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2020-ieji įsiminė kaip COVID-19 pandemijos metai, tapę 
iššūkiu dėl būtinybės koreguoti nusistovėjusią tvarką 
daugelyje sričių: nuo valstybės finansavimo prioritetų iki 
žmonių kasdienybės. Nuošalyje neliko ir bankinis sektorius, 
neįprastomis sąlygomis pasitikrinęs ne tik atsparumą 
ekonomikos turbulencijoms, bet ir solidarumą.

Pandemijos laikotarpį pasitikę kaip niekada tvirti, Lietuvos 
finansų ir kredito rinkos dalyviai į neplanuotą įvykių 
scenarijų reagavo žaibiškai: pritaikė klientų aptarnavimą 
prie karantino sąlygų, užtikrino būtinąjį konsultacinį 
palaikymą ir praktinius sprendimus gyventojams bei 
įmonėms, susidūrusioms su nenumatytais finansiniais 
sunkumais. Sektoriaus vieningumą sveikatos krizės 
akivaizdoje atspindėjo paskolų moratoriumų, skirtų laikinai 
atidėti klientams turimų finansinių įsipareigojimų vykdymą, 
iniciatyva. 

Visos šios priemonės padėjo bemaž 10 000 gyventojų bei 
įmonių pasirinktam laikotarpiui sustabdyti paskolų įmokas 
ir prisitaikyti prie pasikeitusių sąlygų.

Neliko pamiršta ir sektoriaus suplanuota darbotvarkė, 
skirta nuosekliai bei kryptingai stiprinti jo skaidrumą ir 
reputaciją. Vienas ryškiausių įvykių – vieningas deramo 
kliento patikrinimo gerosios praktikos standartas, 
sudarytas Lietuvos bankų asociacijos nariams 
bendradarbiaujant su šalies institucijomis bei aukščiausios 
kvalifikacijos teisininkais. Šio analogų aplinkinėse šalyse 
neturinčio dokumento rengimo tikslas – suvienodinti 
rinkos dalyvių prevencinių veiksmų procesus, drauge 
siekiant aiškumo ir paprastumo finansų paslaugomis 
besinaudojantiems gyventojams. 

Vadovės žodis

tęsinys
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Gebėjimas nepamesti ilgalaikio kurso 
permainų verpetuose, drauge greitai 
reaguojant į pokyčius – savybė, kurios 
aktualumu pernai įsitikinta ne kartą. LBA 
užsakymu 2020 metų rugsėjį atliktoje 
reprezentatyvioje gyventojų apklausoje 
pasitikėjimą savo banku išreiškė 88 proc. 
respondentų. Tyrimas parodė, kad, augant 
konkurencijai finansų paslaugų sektoriuje, 
bankai išsaugo ne tik aukštą pasitikėjimo 
kreditą, bet ir plečia internetu teikiamų 
paslaugų įvairovę, be to, visuomenėje vis 
labiau įsitvirtina bankų, kaip operatyvių 
paslaugų teikėjų, suvokimas. Žmonių 
akyse bankų modernumas papildo 
tradiciškai su šiuo sektoriumi siejamas 
vertybes: patikimumą, saugumą, 
sąžiningumą.

Žvelgdami į ateitį, visi tikimės, kad visuotinį 
neapibrėžtumą ilgainiui pakeis tikrumas 
bei stabilumas. Semtis įkvėpimo ir vilties 
lengviausia iš jau pasiektų rezultatų, 
kurie rodo, kad, turint tvirtus vertybinius 
orientyrus, judėti į priekį galima net 
sudėtingiausiomis aplinkybėmis.

Sektoriaus ir toliau laukia nemažai darbų, 
kuriems atlikti reikės darnaus požiūrio. 
Europai įgarsinus žaliąjį kursą – tikslą tapti 
pirmuoju klimatui neutraliu kontinentu, – 
prie jo prisidėti turės ne tik visos ES šalys, 
bet ir visi ekonominės veiklos sektoriai. Toks 
didžiulis pokytis neįmanomas per vieną 
dieną. Ilgainiui finansų bei kredito įmonės 
siūlys vis daugiau tvarių produktų (žaliosios 
paskolos, žaliosios obligacijos ir t.t.). Šitaip 
klientai bus skatinami rinktis aplinkai 
draugiškus sprendimus. 

Kita aktualija – visuotinai vykstantis 
paslaugų skaitmeninimas, kurio vaidmenį 
dar labiau išryškino COVID-19 pandemija. 
Jis ypač vertingas dėl paslaugų patogumo, 
greičio, saugumo. Tačiau finansų srityje 
kita šio medalio pusė yra klientų pažinimas 
ir finansinių nusikaltimų, kurie šiomis 
dienomis keliasi į elektroninę erdvę, 
prevencija. Visa ši plati sritis – bendras 
privačiojo ir viešojo sektoriaus rūpestis.

Dr. Eivilė Čipkutė,
Lietuvos bankų asociacijos prezidentė
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Valdymo struktūra

Veiklos strategija 

VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

VALDYBA

PREZIDENTĖ

ADMINISTRACIJA
Laisvai  

samdomi 
konsultantai

AnalitikasViceprezidentas

Teisininkas

PadėjėjasKomunikacijos 
vadovas

●● Pristatome Lietuvos bankų sektorių nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu. 

●● Skatiname dialogą tarp visuomenės, bankų ir priežiūros institucijų.

●● Skatiname finansinį raštingumą.

Šaltinis: 2018–2022 m. LBA veiklos strategija.

MISIJA 
Užtikrinti gerą bankinio sektoriaus aplinką, pasiekti betarpišką dialogą  
su visuomene, priežiūros institucijomis ir įstatymų leidėjais.

VIZIJA 
Darnūs, pasitikėjimu grįsti santykiai tarp visuomenės,  
bankų ir priežiūros institucijų.

VERTYBĖS
Atsakomybė, skaidrumas, profesionalumas.
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Samdomų Asociacijos darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje: 6.

Nariai

Asocijuoti nariai

Finansinių metų pradžioje Asociacija turėjo 11 narių ir 6 asocijuotus narius, o jų 
pabaigoje – 12 narių ir 8 asocijuotus narius. 



7

Nariai pagal poreikį bei organizacinius interesus skiria į kiekvieną komitetą bei 
darbo grupę po atstovą, su kuriuo dalijamasi visa svarbiausia informacija aktualiais 
klausimais.

Komitetus sudaro atitinkamų skyrių vadovai, o darbo grupėse organizacijoms 
atstovauja tos srities specialistai.

2020 m. Lietuvos bankų asociacijoje veikė šie komitetai  
ir darbo grupės:

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS:

●● Įvertina teisės aktų projektų poveikį Asociacijos 
narių veiklai;

●● Teikia Asociacijos narių teisės aktų pakeitimų 
pasiūlymus, susijusius su bankų veiklos 
atitiktimi kitiems teisės aktams;

●● Sprendžia aktualius klausimus, susijusius 
su Asociacijos narių veiklos atitiktimi teisės 
aktams.

ATITIKTIES KOMITETAS
Nagrinėja aktualius klausimus, 
susijusius su Asociacijos narių 
veiklos atitiktimi teisės aktų 
reikalavimams.

Komiteto pirmininkas:  
Kazimieras Zaveckas,  
„Swedbank“ Lietuvoje Atitikties 
tarnybos vadovas

Komitetai ir darbo grupės – kvalifikuota ekspertų nuomonė

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS:

●● Analizuoja sektoriaus gerąsias praktikas 
finansinio švietimo srityje;

●● Nustato Asociacijos prioritetus, skatinant 
finansinio raštingumo ugdymą;

●● Atstovauja Asociacijos nariams, pristatant 
ir derinant finansinio švietimo veiklas su 
institucijomis ir kitais partneriais.

FINANSINIO 
RAŠTINGUMO 
KOMITETAS
Rengia bendrąją finansinio 
raštingumo ugdymo strategiją, 
inicijuoja šios srities projektus ir 
jų sklaidą.

Komiteto pirmininkė:  
Valerija Kiguolienė,  
LBA komunikacijos vadovė

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS:

●● Koordinuoja Asociacijos narių veiklą, 
susijusią su sukčiavimu ir elektroniniais 
nusikaltimais;

●● Sprendžia aktualias problemas, su kuriomis 
susiduria bankai, vykdydami finansinių 
nusikaltimų prevenciją elektroninėje erdvėje;

●● Teikia teisės aktų pakeitimų pasiūlymus, 
susijusius su sukčiavimo prevencija.

FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ 
PREVENCIJOS KOMITETAS
Nagrinėja aktualius bankų 
sektoriaus klausimus, susijusius 
su finansiniais nusikaltimais 
elektroninėje erdvėje.

Komiteto pirmininkas:  
Audrius Šapola, SEB banko 
Prevencijos departamento 
direktorius
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PAGRINDINĖS FUNKCIJOS:

●● Prisideda prie finansų rinkų plėtros Lietuvoje;

●● Sprendžia aktualias problemas, su kuriomis 
savo veikloje susiduria Asociacijos nariai, 
veikdami finansų rinkose;

●● Teikia teisės aktų pakeitimų pasiūlymus, 
susijusius su finansų rinkų plėtra;

●● Atstovauja Asociacijos nariams, pristatant 
parengtų dokumentų projektus atitinkamose 
institucijose.

FINANSŲ RINKŲ 
KOMITETAS
Komitetas analizuoja Lietuvos 
kapitalo rinkos plėtros 
galimybes.

Komiteto pirmininkas:  
Laurynas Byla, „INVL Asset 
Management“ investicijų strategas

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS:

●● Inicijuoja visuomenės informavimą aktualiais 
bankų sektoriaus klausimais;

●● Skatina visuomenės švietimą bankininkystės 
ir finansų temomis;

●● Koordinuoja Asociacijos narių bendras veiklas, 
susijusias su visuomenės informavimu bei 
švietimu;

●● Formuluoja vieningą Asociacijos narių poziciją 
aktualiais klausimais.

KOMUNIKACIJOS 
KOMITETAS
Pagrindinis tikslas – užtikrinti 
efektyvų visuomenės informavimą 
aktualiais bankų sektoriaus 
klausimais.

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS:

●● Sprendžia aktualias problemas, su kuriomis 
savo veikloje susiduria Asociacijos nariai, 
teikdami mokėjimo paslaugas, bei klientai, 
naudodamiesi šiomis paslaugomis;

●● Teikia teisės aktų pakeitimų pasiūlymus, 
susijusius su mokėjimo paslaugomis.

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS:

●● Sprendžia aktualias problemas, su kuriomis 
savo veikloje susiduria Asociacijos nariai, 
teikdami lizingo paslaugas;

●● Teikia teisės aktų pakeitimų pasiūlymus, 
susijusius su lizingo veikla;

●● Atstovauja Asociacijos nariams, pristatant 
parengtų dokumentų projektus atitinkamose 
institucijose.

MOKĖJIMŲ KOMITETAS
Su mokėjimo paslaugomis 
susijusių klausimų sprendimas ir 
projektų koordinavimas.

Komiteto pirmininkas:  
Aidas Budrys, LBA viceprezidentas

LIZINGO KOMITETAS
Nagrinėja aktualius klausimus, 
susijusius su lizingo paslaugų 
teikimu bankuose ir lizingo 
bendrovėse.

Komiteto pirmininkas:  
Laimonas Belickas, „UniCredit Leasing“ 
Lietuvos filialo* direktorius, „UniCredit 
Leasing“ Baltijos šalių Valdybos narys, 
Europos lizingo bendrovių asociacijų 
federacijos Leaseurope statistikos ir 
rinkos komiteto vadovas

* Nuo 2021 m. vasario įmonės pavadinimas –  
SIA „Citadele Leasing“ Lietuvos filialas
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PAGRINDINĖS FUNKCIJOS:

●● Rengia pasiūlymus dėl bankininkystės veiklą 
reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo bei 
koordinuoja tokių pasiūlymų rengimą;

●● Teikia pastabas bei komentarus dėl kitų 
Asociacijos komitetų rengiamų pasiūlymų 
teisės aktų projektams;

●● Atstovauja Asociacijos nariams, pristatant 
parengtų dokumentų projektus atitinkamose 
institucijose;

●● Formuoja vieningą Asociacijos narių poziciją 
teisiniais klausimais.

TEISĖS KOMITETAS
Nagrinėja ir teikia 
pasiūlymus dėl bankininkystę 
reglamentuojančių teisės 
aktų projektų tobulinimo, 
atstovaujant narių viešuosius 
interesus.

Komiteto pirmininkas:   
Mindaugas Morkūnas,  
„Swedbank“ teisės tarnybos vadovas

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS:

●● Dalyvauja Asociacijos narių ir jų klientų 
atstovų susitikimuose;

●● Informuoja ir edukuoja visuomenę įvairiais 
finansų sektoriaus klausimais;

●● Siekia mažinti finansinę atskirtį;

●● Teikia teisės aktų pakeitimų pasiūlymus, 
susijusius su vartotojų klausimais.

VARTOTOJŲ REIKALŲ 
KOMITETAS
Nagrinėja klientams aktualius 
klausimus, diskutuoja ir kartu 
ieško savitarpio supratimu grįstų 
sprendimų su klientų atstovais.

Komiteto pirmininkas:  
Giedrė Blazgienė,  
„Luminor“ Lietuvos pardavimų direktorė

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS:

●● Sprendžia aktualias problemas, su kuriomis 
savo veikloje susiduria asociacijos nariai, 
aptarnaudami verslo klientus;

●● Teikia teisės aktų pakeitimų pasiūlymus, 
susijusius su paslaugų teikimu ir kreditavimu 
verslo klientams;

●● Atstovauja Asociacijos nariams, pristatant 
parengtų dokumentų projektus atitinkamose 
institucijose.

VERSLO KLIENTŲ 
KOMITETAS
Nagrinėja aktualius klausimus, 
susijusius su paslaugų bei 
kreditavimo teikimu verslo 
klientams.

Komiteto pirmininkas:  
Vilius Juzikis, SEB banko valdybos 
narys, Verslo bankininkystės tarnybos 
direktorius
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●● ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS DARBO GRUPĖ
Sprendžia ir koordinuoja su Bendrojo duomenų apsaugos reglamento įgyvendinimu 
susijusius klausimus. 

●● EKONOMISTŲ DARBO GRUPĖ
Analizuoja Europos bankų federacijos ekonomistų grupėje rengiamą medžiagą 
ir vertina (makro)ekonominius bei finansinius pokyčius, kurie daro įtaką bankų 
sektoriui. Teikia nuomonę aktualiais ekonominiais ir pinigų politikos klausimais LBA, 
o esant poreikiui – ir Europos centriniam bankui, Europos bankų federacijai, Lietuvos 
valstybinėms institucijoms ir kitoms susijusioms įstaigoms.

●● MIFID II DARBO GRUPĖ
Sprendžia ir koordinuoja klausimus, susijusius su Europos parlamento ir Tarybos 
direktyvos dėl finansinių priemonių rinkų (MiFID II) perkėlimu į nacionalinę teisę. 

●● PSD2 DARBO GRUPĖ
Sprendžia ir koordinuoja klausimus bei siūlymus, susijusius su Antrosios mokėjimo 
paslaugų direktyvos (PSD2) perkėlimu į nacionalinę teisę. 

●● ANACREDIT DARBO GRUPĖ
Nagrinėja, sprendžia problemas bei teikia siūlymus, susijusius su Paskolų rizikos 
duomenų baze.

Darbo grupės, sudaromos pagal poreikį (AD-HOC darbo grupės).
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LBA narystė tarptautinėse ir 
nacionalinėse organizacijose:
Europos bankų federacija (EBF)  

●● Naudojimasis šios organizacijos patirtimi ir leidžiamais dokumentais;

●● Dalyvavimas EBF vykdomojo komiteto (pagal poreikį ir kitų komitetų)  
bei valdybos posėdžiuose;

●● Prisijungimas prie Europos mastu rengiamų iniciatyvų;

●● Dalyvavimas EBF rengiamose konferencijose, renginiuose;

●● Kanalas dalintis aktualia problematika, kelti klausimus, iniciatyvas  
tarptautiniu mastu.    

Leaseurope — Europos lizingo bendrovių asociacijų federacija  

●● Dalijimasis nuomonėmis, patirtimi ir geriausia praktika su Leaseurope  
bei jos nariais;

●● Galimybė naudotis šios organizacijos leidžiamais dokumentais, statistika;

●● Kanalas dalintis aktualia problematika, kelti klausimus, iniciatyvas, susijusias 
su lizingo rinka, tarptautiniu mastu;

●● Dalyvavimas Leaseurope rengiamose konferencijose, seminaruose.

 

Europos pinigų rinkos institutas  
(angl. European Money Markets Institute (EMMI))

●● Galimybė pirmiems sužinoti pinigų rinkos indeksus, informaciją apie jų 
pokyčius, tarptautinio bei Europos reguliavimo plėtrą ir EURIBOR indekso 
plėtojimą naujiems rodikliams formuoti. 

Lietuvos verslo konfederacija (LVK) 

Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK)

Nacionalinė skaitmeninė koalicija (NSK)
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Sausis ●● Bendrovė „Revolut Bank“ tapo Asociacijos nare.
●● Bendrovė „Intrum Lietuva“ tapo asocijuota Asociacijos nare.
●● Asociacija pradėjo rinkti ir viešinti narių fiksuojamą 

sukčiavimo incidentų virtualioje erdvėje statistiką.

Vasaris ●● Asociacija pristatė interaktyvų finansinių paslaugų 
prieinamumo žemėlapį. 

●● „SK ID Solutions“ AS Lietuvos filialas tapo asocijuotu 
Asociacijos nariu.

●● „SK ID Solutions“ pristatė metodą, leidžiantį susikurti „Smart-
ID“ paskyrą nuotoliniu būdu be apsilankymo banke.

Kovas ●● Surengtas nacionalinis Europos pinigų viktorinos etapas. 
Nugalėtoja – Vilniaus Vasilijaus Kačialovo gimnazijos 
komanda.

●● Asociacija drauge su asociacija „Langas į ateitį“ pristatė 
mokomąjį įrankį – demonstracinį interneto banką.

●● Lietuvoje veikiantys bankai pasirašė memorandumą, 
kuriuo sutarė iki 50 eurų padvigubinti atsiskaitymų limitą 
bekontaktėmis mokėjimo kortelėmis.

Balandis ●● Asociacijos nariai, prisidėdami prie pagalbos nuo COVID-19 
nukentėjusiems gyventojams, pasirašė moratoriumą dėl 
laikino kredito įsipareigojimų atidėjimo privatiems klientams.

●● Asociacijos nariai, prisidėdami prie pagalbos nuo COVID-19 
nukentėjusioms įmonėms, pasirašė moratoriumą dėl laikino 
kredito įsipareigojimų atidėjimo verslo paskoloms.

Gegužė ●● Asociacija pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Mykolo 
Romerio universiteto Teisės mokykla vykdant bakalauro 
studijų programą „Teisė ir fintech“.

Birželis ●● Asociacija tapo Nacionalinės skaitmeninės koalicijos nare.

Liepa ●● Asociacijos nariai pratęsė paskolų moratoriumų taikymo 
laikotarpį iki 2020 m. rugsėjo 30 d.

●● Mantas Zalatorius pasitraukė iš Asociacijos prezidento 
pareigų.

2020 m. svarbiausi įvykiai bankų  
bei finansų sektoriuje



13Rugsėjis ●● Asociacija parengė ir pristatė vieningą deramo kliento 
patikrinimo gerosios praktikos standartą – Pinigų plovimo 
prevencijos standartą.

●● Asociacijos ir „Lango į ateitį“ sukurtas mokomasis įrankis – 
demonstracinis interneto bankas – skirtas mokytis naudotis 
elektronine bankininkyste, pateko į geriausių skaitmeninio 
raštingumo skatinimo projektų konkurso, kurį rengia europinė 
asociacija „All Digital“, finalą.

●● Į pagrindinės mokėjimo sąskaitos krepšelio sudėtį 2021 
metams įtraukti momentiniai mokėjimai.

Spalis ●● Vyriausybės posėdyje pritarta Pinigų plovimo prevencijos 
kompetencijos centro steigimui.

Lapkritis ●● Asociacijos valdyba organizacijos prezidente išrinko 
ekonomistę dr. Eivilę Čipkutę.

●● Asociacija pradėjo bendradarbiavimą su Lietuvos kriminalinės 
policijos biuru, šitaip siekdama užkirsti kelią žmonėms tapti 
finansinių nusikaltimų aukomis. Bankui pastebėjus, kad 
klientas galimai atlieka pavedimus sukčiams, į perspėjimo 
mechanizmą įtraukiama ir policija. 

Gruodis ●● Asociacijos prezidentės pareigas pradėjo eiti dr. E. Čipkutė.
●● Priimtas Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų 

finansavimo įstatymo pakeitimas, kuriuo sudaryta galimybė 
nuo 2021 m. sausio 1 d., klientui fiziškai dalyvaujant asmens 
tapatybės nustatyme, vairuotojo pažymėjimą laikyti tinkamu 
dokumentu tapatybei nustatyti.

2020-ieji skaičiais

170 inicijuotų pasisakymų 
žiniasklaidoje 

Asociacijos pozicijai įvairiais 
aktualiais klausimais išsakyti

skirti 110 oficialūs raštai 

900 reaktyvių komentarų 
žiniasklaidoje

Apie 600 susitikimų

Per 10 nacionalinių ir 
tarptautinių konferencijų, kuriose 
skaityti pranešimai arba dalyvauta 
svečių teisėmis

1 visuomenės nuomonės tyrimas
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Prioritetinės veiklos sritys 2020 m.

SKAITMENINĖS RINKOS VYSTYMAS

Sekama diskusija Europos bankų federacijos lygmeniu, ankstyvoje 
stadijoje teikiami pasiūlymai institucijoms. Dalyvaujama įgyvendinant 
juos per „Fintech Lithuania“ komiteto infrastruktūrą.

MOMENTINIŲ MOKĖJIMŲ RINKA

Didžioji dalis bankų jau palaiko momentinių mokėjimų paslaugą, tad 
pervedimai pasiekia gavėjų sąskaitas per kelias sekundes visą parą. 

Į Lietuvos banko valdybos patvirtinto „Pagrindinės mokėjimo sąskaitos 
paslaugą sudarančių paslaugų ir mokėjimo operacijų aprašo“ sudėtį 
2021 metams įtraukti ir momentiniai mokėjimai.

LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMO PAKEITIMAS

Rengiant naujos redakcijos Lygių galimybių įstatymo projektą, įtrauktas 
Asociacijos pasiūlymas dėl pozityviosios diskriminacijos įteisinimo, 
sudarant sąlygą finansų įstaigoms pasiūlyti palankesnę kainodarą 
jaunimui bei senjorams. Projektas toliau svarstomas Seimo Socialinių 
ir darbo bei Žmogaus teisių komitetuose.

PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJA (PPTFP)

Asociacija parengė vieningą deramo kliento patikrinimo gerosios 
praktikos standartą – Pinigų plovimo prevencijos standartą, kurio 
Asociacijos nariai įsipareigoja laikytis. Standartas parengtas 
bendradarbiaujant su Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT), 
Lietuvos banku (LB) bei kvalifikuotais teisės specialistais. Standartu 
siekiama suvienodinti rinkos dalyvių prevencinių veiksmų procesus, 
drauge siekiant aiškumo ir paprastumo finansų paslaugomis 
besinaudojantiems gyventojams.

Aktualizuota Galutinių naudos gavėjų ir Politiškai paveikiamų asmenų 
registrų nebuvimo problematika.

Asociacija inicijavo Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų 
finansavimo įstatymo pakeitimą, sudarantį galimybę finansų 
įstaigoms nuotoliniam kliento tapatybės nustatymui naudoti 
kvalifikuotą elektroninį parašą, kuris yra išduotas ne tiesiogiai, bet 
sukurtas per kitą kvalifikuotą elektroninį parašą (pvz., „Smart ID“).

Asociacija aktyviai dalyvauja Vyriausybės kuriamo Pinigų plovimo 
prevencijos centro steigimo veikloje.
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finansavimo įstatymo pakeitimas, kuriuo sudaryta galimybė nuo 
2021 m. sausio 1 d., klientui fiziškai dalyvaujant asmens tapatybės 
nustatyme, vairuotojo pažymėjimą laikyti tinkamu dokumentu 
tapatybei nustatyti. Tačiau, kadangi vairuotojo pažymėjime nėra 
duomenų apie asmens pilietybę, finansų įstaigos privalės gauti šią 
informaciją iš kitų šaltinių, pvz., pareikalauti kito dokumento, kuriame 
šie duomenys nurodyti.

MOKĖJIMŲ PASLAUGŲ VIDAUS RINKOJE DIREKTYVA 

Asociacija aktyviai dalyvauja Finansų ministerijos įkurtos Mokėjimų 
tarybos veikloje ir sprendžia direktyvos keliamus politinius klausimus.

Stiprinant elektroninių mokėjimų saugumą ir mažinant sukčiavimų 
riziką, nuo 2021 m. sausio 1 d. Lietuvoje, kaip ir visos Europos 
Sąjungos (ES) valstybėse, įsigalioja naujos taisyklės. Vykdydamos 
ES Mokėjimo paslaugų direktyvos nuostatas, finansų įstaigos galės 
vykdyti transakcijas tik toms elektroninėms parduotuvėms, kurios 
yra įdiegusios griežto klientų autentiškumo patvirtinimo (angl. SCA) 
standartus. Lietuvoje nustatytas pereinamasis 3 mėnesių laikotarpis: 
sausį saugesnio autentiškumo patvirtinimo nebus reikalaujama 
elektroninėse parduotuvėse atsiskaitant iki 500 Eur, vasarį –  
iki 250 Eur, kovą – iki 100 Eur.

NEMOKUMO (BANKROTO) REGLAMENTAVIMO TOBULINIMAS

Perkeldama Europos Sąjungos (ES) direktyvą, Teisingumo ministerija 
įregistravo projektų paketą, sudarantį sąlygas didinti juridinių asmenų 
restruktūrizavimo ir fizinių asmenų bankroto procesų efektyvumą. 
Asociacija dėl projektų pateikė savo pasiūlymus. Projektai svarstomi 
Vyriausybėje.

BENDRASIS DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTAS

Vyko periodiniai Asmens duomenų apsaugos darbo grupės susitikimai, 
juose suformuojama pozicija nariams aktualiais klausimais. Įžvalgos 
teikiamos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ir kitoms 
atsakingoms institucijoms. 

Su Registrų centru derinami duomenų teikimo/ gavimo iš įvairių 
sutarčių pakeitimai, atitinkantys BDAR nuostatas.

Su Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) diskutuota, ar 
praktika, kuomet finansų įstaigos savo iniciatyva bendradarbiaudamos 
su FNTT kartu su pateikiama informacijos pateikia ir įtartinos piniginės 
operacijos ar sandorio tyrimui svarbius įrodymus, nepažeidžia kitų su 
asmens duomenų apsauga susijusių teisės aktų reikalavimų.
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Asociacija kreipėsi į Lietuvos Respublikos teisingumo ministeriją 
argumentuodama, kad, ypač koronaviruso pandemijos metu, yra 
aktualu atsisakyti šiuo metu galiojančios hipotekos sandorių notarinės 
formos. Taip pat siūlė leisti hipotekos/įkeitimo sandorius sudaryti 
informacinių technologijų priemonėmis, kai tokie sandoriai sudaromi 
tarp juridinių asmenų, taip pat ir hipotekos sandorių tarp fizinių 
asmenų atveju.

Teisingumo ministerija įregistravo Notariato įstatymo pakeitimo 
projektą, sudarant galimybę atlikti notarinius veiksmus nuotoliniu 
būdu ir įforminti atliekamus notarinius veiksmų elektroniniuose 
notariniuose dokumentuose, išduoti elektroninių notarinių dokumentų 
ar šių dokumentų nuorašus ir išrašus iš jų bei nustatyti, kad 
notarinis registras yra tvarkomas elektroniniu būdu. Asociacija 
išreiškė palaikymą šiam projektui, tačiau pabrėžė, kad nepritaria 
nuostatai, kad notaras gali neatlikti notarinio veiksmo nuotoliniu būdu, 
nenurodydamas priežasties, bei toks atsisakymas atlikti notarinį 
veiksmą nuotoliniu būdu yra neskundžiamas.

FINANSINIS ŠVIETIMAS

Kovą įvyko Asociacijos nacionaliniu lygiu kasmet nuo 2018-ųjų 
organizuojama Europos pinigų viktorina, kurioje dalyvavo apie 2000 
šalies mokinių iš beveik 100 šalies mokyklų. Nacionaliniame etape 
nugalėjo Vilniaus Vasilijaus Kačialovo gimnazijos devintokai Daniil 
Gamezo ir Nikita Blešanovas (mokytoja Olga Marinina).

Asociacija drauge su asociacija „Langas į ateitį“ sukūrė demonstracinį 
interneto banką: mokymosi priemonę, kuri siūlo saugų ir paprastą 
būdą susipažinti su elektronine bankininkyste. Partnerių tikslas – 
padėti skaitmeninių įgūdžių stokojantiems gyventojams išmėginti 
nuotolines paslaugas ir įvertinti jų patogumą. Išmokti naudotis 
internetu, o drauge – ir elektronine bankininkyste, visi norintieji gali 
dalyvaudami nemokamuose „Lango į ateitį“ mokymuose.

Asociacija pradėjo rinkti ir viešinti narių fiksuojamą sukčiavimo 
incidentų virtualioje erdvėje statistiką. Tikslas – problemos 
aktualizavimas, atkreipiant institucijų bei visuomenės dėmesį, 
prevencija ir sukčiavimo tendencijų stebėsena. Per 2020 m. užfiksuoti iš 
viso 1336 elektroninių sukčiavimų atvejai, kurių padaryta žala perkopė 
4,5 mln. Eur. Daugiausia nuostolių padaryta perimant susirašinėjimą 
elektroniniu paštu ir įtraukiant žmones į investicinio sukčiavimo 
pinkles. 
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Administracinės, atitikties ir 
skaidrumo užtikrinimo procedūros
●● Parengtos ir Valdyboje patvirtintos Asociacijos paslaugų bei prekių  

pirkimų taisyklės.

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
IIIQ  

Turtas  
(mlrd. EUR) 27,2 25,6 23,7 21,8 22,5 24,1 23,4 25,8 27,3 28,6 30,7 35,3 

Pelnas  
(tūkst. EUR) -875,4 -72,9 354,4 209 277,4 210,9 244,1 238,5 225,3 357,9 334,5 213,1 

Kapitalo 
pakankamumo 

rodikliai 
12,9 14,8 14,2 14,4 16,2 21,1 24,5 19,2 18,9 18,6 19,89 22,18 

Nuosavybės 
grąža (ROE) -50,8 -3,9 15,8 8,7 11,5 7,9 10,3 10,4 9,12 12,8 12,32 11,15 

Neveiksnių 
paskolų lygis 19,6 19,9 16,5 13,6 10,9 6,4 5,5 3,83 3,1 2,4 1,6 1,53 

Paskolos ir 
išankstiniai 
mokėjimai 
(mln. EUR) 

22 828 20 816 19 324 15 312 15 163 15 169 15 894 17 960 18 452 19 969 20 449 19 915 

Indėliai (mln. 
EUR) 11 392  12 561  12 274 12 631 13 793 16 292 16 905 18 788 20 072 22 274 24 963 28 691 

Svarbiausi bankinio sektoriaus rodikliai

Šaltinis: Lietuvos bankas
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LBA komanda

Valeriya Kuznetsova
Analitikė

Asociacijoje dirba  
nuo 2020 metų.

Dr. Eivilė Čipkutė
Prezidentė

Asociacijoje dirba  
nuo 2020 metų.

Aidas Budrys
Viceprezidentas

Asociacijoje dirba  
nuo 1995 metų.

Vaida Genienė
Teisininkė

Asociacijoje dirba  
nuo 2021 metų.

Ema Borniauskienė
Teisininkė

Asociacijoje dirba  
nuo 2017 metų.

Valerija Kiguolienė
Komunikacijos vadovė

Asociacijoje dirba  
nuo 2018 metų.

Audra Prokopavičienė
Prezidentės padėjėja

Asociacijoje dirba  
nuo 2018 metų.
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FINANSINĖ ATASKAITA

Lietuvos bankų asociacijos pajamas sudaro narių ir asocijuotų narių mokestis.

Narių mokestis skaičiuojamas pagal formulę: NM=  (B_(i+1)/n×k )+((1-k)  ×B_(i+1)  × A_i )  

NM – metinis nario mokestis

k – koeficientas (0,3)

n – einamųjų metų narių skaičius

B_(i+1)– planuojama metų biudžeto suma, eurais

A_i – n-tojo nario einamųjų metų I-ojo pusmečio balansinio turto dalis.

Asocijuoto nario mokestis sudaro ketvirtadalį mažiausio nario mokesčio dydžio.
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Asociacijos narių sąrašas
Asociacijos vienijamų juridinių asmenų skaičius ir jų pavadinimai Juridinio 

asmens 
kodas2019 metų pabaigoje 2020 metų pabaigoje

 Nariai
1 AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas AS „Citadele banka“  

Lietuvos filialas
304940934

2 „Danske Bank A/S“ Lietuvos filialas „Danske Bank A/S“  
Lietuvos filialas 

301694694

3 „European Merchant Bank“, UAB „European Merchant Bank“, UAB 304559043
4 Lietuvos centrinė kredito unija Lietuvos centrinė kredito unija 110086034
5 Luminor Bank AS Lietuvos skyrius Luminor Bank AS  

Lietuvos skyrius 
304870069

6 UAB Medicinos bankas UAB Medicinos bankas 112027077
7 „OP Corporate Bank“  

plc Lietuvos filialas 
„OP Corporate Bank“  
plc Lietuvos filialas 

302535257

8 AB SEB bankas AB SEB bankas 112021238
9 „Swedbank“, AB „Swedbank“, AB 112029651

10 AB Šiaulių bankas AB Šiaulių bankas 112025254
11 „Unicredit Leasing“ Lietuvos filialas „Unicredit Leasing“ Lietuvos 

filialas, nuo 2021 m. vasario – SIA 
„Citadele Leasing“ Lietuvos filialas

302629475

12 „Revolut Bank“, UAB 304580906

 Asocijuoti nariai
13 UAB „Creditinfo“ UAB „Creditinfo“ 111689163
14 UAB „INVL Asset Management“ UAB „INVL Asset Management“ 126263073
15 AB „Nasdaq Vilnius“ AB „Nasdaq Vilnius“ 110057488
16 „Northern Horizon Capital“, UAB „Northern Horizon Capital“, UAB 300022971
17 „PayRay“ Bank, UAB „PayRay Bank“, UAB 304862948
18 UAB „ONDATO“ UAB „ONDATO“ 303342439
19 „Intrum Lietuva“, UAB 304615887
20 „SK ID Solutions“ AS  

Lietuvos filialas
304977982
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PATVIRTINTA
2021 m._____________d.
protokolo Nr.________

(sudarymo data)

A. ILGALAIKIS TURTAS 25080                   53798                      
I. NEMATERIALUSIS TURTAS 1 -                             -                                 
II. MATERIALUSIS TURTAS 2 17584                         43594                           
III. FINANSINIS TURTAS 4 724                             724                                
IV. KITAS ILGALAIKIS TURTAS 5 6772                           9480                              
B. TRUMPALAIKIS TURTAS 359069                 225179                    
I. 6                          11550                              13109 
II. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS 7 438                             27415                           
III. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS
IV. 8 347081                       184655                          

384149                 278977                    
C. NUOSAVAS KAPITALAS -                       -                          
I.
II. REZERVAI
III.
IV. SUKAUPTAS VEIKLOS REZULTATAS
D. FINANSAVIMO SUMOS 9 357868                 215162                    
E.

I. 10 284                             51                                  
II. 11 25997                         63764                           

                 384149                     278977 

ATSARGOS

NUOSAVAS KAPITALAS,                 
FINANSAVIMO SUMOS IR                      

63815                      

TURTAS

                   26281 

Nr.
 Ataskaitinis 
laikotarpis laikotarpis 

2021-02-24 Nr. 21/0224-2

(eurais)

PATVIRTINTA
2021 m. kovo 31 d.
Protokolo Nr. 2



Lentelė Nr.1

(eurais)

1 2 3 4
1. Juridiniai asmenys

1.1. Asociacija "Langas į ateitį" 125715230, J. Rutkausko g. 6, Vilnius 5000,00
1.2. Laisvės TV 304405807, Lakūnų g. 24A, Vilnius 300,00
2. Fiziniai asmenys * X
3. Iš viso X 5300,00

* Fizinių asmenų duomenys neatskleidžiami.
** Nurodoma suteiktų paslaugų savikaina.
*** Rodoma, kai subjektas perduoda kitiems asmenims naudoti turtą pagal panaudos sutartį, neatsižvelgdamas į tai, kokiomis teisėmis jis pats valdo šį turtą (nuosavybės, panaudos ar
nuomos).

Kodas, buveinė (adresas) Pinigais

PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ SUTEIKTA PARAMA

Eilės         
Nr.

Suteiktos paramos gavėjas Suteiktos paramos dalykas
Pavadinimas

24
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PATVIRTINTA
2020 m. ____________ d.
protokolo Nr. ___ .

            

                                                      (sudarymo data)

Eil. 
Nr. Straipsniai Nr.

Ataskaitinis 
laikotarpis laikotarpis 

I. PAJAMOS 616015                    825329                    
1. PARDAVIMO PAJAMOS 12 6068                        43188                      
2. FINANSAVIMO PAJAMOS 13 609932                    782141                    
3. KITOS PAJAMOS 14 15                            
II. 615751                    825075                    

2. 16 612170                    786416                    
3. 17 2786                        553                          
III. 264                          254                          
IV. PELNO MOKESTIS 20 264                          254                          
V. GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS -                            -                            

                            ______________                   

(eurais)

38106                      

                                                             ______________                               

1.
15 795

2021-02-24 Nr. 21/0224-1

PATVIRTINTA
2021 m. kovo 31 d.
Protokolo Nr. 2
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PATVIRTINTA
2021 m. kovo 31 d.
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