


• Įvertinti pinigų plovimo mastą ir su tuo susijusias rizikas 

nekilnojamo turto sektoriuje Lietuvoje;

• Geriau suprasti, kaip vykdoma pinigų plovimo prevencija 

NT sektoriuje Lietuvoje;

• Pateikti rekomendacijas už pinigų plovimo prevenciją NT 

sektoriuje atsakingoms teisėsaugos, stebėsenos 

institucijoms bei privataus sektoriaus atstovams.

Ko siekėme šiuo pratimu?



Ką padarėme?

• Atlikome anksčiau padarytų vertinimų, tyrimų analizę;

• Liepos-rugpjūčio mėn. atlikome 15 pusiau struktūruotų 

kokybinių giluminių interviu;

• Pateikėme 7 oficialias užklausas duomenims gauti 

(Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, Finansų 

ministerijai, Generalinei prokuratūrai, Nacionalinei 

teismų administracijai, Notarų rūmams, Valstybinei 

mokesčių inspekcijai, VĮ „Registrų centrui“).



• Nors ES direktyvas į Lietuvos teisę perkeliame vieni pirmųjų 

Europos Sąjungoje, ne visuomet aišku, kaip jos 

įgyvendinamos praktikoje;

• Sankcijos numatytos už pinigų plovimą, nors pakankamos, 

nėra pakankamai atgrasančios;

• Šiuo metu tikrasis pinigų plovimo mastas nekilnojamo turto 

sektoriuje Lietuvoje nėra žinomas;

• Nežinome, ar ir kokiu būdu užtikrinama veiksminga su 

finansinių paslaugų teikimu nesusijusių komercinių veiklų ir 

profesijų (angl. Designated Non-Financial Businesses and

Professions) atstovų priežiūra; 

Ką išgirdome?



• Visi tyrimo dalyviai teigė, jog su finansinių paslaugų teikimu 

nesusijusių komercinių veiklų ir profesijų atstovų 

pasirengimas vykdyti pinigų plovimo prevenciją nėra 

tinkamas (pvz. prastos žinios apie teisinį reguliavimą, 

gebėjimų atpažinti ir vertinti rizikas trūkumas); 

• Už pinigų plovimo prevenciją atsakingiems subjektams nėra 

prieinami ir/ar suteikiami įrankiai bei duomenys, reikalingi 

užtikrinti tinkamą pinigų plovimo prevenciją ir kovą su 

terorizmo finansavimu;

• Trūksta žmogiškųjų resursų priežiūros institucijose, 

atsakingose už pinigų plovimo prevenciją NT sektoriuje (pvz. 

FNTT);

Ką išgirdome?



• Trūksta duomenų apie grynųjų pinigų judėjimą, 

nepakankama jo kontrolė;

• Trūksta duomenų, leidžiančių vertinti pinigų plovimo mastą ir 

laiku pastebėti rizikas nekilnojamo turto sektoriuje Lietuvoje, 

(pvz. finansiniai srautai su didesnės rizikos šalimis; NT 

parduotas naudojant grynuosius pinigus);

• Tarp už pinigų plovimo prevenciją atsakingų subjektų 

bendradarbiavimas yra ribotas.

Ką išgirdome?



• Nusimatyti aiškius sėkmės rodiklius (skirtus FNTT ir 

kitiems subjektams) pinigų plovimo prevencijos NT 

sektoriuje, kurie yra pamatuojami, konkretūs ir realiai 

įgyvendinami; 

• Periodiškai atlikti vertinimą, siekiant geriau suprasti

pagrindines su pinigų plovimu susijusias rizikas NT

sektoriuje Lietuvoje ir įsivertinti savo pasirinktų veiklos

rodiklių sėkmę;

Rekomendacijos: FNTT



• Stiprinti su finansinių paslaugų teikimu nesusijusių komercinių veiklų 

ir profesijų atstovų žinias ir gebėjimus atpažinti su pinigų plovimu 

susijusias rizikas, tinkamai bei kokybiškai pateikti pranešimus apie 

įtartinus piniginius sandorius (STR), atlikti „Pažink savo klientą“ 

procedūras ir kt.;  

• Susisteminti turimus ir pradėti kaupti papildomus duomenis apie

pinigų plovimą tiek NT sektoriuje, tiek bendrai Lietuvoje (pvz.

informacija apie politiškai pažeidžiamus asmenis (PEPs), finansiniai

srautai iš rizikingų valstybių sąrašo ir kt.).

Rekomendacijos: FNTT



• Skatinti tikslingą ir nuolatinį duomenų dalijimąsi tarp skirtingų už

pinigų plovimo prevenciją NT sektoriuje atsakingų institucijų ir

subjektų, siekiant geriau suprasti pinigų plovimo mastą, su juo

susijusias rizikas ir geriau jas suvaldyti;

• Užtikrinti tinkamus su pinigų plovimu dirbančių institucijų pajėgumus

(pvz. žmogiškieji ištekliai ir kt.), siekiant užtikrinti tinkamą pinigų

plovimo prevenciją NT sektoriuje;

• Atverti galutinių naudos gavėjų registrą atvirų duomenų formatu.

Rekomendacijos: Kitoms už stebėseną atsakingoms 

institucijoms



• Aktyviau vykdyti jiems priskirtą pareigą pranešti apie žinomas įtartinas 

pinigines operacijas ir sandorius;

• Asociacijoms prisiimti didesnį vaidmenį, skatinant veiksmingą pinigų 

plovimo prevenciją;

• Asociacijoms bei pavienėms įmonėms:

(1) Įtraukti aiškias nuostatas, susijusias su pinigų plovimo prevencija į savo 

turimas gaires, dokumentus; 

(2) Turimas gaires, dokumentus, susijusius su pinigų plovimo prevencija 

skelbti savo įmonės ar asociacijos puslapyje;

(3) Su jais supažindinti savo narius / darbuotojus;

(4) Nusimatyti aiškius sėkmės rodiklius, kurie būtų pamatuojami, konkretūs 

ir realiai įgyvendinami, leistų įvertinti ar pinigų plovimo prevencija vykdoma 

efektyviai.

Rekomendacijos: asociacijoms ir pavienėms įmonėms
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