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Klientai ir bankai – santykis, kuris visada yra mūsų 
dėmesio centre. Jeigu klientams bus gerai – kitaip 
tariant, jeigu ekonominis gyvenimas gerės, – bus gerai 
ir bankininkystės verslui. Žinoma, šis principas tik labai 
supaprastintai nusako mūsų puoselėjamą pusiausvyrą. 
Tad kaip ji atrodo šiandien?

Asociacijos atliktos analizės duomenimis, per pastarąjį 
dešimtmetį gyventojų indėlių Lietuvos bankuose suma 
padidėjo 5,5 mlrd. eurų. Vidutiniškai kas antras būstas 
šalyje įsigyjamas su banko paskola. Gyventojams 
teikiamų paskolų portfelis nuosekliai auga, kaip ir 
valstybės ekonomika. Taigi klientų ir bankų partnerystės 
tendencija – tvari ir ilgalaikė.

Į sveiką konkurentų rungtyniavimą, būdingą bankų 
sektoriaus dalyviams, įsitraukia naujosios ekonomikos 
žaidėjai – finansų technologijų bendrovės. Klientams 
tai suteikia naujų pasirinkimo galimybių, o įmonėms – 
impulsų vystyti paslaugas. Sparčiai populiarėjantys 
modernūs asmens tapatybės nustatymo įrankiai, 
bekontakčiai atsiskaitymai ir momentiniai mokėjimai – tik 
keletas iš 2018-ųjų raktažodžių. 

Paveikslas nebūtų išbaigtas, jeigu nematytume rizikų. 
Išskirtinė finansų rinkos ypatybė yra integralumas: visi 
jos dalyviai susiję tarpusavyje kaip vientisa sistema. 

Saugumas – aukščiausias bankų prioritetas, taikomas 
klientų patikėtoms lėšoms. Beje, naujausio Asociacijos 
tyrimo duomenimis, bankams būdingą saugumą ir 
patikimumą kaip svarbiausias savybes, renkantis 
finansų įstaigą, nurodė per 90 proc. apklaustųjų Lietuvos 
gyventojų. 

Vadovo žodis

tęsinys
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Tačiau saugumo srityje šiandien gausu 
grėsmių. Ypač – elektroninėje erdvėje. 
Kūrybiškumas pasitelkiamas ne vien 
kilniems tikslams. Finansiniai kibernetiniai 
nusikaltimai yra sritis, kurioje ypač svarbus 
visų finansų sistemos dalyvių, valstybinių 
institucijų ir tarptautinių organizacijų 
bendradarbiavimas. 

Šiame kontekste vis svarbesnis tampa 
finansinis švietimas: nuo bazinių finansų 
žinių suteikimo iki investuotojų lygio 

rekomendacijų, nuo supratimo apie grynųjų 
operacijas iki bankų paslaugų internete. 
Mūsų, kaip bankų klientų, žinios ir poreikiai 
niekada nebus vienodi. Tačiau visus mus 
vienija noras kurti geresnį gyvenimą sau ir 
savo artimiesiems. O tai vargu ar įmanoma 
netobulėjant.

Mantas Zalatorius,
Lietuvos bankų asociacijos prezidentas
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Laisvai 
samdomi 
konsultantai

Padėjėjas

KOMITETAI

Valdymo struktūra

VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

VALDYBA

PREZIDENTAS

ADMINISTRACIJA

●● ATITIKTIES KOMITETAS

●● FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ  
PREVENCIJOS KOMITETAS

●● KOMUNIKACIJOS KOMITETAS

●● KOORDINACINIS KOMITETAS

●● LIZINGO KOMITETAS

●● MOKĖJIMŲ KOMITETAS

●● VARTOTOJŲ REIKALŲ KOMITETAS

Viceprezidentas

Teisininkas

Komunikacijos 
vadovas

Prezidento 
patarėjas
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Samdomų Asociacijos darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje: 6.

Asociacijos narių skaičius finansinių metų pabaigoje: 9 nariai ir 2 asocijuoti nariai. 

Asocijuotas narys

Asocijuotas narys

LBA nariai
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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.

Šaltinis: 2018-2022 m. LBA veiklos strategija.

LBA veiklos strategija

Pristatome Lietuvos bankų ir finansų 
sektorių nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu 

Skatiname dialogą tarp visuomenės,  
bankų ir priežiūros institucijų

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

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

2018 m. Lietuvos bankų asociacijoje veikė šie komitetai  
ir darbo grupės:

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS:

●● Įvertina teisės aktų projektų poveikį bankų 
veiklai;

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

●● Sprendžia aktualius, su bankų veiklos 
atitikimu teisės aktams susijusius klausimus.

ATITIKTIES KOMITETAS
Nagrinėja aktualius bankų 
sektoriaus klausimus, 
susijusius su bankų veiklos 
atitikimu teisės aktų 
reikalavimams.

Komiteto pirmininkas:  
Vytautas Danta, „Swedbank“ 
Atitikties padalinio vadovas

Komitetai ir darbo grupės – kvalifikuota ekspertų nuomonė

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS:

●● Koordinuoja bankų veiklą, susijusią su pinigų 
plovimo prevencija;

●● Sprendžia aktualias problemas, su kuriomis 
susiduria bankai, vykdydami pinigų plovimo 
prevenciją;

●● Teikia teisės aktų pakeitimų pasiūlymus, 
susijusius pinigų plovimo prevencija.

FINANSINIŲ 
NUSIKALTIMŲ 
PREVENCIJOS 
KOMITETAS
Nagrinėja aktualius bankų 
sektoriaus klausimus, susijusius 
su pinigų plovimo prevencija 
bankuose.

Komiteto pirmininkas:  
Audrius Šapola, SEB banko 
Prevencijos departamento direktorius

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS:

●● Visuomenės informavimas aktualiais bankų 
sektoriaus klausimais;

●● Visuomenės švietimas įvairiais bankų 
sektoriaus ir finansinio švietimo klausimais;

●● Bankų veiklos, susijusios su visuomenės 
informavimu bei švietimu, koordinavimas;

●● Vidinė ir išorinė bankų komunikacija;

●● Vieningos bankų pozicijos formulavimas.

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

Komiteto pirmininkas:  
Mantas Zalatorius,  
LBA prezidentas
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PAGRINDINĖS FUNKCIJOS:

●● Sudaro darbo grupes iš Asociacijos narių 
deleguotų specialistų bei kontroliuoja šių 
grupių veiklą; 

●● Nagrinėja darbo grupių parengtus projektus ir, 
esant reikalui, teikia tvirtinti narių susirinkimui; 

●● Atstovauja Asociacijos narių nuomonę 
pristatant parengtų dokumentų projektus 
atitinkamose institucijose; 

●● Kiekvienas Koordinacinio komiteto narys 
užtikrina ryšius bei efektyvų apsikeitimą 
informacija tarp Asociacijos ir jį delegavusio 
Asociacijos nario.

KOORDINACINIS 
KOMITETAS
Svarsto, analizuoja bei priima 
sprendimus bankams aktualiais 
klausimais, užtikrina ryšius 
bei efektyvų apsikeitimą 
informacija tarp Asociacijos ir 
jos narių.

Komiteto pirmininkas:  
Mantas Zalatorius,  
LBA prezidentas

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS:

●● Koordinuoja bankų ir lizingo bendrovių veiklą, 
susijusią su lizingo paslaugų teikimu;

●● Sprendžia aktualias problemas, su kuriomis 
savo veikloje susiduria bankai ir lizingo 
bendrovės, teikdami lizingo paslaugas;

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

●● Atstovauja Asociacijos narių nuomonę 
pristatant parengtų dokumentų projektus 
atitinkamose institucijose.

LIZINGO KOMITETAS
Nagrinėja aktualius lizingo 
sektoriaus klausimus, susijusius 
su lizingo paslaugų teikimu tiek 
bankuose, tiek 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

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS:

●● Dalyvavimas bankų ir bankų klientų atstovų 
susitikimuose;

●● Visuomenės švietimas įvairiais bankų 
sektoriaus klausimais;

●● Finansinės atskirties mažinimas;

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

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS:

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

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

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

Komiteto pirmininkas:  
Mantas Zalatorius,  
LBA prezidentas

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

Komiteto pirmininkas:  
Aidas Budrys,  
LBA viceprezidentas
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●● ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS DARBO GRUPĖ
Su Bendrojo duomenų apsaugos reglamento įgyvendinimu susijusių klausimų 
sprendimas ir pasiūlymų koordinavimas.

●● 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 
Asociacijai, o esant poreikiui ir Europos Centriniam Bankui, Europos bankų 
federacijai, Lietuvos valstybinėms institucijoms ir kitoms susijusioms įstaigoms.

●● MIFID II DARBO GRUPĖ
Klausimų bei pasiūlymų, susijusių su Europos parlamento ir Tarybos direktyvos dėl 
finansinių priemonių rinkų (MiFID II) perkėlimu į nacionalinę teisę, sprendimas ir 
koordinavimas.

●● PSD2 DARBO GRUPĖ
Klausimų bei pasiūlymų, susijusių su Antrosios mokėjimo paslaugų direktyvos (PSD2) 
perkėlimu į nacionalinę teisę, sprendimas ir koordinavimas.

●● ANACREDIT DARBO GRUPĖ
Nagrinėja, sprendžia problemas bei teikia siūlymus, susijusius 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)

FINTECH Lietuva
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Kovas ●● Įsigaliojo Lietuvos banko valdybos nutarimas „Dėl Tikėtinų 
kredito nuostolių apskaičiavimo reikalavimų aprašo 
patvirtinimo“.

Balandis ●● VISA pakeitė bekontakčio mokėjimo limitą iš 10 į 25 Eur.

●● Įvyko Lietuvos bankų asociacijos ir Lietuvos verslo 
konfederacijos surengtas Finansų rinkų forumas „Drąsus ir 
atviras finansų pasaulis. Kaip išlikti saugiam?“.

Gegužė ●● Įsigaliojo Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas.
●● Priimta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 

2018/843, kuria iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2015/849 
dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų 
finansavimui prevencijos ir iš dalies keičiamos direktyvos 
2009/138/EB ir 2013/36/ES.

●● Kreditų biuras (alt. „CreditInfo“) tapo asocijuotu Lietuvos 
bankų asociacijos nariu.

●● Įvyko Europos pinigų viktorinos tarptautinis finalas. Lietuvai 
atstovavę moksleiviai užėmė 14 vietą iš 25 dalyvavusių šalių 
atstovų.

Birželis ●● Įsigaliojo Finansinių priemonių rinkų įstatymo Nr. X-1024 
pakeitimo įstatymas.

●● Priimta Lietuvos banko institucijos reforma, kuria nustatomas 
bendras finansų rinkos priežiūros proceso teisinis 
reguliavimas kredito įstaigų ir kreditavimo, investicinių 
paslaugų ir draudimo sektoriuose. 

Rugpjūtis ●● Įsigaliojo Mokėjimų įstatymas.

Rugsėjis ●● JAV privataus kapitalo fondų valdymo bendrovė „The 
Blackstone Group“ ir jos vadovaujamas konsorciumas sudarė 
sandorį dėl 60 proc. banko „Luminor“ akcijų paketo įsigijimo.

●● Įsigaliojo Su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymo 
pakeitimas, kuriuo sudaromos sąlygos teikti kreditus užsienio 
valiuta.

●● SEB bankas pradėjo teikti momentinių mokėjimų priėmimo 
paslaugą.     

2018 m. svarbiausi įvykiai bankų  
bei finansų sektoriuje



13Spalis ●● Asociacija tapo Europos bankų federacijos Skaitmeninės 
strategijos grupės nare.

●● Lietuvos banko valdyba nustatė maksimalų komisinį 
atlyginimą už pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslaugą 2019 
metams – 1,50 Eur per mėnesį.

●● Asociacija Vilniuje surengė Baltijos ir Šiaurės šalių bankų 
asociacijų vadovų susitikimą, kuriame aptartos reikšmingos 
tarptautinės finansų ir bankininkystės sektoriaus aktualijos 
bei praktiniai veiklos klausimai.

●● Lietuvos banko teikimu Europos centrinis bankas išdavė 
kredito unijai „Mano unija“ pirmąją specializuoto banko 
licenciją Lietuvoje.

Lapkritis ●● Įsigaliojo Notariato įstatymo pakeitimas, kuriuo panaikinamas 
privalomas notarų atlyginimo dydžių (įkainių) apskaičiavimo 
ir apmokėjimo tvarkos suderinimas su visus notarus 
vienijančiais Lietuvos notarų rūmais.

●● Bankas „Swedbank“ pradėjo teikti momentinių mokėjimų 
inicijavimo ir priėmimo paslaugą. 

Gruodis ●● Įsigaliojo Vartojimo kredito įstatymo pakeitimas, kuriuo 
panaikinama galimybė vartojimo kredito sutartimi prisiimtų 
įsipareigojimų įvykdymą užtikrinti išduodant vekselį.

●● Pasirašytas Asociacijos ir Valstybinės mokesčių inspekcijos 
memorandumas dėl bendradarbiavimo teikiant duomenis 
mokesčių mokėtojams, klientams vertinti.

●● Lietuvos banko teikimu Europos centrinis bankas išdavė 
specializuoto banko licenciją bendrovei „Revolut technologies“. 

●● Lietuvos banko teikimu Europos centrinis bankas išdavė 
specializuoto banko licenciją bendrovei „European Merchant“.

2018-ieji skaičiais

210 inicijuotų pasisakymų 
žiniasklaidoje 

260 reaktyvių komentarų 
žiniasklaidoje

Asociacijos pozicijai įvairiais 
aktualiais klausimais išsakyti

skirti 105 oficialūs raštai 

Apie 420 susitikimų

2 organizuoti renginiai: 
Finansų rinkų forumas, Baltijos 
ir Šiaurės šalių bankų asociacijų 
vadovų pasitarimas

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

1 visuomenės nuomonės tyrimas



1486%   apklaustųjų pasitiki savo ir kitais bankais

78% apklaustųjų bankų veiklą vertina teigiamai

Kas svarbu renkantis finansų įstaigą?

SĄŽININGUMAS

PATIKIMUMAS 90%

SAUGUMAS 92%

80%
100500

Dažnai

Naudojimasis paslaugomis

Retai

Debetinės 
kortelės

Vietiniai 
pavedimai

90%
Grynųjų pinigų 
operacijos 
bankomatuose

89% 82%

Vertybiniai 
popieriai

3%
Investavimas

8%

Internetinė 
bankininkystė

Banko 
informacija 
telefonu

72%

15%
Nuotolinės 
konsultacijos 
internetu

6%

Banko kodų 
generatorius

23%

Dažnai lankosi 
banko skyriuje

12%

Mobilioji 
bankininkystė

26%

Apklausą LBA užsakymu 2018 m. spalį atliko UAB „Spinter tyrimai“. Tyrimo metu apklausti 1009 18–75 metų respondentai.
Tyrimo imtis reprezentuoja Lietuvos gyventojus amžiaus, lyties, gyvenamosios vietos kriterijais.

Grynųjų pinigų 
perlaidos 

7%
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Pagrindiniai bankų sektoriaus rodikliai

PELNAS (mln. Eur)

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

 354,4 209,0 227,4 210,9 244,1 238,5 225,3 357,9

 -875,4 -72,9 

2018 m. bankų sektorius uždirbo beveik 358 mln. Eur grynojo pelno. Pastaruosius 
penkerius metus bankų sistemos pelnas kasmet vidutiniškai augo 11 %.

Didžiąją pelno dalį lėmė augusios grynosios palūkanų pajamos.

TURTAS (mlrd. Eur)

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Lyginant su 2017 m., 2018 m. bankų sistemos turtas augo 4,8 %. Pastaruosius 
penkerius metus bankų sistemos turtas kasmet vidutiniškai augo 3,5 %.

27,2 25,6 23,7 21,8 22,5 24,1 23,4 25,8 27,3 28,6

Šaltinis: Lietuvos bankas

Šaltinis: Lietuvos bankas
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KAPITALO PAKANKAMUMO RODIKLIAI

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

Bankų sistemos kapitalo pakankamumo rodikliai yra geri. Jie daugiau nei 80 % viršija 
minimalius kapitalo ir nuosavų lėšų reikalavimus.

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

NUOSAVYBĖS GRĄŽA (RoE), proc. (tik bankų duomenys*)

15,8 8,7 11,5 7,9 10,3 10,4 9,12 12,8

  -50,8 -3,9 

Pastaruosius penkerius metus bankų sistemos nuosavybės grąža kasmet 
vidutiniškai augo 10 % .

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Šaltinis: Lietuvos bankas

Šaltinis: Lietuvos bankas
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NEVEIKSNIŲ PASKOLŲ LYGIS (proc.)

19,6 19,9 16,5 13,6 10,9 6,4 5,5 3,83 3,1 2,4

Paskolų portfelio kokybė toliau reikšmingai gerėjo – neveiksnių skolos priemonių 
dalis Lietuvos bankų sektoriuje per metus sumenko 23 %. Pastaruosius penkerius 
metus neveiksnių paskolų lygis kasmet vidutiniškai mažėjo 18 % ir šiuo metu yra 
rekordiškai žemas.

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

Suteiktų paskolų portfelis ir toliau stabiliai augo.

INDĖLIAI Lietuvos rezidentams, ne PFĮ* (mln. Eur)

 11 392 12 561 12 274 12 631 13 793 16 292 16 905 18 788 20 072 22 274

Klientų indėlių suma bankuose pernai augo 11 proc. Prie indėlių augimo daugiausia 
prisidėjo Lietuvos gyventojų indėliai.

Šaltinis: Lietuvos bankas

Šaltinis: Lietuvos bankų asociacija

Šaltinis: Lietuvos bankas ir Lietuvos banko asociacija

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018



18

Prioritetinės veiklos sritys 2018 m.

SKAITMENINĖS RINKOS VYSTYMAS

Asociacija tapo Europos bankų federacijos Skaitmeninės strategijos 
grupės nare.

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

MOMENTINIŲ MOKĖJIMŲ RINKA

2017 m. rudenį Lietuvoje veikiantys bankai kartu su Lietuvos banku 
pasirašė Memorandumą dėl momentinių mokėjimų paslaugos diegimo. 
2018 m. su Lietuvos banku buvo aktyviai derinami tinkamo šios 
paslaugos parengimo ir įgyvendinimo klausimai. Asociacija aktyviai 
dalyvavo rengiant poįstatyminius aktus.

Atlikus Momentinių mokėjimų paslaugos testavimą, keletas Lietuvoje 
veikiančių bankų pristatė šią paslaugą savo klientams.

FINANSINIŲ PRIEMONIŲ RINKŲ DIREKTYVA

Asociacijoje vyksta periodiniai MIFID II įgyvendinimo darbo grupės 
susitikimai, kurių metu sprendžiami visiems nariams aktualūs 
klausimai.

Lietuvos bankui pateikti derinti FPRĮ įgyvendinančių taisyklių projektai. 
Asociacija pateikė apibendrintus komentarus ir pastabas Lietuvos 
banko valdybos nutarimų, kurie įgyvendins Finansinių priemonių 
rinkų įstatymo nuostatas ir užbaigs Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2014/65/ES nuostatų perkėlimą į nacionalinę teisę, 
projektams. 

Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo pakeitimas 
įsigaliojo 2018-06-14.

PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJA (PPTFP)

Asociacijoje vyko diskusijos dėl dažniausiai iškylančių klausimų, 
susijusių su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos sritimi. 
Jų pagrindu parengtas bendras prioritetinių klausimų projektas, kuris 
išsiųstas Lietuvos bankui. 

Asociacija teikė apibendrintą sektoriaus nuomonę ir komentarus dėl 
Pinigų plovimo prevencijos įstatymo pakeitimų projektų.

2018-10-22 Asociacija surengė Baltijos ir Šiaurės šalių bankų Asociacijų 
vadovų pasitarimą dėl pinigų plovimo prevencijos aktualijų regione.
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Asociacija tapo Finansų ministerijos įkurtos Mokėjimų tarybos nare ir 
dalyvauja sprendžiant direktyvos keliamus politinius klausimus.

Vyko intensyvios įvairaus lygmens diskusijos ir susitikimai, atstovaujant narių 
poziciją dėl rengiamų Mokėjimų įstatymo pakeitimų projektų. Atsirado dvi 
naujos paslaugos: mokėjimo inicijavimo paslauga bei sąskaitos informacijos 
paslauga. Keičiasi vartotojų apsaugos pagrindai.

Su Lietuvos banku buvo plėtojamos aktyvios diskusijos „Dėl pranešimų apie 
operacinės ar saugumo rizikos įvykius teikimo Lietuvos bankui taisyklių ir 
informacijos teikimo formų patvirtinimo“ projekto derinimo. 

NEMOKUMO (BANKROTO) REGLAMENTAVIMO TOBULINIMAS

Kovą vykusioje Metinėje nemokumo konferencijoje buvo pristatytas naujo 
Juridinių asmenų nemokumo įstatymo projektas. 

Atskaitiniais metais vyko bankų vadovų ir įvairaus lygmens specialistų 
susitikimai, kurių metu apsvarstytas Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 
projektas bei praktinio taikymo situacijos.

Spalį Juridinių asmenų nemokumo įstatymo projektų paketas buvo 
įregistruotas Seime ir pradėtas svarstyti Seimo plenariniuose posėdžiuose.

BENDRASIS DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTAS

Teisingumo ministerija parengė Asmens duomenų teisinės apsaugos 
įstatymo projektą, kuris taikomas kartu su Bendruoju duomenų apsaugos 
reglamentu (BDAR) ir įsigaliojo 2018-05-25. 

Vyko periodiniai Asmens duomenų apsaugos darbo grupės susitikimai, juose 
suformuojami nariams aktualūs klausimai, kurie buvo pateikti Valstybinei 
duomenų apsaugos inspekcijai. Siekiama tinkamo asmens duomenų 
apsaugos reguliavimo nustatant rinkos dalyviams vienodas taisykles, aiškiai 
įtvirtinančias, kaip naudoti ir eksploatuoti nuasmenintus ir pseudonimizuotus 
duomenis.

Su valstybės institucijomis suderinti duomenų teikimo/ gavimo iš įvairių 
valstybinių registrų sutarčių pakeitimai, atitinkantys BDAR nuostatas.

PINIGINIŲ LĖŠŲ APRIBOJIMŲ SISTEMOS (PLAIS) TOBULINIMAS

Asociacija aktyviai dalyvavo Teisingumo ministerijos posėdžiuose PLAIS 
klausimams aptarti. 

Teisingumo ministerija, atsižvelgusi į suinteresuotų institucijų pastabas, 
įsipareigojo parengti įgyvendinančių teisės aktų projektus ir pateikti 
derinimui.

Numatyta, kad nuo 2020 metų per Piniginių lėšų apribojimų informacinę 
sistemą vykdant nurodymus priverstinai nurašyti pinigines lėšas, iš 
skolininko sąskaitos bus nurašoma tik lėšų dalis, viršijanti minimalųjį 
vartojimo poreikių dydį. 

Asociacija ketina aktyviai dalyvauti rengiant komentarus bei pastabas 
būsimiems sistemos pakeitimams.
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Asociacija derino pastabas dėl Su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito 
įstatymo (SNTSKĮ) pakeitimo projekto dėl kredito užsienio valiuta su Lietuvos 
banku. Esminės projekto nuostatos: pasiūlyta nustatyti, kad kredito užsienio 
valiuta sutartis gali būti sudaroma eurais arba valiuta, kuria kredito gavėjas 
gauna pajamas; bet kuriuo kredito užsienio valiuta sutarties vykdymo metu 
kredito gavėjas turi teisę neatlygintinai konvertuoti užsienio valiutą į eurus. 
Įsigaliojo 2019-01-01.

Taip pat aktyviai teikti komentarai dėl SNTSKĮ pakeitimo projekto dėl 
netesybų, kuriuo nustatyta, kad netesybų dydis sudarys 0,05 pradelstos 
sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Netesybos negali būti 
skaičiuojamos už ilgesnį kaip 180 dienų laikotarpį, skaičiuojant jį kiekvienai 
pagal kredito sutartį pradelstai sumokėti sumai atskirai. Įsigalioja  
2019-05-01.

FINANSINIS ŠVIETIMAS

Asociacija aktyviai dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos Finansinio 
švietimo koordinacinio komiteto diskusijose. 

Kovą vyko Asociacijos nacionaliniu lygiu organizuota Europos pinigų viktorina. 
Nacionaliniame etape nugalėjo ir Briuselyje vyksiančiame finale Lietuvai 
atstovavo moksleiviai iš Lavoriškių gimnazijos. Tarptautiniame konkurse 
dalyviai iš Lietuvos užėmė 14 vietą iš 25 dalyvavusių valstybių.

2018-04-09 bankų vadovų susitikime su Ministru Pirmininku atkreiptas 
dėmesys į nepakankamą Lietuvos gyventojų finansinio švietimo lygį.

Asociacija kvietė Švietimo ir mokslo ministeriją atnaujinti Visuomenės 
finansinio švietimo 2017-2021 m. plano įgyvendinimui reikalingus 
žmogiškuosius resursus. 

2018-09-08 Asociacija diskusijų festivalyje „Būtent“ surengė diskusiją 
„Pasmerkti būti (ne)turtingi?“, kurioje politikos, švietimo, sprendimų 
priėmėjų, verslo, bankų bei visuomenės atstovai diskutavo, kaip kelti finansinį 
raštingumą Lietuvoje ir kalbėjo apie veiksnius, nuo kurių priklauso finansinė 
(ne)sėkmė. 

Rugsėjį Asociacija viešino savo atliktos mokyklų apklausos dėl 
elektroninių atsiskaitymo priemonių naudojimo rezultatus. Apklausta iš 
viso 799 mokyklos, 52-jose (t. y. 7 proc.) iš jų už pietus galima atsiskaityti 
elektroninėmis atsiskaitymo priemonėmis. 

Rudenį kartu su Europolo Europos saugumo elektroninėje erdvėje centru 
(EC3), Europos bankų federacija ir Lietuvos policija Asociacija vykdė 
sukčiavimų elektroninėje erdvėje prevencijos kampanijas #CyberScams ir 
„Nebūk mulas“.

Asociacija inicijavo komentarus žiniasklaidai finansinio švietimo tema bei 
aktyviai dalyvavo šiai tematikai skirtose TV ir radijo laidose. 
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Administracinės, atitikties ir 
skaidrumo užtikrinimo procedūros
●● 2018 m. suformuotas Asociacijos kolegialus valdymo organas – valdyba. Ją 

sudaro 3 pagal turtą didžiausių Asociacijos narių vadovai ir 2 kitų Asociacijos 
narių vadovai. Valdyba renkama 3 metų kadencijai, jos nariai dirba visuomeniniais 
pagrindais. Valdybos posėdžiams pirmininkauja Asociacijos prezidentas.

●● Patvirtinta Asociacijos darbuotojų privačių interesų deklaravimo tvarka, nustatant 
ir deklaravimo periodiškumą. Darbuotojai deklaravo privačius interesus.

●● Sudarytas ir patvirtintas Asociacijos konfidencialios informacijos sąrašas.

●● Patvirtintos Asociacijos asmens duomenų tvarkymo bei saugumo procedūros.

●● Suderinta Asociacijos duomenų bei informacijos saugumo tvarka.
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LBA komanda

Mantas Zalatorius
Prezidentas

Asociacijoje dirba  
nuo 2017 metų.

Vilius Tamkvaitis
Patarėjas

Asociacijoje dirba  
nuo 2018 metų.

Aidas Budrys
Viceprezidentas

Asociacijoje dirba  
nuo 1995 metų.

Valerija Lebedeva
Komunikacijos vadovė

Asociacijoje dirba  
nuo 2018 metų.

Ema Rumbavičiutė
Teisininkė

Asociacijoje dirba  
nuo 2017 metų.

Audra Prokopavičienė
Padėjėja

Asociacijoje dirba  
nuo 2018 metų.
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2018 m. LBA 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.

2018 m. LBA nariai: 

AB „Citadele" bankas, „Danske Bank A/S“ Lietuvos filialas, Lietuvos centrinė kredito 
unija, „Luminor“ Bank AB, UAB Medicinos bankas, AB SEB bankas, „Swedbank", AB,  
AB Šiaulių bankas, „OP Corporate Bank“.

2018 m. LBA asocijuoti nariai: 

SIA „UniCredit Leasing“ Lietuvos filialas, UAB „Creditinfo Lietuva“.
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PATVIRTINTA
2019 m. kovo 28 d.
protokolo Nr. 3
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PATVIRTINTA
2019 m. kovo 28 d.
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