystę moka Nasdaq Riga 
arba Nasdaq Tallinn. Tokiu atveju AB Nasdaq Vilnius nario įmokos dalį už narystę Nasdaq 
Vilnius nustatyta tvarka sumoka Nasdaq Riga arba Nasdaq Tallinn. Jeigu AB Nasdaq Vilnius 
narys tuo pačiu metu tampa Nasdaq Riga ir (arba) Nasdaq Tallinn nariu, tai įmoka už narystę 
yra mokama tam reguliuojamos rinkos operatoriui, kurio valstybėje yra įregistruota Nasdaq 
Vilnius nario buveinė. Tuo atveju, jei Nasdaq Vilnius nario buveinė yra įregistruota kitose 
valstybėse (neįskaitant Lietuvos, Latvijos ar Estijos), tai įmoka už narystę yra mokama tam 
reguliuojamos rinkos operatoriui, kuriam Nasdaq Vilnius narys pateikė paraiškos formą dėl 
narystės. 

2.6. Jeigu AB Nasdaq Vilnius nario dukterinė ir (ar) patronuojanti bendrovė ir (ar) patronuojančios 
bendrovės dukterinė bendrovė (toliau – Grupė) tuo pačiu metu yra AB Nasdaq Vilnius narys ir 
(arba) Nasdaq Riga, ir (arba) Nasdaq Tallinn narys, tai šios Įmonių grupės pasirinkimu už 
narystę Nasdaq Vilnius gali būti mokama mėnesinė Grupės fiksuota įmoka už narystę. Tokiu 
atveju Įmonių grupė turi informuoti Nasdaq Vilnius, kuri(os) Įmonių grupės bendrovė(s) mokės 
įmoką už narystę AB Nasdaq Vilnius šioje Įmokų mokėjimo tvarkoje nustatyta tvarka. 

Įmonių grupė nemoka Nasdaq Vilnius metinės įmokos už narystę Nasdaq Vilnius, jeigu bet kuri 
Įmonių grupės bendrovė tuo pačiu metu yra Nasdaq Riga ir (arba) Nasdaq Tallinn narys ir ši 
Įmonių grupė metinę įmoką už narystę moka Nasdaq Riga arba Nasdaq Tallinn. Tokiu atveju 
Įmonių grupės įmokos dalį už narystę Nasdaq Vilnius nustatyta tvarka sumoka Nasdaq Riga 
arba Nasdaq Tallinn. 

3. ĮMOKOS UŽ AB NASDAQ VILNIUS SUDAROMUS SANDORIUS AKCI JOMIS 

3.1. AB Nasdaq Vilnius kartu su Nasdaq Riga ir (arba) Nasdaq Tallinn turi teisę priimti rinkos 
formavimo ar kitas likvidumo skatinimo programas, atitinkamai taikomas finansinėms 
priemonėms, įtrauktoms į šių rinkų prekybos sąrašus. Tokiose programose dalyvaujantys AB 
Nasdaq Vilnius nariai turi teisę gauti nuolaidas įmokoms už AB Nasdaq Vilnius sudaromus 
sandorius.  

3.2. ĮMOKA UŽ AUTOMATINIO ĮVYKDYMO (PAVEDIM Ų KNYGOS) SANDORIUS   

Įmoka už sudaromus 
automatinio įvykdymo 
sandorius 

- po 0,035% sandorio vertės (ne mažiau kaip 0,30 
EUR) kiekvienai sandorio šaliai. 

 

AB Nasdaq Vilnius narys sumoka AB Nasdaq Vilnius 0,035% sandorio vertės dydžio įmoką, 
t.y., sandorio vertės pinigine išraiška, kuri yra lygi akcijų, kuriomis buvo vykdomi sandoriai, 
kainai padaugintai iš tokių akcijų skaičiaus), be ne mažiau nei 0,30 EUR už kiekvieną 
automatinio įvykdymo sandorį, už kiekvieną sandorio šalį.   
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Šioje Įmokų mokėjimo tvarkos prasme skirtingi sandoriai, sudaryti įvykdžius vieną ir tą patį 
pavedimą tą pačią prekybos dieną (Biržos prekybos dieną), yra laikomi vienu sandoriu, kurio 
vertė yra lygi  pagal tokį pavedimą sudarytų sandorių verčių sumai.   

 

3.3. ĮMOKA UŽ  PRANEŠAMUS TIESIOGINIUS SANDORIUS 

Įmoka už pranešamus 
tiesioginius sandorius  

- po 0,035% sandorio vertės (ne mažiau kaip 0,30 
EUR  ir ne daugiau kaip po 150 EUR) kiekvienai 
sandorio šaliai. 

 

AB Nasdaq Vilnius narys moka AB Nasdaq Vilnius 0,035% nuo sandorio vertės dydžio įmoką 
už kiekvieną tiesioginį sandorį, tačiau ne mažiau nei 0,30 EUR ir ne daugiau nei 150 EUR už 
kiekvieną sandorio šalį.  

4. ĮMOKOS UŽ AB NASDAQ VILNIUS SUDAROMUS SANDORIUS  SKO LOS 
VERTYBINIAIS POPIERIAIS  

4.1. ĮMOKA UŽ AUTOMATINIO ĮVYKDYMO (PAVEDIM Ų KNYGOS) SANDORIUS IR 
ĮMOKA UŽ PRANEŠAMUS TIESIOGINIUS SANDORIUS   

 

Įmoka už sudaromus 
automatinio įvykdymo 
sandorius ir už pranešamus 
tiesioginius sandorius 

- po 0,01% sandorio vertės (ne mažiau kaip 0,30 
EUR ir ne daugiau kaip po 30 EUR) kiekvienai 
sandorio šaliai.  

 

AB Nasdaq Vilnius narys moka AB Nasdaq Vilnius 0,01% sandorio vertės dydžio įmoką už 
kiekvieną sandorį fiksuoto pajamingumo vertybiniais popieriais, bet ne mažesnę nei 0,30 EUR 
ir ne didesnę nei 30 EUR už kiekvieną sandorio šalį.  

Įmokos už Nasdaq Vilnius sudaromus sandorius ir pranešamus tiesioginius sandorius dėl 
Lietuvos Respublikos išleistų skolos vertybinių popierių nemokamos.  

5. ĮMOKOS UŽ SPECIALIAS PROCEDŪRAS  

5.1. ĮMOKOS UŽ OFICIALŲ SIŪLYMĄ, PRIVALOMĄ AKCIJŲ PARDAVIMĄ, SAVŲ 
AKCIJŲ SUPIRKIMĄ IR SAVŲ AKCIJŲ IŠPIRKIMO REORGANIZUOJANT BENDROVĘ 
ĮGYVENDINIMĄ 

 

Įmoka už oficialaus siūlymo 
įgyvendinimo metu sudarytus 
sandorius  

 

Oficialaus siūlymo aukciono 
vykdymo organizavimo įmokos 
dydis 

- po 0,05% sandorio vertės (ne daugiau kaip po 
2 170 EUR) kiekvienai sandorio šaliai.  

 

 

- 290 EUR pirkėjui. 
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Šiame punkte pirkėjas – AB Nasdaq Vilnius narys, tiesiogiai ar netiesiogiai tarpininkaujantis 
oficialaus siūlymo teikėjui arba veikiantis savo vardu ir sąskaita, jei jis pats yra oficialaus 
siūlymo teikėjas. 

Sandorio vertė oficialaus siūlymo atveju yra lygi už superkamas akcijas mokamai pinigų sumai, 
mainais siūlomų finansinių priemonių paskutinės mokėtos kainos oficialaus siūlymo 
įregistravimo Priežiūros institucijoje dienos pabaigoje ir jų kiekio sandaugos dydžiui arba 
pinigų ir mainais siūlomų finansinių priemonių paskutinės mokėtos kainos oficialaus siūlymo 
įregistravimo Priežiūros institucijoje dienos pabaigoje ir jų kiekio sandaugos dydžio sumai, 
jeigu savanoriško oficialaus siūlymo atveju atsiskaitoma finansinėmis priemonėmis arba pinigų 
ir finansinių priemonių deriniu.  

Šio punkto nuostatos privalomo akcijų pardavimo, savų akcijų supirkimo bei savų akcijų 
išpirkimo reorganizuojant bendrovę įgyvendinimui taikomos mutatis mutandis. Jei vykdant 
savų akcijų supirkimą yra taikomos papildomos sąlygos, atitinkamai savų akcijų supirkimo 
vykdymui yra taikoma papildoma įmoka dėl kurios dydžio kiekvienu atveju susitariama 
atskirai, sudarant sutartį tarp AB Nasdaq Vilnius ir savų akcijų supirkimo teikėjo. 

5.2. ĮMOKOS UŽ VIEŠĄ AKCIJŲ PLATINIMĄ 

Įmoka už viešo akcijų 
platinimo metu sudarytus 
sandorius  

- 0,05% sandorio vertės (ne daugiau kaip 2 170 
EUR) pirkėjui. 

 

Dėl viešo akcijų platinimo organizavimo įmokos dydžio kiekvienu atveju susitariama atskirai, 
sudarant sutartį tarp AB Nasdaq Vilnius ir platintojo. 

5.3. ĮMOKOS UŽ VIEŠĄ AKCIJŲ PARDAVIMĄ IR SAVŲ AKCIJŲ PARDAVIMĄ 

Įmoka už viešo akcijų 
pardavimo metu sudarytus 
sandorius 

 

Viešo akcijų pardavimo 
aukciono vykdymo 
organizavimo įmoka 

- 0,05% sandorio vertės (ne daugiau kaip 2 170 
EUR) pirkėjui.  

 

 

– 290 EUR pardavėjui. 

 

 

Šiame punkte pardavėjas - AB Nasdaq Vilnius narys, tiesiogiai ar netiesiogiai tarpininkaujantis 
Valstybės turto fondui ar savivaldybių tarybų įsteigtoms privatizavimo institucijoms arba akcijų 
paketą ketinančiam parduoti asmeniui (asmenims), arba savo sąskaita ketinantis parduoti akcijų 
paketą.  

Šio punkto nuostatos savų akcijų pardavimo įgyvendinimui taikomos mutatis mutandis. 

6. ĮMOKOS UŽ EGZAMINUS  

6.1. ĮMOKA UŽ MAKLERIŲ MOKYMO KURSĄ 

Įmoka už AB Nasdaq Vilnius 
nario darbuotojo maklerių 
mokymo kursą 

- 350 EUR. 
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AB Nasdaq Vilnius narys moka AB Nasdaq Vilnius įmoką už kiekvieną savo darbuotoją, kuris 
nori išklausyti AB Nasdaq Vilnius organizuojamą maklerių mokymo kursą. 

6.2. ĮMOKA UŽ EGZAMINO LAIKYM Ą 

Įmoka už INET Nordic 
elektroninio testo laikymą 
pirmą kartą  

 

 

Įmoka už pakartotinį INET 
Nordic elektroninio testo 
laikymą 

- 0.00 EUR.  

 

 

 

- 180 EUR. 

 

 

Jeigu AB Nasdaq Vilnius nario darbuotojas tokio testo neišlaiko, mokestis už egzaminą 
negrąžinamas. Įmokų mokėjimo tvarkos 6.2 punkte numatyto įmokos turi būti sumokėtos už 
kiekvieną egzaminuojamą asmenį pagal elektroninės egzaminavimo sistemos administratoriaus 
Nasdaq Stockholm arba Nasdaq Helsinki išrašytą sąskaitą.  

7. ADMINISTRAVIMO ĮMOKOS  

7.1. Administravimo įmokos yra vienkartinės įmokos, mokamos už maklerio identifikavimo 
parametrų administravimą AB Nasdaq Vilnius naudojamose INET Nordic  ir Genium INET 
prekybos sistemose bei su tuo susijusias technines paslaugas. 

7.2. ĮMOKA UŽ PIRMINIO MAKLERIO TEISIŲ REGISTRAVIMĄ 

Įmoka už pirminio maklerio 
teisių registravimą INET 
Nordic  prekybos sistemoje  

- 150 EUR. 

 

Ši įmoka taikoma tik esamiems AB Nasdaq Vilnius nariams INET Nordic prekybos sistemoje, 
bet netaikoma suteikiant maklerio teises pareiškėjui tampant AB Nasdaq Vilnius nariu.  

7.3. ĮMOKA UŽ  MAKLERIO TEISIŲ PERREGISTRAVIMĄ 

Įmoka už maklerio teisių 
perregistravimą INET Nordic 
prekybos sistemoje 

- 100 EUR. 

 

7.4. ĮMOKA UŽ NARIO PREKYBOS KODO KEITIMĄ 

Įmoka už nario prekybos kodo 
keitimą INET Nordic ir 
Genium INET prekybos 
sistemose 

– 500 EUR. 

 

8. KITOS PASLAUGŲ ĮMOKOS  

8.1. Įmokų mokėjimo tvarkos 8 punktas nustato kitas AB Nasdaq Vilnius nariams teikiamų 
paslaugų įmokas. 
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8.2. ĮMOKA UŽ SANDORIO ANULIAVIM Ą 

AB Nasdaq Vilnius 
naudojamose prekybos 
sistemose sudaryto ar 
pranešamo sandorio anuliavimo 
įmoka 

- po 10 EUR kiekvienai šio sandorio šaliai. 

 

Sandorio anuliavimo įmoka taikoma, jeigu anuliuojamas sandoris pagal AB Nasdaq Vilnius 
nario (-ių) prašymą (-us). Sandorio anuliavimo įmoką moka prašymą  anuliuoti sandorį pateikęs 
AB Nasdaq Vilnius narys už tą sandorio šalį, kuriai jis tarpininkauja.  

8.3. ĮMOKA UŽ VĖLAVIM Ą ATSISKAITYTI  

Įmoka už vėlavimą atsiskaityti - 70 EUR plius 0,1% kiekvieno sandorio vertės 
(ne daugiau kaip 500 EUR) už kiekvieną 
vėlavimo dieną.  

 

 

Jeigu AB Nasdaq Vilnius narys atsiskaitymų dieną neužtikrino pakankamo finansinių 
priemonių ir (ar) lėšų kiekio atsiskaitymui už Nasdaq Vilnius sudarytą kiekvieną sandorį, jis 
privalo mokėti įmoką už vėlavimą atsiskaityti, kurios dydis yra 70 EUR už kiekvieną sandorį 
plius 0,1% kiekvieno sandorio vertės už kiekvieną vėlavimo dieną (bet ne daugiau kaip už 
kiekvieną sandorį 500 EUR).  

Įmoką už vėlavimą atsiskaityti sudaro fiksuoto dydžio įmoka ir pridedama kintamoji įmoka nuo 
kiekvieno sandorio vertės už kiekvieną prekybos dieną (darbo dieną). Fiksuoto dydžio įmoka 
turi būti mokama kaip vienkartinė įmoka už kiekvieną sandorį, o pridedama kintamoji įmoka 
mokama už kiekvieną vėlavimo atsiskaityti dieną.  

8.4. ĮMOKA UŽ ATSISKAITYMO JUDĖJIMŲ PATVIRTINIMĄ VĖLESNIU NEI 
NUSTATYTU PIRMINIU LAIKU 

Įmoka už atsiskaitymo 
judėjimų patvirtinimą vėlesniu 
nei nustatytu pirminiu laiku 

- 10 EUR už kiekvieną sandorį.  

 

Už kiekvieno atsiskaitymų judėjimo patvirtinimą vėlesniu nei nustatytu pirminiu laiku 
atsiskaitymo dieną, standartinėse atsiskaitymų sąlygose nurodytas AB Nasdaq Vilnius narys 
moka įmoką  už kiekvieną tokį sandorį. 

8.5. Įmokų mokėjimo tvarkos 8.3-8.4 punktuose nustatytas aptarnavimo įmokas moka AB Nasdaq 
Vilnius narys, dėl kurio kaltės sandoris nebuvo įvykdytas. AB Nasdaq Vilnius narys, sudaręs 
sandorį, kuris nebuvo įvykdytas dėl kito AB Nasdaq Vilnius narys kaltės, tokio aptarnavimo 
mokesčio nemoka.  

 

 

 

___________ 


