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Finansų ir bankininkystės istoriją 2019-aisiais papildė keli 
svarbūs įvykiai. Europos Sąjungoje sudarytos sąlygos 
atvirajai bankininkystei, kurios pagrindas – efektyvūs 
informacijos mainai, siekiant naujų galimybių visiems. 
Didžioji dalis Lietuvos mokėjimų rinkos dalyvių prisijungė 
prie momentinių mokėjimų sistemos, kuri leidžia 
akimirksniu atsiskaityti elektroniniu būdu. Mūsų asociacijos 
narių gretas papildė tiek žinomi, tiek nauji finansų 
sektoriaus vardai. 

Nepaisant spartaus vystymosi, kai kurie dalykai nesikeičia. 
Niekur nedingo pasitikėjimo kriterijus, kuris visada buvo 
svarbus finansų srityje. Todėl lėšų, duomenų apsauga, 
nusikaltimų elektroninėje erdvėje prevencija ir susiję 
iššūkiai mūsų dinamiškoje kasdienybėje įgijo dar daugiau 
reikšmės. Kaip ir griežtos bei principingos veiklos taisyklės, 
privalomos visiems finansų rinkos dalyviams be išimties.

Lietuvoje įsikūrusių bankų praktikos pinigų plovimo ir 
terorizmo finansavimo prevencijos srityje 2019-aisiais 
palankiai įvertintos „Moneyval“ – Europos Tarybos pinigų 
plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos ekspertų 
organizacijos. Ji nurodo, kad Lietuvos kredito įstaigos 
gerai supranta šios srities specifiką bei kylančias rizikas 
ir suvokia savo atsakomybę. Teigiamai įvertintos ir 
šalies finansų sektoriaus, ypač bankų, taikomos klientų 
patikrinimo procedūros. 

Pasigirti visuomenės finansų žiniomis Lietuva kol kas 
negali. 2019-ųjų kovą Asociacijos pristatytas Lietuvos 
finansinio raštingumo indeksas – 43 balai iš 100 galimų  – 
parodė, kad šalies gyventojai neprastai orientuojasi 
kasdienėse finansų temose. Tačiau ekonomikos reiškiniai 
bei sudėtingesni finansų įrankiai tebėra neatrasta žemė.

Vadovo žodis

tęsinys
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Mūsų žinios apie pinigus – tiksliau, šių 
žinių stygius, – vis dažniau tampa tema 
spaudos publikacijų ciklams, TV laidoms, 
tinklaraščiams, socialinių tinklų projektams 
bei seminarams ir diskusijoms, kurių išgirsti 
susirenka pilnos dėmesingų klausytojų 
salės. Visuomenė nori žinoti apie tai, kaip 
elgtis su savo pinigais. 

Piliečiai, gebantys apsvarstyti rizikas ir 
kontroliuoti savo finansinius sprendimus, yra 
ne tik finansų sektoriaus laukiami klientai. 
Jaunai Lietuvos demokratijai ir atvirai 
ekonomikai reikia racionaliai mąstančių 
žmonių, atsparių sąmokslo teorijoms, 
prisiimančių atsakomybę už savo veiksmus 
bei ateitį. 

Rengdamiesi finansinio raštingumo indekso 
tyrimui, tarėmės su mokslininkais. Vienas 
iš klausimų buvo ir tokios apklausos 
reguliarumas. Ne dažniau nei bent kas 

dvejus metus, – patarė ekspertai. Antraip 
pokytis tiesiog nebus užtektinai ryškus, kad 
galėtume kalbėti apie tendencijas. 

Mažesnių ar didesnių pasikeitimų įvyksta 
kasdien, tačiau tikrosios transformacijos 
užtrunka. Todėl svarbiausia laikytis kurso. 
Labai džiugintų, jeigu kiekvienas finansais 
besidomintis Lietuvos gyventojas teigiamas 
tendencijas matytų ne tik analizuodamas 
tyrimų rezultatus, bet ir stebėdamas 
savo asmeninį ar šeimos biudžetą. Sveiki 
finansiniai įpročiai, orientuoti ne tik į 
kasdienių poreikių tenkinimą, bet ir į 
ilgalaikius gyvenimo tikslus, yra vienas 
patikimiausių įrankių įveikti iššūkius. Ir 
tai – bene geriausia motyvacija mokytis 
asmeninių finansų valdymo. 

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

●● FINANSINIO RAŠTINGUMO 
KOMITETAS

●● FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ 
PREVENCIJOS KOMITETAS

●● FINANSŲ RINKŲ KOMITETAS

Viceprezidentas

Teisininkas

Komunikacijos 
vadovas

Prezidento 
patarėjas

●● KOMUNIKACIJOS KOMITETAS

●● LIZINGO KOMITETAS

●● MOKĖJIMŲ KOMITETAS

●● TEISĖS KOMITETAS

●● VARTOTOJŲ REIKALŲ KOMITETAS

●● VERSLO KLIENTŲ KOMITETAS
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Asociacijos narių skaičius finansinių metų pabaigoje: 11 narių ir 6 asocijuoti nariai. 

LBA nariai

Asocijuoti 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 organizacijoms 
atstovauja tos srities specialistai.

2019 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 narių veiklos atitiktimi 
kitiems teisės aktams;

●● Nagrinėja aktualius bankų sektoriaus 
klausimus, susijusius su pinigų plovimo 
prevencija bankuose, teikia su tuo susijusius 
teisės aktų pakeitimus.

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

Komiteto pirmininkas:  
Vytautas Danta, „Swedbank“ 
Atitikties padalinio 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
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
Užtikrina efektyvų visuomenės 
informavimą aktualiais finansų 
sektoriaus klausimais.

Komiteto pirmininkas:  
Mantas Zalatorius, LBA prezidentas

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
Sprendžia su mokėjimo 
paslaugomis susijusius 
klausimus ir koordinuoja šios 
srities projektus.

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
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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:  
Mantas Zalatorius, LBA prezidentas

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
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 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)

FINTECH Lietuva
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Vasaris ●● „Pay Ray“, UAB tapo asocijuotu Asociacijos nariu.
●● Paskelbta „Moneyval“ ataskaita, kurioje nurodoma, kad 

Lietuvos kredito įstaigos gerai supranta AML srities specifiką 
bei kylančias rizikas ir suvokia savo atsakomybę. Teigiamai 
įvertintos ir finansų sektoriaus, ypač bankų, taikomos 
griežtėjančios klientų patikrinimo procedūros.

Kovas ●● SIA „UniCredit Leasing“ Lietuvos filialas tapo tikruoju 
Asociacijos nariu.

●● Vyko nacionalinis Europos pinigų viktorinos etapas. Nugalėtoja 
– Alytaus „Volungės“ progimnazijos komanda.

●● Asociacija pristatė kartu su mokslininkais ir sociologais atliktą 
tyrimą, kurio pagrindu apskaičiuotas Lietuvos finansinio 
raštingumo indeksas.

Gegužė ●● Įvyko Europos pinigų viktorinos tarptautinis finalas. 
●● AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas pradėjo teikti 

momentinių mokėjimų inicijavimo ir priėmimo paslaugą.

Birželis ●● „European Merchant Bank“, UAB tapo tikruoju Asociacijos 
nariu.

●● „Ondato“, UAB tapo asocijuotu Asociacijos nariu.
●● „General Financing“, UAB Europos Centrinio Banko sprendimu 

suteikta specializuoto banko licencija.
●● Asociacija vykdė „Smart-ID“ gidų kampaniją visoje Lietuvoje.
●● AB Šiaulių bankas pradėjo teikti momentinių mokėjimų 

priėmimo paslaugą.

Liepa ●● INVL Asset Management, UAB tapo asocijuotu Asociacijos 
nariu.

●● Northern Horizon Capital, UAB tapo asocijuotu Asociacijos 
nariu.

●● Nasdaq Vilnius, AB tapo asocijuotu Asociacijos nariu.
●● „Smart-ID“ naudotojų Lietuvoje skaičius perkopė 1 milijoną.

Rugpjūtis ●● Asociacija dalyvavo idėjų festivalyje „Laisvės piknikas“.   

2019 m. svarbiausi įvykiai bankų  
ir finansų sektoriuje
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Rugsėjis ●● Įsigaliojo Mokėjimo paslaugų direktyva (PSD2). Kartu su ja 
prasidėjo atvirosios bankininkystės etapas.

●● Asociacija dalyvavo diskusijų festivalyje „Būtent!“.

Gruodis ●● „Pay Ray“, UAB Europos Centrinio Banko sprendimu suteikta 
banko licencija.

●● „Fjord Bank“, AB Europos Centrinio Banko sprendimu suteikta 
specializuoto banko licencija.

●● Asociacija kreipėsi į Lietuvos Respublikos Prezidentą 
prašydama vetuoti Pelno mokesčio įstatymo projektą, 
numatantį bankų ir kredito unijų apmokestinimą papildomu  
5 procentų tarifu.

●● Priimtu Pelno mokesčio įstatymo pakeitimu bankams ir 
kredito unijoms nustatytas papildomas 5 procentų pelno 
mokesčio tarifas.

2019-ieji skaičiais

250 inicijuotų pasisakymų 
žiniasklaidoje 

Asociacijos pozicijai įvairiais 
aktualiais klausimais išsakyti

skirti 95 oficialūs raštai 

900 reaktyvių komentarų 
žiniasklaidoje

Apie 500 susitikimų

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

1 visuomenės nuomonės tyrimas



1586%   apklaustųjų pasitiki savo ir kitais bankais

66% apklaustųjų bankų veiklą vertina teigiamai

Kas svarbu renkantis finansų įstaigą?

SĄŽININGUMAS

SAUGUMAS 80%

PATIKIMUMAS 88%

75%
100500

Dažnai

Naudojimasis paslaugomis

Retai

Debetinės 
kortelės

Vietiniai 
pavedimai

89%
Grynųjų pinigų 
operacijos 
bankomatuose

86% 80%

Vertybiniai 
popieriai

3%
Investavimas

7%

Internetinė 
bankininkystė

Banko 
informacija 
telefonu

79%

14%
Nuotolinės 
konsultacijos 
internetu

5%

Banko kodų 
generatorius

17%

Dažnai lankosi 
banko skyriuje

6%

Mobilioji 
bankininkystė

36%

Apklausą LBA užsakymu 2019 m. spalį atliko UAB „Spinter tyrimai“. Tyrimo metu apklausti 1006 18–75 metų respondentai.
Tyrimo imtis reprezentuoja Lietuvos gyventojus amžiaus, lyties, gyvenamosios vietos kriterijais.

Grynųjų pinigų 
perlaidos 

9%
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Prioritetinės veiklos sritys 2019 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

Asociacija su Lietuvos banku derino tinkamo šios paslaugos parengimo 
ir įgyvendinimo klausimus bei dalyvavo rengiant poįstatyminius aktus.

2019  m. rudenį suėjo Memorandumo dėl momentinių mokėjimų 
paslaugos įdiegimo terminas. 

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

 LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMO PAKEITIMAS

Rengiant naujos redakcijos Lygių galimybių įstatymo projektą, įtrauktas 
Asociacijos pasiūlymas dėl pozityviosios diskriminacijos įteisinimo, 
sudarant sąlygas finansų įstaigoms pasiūlyti palankesnę kainodarą 
jaunimui bei senjorams.

PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJA (PPTFP)

Asociacija pradėjo rengti Pinigų plovimo prevencijos standartą, kurio 
Asociacijos nariai įsipareigoja laikytis.

Vyko diskusijos ir Asociacija pateikė savo pasiūlymus dėl Pinigų 
plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pakeitimo 
projekto, kuriuo sudaroma galimybė finansų įstaigoms duomenis gauti 
tiesiogiai iš registrų.

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

Asociacija išreiškė palaikymą Lietuvos banko iniciatyvai kurti Pinigų 
plovimo prevencijos centrą.

MOKĖJIMŲ PASLAUGŲ VIDAUS RINKOJE DIREKTYVA 

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

Vyko įvairaus lygmens diskusijos ir susitikimai, atstovaujant narių 
poziciją dėl mokėjimo nurodymo gavimo momento ne darbo metu. 
Atsižvelgiant į tai, kad šį klausimą išspręs diegiama momentinių 
mokėjimų paslauga, prieitas kompromisas ir didiesiems rinkos 
dalyviams nustatytas 11 mėn., o mažiesiems – 24 mėn. pasirengimo 
pokyčiams terminas. 



17NEMOKUMO (BANKROTO) REGLAMENTAVIMO TOBULINIMAS

Vyko įvairaus lygmens specialistų susitikimai, kurių metu svarstytas 
Juridinių asmenų nemokumo įstatymo projektas bei praktinio taikymo 
situacijos.

Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitete vyko diskusijos. 
Asociacija pateikė narių poziciją dėl galimai žalingų nuostatų įtraukimo į 
įstatymo projektą. Projektų paketas priimtas birželio mėn.

Liepos mėn. Finansų ministerijoje vyko pasitarimas dėl atlygio bankroto 
administratoriams nustatymo. Aptarti Finansų ministerijos parengti 
pasiūlymai dėl bazinio atlygio už bankroto proceso administravimą dydžių ir 
kintamojo atlygio už bankroto proceso administravimo rezultatus procentinių 
dydžių, kurie reikalingi apskaičiuojant nemokumo administratoriui atlygį 
už bankroto proceso administravimą. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nutarimas priimtas gruodžio mėn.

BENDRASIS DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTAS

Vyko periodiniai Asmens duomenų apsaugos darbo grupės susitikimai, juose 
diskutuojami nariams aktualūs klausimai, kurie buvo pateikti Valstybinei 
duomenų apsaugos inspekcijai ir kitoms aktualioms institucijoms. 

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

Asociacija kreipėsi į Lietuvos banką prašydama išaiškinti ar bankai, 
vertindami įmonės kreditingumą, turi teisę tvarkyti akcininkų/vadovų 
asmens duomenis.

HIPOTEKOS REFORMA

Vyko įvairaus lygmens diskusijos ir susitikimai, atstovaujant narių poziciją bei 
kviečiant grįžti prie šios reformos pagrindinės idėjos – galimybės atsisakyti 
hipotekos sandorių notarinės formos tais atvejais, kai hipotekos sandoris 
sudaromas informacinių technologijų priemonėmis, įregistruojant hipoteką 
viešajame registre.

Verslo subjektams sudarytos sąlygos įkeitimo sandorius viešajame registre 
įregistruoti be notaro.

Projektų paketas priimtas gruodžio mėn.

FINANSINIS ŠVIETIMAS

Asociacija aktyviai dalyvavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 
Finansinio švietimo koordinacinio komiteto diskusijose bei Mokėjimų tarybos 
Atsiskaitymus negrynaisiais pinigais ugdymo įstaigose skatinančių priemonių 
nustatymo užduoties grupės veikloje.

Kovą Asociacija žiniasklaidai ir visuomenei pristatė kartu su mokslininkais ir 
sociologais atliktą tyrimą, kurio pagrindu apskaičiuotas Lietuvos finansinio 
raštingumo indeksas. Projekto rezultatai taip pat pristatyti Baltijos šalių 
finansinio raštingumo seminare bei Lietuvos pedagogams skirtuose 2-juose 
Nacionalinės švietimo agentūros seminaruose. 



18Bendradarbiaudama su projektu „Prisijungusi Lietuva“, Asociacija kovą 
dalyvavo teminėje akcijoje „Skaitmeninė savaitė“, kurios metu surengė 
tiesioginę transliaciją internetu su bankininkystės ir telekomunikacijų 
ekspertais „Bankas be kodų kortelių: praktiniai patarimai“. Transliacijos 
įrašas internete peržiūrėtas daugiau kaip 2000 kartų. 

Kovą vyko Asociacijos nacionaliniu lygiu organizuota Europos pinigų viktorina, 
kurioje dalyvavo apie 1000 šalies mokinių. Nacionaliniame etape nugalėjo 
ir finale Briuselyje Lietuvai atstovavo Alytaus „Volungės“ progimnazijos 
mokinės Liepa Siauraitytė ir Ugnė Juonytė (mok. Rūta Mockevičienė). 
Laureatų apdovanojimų ceremonija vyko Švietimo, mokslo ir sporto 
ministerijoje. 

Asociacija kartu su nariais ir partneriais gegužę ir birželį vykdė nacionalinę 
akciją, kurios metu „Smart-ID“ gidų komanda gyventojams pristatė to paties 
pavadinimo nemokamą programėlę, skirtą prisijungti prie banko sąskaitos. 
Akcijos metu surengta 12-a renginių 9 miestuose, kur gidų komanda 
asmeniškai pakonsultavo daugiau kaip 12 tūkst. bankų klientų.

Rugpjūtį Asociacija pirmąkart dalyvavo idėjų festivalyje „Laisvės piknikas“, 
kur inicijavo ir suorganizavo diskusiją „Jaunimas ir pinigai: kodėl bijome apie 
tai kalbėti?“. Bankininkystės ekspertai, pedagogai ir nuomonės formuotojai 
kalbėjosi apie finansinio švietimo iššūkius.

Rugsėjį Asociacija diskusijų festivalyje „Būtent!“ surengė diskusiją 
„Ekonominė mintis Lietuvoje: kada turėsime savo Nobelio premijos 
laureatą?“, kurioje ekonomikos mokslo bei aktualijų temomis diskutavo 
švietimo, sprendimų priėmėjų, verslo, bankų bei visuomenės atstovai. 

Veiklą pradėjo Asociacijos naujai įkurtas Finansinio raštingumo komitetas, 
kurio veiklos tikslai: bendrosios finansinio raštingumo ugdymo strategijos 
rengimas, šios srities projektų inicijavimas bei sklaida.

Spalį, bendradarbiaudama su projektu „Prisijungusi Lietuva“, Asociacija 
dalyvavo akcijoje „Senjorų dienos internete“ ir surengė tiesioginę transliaciją 
internetu „Bankas tavo delne“ kartu su bankų ekspertais. Transliacijos įrašas 
internete peržiūrėtas daugiau kaip 1700 kartų. 

Spalį ir lapkritį Asociacija surengė tris ciklo „Tam davė, o...“ susitikimus su 
regionų verslo bendruomenėmis: Šiaulių regionine pramonininkų asociacija, 
Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacija bei Panevėžio krašto 
pramonininkų asociacija. Renginiuose pristatytos verslo skolinimosi 
galimybės ir alternatyvos, aptarta interneto sukčiavimų problematika. 

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
●● Parengtas ir Valdyboje patvirtintas Asociacijos veiklos tęstinumo planas.

●● Patvirtinta Asociacijos turto, biuro patalpų, jose esančių asmenų, informacijos, 
organizacinių, techninių apsaugos priemonių taikymo tvarka.



20

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 Kiguolienė
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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2019 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.

Asocijuoto nario mokestis sudaro ketvirtadalį mažiausio nario mokesčio dydžio.

2019 m. LBA nariai: 

AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas, „Danske Bank A/S“ Lietuvos filialas,  
UAB „European Merchant Bank“, Lietuvos centrinė kredito unija, „Luminor Bank AS“ 
Lietuvos skyrius, UAB Medicinos bankas, „OP Corporate Bank“ plc Lietuvos filialas, 
AB SEB bankas, „Swedbank“, AB, AB „Šiaulių bankas“, SIA „Unicredit Leasing“ 
Lietuvos filialas.

2019 m. LBA asocijuoti nariai: 

UAB „Creditinfo Lietuva“, UAB „INVL Asset Management“, AB „Nasdaq Vilnius“,  
UAB „Northern Horizon Capital“, UAB „PayRay“, UAB „Ondato“.
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Lentelė Nr.1

(eurais)

1 2 3 4
1. Juridiniai asmenys

1.1. VŠĮ "Visos idėjos" 304450147, Jasinskio g. 14a-11, 01112 Vilnius 3000,00
1.2. Laisvės TV 304405807, Lakūnų g. 24A, Vilnius 4000,00
2. Fiziniai asmenys * X
3. Iš viso X 7000,00

* 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).

PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ SUTEIKTA PARAMA

Eilės         
Nr.

Suteiktos paramos gavėjas Suteiktos paramos dalykas
Pavadinimas Kodas, buveinė (adresas) Pinigais
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