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1. Bendrosios nuostatos 

1.1. AB NASDAQ OMX Vilnius (toliau – NASDAQ OMX Vilniu s) prekybai finansin÷mis 
priemon÷mis naudoja INET Nordic (prekybos sistema, skirta prekybai nuosavyb÷s 
vertybiniais popieriais) ir Genium INET (prekybos sistema, skirta prekybai skolos 
vertybiniais popieriais, taip pat specialių procedūrų vykdymui) prekybos sistemas (toliau – 
Prekybos sistemos).  

1.2. Įmokas už naudojimąsi NASDAQ OMX Vilnius Prekybos sistemomis bei kitas įmokas 
(toliau – Įmokos), susijusias su Prekybos sistemų naudojimu, nustato NASDAQ OMX 
Vilnius valdyba, vadovaudamasi AB NASDAQ OMX Vilnius įmokų ir jų mok÷jimo 
tvarkos 3.1, 6.1 ir 6.6 punktų nuostatomis. 

1.3. AB NASDAQ OMX Vilnius įmokos ir jų mok÷jimo tvarka teis÷s aktų nustatyta tvarka yra 
suderintos su Vertybinių popierių komisija. 

1.4. Šias Įmokas moka NASDAQ OMX Vilnius nariai (toliau – Nariai, arba atskiru atveju, 
Narys), kurie yra prisijungę prie Prekybos sistemų per NASDAQ OMX Vilnius prieigą 
arba Prekybos sistemose naudoja NASDAQ OMX Vilnius nario pirminius identifikavimo 
parametrus, nors yra prisijungę prie Prekybos sistemų per kitas NASDAQ OMX grupei 
priklausančias vertybinių popierių biržas. 

1.5. Šios įmokos apima paslaugas už naudojimąsi Prekybos sistemomis (Prekybos sistemų 
infrastruktūra, vartotojų programin÷ įranga, testin÷ aplinka, užklausos ir kt.) bei kitas 
įmokas (Nario ir maklerių identifikavimo parametrų registravimas ir keitimas, 
poprekybinių rezultatų pateikimas, atsargin÷s ryšio linijos, įrangos nuoma ir pan.), 
priklausomai nuo užsakytų paslaugų, jų apimties ir techninių sąlygų. 

1.6. Nariai paslaugas už naudojimąsi Prekybos sistemomis bei kitas paslaugas užsako ir jas 
nutraukia pagal NASDAQ OMX Vilnius valdybos patvirtintą paslaugų užsakymo formą, 
ar pagal NASDAQ OMX grup÷s nustatytas formas. Formos pateikiamos elektroniniu 
paštu PDF formate arba faksu.  

1.7. Narys paslaugų užsakymo formas turi pateikti ne v÷liau kaip penkios darbo dienos iki 
paslaugų užsakymo formoje nurodytos paslaugos teikimo pradžios ar paslaugos 
nutraukimo datos, išskyrus atvejus, kai yra keičiamos Prekybos sistemos. Šiais atvejais 
naujas paslaugų užsakymas privalo būti pateiktas iki to m÷nesio, kurio metu yra keičiamos 
Prekybos sistemos, paskutin÷s darbo dienos.   

1.8. Duomenis apie Nariams faktiškai suteiktas paslaugas už naudojimąsi prekybos sistemomis 
pateikia NASDAQ OMX grup÷s padaliniai, administruojantys šias Prekybos sistemas. 

1.9. Šių Įmokų dydžiai yra suderinti tarp NASDAQ OMX Vilnius, NASDAQ OMX Riga ir 
NASDAQ OMX Tallinn ir yra vienodi visiems šių vertybinių popierių biržų nariams. 

1.10. Įmokų dydžiai pateikiami neįskaitant prid÷tin÷s vert÷s mokesčio. 

1.11. Įmokos įsigalioja jas paskelbus NASDAQ OMX Vilnius interneto tinklalapyje, jeigu n÷ra 
nurodyta kita jų įsigaliojimo data. 
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2. Įmokos už naudojimąsi NASDAQ OMX Vilnius Prekybos sistemomis 

2.1. NASDAQ OMX Vilnius nariai gali užsakyti vieną iš dviejų pagrindinių Prekybos sistemų  

paslaugų paketų: 

2.1.1. INET A paslaugų paketas, kuris apima Prekybos sistemų infrastruktūrą, du Nordic 
Workstation vartotojus  ir Genium INET Trading Workstation. Įmoka už INET A 
paslaugų paketą – 1726 Lt/m÷n. (500 EUR/m÷n.). 

2.1.2. INET B paslaugų paketas, kuris apima Prekybos sistemų infrastruktūrą, automatinį 
pavedimų teikimą į Prekybos sistemas, naudojant Native FIX ir (arba) FIX, Native FIX 
DROP ir (arba) FIX DROP ir TIP protokolus, vieną Nordic Workstation vartotoją ir Genium 
INET Trading Workstation. Įmoka už INET B paslaugų paketą – 2417 Lt/m÷n. (700 
EUR/m÷n.). 

2.2.  Įmoka už INET B paslaugų paketą yra mažinama Nariui, atsisakiusiam: 

2.2.1. Native FIX DROP ir FIX DROP protokolų – 173 Lt/m÷n. (50 EUR/m÷n.) už abu 
atsisakomus protokolus. 

2.2.2. TIP protokolo – 173 Lt/m÷n. (50 EUR/m÷n.) už vieną atsisakomą protokolą. 

2.3. Įmoka už kiekvieną papildomą Nordic Workstation vartotoj ą – 690 Lt/m÷n. (200 
EUR/m÷n.),  

2.4. Įmoka už kiekvieną papildomą: 

•  FIX ar FIX DROP protokol ą – po 259 Lt/m÷n. (75 EUR/m÷n.) už kiekvieną protokolą; 

• Native FIX, Native FIX DROP ar TIP protokol ą – po 518 Lt/m÷n. (150 EUR/m÷n.) už 
kiekvieną protokolą. 

2.5. Įmokos už Nario prisijungimą prie INET Nordic testavimo aplinkos:  

2.5.1. Įmoka už Nario Nordic Workstation vartotojo prisijun gimą prie testavimo aplinkos, 
nepriklausomai nuo Nordic Workstation vartotojų skaičiaus – 345 Lt/m÷n. (100 
EUR/m÷n.). 

2.5.2. Įmoka už Nario prisijungimą prie testavimo aplinkos naudojant: 

•  Native FIX ir (ar) FIX – 120 Lt/m ÷n. (35 EUR/m÷n.) už vieną arba abu protokolus; 

• Native FIX DROP ir (ar) FIX DROP – 120 Lt/m÷n. (35 EUR/m÷n.) už vieną arba abu 
protokolus; 

• TIP protokol ą – 120 Lt/m÷n. (35 EUR/m÷n.) už protokolą. 

2.6. Įmokos už Nariui faktiškai suteiktas paslaugas INET Nordic prekybos sistemoje:  

2.6.1. Įmoka už Nario kiekvieną pavedimo/sandorio istorinę užklausą (prekybos dienos 
užklausos neskaičiuojamos) – 0,69 Lt (0,20 EUR); 
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2.6.2. Įmoka už Nario kiekvieną „Time&Sale“ 
užklausą – 0,69 Lt (0,20 EUR). 

Kitos įmokos 

3.1. Įmokos už Nario ir jo vardu veikiančių NASDAQ OMX Vilnius maklerių identifikavimo 
parametrų administravimą Prekybos sistemose bei už teikiamas kitas technines paslaugas: 

Įmokų dydis Eil. 
Nr. 

Įmokų pavadinimas ir mok÷jimo periodiškumas 
Lt EUR 

1 Įmokos mokamos kas m÷nesį   
1.1 Nario prekybos dienos rezultatų pateikimo elektroniniu 

formatu įmoka 
 

70,00 
 

20,00 
1.2 Atsargin÷s duomenų perdavimo sistemos įmoka 140,00 41,00 
2 Įmokos mokamos pagal faktiškai suteiktas paslaugas   
2.1 Pirminio maklerio teisių registravimo Prekybos sistemose 

įmoka 
 

518,00 
 

150,00 
2.2 Maklerio teisių perregistravimo Prekybos sistemose įmoka 345,00 100,00 
2.3 NASDAQ OMX Vilnius nario atpažinimo kodo pakeitimo 

Prekybos sistemose įmoka 
 

1726,00 
 

500,00 
2.4 Telekomunikacijų, įrangos nuomos, testavimo bei kitos 

neįvardintos įmokos 
Sutartinis 

3.2. Lentel÷je 2.1 punkte nurodyta Pirmin÷ maklerio teisių suteikimo Prekybos sistemose įmoka 
netaikoma naujo NASDAQ OMX Vilnius nario pirmiems dviems registruojamiems NASDAQ 
OMX Vilnius makleriams. 

3.3. Lentel÷je 2.4 punkte nurodytos Telekomunikacijų, įrangos nuomos, testavimo bei kitos 
neįvardintos įmokos nustatomos Nario ir NASDAQ OMX Vilnius sutartimis ar susitarimais 
pagal poreikį. 

4. Įmokų mok÷jimo tvarka 

4.1. Narys moka NASDAQ OMX Vilnius įmokas už suteiktas paslaugas pagal pateiktas sąskaitas. 
Sąskaitos už einamąjį m÷nesį suteiktas paslaugas pateikiamos to m÷nesio paskutin÷s darbo 
dienos data iki sekančio m÷nesio dešimtos dienos. Visos įmokos už suteiktas paslaugas turi būti 
pervestos į NASDAQ OMX Vilnius sąskaitą per penkias darbo dienas nuo sąskaitos gavimo 
dienos, bet ne v÷liau kaip iki m÷nesio penkioliktos dienos. 

4.2. Visos įmokos pradedamos skaičiuoti nuo paslaugų teikimo pradžios. Paslaugų teikimo pradžios 
diena yra įskaitoma į atsiskaitomąjį laikotarpį, už kurį turi būti mokama. Ši nuostata taikoma ir 
paslaugų teikimo pakeitimams, sustabdymui bei jų nutraukimui.  

4.3. Nariui nepadengus įsiskolinimo per trisdešimt dienų nuo nustatytų terminų įmokoms sumok÷ti, 
NASDAQ OMX Vilnius vienašališkai be atskiro įsp÷jimo turi teisę sustabdyti paslaugų teikimą 
ir jas v÷l prad÷ti teikti tik Nariui padengus įsiskolinimą ir sumok÷jus Maklerio teisių 
perregistravimo įmoką.  

4.4. NASDAQ OMX Vilnius turi teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra (vienašališkai) nustatyti naujas 
įmokas už teikiamas paslaugas, pakeisti esamų įmokų dydžius ir nustatyti naujus įmokų dydžius 
už teikiamas paslaugas su sąlyga, kad Nariui apie tai pranešama mažiausiai prieš trisdešimt 
dienų prieš naujų įmokų ar pakeistų įmokų dydžių už teikiamas paslaugas įsigaliojimą. Naujos 
ar pakeistos įmokos už teikiamas paslaugas yra skelbiamos NASDAQ OMX Vilnius interneto 
tinklalapyje. 

 
 
VALDYBOS PIRMININKö                                       ARMINTA SALADŽIENö 
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PATVIRTINTA: 
AB NASDAQ OMX Vilnius valdybos pos÷dyje 

2011 m. birželio 17 d., protokolo Nr. 11-25 

 
 

 
 AB NASDAQ OMX VILNIUS PREKYBOS SISTEM Ų 

 PASLAUGŲ UŽSAKYMO FORMA 
 
 

_________________________________________________________________________ 
(AB NASDAQ OMX Vilnius nario pavadinimas) 

 
Užsakymo data (metai – m÷nuo – diena)          -      -     

 
Užsakomos paslaugos: 
 

Paslaugos kategorija 
 

Kiekis 
Paslaugos 
teikimo 

pradžios data 

Paslaugos 
nutraukimo 

data 
Prekybos sistemų produkcijos aplinka 
INET A paslaugų paketas    
INET B paslaugų paketas    
Native FIX DROP ir FIX DROP protokolo atsisakymas    
TIP protokolo atsisakymas    
Papildomas Nordic Workstation vartotojas    
Papildomas Native FIX protokolas    
Papildomas FIX protokolas    
Papildomas Native FIX DROP protokolas    
Papildomas FIX DROP protokolas    
Papildomas TIP protokolas    
INET Nordic prekybos sistemos testavimo aplinka  
Nordic Workstation vartotojas    
Native FIX ir (ar) FIX protokolas    
Native FIX DROP ir (ar) FIX DROP protokolas    
TIP protokolas    
Kitos paslaugos    
Nario prekybos dienos rezultatų pateikimas    
Atsargin÷ duomenų perdavimo sistema    
    

 
Pastaba: Šioje paslaugų užsakymo formoje n÷ra įvardintos paslaugos, kurias Nariai užsako pagal 
NASDAQ OMX grup÷s nustatytas formas ar kurios yra teikiamos pagal su jais sudarytas sutartis bei 
susitarimus. 
 
 AB NASDAQ OMX Vilnius nario vardu: 
 
 ___________________________________________________________________________ 

(AB NASDAQ OMX Vilnius nario įgalioto atstovo pareigos, vardas, pavard÷ ir parašas) 

 


