
STUDENTŲ PRAKTIKA 2019 M. 

 

Lietuvos bankas 2019 m. studentams siūlo atlikti praktiką šiuose struktūriniuose padaliniuose: 

 

BANKININKYSTĖS TARNYBA 

Praktikos 

srities ID 
Studijų sritis Praktikos sritis 

Studentų 

skaičius 

Pastabos 

BT.1. Matematika, Ekonomika, 

Bankininkystė, Finansiniai 

skaičiavimai 

Investicijų valdymas, finansų rinkos, finansiniai instrumentai. 

Praktikos uždaviniai:  

 rinkos duomenų analizė;  

 investicinių alternatyvų vertinimas; 

 investicijų portfelio konstravimas. 

1-4 Trukmė 1-2 mėn. 

BT.2. Ekonomika, finansai, 

bankininkystė, matematika, 

IT. 

Lietuvos banko mokėjimo sistemų esamų iššūkių analizė ir 

priemonės sukūrimas jų koordinavimui. 

Praktikos uždaviniai:  

 susipažinti su Mokėjimo sistemų administravimu Lietuvos banke; 

 susipažinti ir tvarkyti duomenis, skirtus mokėjimo sistemų 

tobulinimui. 

 susipažinti ir tvarkyti duomenis, skirtus klientų aptarnavimo 

kokybės gerinimui. 

1 Trukmė 1-2 mėn. 

BT.3. Ekonomika, finansai, 

bankininkystė, matematika, 

IT. 

Lietuvos banko mokėjimo sistemų stebėjimas ir incidentų 

koordinavimas. 

Praktikos uždaviniai:  

 susipažinti ir išmokti administruoti Mokėjimo sistemas Lietuvos 

banke; 

 susipažinti ir tvarkyti duomenis, skirtus mokėjimo sistemų 

tobulinimui. 

1 Trukmė 1-2 mėn. 

BT.4. 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 

1 Trukmė iki 3 mėn. 



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.  

BT.5. Matematika, Ekonometrija, 

Ekonomika, Finansai. 

Kiekybiniai modeliai kredito rizikos limitams nustatyti. 

Praktikos uždaviniai:  

 susipažinti su Lietuvos banko finansinio turto valdymu; 

 susipažinti su Lietuvos banko finansinio turto rizikos valdymu;  

 apžvelgti kiekybinius modelius kredito rizikos limitams nustatyti; 

 įgyvendinti pasirinktą modelį. 

1 Trukmė iki 3 mėn. 

 

EKONOMIKOS IR FINANSINIO STABILUMO TARNYBA 

Praktikos 

srities ID 
Studijų sritis Praktikos sritis 

Studentų 

skaičius 

Pastabos 

EFST.1. Ekonomika / 

ekonometrija / statistika / 

matematika 

Struktūrinės rizikos Lietuvoje stebėsenos įrankio sukūrimas. 

Praktikos uždaviniai:  

 remiantis Lietuvos banko, Europos Centrinio Banko, Tarptautinio 

valiutos fondo ir kitų institucijų patirtimi, nustatyti struktūrinės 

sisteminės rizikos stebėsenai reikalingus rodiklius, aprašyti jų 

skaičiavimo metodiką; 

 apskaičiuoti stebėsenai reikalingus trūkstamus rodiklius; 

 parengti stebėsenos įrankį: paveikslų ir lentelių rinkinį, rodiklių 

„karščio žemėlapį“ (angl. heatmap); 

 automatizuoti įrankio atnaujinimą. 

1 Trukmė 3-4 mėn. 

EFST.2. Ekonomika/Ekonometrija/

Matematika 

Gyvenamojo būsto pasiūlos ir paklausos modelio vertinimas. 

Praktikos uždaviniai: 

 remiantis literatūra sudaryti ir ekonometriniais metodais įvertinti 

būsto pasiūlos ir paklausos (ne-) pusiausvyros modelį; 

 remiantis modeliu kiekybiškai paaiškinti, kokie veiksniai istoriškai 

veikė rinkos pasiūlą ir paklausą, įvertinti neatitikimą tarp 

paklausos ir pasiūlos; 

1 Trukmė 3-4 mėn. 



 automatizuoto įrankio sukūrimas. 

EFST.3. Ekonomika/Ekonometrija/

Matematika 

Skandinavijos rizikų išsipildymo poveikio Lietuvai vertinimas. 

Praktikos uždaviniai: 

 remiantis literatūra sudaryti ir ekonometriniais metodais įvertinti 

laiko eilučių modelį, kuriame būtų įmanoma nustatyti 

Skandinavijos kintamųjų poveikį Lietuvos ekonomikai; 

 priėmus prielaidas apie galimus pokyčius Skandinavijoje, sudaryti 

scenarijų ir, remiantis modeliu, kvantifikuoti jo poveikį Lietuvai; 

 automatizuoto įrankio sukūrimas. 

1 Trukmė 3-4 mėn. 

EFST.4. Ekonomika, finansai, 

ekonometrija, finansų 

matematika. 

Ekonominė konvergencija ir vidutinių pajamų spąstų grėsmė 

Lietuvoje. 

Praktikos uždaviniai: 

 prisidėti prie skyriuje atliekamos analizės apie ekonominę 

konvergenciją ir vidutinių pajamų spąstų grėsmę Lietuvoje: 

- atlikti kitų šalių patirties, susijusios su minėta problematika, 

apžvalgą; 

- atlikti duomenų analizę, kurios tikslas yra įvertinti esamą 

situaciją ir tendencijas ekonominės konvergencijos ir vidutinių 

pajamų spąstų kontekste; 

- dalyvauti skyriaus diskusijose ir dalintis įžvalgomis nurodyta 

praktikos tema. 

1 Trukmė 3-4 mėn. 

EFST.5. Ekonomika, finansai, 

statistika 

Lietuvos regionų ekonominių skirtumų analizė. 

Praktikos uždaviniai: 

 literatūros apžvalga; 

 atliktį pirminį analitinį įdirbį regionų ekonominių skirtumų 

analizės srityje. 

1 Trukmė 2-3 mėn. 

EFST.6. 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: „Pinigų ir makroprudencinės politikos sąveika“); 

 duomenų bazės tobulinimas ir papildomų su pinigų politika 

susijusių užduočių atlikimas. 

1 Trukmė 3 mėn. 



EFST.7. Ekonomika, finansai, 

ekonometrija, statistika. 

 

Neapibrėžtumo poveikis (makro) ekonomikai. 

Praktikos uždaviniai:  

 statistinių duomenų analizė; 

 ekonominių ir ekonometrinių žinių plėtimas. 

1 Trukmė 2-3 mėn. 

EFST.8. Ekonomika, finansai, 

ekonometrija, statistika. 

Firmų produktyvumo ir finansinių apribojimų analizė 

multidimensiniuose firmų lygio duomenyse. 

Praktikos uždaviniai:  

 literatūros apžvalga; 

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

replikavimas; 

 hipotezių testavimas duomenyse. 

1 Trukmė 3-5 mėn. 

EFST.9. Ekonomika, finansai, 

ekonometrija, statistika. 

Kainų analizė Lietuvoje. 

Praktikos uždaviniai: 

 mikro duomenų parengimas Euro įtakos kainoms Lietuvoje 

analizei R arba Matlab kalba; 

 mikro duomenų parengimas kainų variacijos Lietuvoje analizei R 

arba Matlab kalba. 

1 Trukmė 2-3 mėn. 

EFST.10. Ekonomika / 

ekonometrija / 

matematika 

Duomenų automatizavimo iš Lietuvos statistikos departamento 

įrankio sukūrimas. 

Praktikos uždaviniai: 
automatizuoti įmonių sektoriaus finansinės atskaitomybės duomenų 

parsisiuntimą (pagal atskiras ūkio šakas). 

1 Trukmė 2-3 mėn. 

EFST.11. Teisė Bankų pertvarkymo priemonių įgyvendinimo Lietuvoje teisiniai 

aspektai. 

Praktikos uždaviniai: 

 išanalizuoti ir pateikti savo įžvalgas dėl kitų valstybių praktikos, 

taikant banko pertvarkymo priemonę – gelbėjimo privačiomis 

lėšomis priemonę (angl. bail-in). Šios priemonės tikslas – banko 

nuostolius pirmiausia padengti akcininkių ir kreditorių sąskaita ir 

atkurti banko galimybes toliau veikti, suformuojant naują nuosavą 

kapitalą; 

 išanalizuoti ir pateikti savo įžvalgas dėl teisinių kliūčių šalinimo, 

įgyvendinat banko pertvarkymo priemonę – verslo perleidimas.  

 procedūrinių dokumentų projektų bankų pertvarkymui įgyvendinti 

rengimas. 

1 Trukmė 2-3 mėn. 



EFST.12. Ekonomika RC duomenų, susijusių NT registru, analizė, NT paveikslų (naujų ir 

esamų) chartpacko kūrimas ir pritaikymas nuolatiniam naudojimui 

FSD reikmėms. 

Praktikos uždaviniai: 

 analizuoti NT registre esančius duomenis (kurie taps prieinami 

pasirašius sutartį su RC); 

 sukurti naujus rodiklius, skirstinius NT rinkos stebėsenai; 

 padaryti patogią duomenų atsisiuntimo ir atnaujinimo formą; 

 padaryti grafikų chartpacką nuolatiniam naudojimui; 

 pagalba visose su NT duomenų tvarkymu/paieška susijusiose 

srityse. 

1 Trukmė 2-3 mėn. 

 

ORGANIZACIJOS TARNYBA INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ DEPARTAMENTAS 

Praktikos 

srities ID 
Studijų sritis Praktikos sritis 

Studentų 

skaičius 

Pastabos 

ITD.1. Informacinės technologijos, 

kompiuterių inžinerija, 

informacinių sistemų 

diegimas ir priežiūra ir pan. 

specializacija 

Kompiuterinių darbo vietų paruošimas ir priežiūra. 

Praktikos uždaviniai:  

 Windows operacinės sistemos diegimas diskų atvaizdų klonavimo 

metodu; 

 kompiuterio konfigūravimas darbui Windows domene; 

 kompiuterio sertifikato ir tinklo konfigūravimas; 

 nešiojamųjų kompiuterių disko šifravimas; 

 standartinės programinės įrangos diegimas. 

3 Trukmė 1-3 mėn. 

 

GRYNŲJŲ PINIGŲ DEPARTAMENTAS 

Praktikos 

srities ID 
Studijų sritis Praktikos sritis 

Studentų 

skaičius 

Pastabos 

GPD.1. Vadyba, ekonomika, 

socialinės pakraipos 

mokslai 

Kolekcinių monetų rinkodara. 

Praktikos uždaviniai:  

 paruošti kolekcinių monetų pardavimų skatinimo planą; 

 įgyvendinti kolekcinių monetų rinkodaros priemones; 

 pagal poreikį dalyvauti kituose Europos Centrinio Banko arba 

Lietuvos banko grynųjų pinigų srities tyrimuose, rinkti duomenis 

bei juos analizuoti.  

1 Trukmė iki 4 mėn. 

 



VIDAUS AUDITO SKYRIUS 

Praktikos 

srities ID 
Studijų sritis Praktikos sritis 

Studentų 

skaičius 

Pastabos 

VAS.1. Ekonomika, verslo vadyba, 

teisė 

Dalyvavimas praktikos metu atliekamame vidaus audite (asistavimas 

auditoriui). 

Praktikos uždaviniai:  

 supratimo formavimas, kas yra vidaus auditas ir kokia jo nauda 

organizacijoje; 

 susipažinti su tarptautiniais vidaus audito standartais, LB ir ECB 

vidaus audito veikla; 

 susipažinti su LB veiklą reglamentuojančiais vidaus dokumentais, 

kiek tai bus susiję su konkrečiu praktikos metu skyriuje atliekamu 

auditu; 

 susipažinti su vidaus audito organizavimu ir atlikimo procesu LB; 

 pagalba renkant audito įrodymus, naudojantis įvairiais 

informacijos šaltiniais (pokalbiai, dokumentai, interneto teikiama 

informacija, anketos ir pan.);  

 pagalba auditoriui, analizuojant ir grupuojant surinktą 

informaciją, pateikiant ją audituojamiesiems; 

 pagalba auditoriui, ieškant gerosios praktikos pavyzdžių, tuo metu 

skyriuje atliekamo audito tema. 

1 Trukmė 1-2 mėn. 

 

PERSONALO SKYRIUS 

Praktikos 

srities ID 
Studijų sritis Praktikos sritis 

Studentų 

skaičius 

Pastabos 

PRS.1. Verslo vadyba, socialiniai 

mokslai 

Personalo valdymas. 

Praktikos uždaviniai:  

 supratimo formavimas kas yra personalo valdymas; 

 supratimo formavimas kas yra darbuotojų veiklos vertinimo 

procesas; 

 supratimo formavimas kaip sudaromas įmonės mokymų planas, 

kaip formuojamos ugdymo kryptys priklausomai nuo 

darbuotojams keliamų tikslų; 

 susipažinti su Lietuvos banko personalo politika ir kitais 

personalo valdymą reglamentuojančiais vidiniais teisės aktais; 

1 Trukmė 2-3 mėn. 



 pagalba apdorojant ir analizuojant duomenis gautus iš veiklos 

vertinimo proceso; 

 pagalba ieškant naujų ugdymo metodų, priemonių, jų 

įgyvendinimas; 

 pagalba organizuojant LB vidinius mokymus. 

 

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 2-4 mėn. 

 

VEIKLOS VALDYMO SKYRIUS 

Praktikos 

srities ID 
Studijų sritis Praktikos sritis 

Studentų 

skaičius 

Pastabos 

VVS.1. Ekonomikos, 

ekonometrijos, 

matematikos arba 

statistikos, IT mokslai 

Veiklos rodiklių rinkimas, sisteminimas, analizė.  

Praktikos uždaviniai:  

 prisidėti prie skyriaus veiklos analitinio darbo patirtimi, 

formuojant duomenų rinkinius, identifikuojant metrikas, 

suformuojant skaičiuokles, leidžiančias apskaičiuoti kiekybinius 

ir kokybinius veiklos rodiklius; 

 pasidalinti patirtimi atvaizduojant duomenis grafikais, lentelėmis, 

1-2 Trukmė 3-6 mėn. 



infografika; 

 remiantis procesų rodikliais ir procesų eigos aprašymais bei kita iš 

sistemų gaunama informacija, identifikuoti metrikas, kurios gali 

būti naudojamos veiklos produktyvumo rodikliams apskaičiuoti; 

 nustatyti ir aprašyti galimus veiklos rodiklius, parengti jų 

skaičiavimo modelius (excel formatu), kad būtų galimybė 

duomenis atvaizduoti grafikais ir/ar lentelėmis; 

 prisidėti prie Veiklos valdymo sistemos duomenų bazių, įrankių 

kūrimo ir diegimo, dirbant su vidaus ir išorės klientais. 

VVS.2. Vadyba, administravimas Darbuotojų sauga ir sveikata. 

Praktikos uždaviniai:  

 prisidėti prie darbuotojų saugos ir sveikatos reglamentuojančių 

teisės aktų įgyvendinimo kontrolės;  

 aprašyti ir parengti Tarnautojų saugos ir sveikatos valdymo 

procesą; 

 prisidėti prie darbų saugos ir sveikatos veiklos gerinimo, diegiant 

prevencines priemones bei teikiant pasiūlymus. 

1 Trukmė 3-6 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 2-6 mėn. 

TC.2. Ekonomika ir ekonometrija Aukštųjų technologijų svarba Lietuvos užsienio prekyboje. Tyrimas 

analizuoja technologijų intensyvumo pasiskirstymą pagal Lietuvos 

užsienio prekybos partnerius ir industrijas bei trendus, naudojant 

Eurostat ir OECD duomenis. 

1 Trukmė 2-6 mėn. 

TC.3. Ekonomika ir ekonometrija Collecting and aggregating M&A data. 

The project would consist of collecting data on US mergers from 

Bloomberg and matching it to data on the target firm and acquiring 

firm (which may also need to be collected from Bloomberg). The 

data will then need to be aggregated across various dimensions to 

build a picture of US M&A activity over the business cycle. 

1 Trukmė 2-6 mėn. 

Praktika anglų kalba 

TC.4. Ekonomika ir ekonometrija Impact of the legislations implemented of the Lithuanian 1 Trukmė 2-6 mėn. 



government/parliament on economic growth as well as inequality 

within Lithuania. 

Coding the information by going through legislation which can be 

further used to document the impact of these economic policies. 

Praktika anglų kalba 

 

 

CV (gyvenimo aprašymus) bei motyvacinius laiškus prašome siųsti el. paštu karjera@lb.lt iki 2018 m. gruodžio 2 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

