
STUDENTŲ PRAKTIKA 2020 M. 

Lietuvos bankas 2020 m. studentams siūlo atlikti praktiką šiuose struktūriniuose padaliniuose: 

 

BANKININKYSTĖS TARNYBA 

Praktikos 

srities ID 
Studijų sritis Praktikos sritis 

Studentų 

skaičius 

Pastabos 

BT.1. Matematika, ekonometrija, 

statistika, ekonomika, 

tarptautinė ekonomika, 

finansai, bankininkystė, 

viešieji finansai 

Investicijų portfelio struktūros grąžos/rizikos charakteristikų modeliavimas ir 

pasirinkimas. 

Praktikos uždaviniai:  

 supažindinti studentą su užsienio atsargų valdymo specifika; 

 padėti studentui susipažinti su finansų rinkas veikiančiais faktoriais; 

 nuolat stebint finansų rinkas, suteikti studentui galimybę pačiam nustatyti 

pagrindines finansų aktyvų rinkos kainų kitimo priežastis; 

 išmokyti studentą naudotis Bloomberg terminalu; 

 padėti suprasti praktikantui rinkoje pasirodžiusios informacijos galimą poveikį 

tiek ekonomikai, tiek finansų rinkoms; 

 išmokyti praktikantą suprasti pagrindinių aktyvų klasių rizikos šaltinius ir juos 

modeliuoti; 

 padėti susiformuoti aktyvų klasių grąžos lūkesčius investavimo horizontui; 

 suteikti teorinių ir praktinių žinių kaip formuojamas investicijų portfelis. 

2 Trukmė iki 

3 mėn. 

BT.2. Ekonomika, tarptautinė 

ekonomika, finansai, 

bankininkystė, viešieji 

finansai. 

Ekonominių ir finansų rinkų duomenų analizė. 

Praktikos uždaviniai:  

 supažindinti studentą su Lietuvos banko Finansinio turto valdymo politika;  

 padėti studentui susipažinti su finansų rinkas veikiančiais veiksniais; 

 nuolat stebint finansų rinkas, suteikti studentui galimybę pačiam nustatyti 

pagrindines finansų aktyvų rinkos kainų kitimo priežastis; 

 išmokyti studentą atsirinkti pagrindinę informaciją iš didžiulio informacijos 

srauto; 

 išmokyti studentą naudotis Bloomberg terminalu; 

 padėti suprasti praktikantui rinkoje pasirodžiusios informacijos galimą poveikį 

tiek ekonomikai, tiek finansų rinkoms; 

 įpusėjus praktikai studentas turėtų įgyti praktinius gebėjimus rengti 

ekonomikos ir finansų rinkos komentarus.  

1 Trukmė 3 

mėn. 

BT.3. Matematika, ekonometrija, 

ekonomika, finansai. 

Kiekybiniai modeliai finansinės rizikos valdyme. 

Praktikos uždaviniai:  

 susipažinti su Lietuvos banko finansinio turto valdymu; 

1 Trukmė 3 

mėn. 



 susipažinti su Lietuvos banko finansinio turto rizikos valdymu;  

 apžvelgti kiekybinius modelius finansinės rizikos valdyme; 

 įgyvendinti pasirinktą modelį. 

BT.4. Ekonomika, finansai, 

bankininkystė, 

matematika. 

Eurosistemos pinigų politikos operacijos (atvirosios rinkos operacijos, nuolatinės 

galimybės, privalomosios atsargos). 

Praktikos uždaviniai:  

 susipažinti su Eurosistemos pinigų politikos praktiniu įgyvendinimu Lietuvos 

banke; 

 susipažinti ir tvarkyti duomenis, skirtus pinigų politikos operacijų ataskaitoms; 

 skaičiuoti Lietuvos Vyriausybės vertybinių popierių indeksą; 

 vertinti Lietuvos banko pinigų politikos operacijų sandorio šalių potencialiai 

tinkamą turtą pinigų politikos operacijoms užtikrinti; 

 susipažinti su Lietuvos banko grynųjų pinigų prognozavimo modeliu bei kaip 

prognozuojami bankų sistemos likvidumo pokyčiai (įskaitant iždo pajamų-

išlaidų prognozę);  

 susipažinti su privalomųjų atsargų reikalavimo, taikomo kredito įstaigoms, 

įgyvendinimo bei vykdymo procesu. 

1 Trukmė iki 

3 mėn. 

BT.5. Ekonomika, finansai, 

bankininkystė. 

Finansų rinkos ir Eurosistemos pinigų politikos operacijų įgyvendinimas. 

Praktikos uždaviniai:  

 susipažinti su Eurosistemos pinigų politikos praktiniu įgyvendinimu Lietuvos 

banke; 

 sekti ir analizuoti pagrindines finansų rinkų tendencijas; 

 analizuoti Eurosistemos pinigų politikos operacijų poveikį pinigų rinkoms; 

 dalyvauti vykdant išplėstinės turto pirkimo programos, dar žinomos kaip 

kiekybinis skatinimas, įgyvendinimą Lietuvoje; 

 dalyvauti rengiant medžiagą ECB Rinkos operacijų komiteto posėdžiams. 

1 Trukmė iki 

3 mėn. 

BT.6. Teisė. Finansinio turto valdymo ir banko rinkos operacijų teisiniai aspektai. 

Praktikos uždaviniai:  

 susipažinsite su Lietuvos banko veikla finansinio turto valdymo, 

bankininkystės ir rinkos operacijų srityse bei aktualiais teisiniais aspektais: 

-valdant finansinį turtą ir sudarant didelės vertės sandorius tarptautinėse finansų 

rinkose; 

-teikiant paslaugas kitiems finansų rinkos dalyviams, centriniams bankams, 

tarptautinėms organizacijoms ir valstybės institucijoms; 

-įgyvendinant Eurosistemos pinigų politiką ir vykdant kitas operacijas tiek 

Lietuvos, tiek užsienio rinkose. 

1 Trukmė iki 

3 mėn. 



 susipažinsite su įvairiomis finansų rinkose naudojamomis teisinės rizikos 

mažinimo priemonėmis ir išmoksite jas sėkmingai taikyti praktikoje; 

 atliksite įdomias ir įvairaus sudėtingumo praktines užduotis, susijusias su bene 

svarbiausia Lietuvos banko veiklos sritimi; 

 įgysite žinių ir gebėjimų, būtinų sėkmingai karjerai tarptautinės bankininkystės 

ir finansų teisės srityje. 

BT.7. Matematika, ekonometrija, 

statistika, ekonomika, 

tarptautinė ekonomika, 

finansai, bankininkystė, 

viešieji finansai. 

Aktyvus investicijų portfelio valdymas, naudojami finansiniai instrumentai, 

investavimo strategijos, rinkos duomenų analizė ir modeliavimas. 

Praktikos uždaviniai:  

 supažindinti studentą su pagrindiniais finansiniais (įskaitant išvestinius) 

instrumentais, jų rizikos šaltinius ir panaudojimą įvairiuose investavimo 

strategijose; 

 supažindinti studentą su pagrindinėmis turto klasėmis ir jų rizikos šaltiniais;  

 padėti studentui susipažinti su finansinės ir rinkos rizikos faktoriais, juos 

modeliuoti, atsižvelgiant į naujausius ekonominius ir rinkos duomenis; 

 nuolat stebint finansų rinkas, suteikti studentui galimybę pačiam nustatyti 

pagrindines finansų aktyvų rinkos kainų kitimo priežastis; 

 išmokyti studentą naudotis Bloomberg terminalu; 

 padėti suprasti praktikantui rinkoje pasirodžiusios informacijos galimą poveikį 

tiek ekonomikai, tiek finansų rinkoms; 

 padėti susiformuoti aktyvų klasių grąžos lūkesčius investavimo horizontui; 

 suteikti teorinių ir praktinių žinių kaip formuojamas investicijų portfelis.  

3 Trukmė 3 

mėn. 

 

EKONOMIKOS IR FINANSINIO STABILUMO TARNYBA 

Praktikos 

srities ID 
Studijų sritis Praktikos sritis 

Student

ų 

skaičius 

Pastabos 

EFST.1. Finansai, apskaita, 

ekonomika 

Bankų pertvarkymo planavimas ir pasirengimas krizių valdymui. 

Praktikos uždaviniai:  

 susipažinimas su ES ir Lietuvos bankų pertvarkymo reguliavimu esant 

krizinėms situacijoms; 

 Lietuvoje veikiančių bankų veiklos ir finansinių ataskaitų analizė šių bankų 

pertvarkymo planų rengimui;  

 ypač svarbių banko funkcijų – indėlių priėmimo, skolinimo, kapitalo rinkų, 

mokėjimo paslaugų, didmeninio finansavimo – analizė, tęstinumo užtikrinimas 

krizinėse situacijose. 

1 Trukmė iki 

3 mėn. 



EFST.2. Ekonomika, finansai, 

ekonometrija, statistika 

Vartojimo rizikos dalijimasis tarp šalių ir jo įtaka šalių ekonominiam augimui. 

Praktikos uždaviniai: 

 literatūros apžvalga; 

 metodų ir tyrimo būdų, naudotų literatūroje, apžvalga, tyrimas ir replikavimas; 

 duomenų apdorojimas; 

 hipotezių testavimas duomenyse. 

1 Trukmė iki 

3 mėn. 

EFST.3. Ekonomika, ekonometrija, 

finansai. 

Eurosistemos pinigų politikos formavimas. 

Praktikos uždaviniai: 

 susipažinti su Eurosistemos pinigų politikos formavimo procesu bei kitomis 

Lietuvos banko atliekamomis funkcijomis; 

 įgyvendinti su pinigų politika susijusį analitinį projektą (pavyzdinė tema: 

„Klimato kaita ir pinigų politika“, „Ateities pinigų politikos priemonės“); 

 papildomų su pinigų politika susijusių užduočių atlikimas. 

1 Trukmė iki 

3 mėn. 

EFST.4. Ekonomika, ekonometrija, 

statistika, matematika 

Paskolų rinkos analizė, naudojant pasiūlos ir paklausos modelius. 

Praktikos uždaviniai: 

 remiantis literatūra sudaryti ir ekonometriniais metodais įvertinti bankų paskolų 

pasiūlos ir paklausos (ne)pusiausvyros modelį 

 remiantis modeliu kiekybiškai paaiškinti, kokie veiksniai istoriškai veikė rinkos 

pasiūlą ir paklausą, įvertinti neatitikimą tarp paklausos ir pasiūlos 

 parengti automatizuotą įrankį. 

1 Trukmė iki 

3 mėn. 

EFST.5. Ekonometrija, statistika, 

matematika, ekonomika 

Tekstinės analizės taikymas būsto rinkoje. 

Praktikos uždaviniai: 

 iš pasirinkto naujienų portalo parsisiųsti straipsnius būsto rinkos tematika (angl. 

web scraping); 

 naudojantis statistiniais metodais, atlikti tekstinę analizę; 

 remiantis pasirinktu lietuvių žodynu, suskaičiuoti laike kintantį būsto kainų 

sentimentų indeksą; 

 parengti automatizuotą įrankį. 

1 Trukmė iki 

3 mėn. 

EFST.6. Ekonomika, ekonometrija, 

statistika, matematika 

Konkurencijos bankų sektoriuje vertinimas. 

Praktikos uždaviniai:  

 remiantis literatūra sudaryti ir ekonometriniais metodais įvertinti bankų 

konkurencijos mastą ir istorinę kaitą būsto ir verslo paskolų segmentuose; 

 remiantis rodikliu sudaryti modelį, kuris atsakytų į klausimą, kaip kintanti 

konkurencija veikia paskolų palūkanų normas; 

 parengti automatizuotą įrankį. 

1 Trukmė iki 

3 mėn. 



EFST.7. Ekonomika, 

bankininkystė, finansai, 

statistika, ekonometrija. 

 

Valstybinių komercinių bankų vaidmuo: tarptautinė praktika. 

Praktikos uždaviniai:  

 surinkti informaciją apie ES ir OECD šalių patirtį su valstybiniais ar iš dalies 

valstybei priklausančiais bankais; 

 remiantis literatūra, apžvelgti galimą naudą ir trūkumus, atkreipiant dėmesį į 

poveikį kreditavimui, skolinimo kainai, ekonomikai, finansiniam stabilumui, 

konkurencijai; 

 parengti apžvalgą ir pristatyti kolegoms. 

1 Trukmė 3 

mėn. 

EFST.8. Ekonomika, finansai, 

bankininkystė, 

ekonometrija, statistika. 

Nuo 2018 m. teikiamos finansinės paskatos jaunoms šeimoms įsigyjant pirmą 

būstą regionuose poveikio vertinimas. 

Praktikos uždaviniai:  

 susisteminti duomenis apie su finansine paskata ir be jos suteiktas būsto 

paskolas bei būsto kainas Lietuvos apskrityse; 

 įvertinti galimą finansinės paskatos įtaką kredito Lietuvos apskrityse srautui ir 

būsto kainoms;  

 parengti apžvalgą ir pristatyti kolegoms. 

1 Trukmė 3 

mėn. 

EFST.9. Ekonomika, finansai, 

bankininkystė, 

ekonometrija, statistika. 

Bankų mokesčio taikymo praktikos ir poveikio apžvalga. 

Praktikos uždaviniai: 

 surinkti informaciją apie ES ir OECD šalyse taikomus specialius mokesčius 

bankams (ar kredito davėjams); 

 išanalizuoti kitų šalių mokesčių bankams (ar kredito davėjams) sąrangas, 

atskleidžiant naudą ir trūkumus; 

 remiantis literatūra, apžvelgti skirtingo tipo bankų mokesčių galimą poveikį 

kreditavimui, skolinimo kainai, ekonomikai, finansiniam stabilumui, 

konkurencijai; 

 parengti apžvalgą ir pristatyti kolegoms. 

1 Trukmė 3 

mėn. 

EFST.10. Ekonomika, duomenų 

analizė. 

Įmonių finansavimosi šaltinių ir įmonių finansavimosi kainų analizė. 

Praktikos uždaviniai:  

 analitinis darbas: analizės apie įmonių finansavimąsi iš įvairių šaltinių 

parengimas, naujausių tendencijų apžvalga ir pristatymas kolegoms; 

 susipažinimas su įvairiomis duomenų bazėmis ir jų duomenų analizė; 

 automatinių paveikslų kūrimas, galimo naujo įrankio kūrimas; 

 darbas su Excel, R, EViews ar kita programine įranga. 

1 Trukmė 3 

mėn. 

EFST.11. Ekonomika, duomenų 

analizė, ekonometrija. 

Kibernetinių, FinTech, pinigų plovimo ir kitų finansų įstaigoms aktualių rizikų 

analizė ir galimas poveikio finansiniam stabilumui vertinimas. 

Praktikos uždaviniai:  

1 Trukmė 3 

mėn. 



 analitinis darbas: atlikti analizę bent apie keletą finansų įstaigoms aktualių 

rizikų; 

 atlikti pasirinktų rizikų galimo poveikio vertinimą finansiniam stabilumui, 

remiantis literatūra ir duomenimis; 

 analizės pristatymas kolegoms; 

 darbas su Excel, R, EViews ar kita programine įranga. 

EFST.12. Ekonomika, duomenų 

analizė, statistika. 

Automatizuotų duomenų bazių kūrimas, atliekant makroprudencinę analizę 

nekilnojamojo turto, bankų, kreditavimo ar namų ūkių finansų srityje. 

Praktikos uždaviniai:  

 analitinis darbas: analizės apie pasirinktą sritį parengimas ir pristatymas 

kolegoms. Analizės temą pasirinksite kartu su praktikos vadovu; 

 susipažinimas su standartinėmis duomenų bazėmis ir jų dalies 

automatizavimas; 

 automatinių paveikslų kūrimas, naujo įrankio kūrimas; 

 darbas su Excel ir R, EViews ar kita programine įranga; 

 inovatyvių grafikų pavaizdavimo būdų paieška. 

2 Trukmė 3 

mėn. 

EFST.13. Ekonomika, finansai, 

ekonometrija, finansų 

matematika, politinė 

ekonomika. 

Lietuvos ekonomikos augimas ir technologinė pažanga. 

Praktikos uždaviniai:  
prisidėti prie skyriuje atliekamos analizės apie Lietuvos ekonominį augimą ir 

technologinę pažangą: 

 atlikti literatūros analizę; 

 atlikti kitų šalių patirties, susijusios su minėta problematika, apžvalgą; 

 atlikti duomenų analizę, kurios tikslas yra įvertinti esamą situaciją ir galimus 

ateities scenarijus; 

 dalyvauti skyriaus diskusijose ir dalintis įžvalgomis nurodyta praktikos tema. 

1 Trukmė 3 

mėn. 

EFST.14. Ekonomika, finansai, 

ekonometrija, finansų 

matematika, politinė 

ekonomika. 

Įvairių Lietuvos ekonomikos temų duomenų analizė ir vizualizacija. 

Praktikos uždaviniai:  

 prisidėti prie ekonominių duomenų rinkimo ir tvarkymo; 

 kurti duomenų vizualizacijos įrankius naudojant Power BI; 

 prisidėti prie skyriuje atliekamos analizės įvairiomis Lietuvos ekonomikos 

temomis; 

 aktyviai dalyvauti skyriaus diskusijose ir prisidėti savo įžvalgomis analizuojant 

Lietuvos ir pasaulio ekonomikos tendencijas. 

1 Trukmė 2-3 

mėn. 

EFST.15. Ekonomika, finansai, 

ekonometrija, finansų 

matematika, politinė 

Lietuvos regionų demografijos ir infrastruktūros ekonominė analizė. 

Praktikos uždaviniai:  

 prisidėti prie skyriuje atliekamos analizės apie Lietuvos regionų ekonominį 

1 Trukmė iki 

3 mėn. 



ekonomika. vystymąsi: 

 atlikti literatūros analizę; 

 atlikti kitų šalių patirties, susijusios su minėta problematika, apžvalgą; 

 atlikti duomenų analizę, kurios tikslas yra įvertinti esamą situaciją ir galimus 

ateities scenarijus; 

 dalyvauti skyriaus diskusijose ir dalintis įžvalgomis nurodyta praktikos tema. 

EFST.16. Ekonomika, finansai, 

statistika, ekonometrija, 

politinė ekonomika, 

finansų ir draudimo 

matematika. 

Klimato kaitos iššūkiai Lietuvos ekonomikai. 

Praktikos uždaviniai:  

 susipažinti su įvairiais klimato kaitos poveikio kanalais ekonomikai; 

 atlikti literatūros apžvalgą; 

 atliktį pirminį analitinį įdirbį klimato kaitos įtakos Lietuvos ekonomikai 

analizėje; 

 aktyviai dalyvauti skyriaus diskusijose ir prisidėti savo įžvalgomis klimato 

kaitos tema; 

 susipažinti su kasdiene skyriaus veikla ir prisidėti prie kitų analitinių ir 

duomenų tvarkymo darbų. 

1 Trukmė iki 

3 mėn. 

EFST.17. Teisė Bankų krizių valdymas ir sprendimas. 

Praktikos uždaviniai:  

 susipažinti su žlungančių bankų pertvarkymo mechanizmu ir galimomis 

pertvarkymo priemonėmis; 

 parengti gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonės (angl. bail-in) įgyvendinimo 

dokumentą. Bail-in priemonės tikslas – banko nuostolius pirmiausia padengti 

akcininkių ir kreditorių sąskaita ir atkurti banko galimybes toliau veikti, 

suformuojant naują nuosavą kapitalą. Bendrai pertvarkymo valdybai priėmus 

sprendimą dėl banko pertvarkymo, taikant bail-in, nacionalinė pertvarkymo 

institucija (Lietuvos atveju tai Lietuvos bankas) turi įgyvendinti šią priemonę, 

atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus; 

 praktiškai prisidėti prie direktyvos nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę. 

1 Trukmė iki 

3 mėn. 

EFST.18. Quantitative Economics Labor Market Analysis using Administrative Micro-Data. 

Praktikos uždaviniai: 
The main tasks will be to (i) document the general dataset, (ii) clean the data 

accordingly to specific research questions, and (iii) perform preliminary 

descriptive analyses. 

2 Trukmė iki 

3 mėn. 

Praktika 

anglų kalba 

EFST.19. Macroeconomics, 

sociology, regional 

economics. 

What are the possible drivers of suicidal rates in European regions. Praktikos 

uždaviniai: 

 Literature review on drivers of suicides. Collecting regional data based on that 

1 Trukmė iki 

3 mėn. 

Praktika 



and data on introversion levels and quality of life indicators (including 

pollution and climate). Effects on long-term growth (difference w.r.t. homicides 

for example). 

anglų kalba 

EFST.20. International 

macroeconomics 

Assessing different types of effective exchange rates and different possible 

determinants. 

Praktikos uždaviniai: 

 Collecting data for different real and nominal weighted exchange rate measures 

in AEs and EMEs: different trade weighted (trade, only import, exports, double 

exports) and financially weighted. Collecting common and rate-specific 

determinants of each type of rate. 

1 Trukmė iki 

3 mėn. 

Praktika 

anglų kalba 

 

PRIEŽIŪROS TARNYBA  

Praktikos 

srities ID 
Studijų sritis Praktikos sritis 

Studentų 

skaičius 

Pastabos 

PT.1. Finansai, ekonomika, 

matematika 

Palūkanų normų pokyčio poveikis bankų nuosavo kapitalo ekonominei vertei. 

Praktikos uždaviniai:  

 susipažinti su pagrindiniais veiksniais, įtakojančiais palūkanų normos riziką, 

kylančią iš ne prekybos veiklos; 

 parengti Excel modelį, skirtą vertinti bankų nuosavo kapitalo jautrumui 

palūkanų normų pokyčiams. 

1 Trukmė iki 

3 mėn. 

PT.2. Finansai, ekonomika, teisė Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų priežiūra. 

Praktikos uždaviniai: 

 prisidėti prie Fintech įmonių licencijavimo proceso;  

 operacinių įvykių registravimas vidinėse sistemose; 

 veiklos perdavimo tretiesiems asmenims sutarčių kontrolė; 

 pagalba skyriaus darbuotojams kituose procesuose. 

1 Trukmė iki 

3 mėn. 

 

RINKOS INFRASTRUKTŪROS DEPARTAMENTAS 

Praktikos  

srities ID 
Studijų sritis Praktikos sritis 

Studentų 

skaičius 

Pastabos 

RID.1. IT mokslai Lietuvos banko mokėjimo sistemų esamų iššūkių analizė ir priemonės sukūrimas 

jų koordinavimui. Proceso robotizavimas. 

Praktikos uždaviniai:  

 išanalizuoti Mokėjimo sistemų administravimo Lietuvos banke pranešimų 

siuntimo procesą; 

2 Trukmė iki 

3 mėn. 



 robotizuoti klientų pranešimų siuntimą su IUPATH programa. 

RID.2. Ekonomika, vadyba Mokėjimų sistemos CENTROlink dokumentacijos susisteminimas ir informacinio 

gido paruošimas. 

Praktikos uždaviniai:  

 susisteminti mokėjimų sistemos CENTORlink dokumentaciją; 

 parengti informacinį gidą naujiems sistemos dalyviams. 

1 Trukmė iki 

3 mėn. 

 

GRYNŲJŲ PINIGŲ DEPARTAMENTAS 

Praktikos 

srities ID 
Studijų sritis Praktikos sritis 

Studentų 

skaičius 

Pastabos 

GPD.1. Ekonomika, vadyba, 

politikos mokslai, teisė 

Grynųjų pinigų ciklo efektyvinimas. 

Praktikos uždaviniai:  

 dalyvavimas Europos Centrinio Banko koordinuojamame grynųjų pinigų 

prieinamumo įvertinimo metodikos rengime; 

 dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant grynųjų pinigų valdymą ir naudojimą 

gerinančius projektus.  

1 Trukmė iki 

3 mėn. 

GPD.2. Teisė Grynųjų pinigų ciklo efektyvinimas. 

Praktikos uždaviniai:  

 dalyvavimas tobulinant praktinius ir teisinius darbo su grynaisiais pinigais ir 

kitomis vertybėmis Lietuvos banke aspektus; 

 dalyvavimas sprendžiant praktinius grynųjų pinigų tvarkytojų priežiūrą 

reglamentuojančių teisės aktų taikymo klausimus ir tobulinant šią priežiūrą 

reglamentuojančius Lietuvos banko teisės aktus.  

1 Trukmė iki 

3 mėn. 

 

KOMUNIKACIJOS DEPARTAMENTAS 

Praktikos 

srities ID 
Studijų sritis Praktikos sritis 

Studentų 

skaičius 

Pastabos 

KMD.1. Vadyba, informologija, 

komunikacija, žurnalistika 

Komunikacija ir/arba informacinės technologijos. 

Praktikos uždaviniai:  

 darbas su Lietuvos banko interneto svetainės turiniu. 

 darbas su Lietuvos banko socialiniais tinklais.   

 darbas su Lietuvos banko prekės ženklu ir firminio stiliaus vadovu.  

 darbas su Lietuvos banko leidžiamų kolekcinių ir proginių monetų 

komunikacija.   

 aktyvus dalyvavimas Lietuvos banko Komunikacijos departamento Viešųjų 

ryšių skyriaus veikloje.   

2 Trukmė 2 

mėn. 



KMD.2. Komunikacija, istorija Įvairialypė Pinigų muziejaus veikla. 

Praktikos uždaviniai:  

 naujai gaunamų eksponatų apskaita;  

 eksponatų įvedimas į LIMIS duomenų bazę; 

 eksponatų skaitmeninimas ir katalogavimas; 

 bendravimas su lankytojais (lietuvių ir užsienio kalbomis), pagalba muziejuje 

ir Lietuvos banke vystančių renginių metu; 

 ekskursijų vedimas skirtingoms amžiaus grupėms; 

 darbas su muziejaus socialiniais tinklais ir interneto svetaine; 

 naujų interaktyvių produktų kūrimas lankytojams. 

1 Trukmė 2 

mėn. 

 

TARPTAUTINIŲ RYŠIŲ DEPARTAMENTAS 

Praktikos 

srities ID 
Studijų sritis Praktikos sritis 

Studentų 

skaičius 

Pastabos 

TRD1. Socialiniai mokslai Aukšto lygio Centrinių bankų dvišalis ir daugiašalis bendradarbiavimas: protokolo 

svarba organizuojant tarptautinius renginius. 

Praktikos uždaviniai:  

 dalyvauti organizuojant ir įgyvendinant dvišalius susitikimus tarp Centrinių 

bankų vadovų; 

 prisidėti prie tarptautinių renginių planavimo, organizavimo ir įgyvendinimo; 

 rengti oficialių protokolinių laiškų projektus.   

1 Trukmė iki 

3 mėn. 

 

PERSONALO SKYRIUS 

Praktikos 

srities ID 
Studijų sritis Praktikos sritis 

Studentų 

skaičius 

Pastabos 

PRS.1. Psichologija, personalo 

valdymas, verslo vadyba, 

socialiniai mokslai 

Personalo valdymas. 

Praktikos uždaviniai:  

 susipažinti su Lietuvos banko personalo valdymu; 

 susipažinti su Lietuvos banko veiklos vertinimo ir darbuotojų ugdymo 

procesais; 

 atlikti kiekybinį tyrimą apie veiklos vertinimo proceso kokybę pagal numatytus 

kriterijus, išanalizuoti gautus duomenis bei pateikti išvadas; 

 iš surinktos informacijos susisteminti Lietuvos banko tarnautojų ugdymo 

poreikius, juos apibendrinti ir numatyti galimas centralzuotas ugdymo kryptis, 

temas ir būdus. 

 prisidėti prie kitos rūpimos Personalo valdymo veiklos. 

1 Trukmė iki 

3 mėn. 



TYRIMŲ CENTRAS 

Praktikos 

srities ID 
Studijų sritis Praktikos sritis 

Studentų 

skaičius 

Pastabos 

TC.1. Ekonomika ir ekonometrija Struktūrinių reformų poveikis firmų elgsenai, panaudojant mikro-lygio 

(COMPNET) duomenis, juos jungiant su makro duomenimis bei darbo rinkos, 

gėrybių rinkos ir kitomis reformomis. 

1 Trukmė iki 

3 mėn. 

TC.2. Economics Investigation of US Oil and Gas sector since the Shale Oil Boom. With possible 

comparison to European Oil producing countries. 

Praktikos uždaviniai:  

 collecting data using publically available data; 

 providing an overview of existing literature on the topic; 

 analyzing and presenting data into a short report. 

1 Trukmė 2 

mėn. 

Praktika 

anglų kalba 

 

TEISĖS SKYRIUS 

Praktikos 

srities ID 
Studijų sritis Praktikos sritis 

Studentų 

skaičius 

Pastabos 

TS.1. Teisė Juriskonsulto asistentas 

Praktikos uždaviniai:  

 susipažinti su centrinio banko vykdoma veikla, struktūra ir paskirtimi; 

 susipažinti su Lietuvos banko ir prižiūrimų finansų rinkos dalyvių veiklą 

reglamentuojančiais teisės aktais, juos pritaikyti, kiek tai bus susiję su 

konkrečiomis praktikos metu atliekamomis užduotimis; 

 teikti pagalbą juriskonsultui atliekant kasdienes užduotis dalyvaujant 

vidiniuose ar išoriniuose susitikimuose, kiek dalyvavimas tokiuose 

susitikimuose bus įmanomas; 

 teikti pagalbą juriskonsultui nagrinėjant užsienio šalių reguliavimo praktiką ir 

teismų praktiką; 

 teikti pagalbą juriskonsultui rengiant atsakymų vidaus ir išorės interesantams 

projektus. 

1 Trukmė iki 

3 mėn. 

 

CV (gyvenimo aprašymus) bei motyvacinius laiškus prašome siųsti el. paštu karjera@lb.lt iki 2020 m. sausio 20 d. Laiške prašome nurodyti: 

 struktūrinį padalinį ir Jus dominančios praktikos temą; 

 tikslus, kurių ketinate siekti praktikos Lietuvos banke metu; 

 praktikos laikotarpį. 

Prašome pasirinkti ne daugiau kaip 3 praktikos sritis. 

Informuosime tik atrinktus kandidatus. Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi išskirtinai tik šios atrankos vykdymo pagrindu. 

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis: Rasa Paulaitytė-Latvėnė, tel. (8 5) 268 0055. 

mailto:karjera@lb.lt

