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Dėl Lietuvos banko valdybos 2004 m. gegužės 6 d. nutarimo Nr. 58 „Dėl Bendrųjų Lietuvos banko 

prižiūrimų finansų rinkos dalyvių prašymų išduoti leidimus pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų išdavimo 
taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto 

 
 
Investuotojų forumo nariai susipažino su Lietuvos banko pateiktu derinti Lietuvos banko valdybos 
nutarimo „Dėl Lietuvos banko valdybos 2004 m. gegužės 6 d. nutarimo Nr. 58 „Dėl Bendrųjų Lietuvos 
banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių prašymų išduoti leidimus pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų 
išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektu (Projektas) ir teikia savo pastabas ir pasiūlymus. 
 
1. Dėl Bendrųjų Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių prašymų išduoti leidimus 
pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų išdavimo taisyklių projekto (Taisyklės) 7 punkto (Prašymas 
išduoti leidimą ir kiti Lietuvos bankui pateikiami dokumentai, kuriuos rengia Lietuvos Respublikos pilietis 
arba Lietuvos Respublikoje registruotas juridinis asmuo, turi būti parengti lietuvių kalba (jei originalus 
dokumentas buvo parengtas ne lietuvių kalba, teikiant Lietuvos bankui jis turi būti išverstas į lietuvių 
kalbą). Kitų valstybių piliečių ir (arba) kitose valstybėse registruotų juridinių asmenų parengti 
dokumentai gali būti teikiami Lietuvos bankui anglų kalba, tačiau Lietuvos bankui paprašius turi būti 
pateiktas dokumentų vertimas į lietuvių kalbą. <...>). 
 
Pirmiausia atkreipiame dėmesį, kad 2016 m. pakeitus Taisykles atsiradusi nuostata, leidžianti pateikti 
dokumentus ne tik lietuvių, bet ir anglų kalba buvo viena esminių užsienio investuotojams vertinant 
Lietuvos banką kaip atvirą ir siekiančią pritraukti užsienio investuotojus priežiūros instituciją. Galimybė 
teikti dokumentus anglų kalba vertintinas kaip didžiulis Lietuvos kaip finansų įstaigoms patrauklios 
jurisdikcijos privalumas. Be to, anglų kalba dokumentai priimami beveik visose Europos Sąjungos 
valstybėse narėse, daliniai ribojimai yra tik reta išimtis (Ispanijoje, Suomijoje). Vertimų į vietos kalbą 
paprastai reikalauja neišvysčiusios valstybės (dėl elementaraus darbuotojų menkos kompetencijos ir 
išsilavinimo) ir uždaros rinkos, nenorinčios pritraukti užsienio investicijų. Taigi, Projektu priėmus 7 
punkto pakeitimą, Lietuva vienareikšmiškai taptų ženkliai mažiau patraukli užsienio investuotojams. 
Tokio svarbaus reguliavimo pakeitimas (atšaukimas) po kelių metų, kai Lietuva tapo puikiai žinoma ir 
patrauklia jurisdikcija užsienio investuotojams, pakenktų visos Lietuvos, kaip valstybės, reputacijai: 
politinės krypties ženklus keitimas griauna užsienio investuotojų pasitikėjimą jurisdikcija. Toks betikslis 
kalbos ribojimas prieštarautų Lietuvos Vyriausybės keliamam tikslui sukurti patrauklų investicinį klimatą, 
kuriame būtų kuo mažiau kliūčių vietiniams ir užsienio investuotojams vystyti naujus pasaulinio lygio 
projektus. Siūlomas pakeitimas rodo Lietuvos banko (ir Vyriausybės) pozicijos nenuoseklumą 
bendraujant su finansinių paslaugų teikėjų bendruomene.  
 
Didelė dalis Lietuvos FinTech įmonių priklauso tarptautinėms grupėms, aktyviai bendradarbiauja su 
tarptautiniais partneriais ar investuotojais. Dėl šios priežasties įmonės renkasi vykdyti dokumentaciją 
anglu kalba, kai tai leidžia LR įstatymai ir teisės aktai. Vertimai būtų neproporcingai apsunkinanti našta, 
nesuteikianti absoliučiai jokios naudos. Be to, vertimų atveju pirmenybė būtų teikiama anglų kalbai, kas 
lemtų poreikį bet kuriuo atveju vertinti dokumentus pirmiausia anglų kalba. Galiausiai, jokios naudos 
nesuteikiantys vertimai tik reikšmingai padidintų įstaigų išlaidas.  
 
Tiek esminė dalis veikiančių įstaigų, tiek naujų pareiškėjų yra suformavusios tarptautines komandas – 
valdybos nariai, kritinių paslaugų teikėjai, IT specialistai ir kiti, kurie nekalba lietuviškai, bet puikiai 
išmano savo veiklos sritį, kuri yra reikšminga įstaigos sklandžiam ir atitiktį atitinkančiam valdymui. 
Daugeliu atvejų anglų kalbos pasirinkimo būtinumą skatina ir kitos aplinkybės: 

  
(i) dėl geresnės kokybės ir/ar rizikų paskirstymo įstaigos renkasi ne tik Lietuvoje veikiančius 

paslaugų teikėjus, kuriems perduoda svarbias ir kritines funkcijas. Šie paslaugų teikėjai pateikia 
detalią dokumentaciją apie savo sistemas ir paslaugas anglų kalba (įvairios ataskaitos, 
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techninės specifikacijos, audito išvados ir t.t.). Tokių dokumentų vertimas į lietuvių kalbą būtų 
problematiškas ne tik laiko bei kaštų, bet ir klaidų aspektu; 

(ii) kai kuriuos kritinius vidinius auditus atlikti įstaigos pasitelkia tarptautines auditorių komandas, 
kas sąlygoja objektyvų poreikį vykdyti dokumentaciją anglų kalba.  

 
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau, įstaigos veikloje naudoja anglų kalbą. Taigi panaikinus 
galimybę teikti licencijavimo dokumentus anglų kalba, tai neadekvačiai apsunkins procesą, nesuteiks 
jokios naudos ir reikšmingai pakenks Lietuvos, kaip jurisdikcijos, reputacijai ir konkurencingumui. 
 
2. Nutarimo 16 punkte nurodyta, kad „Jei Lietuvos bankas pareikalauja papildomų dokumentų ar 
informacijos, reikalingos sprendimui priimti, arba juos savarankiškai pateikia leidimo prašantis asmuo, 
prašymo išnagrinėjimo ir sprendimo priėmimo terminas skaičiuojamas nuo papildomai pareikalautų 
dokumentų arba informacijos gavimo dienos. Lietuvos bankas, reikalaudamas papildomų dokumentų 
arba informacijos, reikalingos sprendimui priimti, gali nurodyti tokios informacijos pateikimo terminus.”.  
 
Toks pakeitimas atveria duris piktnaudžiavimui, prailgintiems ir sunkiai nuspėjamiems ar 
kontroliuojamiems procesams. Tai vėlgi paneigia Lietuvos valstybės siekį tapti modernia ir siekiančia 
sukurti patrauklią investicinę aplinką valstybe. Plati ir nepagrįsta diskrecija kelia didelį pavojų pažeisti 
investuotojų teisėtus lūkesčius į efektyvų licencijavimo procesą. Jei vis dėlto tokia nuostata būtų 
tvirtinama, būtina tikslinti, kad tik esminė informacija, kurios neturėjimas objektyviai neleidžia tęsti ar 
užbaigti licencijavimo proceso, galėtų būti pagrindas iš naujo skaičiuoti terminą. Pagal dabartinę 
Projekto formuluotę bet kokio pobūdžio (esminė ir neesminė) informacija, pateikta žodžiu, telefonu ar 
el. laišku ar kitu būdu, suteiktų galimybę Lietuvos bankui nepagrįstai prailginti procesą. 
 
3. Nutarimo 18 punkte nurodyta, kad „Prašyme dėl termino pratęsimo turi būti nurodomos priežastys, 
dėl kurių prašoma tokio pratęsimo. Lietuvos bankas turi teisę atsisakyti pratęsti terminą papildomos 
informacijos pateikimui, jeigu nustato, kad prašymą pateikusio asmens nurodytos priežastys nėra 
pakankamai svarbios arba jei toks pratęsimas kliudytų efektyviam prašymo nagrinėjimo proceso 
užtikrinimui.”.  
 
Manome, kad tokios formuluotės yra ydingos ir ginčytinos. Dabartinė nuostata suteikia vietos 
interpretacijoms, todėl siūlome patikslinti, kas gali būti laikoma „ne pakankamai svarbiomis 
priežastimis“. Taigi, formuluotė galėtų būti numatant, kad tik objektyviomis aplinkybėmis nepagrįstos 
priežastys galėtų būti pagrindas nepratęsti papildomos informacijos pateikimo termino. 
 
Nutarimo 23 punkte nurodyta, kad „Lietuvos bankui priėmus sprendimą dėl leidimo išdavimo, prašymą 
išduoti leidimą pateikusiam asmeniui išduodamas Lietuvos banko sprendimą patvirtinantis 
dokumentas”.  
 
Siūlytume patikslinti, per kiek laiko Lietuvos bankas privalo informuoti prašymą pateikusį asmenį apie 
savo sprendimą dėl leidimo išdavimo. 
 
Pagarbiai. 
 
Asociacijos “Investors’ Forum” vykdomoji direktorė    Rūta Skyrienė 
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