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AB NASDAQ VILNIUS ADMINISTRUOJAMOS CENTRINĖS REGLAMENTUOJAMOS 

INFORMACIJOS BAZĖS VEIKLOS TAISYKLĖS 

 

1. TAISYKLIŲ PASKIRTIS IR TEISINIS PAGRINDAS 

 

1.1. AB Nasdaq Vilnius administruojamos Centrinės reglamentuojamos informacijos bazės veiklos 

taisyklių (toliau – Taisyklės) paskirtis – reglamentuoti Centrinės reglamentuojamos informacijos 

bazės, kurią pagal Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymą yra įpareigota administruoti AB 

Nasdaq Vilnius (toliau – Nasdaq Vilnius), sudarymo, veikimo, administravimo tvarką ir kitus su 

Centrinės reglamentuojamos informacijos bazės veikla susijusius klausimus. 

 

1.2. Šios Taisyklės, be kitų dalykų, nustato: 

1.2.1. reglamentuojamos informacijos teikimo į Centrinę reglamentuojamos informacijos bazę tvarką; 

1.2.2. reglamentuojamos informacijos saugojimo Centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje 

tvarką; 

1.2.3. reglamentuojamos informacijos, saugomos Centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje, 

naudojimo tvarką. 

 

1.3. Šių Taisyklių teisinis pagrindas – Vertybinių popierių įstatymo 23 straipsnio 5 dalis. 

 

1.4. Taisyklėmis siekiama, kad Centrinė reglamentuojamos informacijos bazė atitiktų saugos, 

informacijos šaltinio tikrumo, laiko įrašymo ir galutiniams vartotojams patogios prieigos kokybės 

standartus, nediskriminuojančią, neatlygintiną ir greitą prieigą prie saugomos reglamentuojamos 

informacijos. 

 

2. TAISYKLĖSE VARTOJAMOS SĄVOKOS  

 

2.1. Baltijos valstybės ir Šiaurės regiono valstybės – Lietuvos Respublika, Latvijos Respublika, 

Estijos Respublika, Švedijos Karalystė, Suomijos Respublika, Danijos Karalystė, Islandijos 

Respublika. 

 

2.2. Emitentas – emitentas arba asmuo, kuris kreipėsi dėl vertybinių popierių įtraukimo į prekybą 

reguliuojamoje rinkoje be emitento sutikimo. 

 

2.3. Informacijos platintojas – juridinis asmuo, turintis techninį prisijungimą ir teisę teikti 

informaciją į Centrinės reglamentuojamos informacijos bazę bei sutarties ar kitu teisiniu pagrindu 

Emitento įgaliotas teikti reglamentuojamą informaciją į Centrinę reglamentuojamos informacijos 

bazę.  

 

2.4. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos turi tokią pačią prasmę kaip Vertybinių popierių įstatyme. 

 

3. Pagrindiniai Centrinės reglamentuojamos informacijos bazės sudarymo ir veikimo principai 

3.1. Centrinė reglamentuojamos informacijos bazė yra sudėtinė dalis informacinių technologijų 

sistemos (toliau – Sistema), kuri yra skirta reglamentuojamos informacijos duomenų bazių sudarymui, 

saugojimui ir naudojimui. 
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3.2. Centrinės reglamentuojamos informacijos bazės sudarymui, saugojimui ir naudojimui skirtą 

Sistemą sudaro šie komponentai: 

3.2.1. elektroninė sąsaja, per kurią informacija gali būti teikiama į Centrinę reglamentuojamos 

informacijos bazę; 

3.2.2. duomenų bazės saugojimo įrenginys, kuriame saugoma visa pateikta reglamentuojama 

informacija; 

3.2.3. viešas interneto tinklalapis, kuriame tinklalapio lankytojai gali rasti saugojimui pateiktą 

reglamentuojamą informaciją. 

 

4. Reglamentuojamos informacijos teikimo į Centrinę reglamentuojamos informacijos bazę 

tvarka 

4.1. Reglamentuojamą informaciją į Centrinę reglamentuojamos informacijos bazę galima teikti šiais 

būdais: 

4.1.1. Emitentui įdedant reglamentuojamą informaciją į Centrinę reglamentuojamos informacijos bazę 

per Informacijos platintoją.  

 

Šiame papunktyje nurodytu būdu Reglamentuojamą informaciją į Centrinę reglamentuojamos 

informacijos bazę gali teikti tie Emitentai, kurie yra sudarę sutartį ar kitu teisiniu pagrindu yra 

įgalioję Informacijos platintoją teikti reglamentuojamą informaciją į Centrinę reglamentuojamos 

informacijos bazę. Su Emitentu, ketinančiu teikti reglamentuojamą informaciją į Centrinę 

reglamentuojamos informacijos bazę šiame papunktyje nurodytu būdu, Nasdaq Vilnius gali sudaryti 

susitarimą arba pasirašyti aktą, kuriame, be kita ko, būtų nustatyti informacijos teikimo ypatumai 

(informacijos teikimo būdas, informacijos teikimo pradžios data, vartotojo vardas ir slaptažodis ir 

kt.). 

  

4.1.2. Emitentui įdedant reglamentuojamą informaciją į Centrinę reglamentuojamos informacijos bazę 

per specialiai tam tikslui sukurtą interneto tinklalapį.  

 

Šiame papunktyje nurodytu būdu Reglamentuojamą informaciją į Centrinę reglamentuojamos 

informacijos bazę gali teikti bet kuris Emitentas. Detalią reglamentuojamos informacijos teikimo į 

Centrinę reglamentuojamos informacijos bazę per specialiai tam tikslui sukurtą interneto tinklalapį 

tvarką nustato vartotojo vadovas, kuris suteikiamas kiekvienam Emitentui, kuris ketina teikti 

reglamentuojamą informaciją šiuo būdu, ir patalpinamas Nasdaq Vilnius specialiai 

reglamentuojamos informacijos teikimui skirtame interneto tinklalapyje. Su Emitentu, ketinančiu teikti 

reglamentuojamą informaciją į Centrinę reglamentuojamos informacijos bazę šiame papunktyje 

nurodytu būdu, Nasdaq Vilnius gali sudaryti susitarimą arba pasirašyti aktą, kuriame, be kita ko, būtų 

nustatyti informacijos teikimo ypatumai (informacijos teikimo būdas, informacijos teikimo pradžios 

data, vartotojo vardas ir slaptažodis ir kt.). 

 

4.2. Reglamentuojamą informaciją teikiant 4.1.1 papunktyje nurodytu būdu, reglamentuojamos 

informacijos teikimo saugumas ir informacijos šaltinio tikrumas yra užtikrinamas ją teikiant XML ar 

kitu formatu pagal Nasdaq nustatytas techninio prisijungimo ir kitas susijusias sąlygas. 

 

4.3. Reglamentuojamą informaciją teikiant 4.1.2 papunktyje nurodytais būdais, reglamentuojamos 

informacijos teikimo saugumas ir informacijos šaltinio tikrumas yra užtikrinamas šiomis 

priemonėmis: 

4.3.1. Emitentas prisijungia prie specialiai reglamentuojamos informacijos teikimui sukurto interneto 

tinklalapio saugiu interneto https protokolu; 

4.3.2. Emitentas prisijungia, įvesdamas unikalų vartotojo vardą ir slaptažodį; 

4.3.3. Emitentui suteikiama galimybė bet kada pasikeisti slaptažodį, be to, Emitentas privalo 

slaptažodį pasikeisti ne rečiau kaip kas 2 mėnesius; 

4.3.4. prisijungimo metu 3 kartus įvedus netikslų vartotojo vardą ir (ar) slaptažodį, prisijungimas prie 

specialiai reglamentuojamos informacijos teikimui sukurto interneto tinklalapio yra užblokuojamas. 
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4.4. Emitentams galimybė įdėti reglamentuojamą informaciją į Centrinę reglamentuojamos 

informacijos bazę, nepriklausomai nuo pasirinkto informacijos pateikimo būdo,  įprastai užtikrinama 

24 valandas per parą ir 7 dienas per savaitę. Atsiradus poreikiui atlikti esminius Sistemos remonto ir 

(ar) aptarnavimo darbus arba patobulinti Sistemą ar teikiamas paslaugas, galimybė įdėti 

reglamentuojamą informaciją gali būti nesuteikiama, tačiau tik trumpam laikotarpiui ir tik su tikslu 

atlikti paminėtus darbus. Nasdaq Vilnius apie laikotarpius, kai galimybė įdėti reglamentuojamą 

informaciją bus nesuteikiama, praneš viešai iš anksto, jeigu tik tai bus įmanoma. 

 

4.5. Reglamentuojamą informaciją į Centrinę reglamentuojamos informacijos bazę galima pateikti 

elektroniniu formatu, nepaisant kuriuo iš 4.1 punkte nurodytu būdu reglamentuojama informacija yra 

teikiama. Informacija į Centrinę reglamentuojamos informacijos bazę turi būti įdedama tokia forma, 

kokia yra nustatyta tokios informacijos rengimą reglamentuojančiuose teisės aktuose (pavyzdžiui, 

lentelės forma) ir buvo paskelbta viešai. 

 

4.6. Emitentas, įdėdamas reglamentuojamą informaciją į Centrinę reglamentuojamos informacijos 

bazę, nepaisant kuriuo iš 4.2 punkte nurodytu būdu reglamentuojama informacija yra teikiama, privalo 

nurodyti teikiamos informacijos kategoriją. Teikiamos informacijos kategorijos yra šios: 

4.6.1. metinė informacija; 

4.6.2. pusmečio informacija; 

4.6.3. tarpinė informacija; 

4.6.4. akcijų paketo įgijimas ar netekimas; 

4.6.5. nuosavų akcijų įsigijimas ar netekimas; 

4.6.6. bendras emitento balsavimo teisių skaičius ir kapitalas; 

4.6.7. teisių, susijusių su akcijų arba VP klasėmis, pokyčiai; 

4.6.8. pranešimai apie viešai neatskleistą informaciją; 

4.6.9. visuotinis akcininkų susirinkimas; 

4.6.10. pranešimai apie vadovų sandorius; 

4.6.11. prospektas; 

4.6.12. mokėjimai valdžios institucijoms; 

4.6.13. emitento buveinės valstybė narė; 

4.6.14. kita informacija. 

 

4.7. Į Centrinę reglamentuojamos informacijos bazę įdėta reglamentuojama informacija negali būti 

koreguojama, išimama ar kitaip keičiama. Jeigu reikalinga jau įdėtą reglamentuojamą informaciją 

pakeisti ar papildyti, Emitentas privalo pataisyti ar papildyti jau įdėtą reglamentuojamą informaciją, 

nurodydamas kas konkrečiai yra keičiama ar papildoma, ir iš naujo įdėti tokią pataisytą (papildytą) 

reglamentuojamą informaciją į Centrinę reglamentuojamos informacijos bazę. Emitentui į Centrinę 

reglamentuojamos informacijos bazę įdedant pataisytą (papildytą) reglamentuojamą informaciją, 

pastaroji informacija yra automatiškai pažymima kaip anksčiau įdėtos reglamentuojamos informacijos 

pataisymas. 

 

4.8. Jeigu reglamentuojamos informacijos įdėjimo į Centrinę reglamentuojamos informacijos bazę 

metu sutrinka ryšys ar dėl kitų priežasčių reglamentuojama informacija nepatenka į Centrinę 

reglamentuojamos informacijos bazę, Emitentas apie tai yra nedelsiant informuojamas ir privalo iš 

naujo įdėti reglamentuojamą informaciją į Centrinę reglamentuojamos informacijos bazę. 

 

4.9. Jeigu Emitentas negali reglamentuojamos informacijos įdėti į Centrinę reglamentuojamos 

informacijos bazę jo pasirinktu būdu dėl techninių sutrikimų Nasdaq Vilnius sistemose, Nasdaq 

Vilnius sudaro Emitentui galimybę pateikti reglamentuojamą informaciją kitu būdu, nurodytu 4.1 

punkte. 

 

4.10. Emitentui įdėjus reglamentuojamą informaciją į Centrinę reglamentuojamos informacijos bazę, 

Sistema automatiškai užfiksuoja tikslią reglamentuojamos informacijos pateikimo datą ir laiką. 
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4.11. Nasdaq Vilnius užtikrina Emitentų konsultavimą telefonu lietuvių ir anglų kalbomis 

reglamentuojamos informacijos teikimo į Centrinę reglamentuojamos informacijos bazę klausimais 

darbo dienomis įprastomis darbo valandomis (8.00-12.00 val., 13.00-17.00 val.). 

 

5. Reglamentuojamos informacijos saugojimo Centrinėje reglamentuojamos informacijos 

bazėje tvarka 

5.1. Emitentų į Centrinę reglamentuojamos informacijos bazę įdėta reglamentuojama informacija yra 

saugoma duomenų bazės saugojimo įrenginyje (serveryje), įskaitant  debesijos duomenų bazes (angl. 

Cloud). Reglamentuojama informacija saugoma dviem kopijomis technologiškai ir fiziškai 

skirtinguose saugojimo įrenginiuose. 

 

5.2. Reglamentuojama informacija Centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje yra saugoma 

tokio formato elektroninėse bylose, kaip ją pateikė Emitentas. Reglamentuojama informacija jos 

saugojimo Centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje metu negali būti redaguojama ar kitaip 

keičiama. 

 

5.4. Reglamentuojama informacija Centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje yra saugoma ne 

trumpiau nei 10 metų. 

 

6. Reglamentuojamos informacijos, saugomos Centrinėje reglamentuojamos informacijos 

bazėje, naudojimo tvarka 

6.1. Reglamentuojamą informaciją, saugomą Centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje, 

galutiniai vartotojai gali rasti viešame interneto tinklalapyje, adresu  http://crib.lt  arba http://oam.lt  

(toliau – Tinklalapis). 

 

6.2. Šiame Tinklalapyje nėra taikomi jokie apribojimai prieigai prie informacijos: galutinis vartotojas, 

norintis ieškoti ir naudoti reglamentuojamą informaciją, Tinklalapyje neprivalo įvesti jokių vartotojo 

atpažinimo kodų ir (ar) slaptažodžių. Prieiga prie reglamentuojamos informacijos, šios informacijos 

paieška ir naudojimas galutiniams vartotojams yra suteikiama nemokamai. 

 

6.3. Prieiga prie reglamentuojamos informacijos, saugomos Centrinėje reglamentuojamos 

informacijos bazėje, per Tinklalapį galutiniams vartotojams yra paprastai užtikrinama 24 valandas per 

parą ir 7 dienas per savaitę. Prieiga prie reglamentuojamos informacijos, saugomos Centrinėje 

reglamentuojamos informacijos bazėje, gali būti nesuteikiama tik trumpam laikotarpiui ir tik su tikslu 

atlikti esminius Sistemos remonto ir (ar) aptarnavimo darbus arba su tikslu patobulinti Sistemą ar 

teikiamas paslaugas. Nasdaq Vilnius apie laikotarpius, kai prieiga bus negalima, praneš viešai iš 

anksto, jeigu tik tai bus įmanoma. 

 

6.4. Nasdaq Vilnius užtikrina nemokamą galutinių vartotojų konsultavimą telefonu lietuvių ir anglų 

kalbomis prieigos prie reglamentuojamos informacijos, jos paieškos ir naudojimo klausimais darbo 

dienomis įprastomis darbo valandomis (8.00-12.00 val., 13.00-17.00 val.). 

 

6.5. Tinklalapyje galutiniams vartotojams sudaroma galimybė vykdyti reglamentuojamos 

informacijos, saugomos Centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje, paiešką. Paieška gali būti 

vykdoma, galutinio vartotojo pasirinkimu, neatlygintinai lietuvių arba anglų kalbomis. 

 

6.6. Paiešką galima vykdyti pagal šiuos kriterijus: 

6.6.1. valstybę, kurioje įregistruotas Emitentas; 

6.6.2. Emitento pavadinimą; 

6.6.3. reglamentuojamos informacijos pateikimo į Centrinę reglamentuojamos informacijos bazę datą 

ir laiką; 

6.6.4. ICB klasifikatorių; 

http://crib.lt/
http://oam.lt/
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6.6.5. reglamentuojamos informacijos kategoriją (paieška vykdoma pagal vieną iš kategorijų, 

nurodytų 4.6 punkte); 

6.6.6. bendrovės dydį, atsižvelgiant į Emitento vertybinių popierių kapitalizaciją; 

6.6.7. raktinį žodį. 

 

6.7. Galutiniam vartotojui įvykdžius paiešką, Tinklalapyje jam pateikiamas sąrašas Centrinėje 

reglamentuojamos informacijos bazėje saugomos reglamentuojamos informacijos, atitinkančios 

užduotus paieškos kriterijus. Sąraše nurodomi šie duomenys: 

6.7.1. Emitento pavadinimas; 

6.7.2. informacijos antraštė; 

6.7.3. informacijos kategorija; 

6.7.4. kalbos, kuriomis yra pateikta informacija; 

6.7.5. informacijos pateikimo į Centrinę reglamentuojamos informacijos bazę data ir laikas; 

6.7.6. nuoroda į pilną informacijos turinį. 

 

6.8. Galutiniam vartotojui sudaroma galimybė paieškos rezultatus atspausdinti bei atsisiųsti PDF ir 

(ar) EXCEL formatais. Galutiniam vartotojui sudaroma galimybė reglamentuojamą informaciją, 

saugomą Centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje, peržiūrėti kompiuterio ekrane, 

atspausdinti bei atsisiųsti tais formatais ir visomis kalbomis, kuriomis reglamentuojama informacija 

yra pateikta. Peržiūrint, atsispausdinant ir atsisiunčiant reglamentuojamą informaciją, antraštės 

puslapyje automatiškai nurodoma žyma „reglamentuojama informacija“. Tuo atveju, kai peržiūrima, 

atsispausdinama ir atsisiunčiama nereglamentuojama informacija, antraštės puslapyje žyma 

nenurodoma. 

 

7. Emitentų mokamos įmokos už naudojimąsi Centrine reglamentuojamos informacijos baze 

7.1. Emitentai, pagal įstatymą turintys pareigą pateikti reglamentuojamą informaciją į Centrinę 

reglamentuojamos informacijos bazę, privalo sumokėti šiame skirsnyje nurodytas įmokas prieš 

pradėdami teikti informaciją į Centrinę reglamentuojamos informacijos bazę. Pareiga mokėti įmokas 

taikoma nepriklausomai nuo to, kuriuo iš 4.1 punkte nurodytu būdu reglamentuojama informacija 

teikiama. Emitentui nesumokėjus įmokos šiame skirsnyje nustatyta tvarka, jam nesuteikiama 

galimybė pateikti informacijos į Centrinę reglamentuojamos informacijos bazę. 

 

7.2. Kiekvienas Emitentas, prieš jam suteikiant galimybę teikti informaciją į Centrinę 

reglamentuojamos informacijos bazę, privalo sumokėti Nasdaq Vilnius vienkartinę prisijungimo 

įmoką, kurios dydis 810,94 eurų (plius PVM), ir metinės administravimo įmokos dalį kaip nustatyta 

7.3 ir 7.4 punktuose. Vienkartinė prisijungimo įmoka turi būti sumokėta į Nasdaq Vilnius nurodytą 

sąskaitą. Emitentui nesumokėjus vienkartinės prisijungimo įmokos ir metinės administravimo įmokos 

dalies kaip nustatyta 7.3 ir 7.4 punktuose, galimybė teikti informaciją į Centrinę reglamentuojamos 

informacijos bazę jam nesuteikiama. 

 

7.3. Kiekvienas Emitentas privalo mokėti Nasdaq Vilnius metinę Centrinės reglamentuojamos 

informacijos bazės administravimo įmoką, kurios dydis 558, 97 eurų (plius PVM). Administravimo 

įmoka turi būti sumokama avansu į Nasdaq Vilnius nurodytą sąskaitą dviem lygiomis dalimis 

(įskaitant PVM) iki kiekvienų kalendorinių metų sausio 15 dienos ir liepos 15 dienos. Emitentui 

nesumokėjus metinės administravimo įmokos dalies nustatyta tvarka, galimybė teikti informaciją į 

Centrinę reglamentuojamos informacijos bazę jam nesuteikiama (nutraukiama). 

 

7.4. Metinė administravimo įmoka turi būti mokama taip pat ir tais kalendoriniais metais, kai 

Emitentui suteikiama galimybė teikti informaciją į Centrinę reglamentuojamos informacijos bazę ir 

Emitentas sumoka vienkartinę prisijungimo įmoką, nustatytą 7.2 punkte. Tuo atveju, kai Emitentui 

galimybė teikti reglamentuojamą informaciją į Centrinę reglamentuojamos informacijos bazę 

suteikiama ne nuo kalendorinių metų pradžios, jis privalo sumokėti metinės administravimo įmokos 

dalį, proporcingą laikotarpiui nuo galimybės pateikti reglamentuojamą informaciją į Centrinę 
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reglamentuojamos informacijos bazę atsiradimo dienos iki atitinkamo kalendorinio metų pusmečio 

pabaigos. Atitinkama metinės administravimo įmokos dalis turi būti sumokėta į Nasdaq Vilnius 

nurodytą sąskaitą per 15 kalendorinių dienų nuo galimybės pateikti reglamentuojamą informaciją į 

Centrinę reglamentuojamos informacijos bazę atsiradimo dienos. 

 

7.5. Tuo atveju, kai Emitentas pagal įstatymą netenka pareigos pateikti reglamentuojamos 

informacijos į Centrinę reglamentuojamos informacijos bazę, tačiau jau yra sumokėjęs metinės 

administravimo įmokos dalį už einamąjį kalendorinių metų pusmetį, Nasdaq Vilnius jam grąžina 

metinės administravimo įmokos dalį, proporcingą laikotarpiui nuo pareigos pateikti reglamentuojamą 

informaciją į Centrinę reglamentuojamos informacijos bazę netekimo dienos iki einamojo 

kalendorinių metų pusmečio pabaigos, tačiau atskaičiuodama 124,54 eurų administravimo įmoką už 

lėšų grąžinimą. 

 

7.6. Metinės administravimo įmokos dydis ir (ar) mokėjimo tvarka gali būti keičiami darant 

atitinkamus šių Taisyklių pakeitimus ir suderinant juos su Lietuvos banku. Metinės administravimo 

įmokos dydis negali būti keičiamas dažniau kaip vieną kartą per kalendorinius metus. 

 

8. Centrinės reglamentuojamos informacijos bazės veiklos pradžia 

 

8.1. Centrinė reglamentuojamos informacijos bazė pradėjo veikti 2008 m. sausio 1 d. Nuo šios dienos 

Emitentams, įvykdžiusiems šiose Taisyklėse nustatytas sąlygas, suteikiama galimybė pateikti 

informaciją į Centrinę reglamentuojamos informacijos bazę. 

 

9. Pereinamosios nuostatos 

 

Emitentai, kurie su Nasdaq Vilnius yra sudarę Aktus dėl reglamentuojamos informacijos teikimo į 

centrinę reglamentuojamos informacijos bazę (toliau - Aktas) iki šių Taisyklių naujos redakcijos 

įsigaliojimo, Akte  pateikiamas nuorodas į Taisyklių 4.2.1. ir 4.2.3 punktus atitinkamai laikyti nuoroda 

į Taisyklių 4.1.1 punktą, o nuorodą į Taisyklių 4.2.2 ir 4.4 punktus - atitinkamai nuoroda į Taisyklių 

4.1.2 punktą.  

 

 

 

 

VALDYBOS PIRMININKAS        SAULIUS MALINAUSKAS 

 

 

 

VALDYBOS NARYS        GEDIMINAS VARNAS 

 

 

 

VALDYBOS NARYS         VAIDOTAS UŽPALIS 

      


