
STUDENTŲ PRAKTIKA 2021 M. 

 

Lietuvos bankas 2021 m. siūlo atlikti praktiką III-IV kurso bakalauro arba magistro studijų programų studentams šiuose struktūriniuose padaliniuose: 

 

BANKININKYSTĖS TARNYBA 

Prakti

kos 

srities 

ID 

Studijų sritis Praktikos sritis 

 

Reikalavimai praktikantams Studentų 

skaičius 

Pastabos 

BT.1. Ekonomika, 

Tarptautinė 

ekonomika, 

Finansai, 

Bankininkystė, 

Viešieji finansai, 

Matematika, 

Ekonometrija. 

Investicijų portfelio valdymas ir rizikos valdymas.  

Praktikos uždaviniai:  

 susipažinti su užsienio atsargų valdymo 

specifika; 

 suteikti teorinių ir praktinių žinių kaip 

formuojamas investicijų portfelis; 

 sužinoti finansų rinkas veikiančius veiksnius, 

išmokti atpažinti kurie veiksniai įtakojo aktyvų 

klasių pokyčius; 

 suprasti informacijos ir naujienų srauto  galimą 

poveikį tiek ekonomikai, tiek finansų rinkoms; 

 susipažinti su pagrindiniais pinigų politikos 

veikimo principais ir rizikos vertinimu; 

 susipažinti su finansinės rizikos vertinimo ir 

valdymo sąranga, matematiniais modeliais, kurių 

pagrindu vertinama rizika, jų panaudojimu 

skirtingų aktyvų klasių grąžos lūkesčiams 

vertinti. 

 tikimės, kad praktikantas bus 

bent iš dalies susipažinęs su 

finansų rinkoje 

cirkuliuojančiais vertybiniais 

popieriais, jų pagrindinėmis 

charakteristikomis;  

 turės žinių apie valiutų rinkas; 

 bus susipažinęs su 

pagrindiniais ekonominiais 

rodikliais;  

 turės puikias matematikos ir 

ekonometrijos žinias 

(privalumas); 

 turės darbo su R-project, 

Matlab, Sage/Python įgūdžius 

(privalumas). 

 

6 Trukmė 3 mėn. 

 

Esant pageidavimui, LB 

tarnautojai praktikos metu 

gali pasiūlyti temą ir 

konsultuoti rašant bakalauro 

darbą finansų matematikos, 

finansų ir bankininkystės 

srityse. 

BT.2. 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 Eurosistemos turto pirkimo 

 noras gilinti žinias apie finansų 

rinkas, suprasti Eurosistemos 

pinigų politikos poveikį 

finansų rinkoms, sužinoti apie 

turto pirkimo programų 

įgyvendinimą Lietuvoje ir 

programų poveikį Lietuvos 

ekonomikai; 

 įsitraukimas į diskusijas su 

kolegomis apie pagrindines 

2 Trukmė 3 mėn. 



programų įgyvendinimą Lietuvoje; 

 dalyvauti rengiant medžiagą ECB Rinkos 

operacijų komiteto posėdžiams. 

finansų rinkų temas; 

 analitiniai gebėjimai rengiant 

finansų rinkų apžvalgas, 

medžiagą ECB Rinkos 

operacijų komiteto 

posėdžiams; 

 geri darbo MS Excel įgūdžiai; 

 darbo įgūdžiai dirbant Tableau, 

Power BI analitinėmis 

programomis būtų privalumas. 

 

EKONOMIKOS IR FINANSINIO STABILUMO TARNYBA 

Prakti

kos 

srities 

ID 

Studijų sritis Praktikos sritis 

 

Reikalavimai praktikantams Studentų 

skaičius 

Pastabos 

EFST.1

. 

Ekonomika, 

Bankininkystė, 

Finansai 

Makroprudencinės politikos priemonių taikymas Covid-

19 pandemijos padariniams sušvelninti Lietuvoje ir 

pasaulyje: priemonių pasirinkimas, taikymas ir poveikis. 

Praktikos uždaviniai:  

 Surinkti informaciją apie makroprudencinių 

priemonių taikymą Covid-19 pandemijos 

padariniams sušvelninti ES ir OECD šalyse. 

 Išanalizuoti, kokios priemonės ir kodėl buvo 

pasirinktos atskirose šalyse bei apžvelgti jų 

poveikį kreditavimui, ekonomikai ir finansiniam 

stabilumui. 

 Parengti apžvalgą ir pristatyti kolegoms. 

 geras ekonomikos žinių lygis; 

 puikus anglų kalbos 

mokėjimas; 

 puikūs darbo su Microsoft 

Office programomis (Excel, 

Word, Power Point) įgūdžiai; 

 asakingumas, kruopštumas, 

domėjimasis bankų veikla, 

centrinių bankų veikla 

finansinio stabilumo srityje. 

 

1 Trukmė 3 mėn. 

EFST.2

. 

Ekonomika, 

Bankininkystė, 

Finansai 

Makroprudencinės politikos vaidmuo kovoje su klimato 

kaita. 

Praktikos uždaviniai: 

 Surinkti informaciją apie vykstančias diskusijas 

ir ES bei OECD šalių patirtį, kaip 

makroprudencinės politikos priemonės galėtų 

būti taikomos kovoje su klimato kaita. 

 Remiantis literatūra, apžvelgti tokio 

makroprudencinių priemonių taikymo galimą 

 geras ekonomikos žinių lygis; 

 puikus anglų kalbos 

mokėjimas; 

 puikūs darbo su Microsoft 

Office programomis (Excel, 

Word, Power Point) įgūdžiai; 

 asakingumas, kruopštumas, 

domėjimasis bankų veikla, 

centrinių bankų veikla 

1 Trukmė 3 mėn. 



naudą ir trūkumus bei naujų, būtent kovai su 

klimato kaita skirtų, makroprudencinės politikos 

priemonių kūrimo ir taikymo galimybes.  

 Parengti apžvalgą ir pristatyti kolegoms. 

finansinio stabilumo srityje. 

 

EFST.3

. 

Ekonometrija, 

duomenų 

mokslas, 

statistika, 

matematika, 

ekonomika. 

Pensijų, draudimo fondų bei kolektyvinio investavimo 

subjektų (KIS) duomenų analizė. 

Praktikos uždaviniai: 

 Naudojantis statistiniais metodais, sukelti 

duomenis iš įvairių šaltinių į vieną failą laiko 

eilučių forma 

 Sukurti R arba Phyton kodą duomenų 

atnaujinimui ir analizei 

 Parengti pensijų, draudimo fondų ir KIS analizę, 

jo įžvalgas pristatyti FSD MAS skyriaus 

kolegoms 

 savarankiškumas; 

 analitinis mąstymas; 

 gebėjimas analizuoti ir 

apdoroti duomenis duomenų 

analizės paketais (R, Phyton). 

1 Trukmė 3 mėn. 

 

Pasirašomas 

konfidencialumo 

susitarimas, nes bus 

analizuojami nevieši 

duomenys. 

EFST.4

. 

Ekonomika, 

ekonometrija, 

statistika, 

matematika 

Komercinio NT tendencijos Lietuvoje. 

Praktikos uždaviniai: 

 Surinkti ir susisteminti privačių duomenų teikėjų 

viešai pateikiamą informaciją apie komercinį 

NT Lietuvoje 

 Perengti analitinį komentarą apie komercinio 

NT Lietuvoje tendencijas 

 Parengti įžvalgų pristatymą LB FSD kolegoms 

 savarankiškumas; 

 analitinis mąstymas; 

 gebėjimas analizuoti ir 

apdoroti duomenis duomenų 

analizės paketais (R, Phyton). 

1 Trukmė 3 mėn. 

EFST.5

. 

Teisė Asmens duomenų apsauga bankų pertvarkymo srityje. 

Praktikos uždaviniai: 

 Susipažinti su žlungančių bankų pertvarkymo 

mechanizmu ir galimomis pertvarkymo 

priemonėmis; 

 Sudaryti asmens duomenų, kurie yra šiuo metu 

naudojami Bankų pertvarkymo skyriaus veikloje 

ir bus gaunami žlungant įstaigai, sąrašą; 

 Parengti teisės akto projektą identifikuotiems 

asmens duomenims tvarkyti; 

 Įsitraukti į teisės taikymo klausimų sprendimą, 

kurie kils praktikos metu. Sritis yra besivystanti, 

tai tokių klausimų bus tikrai ne vienas. 

 turite žinių asmens duomenų 

apsaugos srityje; 

 norite susipažinti bankų veikla 

ir jų reguliavimu; 

 iniciatyvumas ir atsakingumas. 

 

1 Trukmė 3 mėn. 



EFST.6

. 

Ekonomika, 

ekonometrija, 

duomenų 

mokslas, 

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 

 Pristatyti darbo rezultatus ir parengti aktualųjį 

komentarą. 

 turite regresinės analizės žinių 

ir praktinių įgūdžių; 

 turite darbo įgūdžių su R ir 

Excel programine įranga; 

 sugebate ir norite 

savarankiškai dirbti ir tobulėti. 

1 Trukmė 3 mėn. 

EFST.7

. 

Ekonometrija, 

duomenų 

mokslas, 

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 

 turite gerų darbo įgūdžių su R 

arba Python programine 

įranga. 

 sugebate ir norite 

savarankiškai dirbti ir tobulėti. 

1 Trukmė 3 mėn. 

EFST.8

. 

Ekonomika, 

ekonometrija, 

duomenų 

mokslas, 

statistika, 

matematika 

ES finansavimo poveikio įmonės finansinei būklei 

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. 

 turite darbo įgūdžių su R ir 

Excel programine įranga, 

regresinės analizės žinių ir 

praktinių įgūdžių; 

 sugebate ir norite 

savarankiškai dirbti ir tobulėti. 

1 Trukmė 3 mėn. 

EFST.9

. 

Ekonomika, 

finansai, 

bankininkystė, 

ekonometrija, 

statistika. 

Finansinio streso indekso Lietuvai kūrimas. 

Praktikos uždaviniai: 

 Remiantis parengta metodologija, apskaičiuoti 

aukšto dažnio finansinio streso indeksą Lietuvai. 

 Parengti automatizuotą įrankį. 

 turite gerų darbo įgūdžių su R 

programine įranga; 

 sugebate ir norite 

savarankiškai dirbti ir tobulėti. 

1 Trukmė 3 mėn. 



 Pristatyti darbo rezultatus ir parengti aktualųjį 

komentarą. 

 

FINANSŲ RINKOS PRIEŽIŪROS TARNYBA  

Prakti

kos 

srities 

ID 

Studijų sritis Praktikos sritis 

 

Reikalavimai praktikantams Studentų 

skaičius 

Pastabos 

FRPT.1

. 

teisė (finansų 

teisė, verslo 

teisė ir pan.). 

FinTech (Mokėjimo) paslaugos. 

Praktikos uždaviniai:  

 Susipažinti, kaip mokėjimo paslaugų teikėjai 

(FinTech įmonės, bankai ir t.t.) vykdo veiklą, 

laikosi mokėjimo paslaugų teikimą 

reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų; 

 Nagrinėti vartotojų ir kitų asmenų skundus.. 

 civilinės, finansų teisės žinios; 

 gebėjimas analizuoti situacijas; 

 gebėjimas aiškiai dėstyti 

mintis žodžiu / raštu. 

 

2 Trukmė 3 mėn. 

 

GRYNŲJŲ PINIGŲ DEPARTAMENTAS 

Prakti

kos 

srities 

ID 

Studijų sritis Praktikos sritis 

 

Reikalavimai praktikantams 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.  

 iniciatyvumas; 

 analitinis mąstymas; 

 gebėjimas sklandžiai dėstyti 

mintis raštu ir žodžiu; 

 anglų kalbos mokėjimas. 

 

1 Trukmė 3 mėn. 

GPD.2. Teisė Lietuvos banko teikiamų paslaugų, susijusių su 

grynaisiais pinigais, teikimo ir su tuo susijusio asmens 

duomenų tvarkymo tobulinimas. 

Praktikos uždaviniai:  

 Dalyvavimas tobulinant asmens duomenų 

tvarkymo teikiant paslaugas Lietuvos banko 

klientams veiklą ir rengiant su tuo susijusius 

teisės aktų projektus; 

 iniciatyvumas; 

 analitinis mąstymas; 

 gebėjimas sklandžiai dėstyti 

mintis raštu ir žodžiu; 

 anglų kalbos mokėjimas. 

 

1 Trukmė iki 3 mėn. 



 Dalyvavimas tobulinant praktinius ir teisinius 

darbo su grynaisiais pinigais ir kitomis 

vertybėmis Lietuvos banke aspektus. 

 

 

 

CV (gyvenimo aprašymus) bei motyvacinius laiškus prašome siųsti el. paštu karjera@lb.lt iki 2021 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. 

 

mailto:karjera@lb.lt

