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"10% corridor” approach Sritis Apskaita 
Lithuanian „10 % vertės intervalo“ metodas Termino 
šaltinis ECB metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
"bad banks" Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian "blogi bankai" Termino šaltinis ECB MB 2010 
03 Apibrėžtis Vyriausybių sudarytosremiamos 
specializuotos schemos, skirtos turto, kurio nuvertėjimo 
rizika labai didelėkurį sunku įvertinti, iškėlimui iš kredito 
įstaigų balanso palengvinti. 
 
"dropping out" of the calculation Sritis 
Statistika 
Lithuanian „išmetimas“ iš apskaičiavimo Termino šaltinis 
ECB MB 2008/12 
 
"repurchase agreement" and 
"reverse repurchase agreement" Sritis 
Bankų priežiūra 
Lithuanian atpirkimo sandoris ir atvirkštinis atpirkimo 
sandoris Termino šaltinis (-->IKP) , 3 str. Apibrėžtis Bet 
koks sandoris, pagal kurį įstaiga arba įstaigos sandorio 
šalis perduoda vertybinius popierius, biržos prekes ar 
garantuotas teises į vertybinius popierius ar biržos prekes, 
jeigu tokią garantiją suteikia pripažinta birža, turinti teises į 
minėtus vertybinius popierius ar biržos prekes, ir pagal kurį 
įstaiga negali perduoti arba įkeisti tam tikrų vertybinių 
popierių arba biržos prekių daugiau kaip vienai sandorio 
šaliai vienu metu, įsipareigodama juos (arba tos pačios 
rūšies vertybinių popierių ar biržos prekių pakaitalus) 
atpirkti už nustatytą kainą tam tikrą datą, kurią pardavėjas 
jau yra nurodęs arba dar nurodys. Vertybinius popierius 
arba biržos prekes parduodančiai įstaigai tai yra atpirkimo 
sandoris, o juos perkančiai įstaigai – atvirkštinis atpirkimo 
sandoris. Apibrėžties šaltinis IKP, 3 str. 
 
"securities or commodities lending" 
and "securities or commodities 
borrowing" Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian vertybinių popierių arba biržos prekių 
skolinimas ir vertybinių popierių arba biržos prekių 
skolinimasis Termino šaltinis (-->IKP) , 3 str. Apibrėžtis Bet 
koks sandoris, kurio metu įstaiga arba jos sandorio šalis 
perduoda vertybinius popierius arba biržos prekes už 
atitinkamą užtikrinimo priemonę, skolininkui įsipareigojant 
grąžinti lygiaverčius vertybinius popierius arba biržos 
prekes nustatytu laiku ateityje arba tada, kai to 
pareikalauja perdavėjas; toks sandoris vertybinius 
popierius arba biržos prekes perduodančiai įstaigai yra 
vertybinių popierių arba biržos prekių skolinimas, o įstaigai, 
kuriai tokie vertybiniai popieriai arba biržos prekės 
perduodami – vertybinių popierių arba biržos prekių 
skolinimasis. Apibrėžties šaltinis IKP, 3 str. 
 
"use" weights Sritis Statistika 
Lithuanian "naudojimo" svoriai Termino šaltinis ECB MB 
2008/12 
 
( 

 
(cross-currency) interest rate swap 
Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian (dviejų valiutų) palūkanų normų apsikeitimo 
sandoris Termino šaltinis 2002 m. lapkričio 21 d. Europos 
centrinio banko gairė dėl Europos centriniostatistinės 
atskaitomybės reikalavimų ketvirtinių finansinių sąskaitų 
(ECB/2002/7) (2002/967/EB) Apibrėžtis Sutartinė teisė 
apsikeisti pinigų, atitinkančiais periodines palūkanų 
išmokas su sandorio šalimi viena ar skirtingomis 
valiutomis. Apibrėžties šaltinis 2002 m. lapkričio 21 d. 
Europos centrinio banko gairė dėl Europos 
centriniostatistinės atskaitomybės reikalavimų ketvirtinių 
finansinių sąskaitų (ECB/2002/7) (2002/967/EB), II priedas 
Žodynas su paaiškinimais 
 
(un)processed foods Sritis Statistika 
Lithuanian (ne)perdirbti maisto produktai Termino šaltinis 
ECB MB 2006/3, p. 52; 2008/3 
 
(un)secured money market rates Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian įkaitu (ne)užtikrintos pinigų rinkos palūkanų 
normos Termino šaltinis ECB MB 2007 12, 2009 03 
 
? 
 
? Sritis Bendra 
Lithuanian bendrasis naudingumas Apibrėžtis tai bendras 
vartotojo pasitenkinimas, kurį jis patiria, kai suvartoja 
kurios nors prekės ar paslaugos tam tikrą kiekį per tam 
tikrą laiko tarpą Apibrėžties šaltinis Mikroekonomika. Vilnius, 
2000. Žr. ribinis naudingumas 
 
? Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pareikštinis hipotekos lakštas Termino šaltinis 
LR hipotekos įstatymas Nr. VIII-251 Apibrėžtis hipotekos 
lakštas, kurį įkeičiamo turto savininkas surašo 
vienašališkai ir nenurodomas kreditorius Apibrėžties šaltinis 
LR hipotekos įstatymas Nr. VIII-251, 23 str. Kontekstas 
pareikštinis hipotekos lakštas jo turėtojo pageidavimu bet 
kuriuo momentu gali būti įformintas vardiniu hipotekos 
lakštu Konteksto šaltinis LR hipotekos įstatymas Nr. VIII-
251, 23 str. 
 
? Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian centrinis hipotekos registras Termino šaltinis 
LR hipotekos registro steigimo įstatymas Nr. VIII-252 
Kontekstas Hipotekos registro duomenų originalai (turintys 
juridinę galią duomenys) kaupiami ir saugomi centriniame 
hipotekos registre, o šių duomenų kopijos - vietiniuose 
hipotekos registruose Konteksto šaltinis LR hipotekos 
registro steigimo įstatymas Nr. VIII-252, 6 str. 
 
? Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian grynųjų likučių pozicijos mokėjimo 
nurodymų paketas Termino šaltinis LITAS Apibrėžtis tai 
tarpusavyje susiję mokėjimo nurodymai, kurių bendra 
kredito pervedimų suma sutampa su bendra debeto 
pervedimų suma ir kurie skirti atlikti atsiskaitymus pagal 
sistemos dalyvių grynuosius įsipareigojimus ir grynuosius 
reikalavimus Apibrėžties šaltinis LITAS 
 
? Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian mokėjimo eilė Termino šaltinis LITAS Apibrėžtis 
laukiantys įvykdymo sistemos dalyvių (-->mokėjimo 
nurodymai) , išdėstyti pagal prioritetus ir priėmimo į 
sistemą laiką Apibrėžties šaltinis LITAS 
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? Sritis Apskaita 
Lithuanian 8-asis verslo apskaitos standartas 
"Nuosavas kapitalas" Termino šaltinis VšĮ LR apskaitos 
instituto standartų tarybos nutarimas dėl verslo apskaitos 
standartų patvirtinimo Nr. 1; Žin., 2004, Nr. 20-616, 2004-
02-06 Apibrėžtis standarto tikslas - nurodyti, kaip turi būti 
registruojama (-->apskaitoje)  ir atskleidžiama (--
>finansinėje atskaitomybėje ) informacija, susijusi su 
nuosavo kapitalo formavimu ir pokyčiais. Jis nustato, kaip 
turi būti registruojamos apskaitoje ūkinės operacijos ir 
ūkiniai įvykiai, susiję su nuosavo kapitalo suformavimu, 
padidinimu, sumažinimu ar sudėties pasikeitimu. 
Netaikomas dotacijų, subsidijų ir negrąžintinai gauto turto 
apskaitai Apibrėžties šaltinis 8-asis verslo apskaitos 
standartas, I sk. 8-asis apskaitos standartas 
 
? Sritis Apskaita 
Lithuanian akcijų priedai Termino šaltinis (-->8-asis 
apskaitos standartas)  Apibrėžtis skirtumas tarp akcijų 
nominaliosios vertės ir jų emisijos kainos Apibrėžties šaltinis 
8-asis apskaitos standartas 
 
? Sritis Apskaita 
Lithuanian apmokėtas įstatinis kapitalas Termino šaltinis 
(-->8-asis apskaitos standartas)  Apibrėžtis pasirašytų bei 
apmokėtų akcijų (-->nominaliųjų verčių ) suma Apibrėžties 
šaltinis 8-asis apskaitos standartas 
 
? Sritis Apskaita 
Lithuanian nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita Termino 
šaltinis (-->8-asis apskaitos standartas)  Apibrėžtis finansinė 
ataskaita, kurioje pateikiama informacija apie nuosavo 
kapitalo pasikeitimus per ataskaitinį laikotarpį Apibrėžties 
šaltinis 8-asis apskaitos standartas 
 
? Sritis Apskaita 
Lithuanian privalomasis rezervas Termino šaltinis (-->8-
asis apskaitos standartas)  Apibrėžtis rezervas, skirtas 
įmonės (-->nuostoliams)  dengti Apibrėžties šaltinis 8-asis 
apskaitos standartas 
 
? Sritis Apskaita 
Lithuanian rezervas savoms akcijoms įsigyti Termino 
šaltinis (-->8-asis apskaitos standartas)  Apibrėžtis laikinasis 
(tikslinis) įmonės (-->pelno)  panaudojimo apribojimas, 
skirtas savų įmonės akcijų įsigijimo vertei padengti 
Apibrėžties šaltinis 8-asis apskaitos standartas 
 
? Sritis Apskaita 
Lithuanian savos akcijos Termino šaltinis (-->8-asis 
apskaitos standartas)  Apibrėžtis akcijos, kurias įsigijo jas 
išleidusi įmonė Apibrėžties šaltinis 8-asis apskaitos 
standartas 
 
? Sritis Apskaita 
Lithuanian 9-asis verslo apskaitos standartas 
"Atsargos" Termino šaltinis VšĮ LR apskaitos instituto 
standartų tarybos nutarimas dėl verslo apskaitos standartų 
patvirtinimo Nr. 1; Žin., 2004, Nr. 20-616, 2004-02-06 
Apibrėžtis standartas nustato (-->atsargų)  apskaitos ir 
pateikimo (-->finansinėje atskaitomybėje) tvarką: atsargų 
registravimą apskaitoje, jų įsigijimo savikainos nustatymą, 
sunaudotų (parduotų) atsargų ir jų likučių įkainojimą, 
atsargų apskaitą ir jų pateikimą finansinėje atskaitomybėje. 
Standartas netaikomas įtraukiant į apskaitą nebaigtus 
darbus pagal statybos rangos sutartis, tarp jų paslaugas, 
kurios tiesiogiai susijusios su statybos rangos sutartimis; 
finansines priemones; biologinį turtą, susijusį su žemės 

ūkio veikla; mineralines iškasenas Apibrėžties šaltinis 9-asis 
apskaitos standartas 9-asis apskaitos standartas 
 
? Sritis Apskaita 
Lithuanian balansinė atsargų vertė Termino šaltinis (-->9-
asis apskaitos standartas)  Apibrėžtis vertė, kuria (--
>atsargos)  yra parodytos (-->balanse)  Apibrėžties šaltinis 
9-asis apskaitos standartas 
 
? Sritis Apskaita 
Lithuanian įsigijimo (pasigaminimo) savikaina Termino 
šaltinis (-->9-asis apskaitos standartas)  Apibrėžtis 
sumokėta (mokėtina) pinigų ar pinigų ekvivalentų suma ar 
kito mainais atiduoto ar sunaudoto turto, kuris naudojamas 
įsigyjant ar gaminant turtą, vertė Apibrėžties šaltinis 9-asis 
apskaitos standartas 
 
? Sritis Apskaita 
Lithuanian veiklos ciklas Termino šaltinis (-->9-asis 
apskaitos standartas)  Apibrėžtis laikotarpis nuo veiklos 
procese naudojamų (-->atsargų)  įsigijimo iki jų realizavimo 
už pinigus arba už lengvai pinigais paverčiamą priemonę 
Apibrėžties šaltinis 9-asis apskaitos standartas 
 
? Sritis Apskaita 
Lithuanian 12-asis verslo apskaitos standartas 
"Ilgalaikis materialusis turtas" Termino šaltinis VšĮ LR 
apskaitos instituto standartų tarybos nutarimas dėl verslo 
apskaitos standartų patvirtinimo Nr. 1; Žin., 2004, Nr. 20-
616, 2004-02-06 Apibrėžtis standartas nustato ilgalaikio 
materialiojo turto apskaitos ir pateikimo (-->finansinėje 
atskaitomybėje ) tvarką. Jis taikomas registruojant 
apskaitoje ilgalaikį materialųjį turtą, nustatant jo įsigijimo 
(pasigaminimo) savikainą, nusidėvėjimą, jį perkainojant, 
atliekant kitas su ilgalaikiu turtu susijusias ūkines 
operacijas ar registruojant ūkinius įvykius, išskyrus tuos 
atvejus, kai kiti verslo apskaitos standartai reikalauja ar 
leidžia šį turtą ar su juo susijusias ūkines operacijas arba 
įvykius registruoti apskaitoje kitaip Apibrėžties šaltinis 12-
asis apskaitos standartas 12-asis apskaitos standartas 
 
? Sritis Apskaita 
Lithuanian likvidacinė vertė Termino šaltinis (-->12-asis 
apskaitos standartas)  Apibrėžtis suma, kurią įmonė tikisi 
gauti už turtą jo naudingo tarnavimo laiko pabaigoje, 
įvertinus būsimas likvidavimo ir perleidimo išlaidas 
Apibrėžties šaltinis 12-asis apskaitos standartas 
 
? Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian 2005 m. birželio 16 d. Lietuvos Respublikos 
valstybės skolos įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. X-
251 Termino šaltinis Valst. žin., 2005, Nr. 83-3041 VSĮ 
 
? Sritis Apskaita 
Lithuanian 2-asis verslo apskaitos standartas 
"Balansas" Termino šaltinis VšĮ LR apskaitos instituto 
standartų tarybos nutarimas dėl verslo apskaitos standartų 
patvirtinimo Nr. 1; Žin., 2004, Nr. 20-616, 2004 02 06 
Apibrėžtis Šio standarto tikslas - nurodyti, kaip turi būti 
pateikiama, klasifikuojama ir atskleidžiama informacija apie 
įmonės turtą, (-->nuosavą kapitalą ) ir įsipareigojimus. 
Standartas nustato balanso sudarymo tvarką ir pavyzdines 
formas (išskyrus (-->konsoliduotų balansų) ). Standarte 
nustatyti reikalavimai, pagal kuriuos sudarytą balansą būtų 
galima palyginti su kitais pagal Verslo apskaitos standartus 
parengtais balansais Apibrėžties šaltinis 2-asis verslo 
apskaitos standartas, I sk. 2-asis verslo apskaitos 
standartas 
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? Sritis Apskaita 
Lithuanian 14-asis verslo apskaitos standartas "Verslo 
jungimai" Termino šaltinis VšĮ LR apskaitos instituto 
standartų tarybos nutarimas dėl verslo apskaitos standartų 
patvirtinimo Nr. 1; Žin., 2004, Nr. 20-616, 2004 02 06 
Apibrėžtis šio standarto tikslas - nurodyti, kaip turi būti 
registruojami apskaitoje ir parodomi finansinėje 
atskaitomybėje verslo jungimai Apibrėžties šaltinis 14-asis 
standartas 14-asis apskaitos standartas 
 
? Sritis Bendra 
Lithuanian pašto kasos (žiro pašto) bankinės operacijos 
Termino šaltinis Lietuvos Respublikos ryšių įstatymas Nr.I-
1109 Apibrėžtis klientų atsiskaitymai per paštą 
negrynaisiais pinigais, lėšų pervedimas iš vieno kliento 
sąskaitos pašte į kito kliento sąskaitą Apibrėžties šaltinis LR 
ryšių įstatymas Nr. I-1109 
 
? Sritis Pinigų politika 
Lithuanian bankų atsargos bazine valiuta 
 
? Sritis Pinigų politika 
Lithuanian bankų atsargos vietos valiuta 
 
? Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian apyvartai proporcingos išmokos Termino 
šaltinis LR Centrinės kredito unijos įstatymas Nr.VIII-1682, 
2 str. 2 p. Apibrėžtis Išmokos Centrinės kredito unijos 
nariams iš pelno, mokamos proporcingai Centrinės kredito 
unijos narių palūkanų apyvartai Centronėje kredito unijoje. 
Apibrėžties šaltinis LR Centrinės kredito unijos įstatymas 
Nr.VIII-1682, 2 str. 2 p. 
 
? Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian palūkanų apyvarta Centrinėje kredito unijoje 
Termino šaltinis LR centrinės kredito unijos įstatymas 
Nr.VIII-1682, 2 str. 9 p. Apibrėžtis Finansiniais metais 
Centrinės kredito unijos nario gautų iš Centrinės kredito 
unijos palūkanų pajamų ir Centrinei kredito unijai sumokėtų 
palūkanų išlaidų suma. Apibrėžties šaltinis LR centrinės 
kredito unijos įstatymas Nr.VIII-1682, 2 str. 9 p. 
 
‘ 
 
‘hardware-based’ e-money Sritis Statistika 
Lithuanian „aparatinės įrangos“ el. pinigai Termino 
šaltinis 2008 m. gruodžio 19 d. Europos centrinio banko 
reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų 
sektoriaus balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
‘software-based’ e-money Sritis Statistika 
Lithuanian "programinės įrangos" el. pinigai Termino 
šaltinis 2008 m. gruodžio 19 d. Europos centrinio banko 
reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų 
sektoriaus balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
“ 
 
“carry-to-risk” ratio Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian vadinamasis galimos rizikos koeficientas 
Termino šaltinis ECB MB 2010 03 

 
“crude” housing affordability Sritis 
Statistika 
Lithuanian apytikris būsto įperkamumas Termino šaltinis 
ECB MB 2009 06 Apibrėžtis Namų ūkių nominaliųjų 
disponuojamųjų pajamų ir nominaliojo būsto kainų indekso 
santykis. Apibrėžties šaltinis ECB MB 2009 06 
 
“hard” data Sritis Statistika 
Lithuanian „oficialūs“ duomenys Termino šaltinis ECB MB 
2008/3 
 
“hump” in the euro area yield curve 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian euro zonos pajamingumo kreivės staigus 
pakilimas Termino šaltinis ECB MB 2008/6 
 
“object_request” variable Sritis Statistika 
Lithuanian kintamasis „object_request“ Termino šaltinis 
2008 m. gruodžio 19 d. Europos centrinio banko gairės, iš 
dalies keičiančios Gaires ECB/2007/9 dėl pinigų, finansinių 
institucijų ir rinkų statistikos (naują redakciją) 
(ECB/2008/31) 
 
“originate and distribute” model of 
banking Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian "sukurti ir išplatinti" bankininkystės modelis 
Termino šaltinis ECB MB 2007/12, p. 17; 2008/3 Kontekstas 
Pastarojo meto finansiniai neramumai išryškino esminá 
vaidmená, kuris tenka PFI kaip likvidumoëjai ekonomikai ir 
finansø sistemai, netgi taikant ¥sukurti ir išplatinti´ 
bankininkystës á, t. y. modelá, kai PFI, suteikusios 
paskolas, parduoda tas paskolas investuotojams. Konteksto 
šaltinis ECB MB 2007/12, p. 17 
 
“pure“ investment strategy Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian „grynojo“ investavimo strategija Termino 
šaltinis ECB MB 2007/6, p. 27  
 
“race to the bottom” in tax rates Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian „lenktynės dėl mažesnių mokesčių tarifų“ 
Termino šaltinis ECB MB 2007/9 
 
“safety-net” prices Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian „apsauginio tinklo“ kainos Termino šaltinis 
ECB MB 2007/12 
 
“set-aside” obligations Sritis Bendra 
Lithuanian „nenaudojimo“ įpareigojimas Termino šaltinis 
ECB MB 2008/9 
 
“single A” credit assessment level 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian „vienos A“ kredito vertinimas Termino šaltinis 
2009 m. sausio 20 d. EUROPOS CENTRINIO BANKO 
GAIRĖS, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2000/7 dėl 
Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir procedūrų 
(ECB/2009/1) 
 
A 
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a priori expectations Sritis Bendra 
Lithuanian išankstiniai lūkesčiai Termino šaltinis ECB MB 
2007/6, p. 15  
 
a reverse sale and repurchase 
agreement (reverse repo) Sritis Apskaita 
Lithuanian atvirkštinis pardavimo ir atpirkimo sandoris 
(atvirkštinis atpirkimo sandoris) Termino šaltinis 2006 m. 
lapkričio 10 d. Europos centrinio banko gairės dėl Europos 
centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB) Pastabos Ž. Maurico pasiūlytas terminas - 
šaltinyje jis yra "atvirkštinis pardavimo ir naujo pirkimo 
susitarimas" 
 
a third person's property mortgage 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian svetimo turto hipoteka Termino šaltinis LR 
hipotekos įstatymas Nr. VIII-251 Apibrėžtis kai turto įkeitimu 
apsaugomas ne įkeičiamo turto savininko (įkaito davėjo), 
bet kito asmens (skolininko) skolinio įsipareigojimo 
vykdymas. Įkaito davėjas neatsako už skolininko 
įsipareigojimo vykdymą kitu savo turtu Apibrėžties šaltinis 
LR hipotekos įstatymas Nr. VIII-251, 18 str. 
 
A, B, C Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian A, B, C grupių valstybės Termino šaltinis 2000 
12 21 LB valdybos nutarimas Nr.172 Dėl kapitalo 
pakankamumo skaičiavimo taisyklių, 6 p. Apibrėžtis 
Valstybės, kurioms taikoma mažesnė, vidutinė ir didesnė 
turto rizika pagal Lietuvos banko valdybos nutarimu 
patvirtintą Šalių rizikos nustatymo tvarką. Apibrėžties šaltinis 
LB valdybos nutarimas Nr.172, 6 p. 
 
AA- rated bond spreads in the euro 
area Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian AA reitingą turinčių obligacijų premijos euro 
zonoje Termino šaltinis ECB MB 2008/6 
 
AAA-rated government bond yields 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian AAA reitingą turinčių vyriausybės obligacijų 
pajamingumas Termino šaltinis ECB MB 2008/6 
 
AAR 
See: agreed rate  Sritis Statistika 
Lithuanian perskaičiuota sutartinė norma Termino šaltinis 
2009 m. kovo 31 d. Europos centrinio banko reglamentas 
(EB) Nr. 290/2009 Apibrėžtis Indėlio arba paskolos 
palūkanų norma, dėl kurios individualiai susitaria 
atskaitingas tarpininkas ir namų ūkis ar nefinansinė 
korporacija, ir kuri paverčiama metine išraiška ir nurodoma 
procentais už metus. Apibrėžties šaltinis 2009 m. kovo 31 d. 
Europos centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 290/2009 
 
ABCP 
See: –backed commercial paper programme  Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian turtu užtikrintų komercinių vekselių 
programa Termino šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 
11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo 
skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
Apibrėžtis Pakeitimo vertybiniais popieriais programa, pagal 
kurią išleisti vertybiniai popieriai daugiausia yra komerciniai 
vekseliai, o jų pradinis terminas yra vieni metai arba 
trumpesnis. Apibrėžties šaltinis Lietuvos banko valdybos 
2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo 
skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 

 
ability of the supply side Sritis Bendra 
Lithuanian pasiūlos geba Termino šaltinis ECb Mb 2010 03 
 
ability-to-pay principle Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian mokumo principas 
 
abnormal situation Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian ekstremali padėtis Termino šaltinis (--
>SSMSVM)  
 
absolute continuous random 
variable Sritis Statistika 
Lithuanian absoliučiai tolydus atsitiktinis dydis 
 
absolute majority Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian absoliučioji dauguma Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
absorbtion Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian mažinimas 
 
absorption Sritis Statistika 
Lithuanian bendrasis vartojimas ir investicijos 
(absorbcija) Termino šaltinis LR mokėjimų balansas 2005, 
p. 117 
 
Abuja 
See: Federal Republic of Nigeria  Sritis Bendra 
Lithuanian Nigerijos Federacinė Respublika Abudža 
 
abundant liquidity 
See: liquidity  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian gausus likvidumas Termino šaltinis ECB metų 
ataskaita 2005, p. 25; ECB MB 2007/6; 2008/6 
 
acceding countries Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian stojančiosios šalys Termino šaltinis ECB 
 
acceptable term Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian teiktinas terminas Termino šaltinis (-->TERM)  
Apibrėžtis žodis ar žodžių junginys, atitinkantis pagrindinius 
terminologijos principus ir lietuvių kalbos taisyklingumo 
reikalavimus Apibrėžties šaltinis TERM 
 
acceptance Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian akceptas Termino šaltinis LR įsakomųjų ir 
paprastųjų vekselių įstatymas Nr. VIII-1087 Apibrėžtis 
Įrašas vekselyje, patvirtinantis, kad padaręs įrašą asmuo 
sutinka vekselį apmokėti laiku. 
 Apibrėžties šaltinis LR įsakomųjų ir paprastųjų vekselių 
įstatymas Nr. VIII-1087 
 
acceptance of a payment instruction 
Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian mokėjimo nurodymo priėmimas Termino 
šaltinis (-->Mokėjimų įstatymas)  Apibrėžtis momentas, kai 
(-->mokėtojo) (-->kredito įstaiga) prisiima įsipareigojimą (--
>vykdyti mokėjimo nurodymą)  Apibrėžties šaltinis (--
>Mokėjimų įstatymas) , 2 str. Žr. (-->mokėjimo nurodymas)  
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acceptance of deposits Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian indėlių priėmimas 
 
accepted bid Sritis Pinigų politika 
Lithuanian patenkintas pasiūlymas Termino šaltinis ECB 
 
acceptor Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian akceptantas Termino šaltinis LR įsakomųjų ir 
paprastųjų vekselių įstatymas Nr. VIII-1087 Apibrėžtis 
Akcepto įrašą vekselyje padaręs asmuo. Apibrėžties šaltinis 
LR įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymas Nr. VIII-
1087 
 
access request Sritis Bendra 
Lithuanian kreipties reikalavimas Termino šaltinis LRTB 
 
access to justice Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian teisė į teisingumą Termino šaltinis Sutarties dėl 
Konstitucijos Europai II-207 str. 
 
accession countries Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian šalys kandidatės Termino šaltinis ECB Metų 
ataskaita, 2005 
 
accession criteria Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian stojimo kriterijai Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
Accession Master Plan Sritis Teisė ir 
institucijos Institucijos ECB 
Lithuanian Konsoliduotas pasirengimo narystei planas 
 
accession negotiations Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian derybos dėl narystės Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
accession to a treaty / an agreement 
Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian prisijungimas prie tarptautinės sutarties / 
susitarimo Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
accession to the Community Sritis Teisė 
ir institucijos 
Lithuanian prisijungimas prie Bendrijos Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
accession to the European Union 
Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian prisijungimas prie Europos Sąjungos Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
accomodative monetary policy Sritis 
Pinigų politika 
Lithuanian skatinanti pinigų politika Termino šaltinis ECB 
MB 2006/3, 2006/6 
 
account Sritis Apskaita 
Lithuanian sąskaita Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
account Sritis Apskaita 
Lithuanian sąskaita 

 
account balance Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian sąskaitos balansas 
 
account balances Sritis Mokėjimo sistemos 
Institucijos ECB 
Lithuanian sąskaitų likučiai Termino šaltinis ECB 
TARGET2 raidos ataskaita, 2005 m. vasario mėn. 
 
accountant Sritis Apskaita 
Lithuanian apskaitininkas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
accounting 
bookkeeping Sritis Apskaita 
Lithuanian buhalterinė apskaita Termino šaltinis LR 
buhalterinės apskaitos įstatymas Nr. IX-574 Apibrėžtis 
ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, išreikštų pinigais, 
registravimo, grupavimo ir apibendrinimo sistema, skirta 
gauti informaciją ekonominiams sprendimams priimti ir 
(arba) finansinei atskaitomybei sudaryti Apibrėžties šaltinis 
LR buhalterinės apskaitos įstatymas Nr. IX-574 apskaita 
Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
accounting considerations Sritis Apskaita 
Lithuanian apskaitos niuansai Termino šaltinis ECB MB 
2009 03 
 
accounting data Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian apskaitos duomenys Termino šaltinis 2008 m. 
rugsėjo 11 d. EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 
dėl duomenų apie eurą rinkimo ir Grynųjų pinigų 
informacinės sistemos 2 veikimo 
(ECB/2008/8) (2008/950/EB) 
 
 
accounting entry Sritis Apskaita 
Lithuanian apskaitos įrašas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
accounting equation Sritis Apskaita 
Lithuanian apskaitos lygybė Pastabos kitaip dar vadinama 
dvejybinio įrašo modeliu 
 
accounting error Sritis Apskaita 
Lithuanian apskaitos klaida Termino šaltinis LRTB 
 
accounting estimate Sritis Apskaita 
Lithuanian apskaitinis įvertis Termino šaltinis LRTB 
Pastabos aprobuota VLKK 
 
accounting period Sritis Apskaita 
Lithuanian apskaitinis laikotarpis 
 
accounting plan Sritis Apskaita 
Lithuanian apskaitos planas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
accounting policies Sritis Apskaita 
Lithuanian apskaitos politika Termino šaltinis (-->TAS 
2002)  Apibrėžtis konkretūs principai, sutartys, konvencijos, 
taisyklės ir praktika, kurios įmonė laikosi rengdama ir 
pateikdama savo finansinę atskaitomybę Apibrėžties šaltinis 
TAS 2002 
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accounting principles Sritis Apskaita 
Lithuanian apskaitos principai Termino šaltinis ECB 
metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
accounting procedures Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian apskaitos procedūros Termino šaltinis (-->KVP)  
 
accounting profit Sritis Apskaita 
Lithuanian apskaitinis pelnas Termino šaltinis (-->TAS 
2002)  Apibrėžtis laikotarpio grynasis pelnas ar nuostolis 
prieš atimant mokesčių sąnaudas Apibrėžties šaltinis TAS 
2002 
 
accounting standards Sritis Apskaita 
Lithuanian apskaitos standartai Termino šaltinis (--
>Apskaitos įst.)  Apibrėžtis ūkio subjekto turto, nuosavo 
kapitalo ir į(-->sipareigojimų)  įvertinimo, pajamų ir 
sąnaudų pripažinimo ir registravimo apskaitoje taisyklės, 
pagal kurias parengiama finansinė atskaitomybė. 
Apskaitos standartai aprėpia Biudžetinių įstaigų apskaitos 
standartus ir Verslo apskaitos standartus Apibrėžties šaltinis 
Apskaitos įst. 
 
accounting system Sritis Apskaita 
Lithuanian apskaitos sistema Termino šaltinis Eurovoc 4.1; 
(-->Apskaitos įst.)  Apibrėžtis ūkio subjekto taikomų 
apskaitos metodų visuma Apibrėžties šaltinis Apskaitos įst. 
 
accounting techniques Sritis Apskaita 
Lithuanian apskaitos metodika 
 
accounts eligible for liquidity 
pooling Sritis Mokėjimo sistemos Institucijos ECB 
Lithuanian likvidumo telkimui tinkamos sąskaitos 
Termino šaltinis ECB TARGET2 raidos ataskaita, 2005 m. 
vasario m. 
 
accounts held for payment 
purposes Sritis Apskaita 
Lithuanian sąskaitos, laikomos mokėjimams Termino 
šaltinis 2006 m. lapkričio 10 d. Europos centrinio banko 
gairės dėl Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir 
finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB) 
 
accounts held for reserve 
management purposes Sritis Apskaita 
Lithuanian sąskaitos, laikomos atsargoms valdyti 
 
accounts' managers Sritis Apskaita 
Lithuanian sąskaitų tvarkytojai Termino šaltinis (--
>Vertybinių popierių įst.)  Apibrėžtis (-->vertybinių popierių) 
viešosios apyvartos tarpininkai ir Lietuvos (-->centrinis 
vertybinių popierių depozitoriumas)  Apibrėžties šaltinis 
Vertybinių popierių įst. 
 
accounts of the state treasury Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian valstybės iždo sąskaitos Termino šaltinis 1994 
m. gruodžio 1 d. Lietuvos Respublikos Lietuvos banko 
įstatymas Nr. I-678 
 

accounts receivable Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian gautinos sąskaitos Termino šaltinis ECB MB 
2007 06, 2009 03 
 
Accra 
See: Republic of Ghana  Sritis Bendra 
Lithuanian Ganos Respublika Akra 
 
accrual Sritis Apskaita 
Lithuanian kaupimas 
 
accrual basis of accounting Sritis 
Apskaita 
Lithuanian kaupimo principas apskaitoje Termino šaltinis 
TAS 2002 Apibrėžtis sandorių ir kitų ūkinių įvykių rezultatas 
pripažįstamas tada, kai jis atsiranda (ne tuomet, kai 
sumokami arba gaunami pinigai arba jų ekvivalentai), 
užregistruojamas apskaitos įrašuose ir pateikiamas 
finansinėse ataskaitose tų laikotarpių, su kuriais jis susijęs 
Apibrėžties šaltinis TAS 2002 
 
accrual method of accounting Sritis 
Apskaita 
Lithuanian duomenų kaupimo metodas Apibrėžtis 
apskaitos metodas, pripažįstantis pajamas tuo momentu, 
kai jos uždirbamos, ir išlaidas - kai jos padaromos, 
nepaisant to, kada pinigai gaunami ar užmokami 
 
accrual-basis accounting Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian apskaita, pagrįsta kaupimo principu Apibrėžtis 
Apskaitos būdas, kai pajamos ir išlaidos įtraukiamos į 
apskaitą, kai jos gaunamos ir patiriamos, t.y. faktiškai dar 
negautos ir neapmokėtos.  
 
accruals Sritis Apskaita 
Lithuanian sankaupos 
 
accruals accounting Sritis Apskaita 
Lithuanian kaupiamoji apskaita Termino šaltinis 2008 m. 
gruodžio 19 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) 
Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus 
balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
accruals and income collected in 
advance Sritis Apskaita 
Lithuanian sukauptos išlaidos ir iš anksto gautos 
pajamos Termino šaltinis ECB metinės finansinės 
ataskaitos 2008 
 
accruals and prepaid expenditure 
Sritis Apskaita 
Lithuanian sukauptos sumos ir iš anksto apmokėtos 
išlaidos Termino šaltinis 2006 m. lapkričio 10 d. Europos 
centrinio banko gairės dėl Europos centrinių bankų 
sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio 
pagrindo (ECB/2006/16) (2006/887/EB) 
 
accruals and prepaid expenses Sritis 
Apskaita 
Lithuanian sukauptos pajamos ir iš anksto sumokėtos 
išlaidos Termino šaltinis ECB metinės finansinės 
ataskaitos 2008 
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accrued depreciation Sritis Apskaita 
Lithuanian sukauptas nusidėvėjimas 
 
accrued income Sritis Apskaita 
Lithuanian sukauptos pajamos 
 
accrued interest 
interest accrued Sritis Apskaita 
Lithuanian sukauptos palūkanos susikaupusios 
palūkanos Termino šaltinis (-->Mokėjimų įstatymas)  
 
accrued interest on deposits Sritis 
Apskaita 
Lithuanian už indėlius sukauptos palūkanos 
 
accrued interest on loans Sritis Apskaita 
Lithuanian už paskolas sukauptos palūkanos 
 
accrued interest on securities Sritis 
Apskaita 
Lithuanian už vertybinius popierius sukauptos 
palūkanos 
 
accrued interest receivable on the 
TARGET2 balances Sritis Apskaita 
Lithuanian sukauptos palūkanos už likučius sistemoje 
TARGET2 Termino šaltinis ECB metinės finansinės 
ataskaitos 2008 
 
accumulated depreciation Sritis Apskaita 
Lithuanian bendras nusidėvėjimas Termino šaltinis ECB 
metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
accumulated earnings 
See: profits  Sritis Apskaita 
Lithuanian nepaskirstytasis pelnas Termino šaltinis LRTB 
ribojamasis nepaskirstytasis pelnas Termino šaltinis 
LRTB 
 
accumulated liquidity 
liquidity provided Sritis Pinigų politika 
Lithuanian sukauptas likvidumas Termino šaltinis ECB MB 
2010 03 
 
accumulated private capital Sritis Bankai 
ir finansai 
Lithuanian sukauptas privatus kapitalas 
 
accumulating compensated 
absences Sritis Apskaita 
Lithuanian sukauptas mokamas ne darbo laikas Termino 
šaltinis TAS 2002 Apibrėžtis toks laikas, kurį galima perkelti 
ir panaudoti būsimaisiais laikotarpiais, jei dabartiniu 
laikotarpiu teise į mokamą ne darbo laiką nevisiškai 
pasinaudota Apibrėžties šaltinis TAS 2002 
 
accumulation of liquidity Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian likvidumo kaupimas Termino šaltinis ECB MB 
2007/6, p. 24 
 

accuracy and syntax of the data Sritis 
Mokėjimo sistemos Institucijos ECB 
Lithuanian duomenų tikslumas ir sintaksė Termino šaltinis 
Gairės ECB/2005/1 
 
ACEA 
See: Automobile Manufacturers' Association  Sritis Bendra 
Lithuanian Europos automobilių gamintojų asociacija 
Termino šaltinis ECB 
 
ACH 
Automated Clearing House Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian automatinė tarpuskaitos įstaiga 
 
acquirer Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian įsigyjantysis asmuo Termino šaltinis (-->KVP)  
 
acquiring institution Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian įsigyjančioji institucija 
 
acquis Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian acquis Termino šaltinis ES sutartis, protokolai 
 
acquisition Sritis Apskaita 
Lithuanian įsigijimas Termino šaltinis TAS 2002 Apibrėžtis 
verslo sujungimas, kai viena įmonė, įsigyjančioji, įgyja 
kitos, įsigyjamosios, įmonės grynojo turto ir veiklos 
kontrolę, mainais perduodama turtą, prisiimdama 
įsipareigojimus ar išleisdama nuosavybės vertybinius 
popierius Apibrėžties šaltinis TAS 2002 
 
acquisition / disposal of non-
produced nonfinancial assets Sritis 
Statistika 
Lithuanian nepagaminto nefinansinio turto įsigijimas 
(pardavimas) Termino šaltinis 2007 m. gegužės 31 d. 
Europos centrinio banko gairės, iš dalies keičiančios 
Gaires ECB/2004/15 dėl Europos centrinio banko 
statistinės atskaitomybės reikalavimų, taikomų mokėjimų 
balanso ir tarptautinių investicijų balanso statistikos srityje 
bei tarptautiniame atsargų šablone 
(ECB/2007/3)  
(2007/426/EB); LR mokėjimų balansas 2005, p. 20 
 
acquisition and error 
acknowledgements Sritis Statistika 
Lithuanian gavimo ir klaidų patvirtinimai Termino šaltinis 
2008 m. gruodžio 19 d. Europos centrinio banko gairės, iš 
dalies keičiančios Gaires ECB/2007/9 dėl pinigų, finansinių 
institucijų ir rinkų statistikos (naują redakciją) 
(ECB/2008/31) 
 
Act of Accession Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Stojimo aktas Termino šaltinis Vertimų centro 
vadovas 
 
ACTA 
See: Counterfeiting trade Agreement  Sritis Bendra 
Lithuanian kovos su klastojimu prekyboje susitarimas 
KKPS 
 
acting in accordance with the 
procedure laid down in Article … of 
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the Treaty Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian laikydamasi Sutarties … straipsnyje 
nustatytos tvarkos Termino šaltinis Vertimų centro 
vadovas 
 
acting in an advisory capacity Sritis 
Teisė ir institucijos 
Lithuanian vykdantis patariamąsias funkcijas 
 
action for failure to fulfil an 
obligation Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian ieškinys dėl įsipareigojimų nevykdymo 
Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
Action Plan Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian veiksmų planas Termino šaltinis (-->SSMSVM)  
 
activating price Sritis Bendra 
Lithuanian skatinamoji kaina Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
active market Sritis Apskaita 
Lithuanian aktyvioji rinka Termino šaltinis TAS 2002 
Apibrėžtis rinka, kurioje egzistuoja visos šios sąlygos: a) 
rinkoje parduodami dalykai yra homogeniški; b) 
ketinančiuosius pirkti / parduoti galima nesunkiai rasti bet 
kuriuo metu; c) informacija apie kainas yra prieinama 
visuomenei Apibrėžties šaltinis TAS 2002 
 
activities auxiliary to financial 
intermediation Sritis Statistika 
Lithuanian pagalbinė finansinio tarpininkavimo veikla 
Termino šaltinis LR mokėjimų balansas 2005, p. 90 
 
activity indicator Sritis Statistika 
Lithuanian veiklos aktyvumo rodiklis Termino šaltinis ECB 
MB 2007/6, p. 12 ūkio aktyvumo rodiklis Termino šaltinis 
ECB MB 2007/9, p. 13 
 
activity statement Sritis Bendra 
Lithuanian veiklos suvestinė 
 
actual annual earnings per share 
growth Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian faktinio metinio pelno vienai akcijai augimas 
Termino šaltinis ECB MB 2008/6 
 
actual balance Sritis Apskaita 
Lithuanian faktinis balansas Termino šaltinis ECB MB 
2007/12, p. 76 
 
actual contraction Sritis Bendra 
Lithuanian faktinis sumažėjimas Termino šaltinis ECB MA 
2009 
 
actual distribution Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian faktinis pasiskirstymas Termino šaltinis 
Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 
„Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų 
nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) Apibrėžtis Rinkos 
verčių arba pozicijų pasiskirstymas tam tikrą dieną ateityje, 
apskaičiuojamas remaintis istoriniais duomenimis (pvz., 
pagal istorinius duomenis apskaičiuoti kainos svyravimai ar 
kurso pokyčiai).  Apibrėžties šaltinis Lietuvos banko 

valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo 
pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, 
Nr. 142-5442) 
 
actual earnings Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian faktinis pelnas Termino šaltinis ECB MB, 2005/6 
 
actual earnings per share Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian faktinis pelnas vienai akcijai Termino šaltinis 
ECB MB 2008/6 
 
actual inflation Sritis Statistika 
Lithuanian faktinė infliacija Termino šaltinis LRTB; Lietuvos 
banko Ekonomikos departamentas Apibrėžtis Įgaliotos 
institucijos oficialiai paskelbtas infliacijos rodiklis. 
Apibrėžties šaltinis LRTB; Lietuvos banko Ekonomikos 
departamentas 
 
actual inflation developments Sritis 
Statistika 
Lithuanian faktinės infliacijos kaita Termino šaltinis ECB 
MB 2007/6, p. 13 
 
actual monetary developments Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian faktiniai pinigų kiekio pokyčiai 
 
actual profitability Sritis Pinigų politika 
Lithuanian faktinis pelningumas Termino šaltinis ECB MB 
2006/3, p. 37 
 
actual reporting population Sritis Apskaita 
Lithuanian faktiškai atskaitinga visuomenės dalis 
Termino šaltinis 2009 m. kovo 31 d. Europos centrinio 
banko reglamentas (EB) Nr. 290/2009 
 
actual series on inventories Sritis 
Statistika 
Lithuanian faktinės atsargų eilutės Termino šaltinis ECB 
MB 2007/6, p. 67 
 
actual take home pay Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian faktiškas į rankas gaunamas darbo 
užmokestis Termino šaltinis ECB MB 2008/12 
 
actual versus perceived inflation 
developments Sritis Statistika 
Lithuanian faktinės ir suvokiamos infliacijos pokyčiai 
Termino šaltinis ECB MB, 2007/6, p. 12 
 
actual/360 Sritis Pinigų politika Institucijos ECB 
Lithuanian faktinis/360 Termino šaltinis (-->Bendr. dok.)  
Apibrėžtis dienų skaičiavimo susitarimas, taikomas kredito 
palūkanoms apskaičiuoti ir rodantis, kad palūkanos 
skaičiuojamos pagal faktinį kredito suteikimo kalendorinių 
dienų skaičių su prielaida, kad metus sudaro 360 dienų. 
Šis dienų skaičiavimo susitarimas taikomas Eurosistemos 
pinigų politikos operacijoms Apibrėžties šaltinis (-->Bendr. 
dok.)  
 
actuarial assumptions Sritis Apskaita 
Lithuanian aktuarinės prielaidos Termino šaltinis TAS 
2002 Apibrėžtis geriausi įmonės demografinių ir finansinių 
kintamųjų įvertinimai, kurie nulems galutinių išmokų, 
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pensinio laikotarpio aprūpinimui, išlaidas Apibrėžties šaltinis 
TAS 2002 
 
actuarial gains and losses Sritis Apskaita 
Lithuanian aktuarinis pelnas ir nuostolis Termino šaltinis 
TAS 2002 Apibrėžtis aktuarinis pelnas ir nuostolis apima: a) 
praktinius pakeitimus (skirtumus tarp ankstesnių aktuarinių 
prielaidų ir faktinio įvykio padarinių); b) aktuarinių prielaidų 
pasikeitimo poveikį Apibrėžties šaltinis TAS 2002 
 
actuarial gains or losses Sritis Apskaita 
Lithuanian aktuarinis pelnas (nuostolis) Termino šaltinis 
ECB metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
actuarial present value of promised 
retirement benefits Sritis Apskaita 
Lithuanian pažadėtų pensijų aktuarinė dabartinė vertė 
Termino šaltinis TAS 2002 Apibrėžtis planuojamų pensinio 
aprūpinimo plano išmokų dabartiniams ir buvusiems 
darbuotojams, atsižvelgiant į jų turimą darbo stažą 
įmonėje, dabartinė vertė Apibrėžties šaltinis TAS 2002 
 
AD 
See: Principality of Andorra  Sritis Bendra 
Lithuanian Andoros Kunigaikštystė Termino šaltinis VLKK 
nutarimas Nr. 48 Andora 
 
ad hoc committee Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian ad hoc komitetas Termino šaltinis EK vertimo 
vadovas 
 
adaptation of financial perspectives 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian finansinių perspektyvų pritaikymas Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 Apibrėžtis Aprėpia ir Komisijos atliktas 
prognozių metines technines pataisas ir pataisas, 
susijusias su prognozių įgyvendinimo sąlygomis. 
Apibrėžties šaltinis Eurovoc 4.1 
 
adaptations Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian adaptacijos Pastabos kai dėl naujų narių stojimo 
keičiami teisės aktai 
 
ADB 
Asian Development Bank Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian Azijos plėtros bankas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
added value 
See: added  Sritis Apskaita 
Lithuanian pridėtinė vertė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
Apibrėžtis bendrosios produkcijos vertė, atėmus žaliavų ir 
kitų tarpinių sąnaudų kainą Apibrėžties šaltinis Ekonominės 
veiklos rūšių klasifikatorius red.1.1 
 
additional allowances Sritis Apskaita 
Lithuanian papildomos išmokos Termino šaltinis ECB 
metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
additional benefit 
supplementary grant Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian papildomoji pašalpa Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 

 
additional capital Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian papildomas kapitalas Termino šaltinis (-->IKP) , 
30 str. 
 
additional capital requirement Sritis 
Bankų priežiūra 
Lithuanian papildomo kapitalo poreikis Termino šaltinis (--
>IKP) , 31 str. Kontekstas ... įstaiga įvykdo papildomo 
kapitalo poreikį dėl Direktyvos 2006/48/EB 111 straipsnio 1 
ir 2 dalyse numatyto dydžio perviršio, apskaičiuotą pagal 
tos direktyvos VI priedą... Konteksto šaltinis IKP, 31 str. 
 
additional charge Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian papildomas komisinis atlyginimas 
 
additional collateral Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian papildomas įkaitas Termino šaltinis ECB MA 
2009 
 
additional consumption demand Sritis 
Bendra 
Lithuanian papildomo vartojimo paklausa Termino šaltinis 
ECB MB 2009 03 
 
additional day in leap years Sritis 
Apskaita 
Lithuanian papildoma keliamųjų metų diena Termino 
šaltinis 2009 m. kovo 31 d. Europos centrinio banko 
reglamentas (EB) Nr. 290/2009 
 
additional duty Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian papildomasis kainos tarifas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
additional haircut Sritis Pinigų politika 
Lithuanian papildomai nustatomas įvertinimas mažesne 
nei rinkos verte Termino šaltinis 2008 m. spalio 23 d. 
EUROPOS CENTRINIO BANKO REGLAMENTAS (EB) 
Nr. 1053/2008ėl taisyklių, susijusių su įkaito tinkamumu, 
laikinų pakeitimų (ECB/2008/11) 
 
 
additional income 
See: income  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian papildomos pajamos Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
additional services Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian papildomosios paslaugos 
 
additional shares Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian papildomas pajus Termino šaltinis LR centrinės 
kredito unijos įstatymas Nr.VIII-1682, 2 str. 10 p. Apibrėžtis 
Centrinės kredito unijos nario įsigytas pajus, nesuteikiantis 
balso teisės Centrinės kredito unijos narių visuotiniame 
susirinkime, tačiau suteikiantis teisę gauti dividendus. 
Apibrėžties šaltinis LR centrinės unijos įstatymas Nr.VIII-
1682, 2 str. 10 p. 
 
addressable BIC holder Sritis Mokėjimo 
sistemos 
Lithuanian adresuojamojo BIC turėtojas Termino šaltinis 
2007 m. spalio 18 d. BANKO VALDYBOS NUTARIMAS 
Nr. 136 "DĖL MOKĖJIMO SISTEMOS TARGET2-
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LIETUVOS BANKAS VEIKLOS TAISYKLIŲ 
PATVIRTINIMO" Apibrėžtis Subjektas, kuris: a) turi banko 
identifikavimo kodą (BIC); b) nėra patvirtintas kaip 
netiesioginis dalyvis ir c) yra tiesioginio dalyvio 
korespondentas ar klientas arba tiesioginio ar netiesioginio 
dalyvio filialas bei gali pateikti mokėjimų nurodymus ir gauti 
mokėjimus iš TARGET2 komponento sistemos per tą 
tiesioginį dalyvį. Apibrėžties šaltinis 2007 m. spalio 18 d. 
BANKO VALDYBOS NUTARIMAS Nr. 136 "DĖL 
MOKĖJIMO SISTEMOS TARGET2-LIETUVOS BANKAS 
VEIKLOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" 
 
adequate collateral Sritis Pinigų politika 
Institucijos ECB 
Lithuanian pakankamas įkaitas Termino šaltinis Protokolas 
dėl ECBS ir ECB statuto, 18.1.; LR LIetuvos banko 
įstatymas Nr. I-678, 30 str. Kontekstas Kad pasiektų ECBS 
tikslus ir įvykdytų jos uždavinius, ECB ir nacionaliniai 
centriniai bankai gali <...>atlikti (-->kredito operacijas) su (-
->kredito įstaigomis) ir kitais rinkos dalyviais skolindami 
lėšas, adekvačias pakankamam įkaitui. Konteksto šaltinis 
Protokolas dėl ECBS ir ECB statuto, 18.1. 
 
adequate guarantees Sritis Pinigų politika 
Lithuanian tinkamos garantijos Termino šaltinis 2008 m. 
spalio 23 d. EUROPOS CENTRINIO BANKO 
REGLAMENTAS (EB) Nr. 1053/2008ėl taisyklių, susijusių 
su įkaito tinkamumu, laikinų pakeitimų (ECB/2008/11) 
 
 
adjustable peg Sritis Pinigų politika 
Lithuanian periodiškai fiksuojamas kursas 
 
adjusted capital of a bank Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian perskaičiuotas banko kapitalas Termino 
šaltinis LR bankų įstatymas Nr.IX-2085, 43 str. Apibrėžtis 
Perskaičiuotas banko kapitalas yra banko nuosavo ir 
skolinto kapitalo suma, sumažinta priežiūros institucijos 
teisės aktų nustatytais dydžiais ir tvarka. Apibrėžties šaltinis 
LR bankų įstatymas Nr.IX-2085, 43 str. 
 
adjusted for calendar effects Sritis 
Statistika 
Lithuanian kalendoriškai pakoreguota Termino šaltinis 
ECB 
 
adjusted for seasonal and calendar 
effects Sritis Statistika 
Lithuanian dėl sezoniškumo ir kalendoriškai 
pakoreguota Termino šaltinis ECB MB 2007/6, p. 19 
 
adjusted for seasonal effects 
See: adjusted  Sritis Statistika 
Lithuanian dėl sezoniškumo pakoreguota Termino šaltinis 
ECB 
 
adjusted outstanding amounts Sritis 
Apskaita 
Lithuanian pakoreguoti likučiai Termino šaltinis ECB MB 
2007/6, p. 173 
 
adjusting event after the balance 
sheet date Sritis Apskaita 
Lithuanian koreguojantys įvykiai po balanso sudarymo 
dienos 

 
adjustment for the change in net 
equity of households in pension 
fund reserves Sritis Statistika 
Lithuanian namų ūkiams priklausančios dalies pensijų 
fonde rezervų pasikeitimų koregavimas Termino šaltinis 
2007 m. gegužės 31 d. Europos centrinio banko gairės, iš 
dalies keičiančios Gaires ECB/2004/15 dėl Europos 
centrinio banko statistinės atskaitomybės reikalavimų, 
taikomų mokėjimų balanso ir tarptautinių investicijų 
balanso statistikos srityje bei tarptautiniame atsargų 
šablone 
(ECB/2007/3)  
(2007/426/EB) 
 
adjustment of banks’ balance 
sheets Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian bankų balansų koregavimas Termino šaltinis 
ECB MA 2009 
 
adjustments Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian pritaikomosios pataisos Pastabos kai dėl naujų 
narių stojimo keičiami ES teisės aktai 
 
administered prices Sritis Bendra 
Lithuanian administruojamosios kainos Termino šaltinis 
ECB MB 2007/6, p. 13 
 
administration of money Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian pinigų tvarkymas Termino šaltinis LR finansų 
įstaigų įstatymas Nr.IX-1068, 2 str. 34 p. Apibrėžtis Grynųjų 
pinigų inkasavimas, vežimas ir saugojimas, monetų ir 
banknotų skaičiavimas, jų tikrumo ir tinkamumo naudoti 
apyvartoje tikrinimas bei pakavimas prieš grąžinant į 
apyvartą. Apibrėžties šaltinis LR finansų įstaigų įstatymas 
Nr.IX-1068, 2 str. 34 p. 
 
administration of the Institutions Sritis 
Teisė ir institucijos 
Lithuanian institucijų administravimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
administration of the national debt 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian valstybės skolos tvarkymas Termino šaltinis 
1994 m. gruodžio 1 d. Lietuvos Respublikos Lietuvos 
banko įstatymas Nr. I-678 
 
administrative act Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian administracinis aktas Termino šaltinis Lietuvos 
Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin., 1999, 
Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975) 
 
administrative expenses Sritis Apskaita 
Lithuanian administracinės išlaidos Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
administrative management of the 
loan Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian administracinis paskolos valdymas Termino 
šaltinis 2008 m. gruodžio 19 d. Europos centrinio banko 
reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų 
sektoriaus balanso (nauja redakcija) 



administrative or judicial authorities 

11 

(ECB/2008/32) 
 
 
administrative or judicial authorities 
Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian administracinės arba teismų institucijos 
 
administrative procedures Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian administravimo procedūros Termino šaltinis (--
>KVP)  
 
administrative provisions Sritis Apskaita 
Lithuanian administraciniai atidėjiniai Termino šaltinis 
ECB metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
administrative structures Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian administracinės struktūros Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
administrative supervision Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian administracinė priežiūra 
 
adoption of the budget Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian biudžeto priėmimas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
ADP 
See: Peseta  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Andoros peseta 
 
ADR 
See: Depositary Receipt  Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian Amerikos depozitoriumo pakvitavimas 
Termino šaltinis NVPB int. žod. Apibrėžtis vertybinis 
popierius, kurį JAV bankas išleidžia vietoj užsienio 
bendrovės akcijų, patikėtų saugoti tam bankui Apibrėžties 
šaltinis NVPB int. žod. 
 
advance Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian avansas Termino šaltinis 2006 m. lapkričio 10 d. 
Europos centrinio banko gairės dėl Europos centrinių 
bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės 
teisinio pagrindo (ECB/2006/16) (2006/887/EB) 
 
advance deduction Sritis Apskaita 
Lithuanian išankstinis išskaitymas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
advance determination of refunds 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian išankstinis eksporto kompensacijų 
nustatymas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
advance payment Sritis Apskaita 
Lithuanian išankstinė įmoka Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
advance payment bond Sritis Bendra 
Lithuanian išankstinio apmokėjimo garantija 
 

advance readiness (release) 
calendar Sritis Statistika 
Lithuanian duomenų parengimo (paskelbimo) 
kalendorius Termino šaltinis LB mėnesinis biuletenis, 
2004/5 
 
advance repayment Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian grąžinimas anksčiau termino 
 
advance repayment 
See: repayment  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian grąžinimas anksčiau termino 
 
advanced economies Sritis Bendra 
Lithuanian išsivysčiusios ekonomikos Termino šaltinis 
ECB MB 2008/3 
 
Advanced Measurement Approach 
Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian Pažangusis vertinimo metodas Termino šaltinis 
(-->IKP) , 43 str. 
 
advanced technology industry Sritis 
Bendra 
Lithuanian pažangiosios technologijos pramonė Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
adverse cash-flow Sritis Pinigų politika 
Lithuanian priešinis grynųjų pinigų srautas Termino 
šaltinis 2008 m. lapkričio 14 d. EUROPOS CENTRINIO 
BANKO SPRENDIMASėl 2008 m. spalio 23 d. Reglamento 
ECB/2008/11 dėl taisyklių, susijusių su įkaito tinkamumu,ų 
pakeitimų įgyvendinimo 
(ECB/2008/15) 
(2008/874/EB) 
 
 
adverse fiscal developments Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian neigiami fiskaliniai pokyčiai Termino šaltinis 
ECB MB 2010 03 
 
adverse selection Sritis Pinigų politika 
Lithuanian nepalankus pasirinkimas Termino šaltinis 
Pinigų studijos, 2004/1 
 
advice Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian konsultacija Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
advising bank Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian akredityvus apmokantis bankas Termino 
šaltinis (-->BBB)  avizuojantis bankas pranešantysis 
bankas informuojantis bankas 
 
Advisory Committee Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian patariamasis komitetas Termino šaltinis EK 
vertimo vadovas 
 
Advisory Committee for Export 
Credit Insurance Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Eksporto kredito operacijų draudimo 
patariamasis komitetas Termino šaltinis EK vertimo 
vadovas 
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Advisory Committee for the 
Coordination of Fraud Prevention 
Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Sukčiavimo prevencijos koordinavimo 
patariamasis komitetas Termino šaltinis EK vertimo 
vadovas 
 
Advisory Committee on 
Concentrations Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Koncentracijų patariamasis komitetas 
Termino šaltinis EK vertimo vadovas 
 
Advisory Committee on Economic 
and Social Statistics Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Ekonominės ir socialinės statistikos 
patariamasis komitetas Termino šaltinis EK vertimo 
vadovas 
 
Advisory Committee on Programme 
Management for the Management 
and Storage of Radioactive Waste 
Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir 
saugojimo programos vadybos patariamasis 
komitetas Termino šaltinis EK vertimo vadovas 
 
Advisory Committee on Restrictive 
Practices and Dominant Positions 
Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Konkurenciją ribojančios veiklos ir 
dominuojančių padėčių patariamasis komitetas 
Termino šaltinis EK vertimo vadovas 
 
Advisory Committee on the 
Development and Conversion of 
Regions Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Regionų plėtros ir pertvarkos patariamasis 
komitetas Termino šaltinis EK vertimo vadovas 
 
Advisory Committee on Value 
Added Tax Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Pridėtinės vertės mokesčio patariamasis 
komitetas Termino šaltinis EK vertimo vadovas 
 
AE 
See: Arab Emirates  Sritis Bendra 
Lithuanian Jungtiniai Arabų Emyratai Abu Dabis 
 
AED 
See: Dirham  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian JAE dirhamas 
 
AF 
See:   Sritis Bendra 
Lithuanian Afganistano Islamo Respublika Termino 
šaltinis VLKK nutarimas Nr. 48 Kabulas 
 
AfDB 
African Development Bank Sritis Bankai ir 
finansai 

Lithuanian Afrikos plėtros bankas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
affiliated account Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian jungtinė sąskaita 
 
affiliated institution Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian kontroliuojama įstaiga Termino šaltinis (--
>KVP)  
 
affiliated retailing Sritis Bendra 
Lithuanian jungtinė mažmeninė prekyba Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
affiliated trade Sritis Bendra 
Lithuanian jungtinė prekyba Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
affiliated undertaking 
subsidiary undertaking 
subsidiary Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian dukterinė įmonė Termino šaltinis LR Lietuvos 
banko įstatymas Nr. I-687, Žin., 1994, Nr. 99-1957; LR 
įmonių konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymo 
1,2,3,8,9,11 straipsnių bei priedo pakeitimo ir papildymo ir 
įstatymo papildymo antruoju skirsniu įstatymas (Valstybės 
žinios, 2006-07-18, Nr. 78-3058 
 
Afghani 
AFN Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian afganis 
 
Afghanistan 
AF Sritis Bendra 
Lithuanian Afganistano Islamo Respublika Termino 
šaltinis VLKK nutarimas Nr. 48 Kabulas 
 
AFN 
See:   Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian afganis 
 
African Development Bank 
See:   Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian Afrikos plėtros bankas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
African Development Fund Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian Afrikos plėtros fondas 
 
AG 
See: and Barbuda  Sritis Bendra 
Lithuanian Antigva ir Barbuda Termino šaltinis VLKK 
nutarimas Nr. 48 Sent Džonsas 
 
ageing capital stock Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian senstančios kapitalo atsargos Termino šaltinis 
ECB metų ataskaita 2005, p. 23 
 
ageing of population Sritis Statistika 
Lithuanian gyventojų senėjimas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
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ageing society Sritis Bendra 
Lithuanian senėjanti visuomenė 
 
ageing-related costs Sritis Statistika 
Lithuanian su visuomenės senėjimu susijusios išlaidos 
Termino šaltinis ECB MB 2010 03 
 
age-related public expenditure Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian su gyventojų senėjimu susijusios valstybės 
išlaidos  Termino šaltinis ECB MB 2009 06 
 
aggregate answers Sritis Bendra 
Lithuanian suvestiniai atsakymai Termino šaltinis ECB MB 
2010 03 
 
aggregate budget balance Sritis Statistika 
Lithuanian agreguotas biudžeto balansas Termino šaltinis 
ECB MB 2008/12 
 
aggregate business volumes Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian agreguotos sandorių sumos Termino šaltinis 
2009 m. kovo 31 d. Europos centrinio banko reglamentas 
(EB) Nr. 290/2009 
 
aggregate contribution Sritis Statistika 
Lithuanian agreguotas veiksnys Termino šaltinis ECB MB 
2007/9 
 
aggregate debt Sritis Apskaita 
Lithuanian agreguota skola Termino šaltinis ECB 
 
aggregate developments Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian agreguoti pokyčiai Termino šaltinis ECB MB 
2010 03 
 
aggregate earnings per share Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian agreguotas pelnas vienai akcijai Termino 
šaltinis ECB MB 2008/6 
 
aggregate economic fluctuations Sritis 
Bendra 
Lithuanian visuminiai ekonomikos svyravimai Termino 
šaltinis ECB MB 2007/6, p. 81 
 
aggregate expectations Sritis Statistika 
Lithuanian agreguoti lūkesčiai Termino šaltinis ECB MB 
2007/12 
 
aggregate indicators of longer-term 
inflation expectations Sritis Statistika 
Lithuanian ilgesnio laikotarpio infliacijos lūkesčių 
agreguoti rodikliai Termino šaltinis ECB MB 2007/12 
 
aggregate investment Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian bendrosios investicijos Termino šaltinis ECB 
MB 2010 03 
 

aggregate investment figures Sritis 
Statistika 
Lithuanian bendrųjų investicijų duomenys 
 
aggregate measure Sritis Statistika 
Lithuanian suvestinis rodiklis Termino šaltinis ECB MB 
2008/12 
 
aggregate performance of the 
banking sector Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian bankų sektoriaus suvestiniai veiklos 
rezultatai 
 
aggregate profits developments Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian agreguoto pelno pokyčiai Termino šaltinis ECB 
MB 2007/6, p. 60 
 
aggregate savings Sritis Statistika 
Lithuanian visos santaupos Termino šaltinis Kalbos 
patarimų informacinis biuletenis (IX) 
 
aggregate spending Sritis Statistika 
Lithuanian visos išlaidos Termino šaltinis Kalbos patarimų 
informacinis biuletenis (IX) 
 
aggregate supply Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian visuminė pasiūla 
 
aggregated balance sheet Sritis Statistika 
Lithuanian agreguotas balansas Termino šaltinis ECB MB 
2004/6; LB MB 2006/2, p. 17 suvestinis balansas Termino 
šaltinis PROTOKOLAS DĖL EUROPOS CENTRINIŲ 
BANKŲ SISTEMOS IR EUROPOS 
CENTRINIOSTATUTO; ECB MB 2007/12, p. 27 
 
aggregated earnings Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian suminis pelnas Termino šaltinis ECB MB 
2007/9, p. 47 
 
aggregated financial statement Sritis 
Statistika 
Lithuanian suvestinė finansinė ataskaita Termino šaltinis 
ECB MB 2006/3, p. 43; 2007/9, p. 50 
 
aggregated firm-level data from 
corporate financial statements Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian agreguoti įmonių metinių finansinių 
ataskaitų duomenys Termino šaltinis ECB MB 2008/6 
 
aggregated net income Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian suvestinės grynosios pajamos Termino šaltinis 
ECB MB 2008/9 
 
aggregated results Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian agreguoti rezultatai Termino šaltinis 2009 m. 
kovo 31 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 
290/2009 
 
aggregated statistical information 
Sritis Statistika 
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Lithuanian agreguota statistinė informacija Termino 
šaltinis 2008 m. gruodžio 19 d. Europos centrinio banko 
gairės, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2007/9 dėl pinigų, 
finansinių institucijų ir rinkų statistikos (naują redakciją) 
(ECB/2008/31) 
 
aggregates Sritis Statistika 
Lithuanian suvestiniai rodikliai Termino šaltinis 2007 m. 
gegužės 31 d. Europos centrinio banko gairės, iš dalies 
keičiančios Gaires ECB/2004/15 dėl Europos centrinio 
banko statistinės atskaitomybės reikalavimų, taikomų 
mokėjimų balanso ir tarptautinių investicijų balanso 
statistikos srityje bei tarptautiniame atsargų šablone 
(ECB/2007/3)  
(2007/426/EB) 
 
aggregation Sritis Apskaita 
Lithuanian agregavimas sumavimas Termino šaltinis IKP, I 
priedas, 3 p. Kontekstas Prieš susumuojant grynąsias 
pozicijas, visos jos turi būti kiekvieną dieną 
konvertuojamos į valiutą, naudojamą įstaigos ataskaitose, 
pagal dabartinį rinkos kursą nepaisant jų ženklo. Konteksto 
šaltinis IKP, I priedas, 3 p. 
 
aggregation effects Sritis Apskaita 
Lithuanian agregavimo poveikis Termino šaltinis ECB 
 
aglomeration methods Sritis Statistika 
Lithuanian jungimo metodai 
 
agreed fiscal rules Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian suderintos fiskalinės taisyklės Termino šaltinis 
ECB metų ataskaita 2005, p. 13 
 
agreed maturity 
See: term  Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian sutartas terminas Termino šaltinis (-->Mokėjimų 
įstatymas)  
 
agreed repayment date Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian susitartas grąžinimo terminas Termino šaltinis 
(-->KVP)  Kontekstas Paskolos sutartyje neturi būti 
nuostatos, kad, esant konkrečiai nurodytoms aplinkybėms, 
(bet ne kredito įstaigos likvidavimo atveju) paskola 
grąžinama prieš susitartą grąžinimo terminą. Konteksto 
šaltinis KVP, 64 str. 
 
agreed term 
agreed maturity Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian sutartas terminas Termino šaltinis (-->Mokėjimų 
įstatymas)  
 
agreggate demand Sritis Statistika 
Lithuanian visuminė paklausa agreguota paklausa 
Termino šaltinis ECB MB 2006/3 
 
AGRI 
See: on Agriculture and Rural Development  Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas 
Termino šaltinis EK vertimo vadovas 
 
agricultural activity Sritis Apskaita 
Lithuanian žemės ūkio veikla 

 
agricultural bank Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian žemės ūkio bankas Termino šaltinis (-->BBB)  
 
agricultural credit institution Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian žemės ūkio kredito institucija Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
agricultural product Sritis Bendra 
Lithuanian žemės ūkio produktas Termino šaltinis LRTB 
 
agricultural production Sritis Statistika 
Lithuanian žemės ūkio gamyba Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
agricultural productivity Sritis Bendra 
Lithuanian žemės ūkio našumas Termino šaltinis ECB MB 
2008/6 
 
agricultural raw materials Sritis Statistika 
Lithuanian žemės ūkio žaliavos Termino šaltinis ECB MB 
2008/12 
 
agricultural region Sritis Bendra 
Lithuanian žemės ūkio regionas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
agriculture, hunting and forestry Sritis 
Statistika 
Lithuanian žemės ūkis, medžioklė ir miškininkystė 
 
agriculture, hunting, forestry and 
fishing activities Sritis Statistika 
Lithuanian žemės ūkis, medžioklė ir miškininkystė; 
žuvininkystė Termino šaltinis ECB Apibrėžtis veiklos rūšys, 
susijusios su augalų ir gyvūnų gamtinių išteklių naudojimu: 
augalininkystė, gyvulininkystė, miško ruoša ir kitokių 
augalų derliaus nuėmimas bei gyvūnų auginimas fermose 
ar gaudymas jų gamtiniuose arealuose (EVRK 1.1). 
 
agri-monetary policy Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian žemės ūkio pinigų politika Termino šaltinis 
Eurovoc 4.2 
 
aid funds Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian paramos fondai 
 
aid programmes Sritis Bendra 
Lithuanian paramos programos Pastabos aprobuota VLKK 
 
AL 
See: Republic of Albania  Sritis Bendra 
Lithuanian Albanijos Respublika Termino šaltinis VLKK 
nutarimas Nr. 48 Tirana 
 
AL mode Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian JL režimas Termino šaltinis 2007 m. spalio 18 d. 
LIETUVOS BANKO VALDYBOS NUTARIMAS Nr. 136 
"DĖL MOKĖJIMO SISTEMOS TARGET2-LIETUVOS 
BANKAS VEIKLOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" Apibrėžtis 
Naudotinų lėšų MM sąskaitose sumavimas. Apibrėžties 
šaltinis 2007 m. spalio 18 d. LIETUVOS BANKO 
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VALDYBOS NUTARIMAS Nr. 136 "DĖL MOKĖJIMO 
SISTEMOS TARGET2-LIETUVOS BANKAS VEIKLOS 
TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" 
 
Aland Islands Sritis Bendra 
Lithuanian Alandų Salos Termino šaltinis 2007 m. gruodžio 
20 d. VLKK nutarimas Nr. N-4 (113) „Valdų ir kraštų 
pavadinimai“ 
 
Algerian Dinar 
DZD Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Alžyro dinaras 
 
ALL 
See:   Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Albanijos lekas 
 
all currencies outstanding amounts 
Sritis Statistika 
Lithuanian likučiai visomis valiutomis Termino šaltinis 
ECB 
 
allegation of fraud Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian kaltinimas sukčiavimu 
 
all-industry output Sritis Bendra 
Lithuanian pramoninė produkcija Termino šaltinis ECB MB 
2008/9 
 
all-items HICP Sritis Statistika 
Lithuanian bendrasis SVKI Termino šaltinis 2009 m. 
vasario 23 d. Europos centrinio banko nuomonė 
(CON/2009/14) 
 
allocation 
distribution 
Lithuanian paskirstymas 
 
allocation of euro banknotes within 
the Eurosystem Sritis Apskaita 
Lithuanian eurų banknotų paskirstymas Eurosistemoje 
Termino šaltinis ECB metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
allocation of the profit 
distribution of the profit Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian pelno paskirstymas Termino šaltinis 1994 m. 
gruodžio 1 d. Lietuvos Respublikos Lietuvos banko 
įstatymas Nr. I-678 
 
allonge Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian vekselio pratąsa Termino šaltinis LR įsakomųjų 
ir paprastųjų vekselių įstatymas Nr. VIII-1087 Apibrėžtis 
Vekselio pridėtinis lapas perduodamiesiems įrašams, jeigu 
jie netelpa vekselyje. 
 Apibrėžties šaltinis LR įsakomųjų ir paprastųjų vekselių 
įstatymas Nr. VIII-1087 
 
allotment amount Sritis Pinigų politika 
Lithuanian paskirstoma suma Termino šaltinis ECB MB 
2010 03 
 

allotment method Sritis Pinigų politika 
Lithuanian paskirstymo metodas Termino šaltinis ECB 
 
allowances and expenses Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian išmokos ir išlaidos Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
alpha / beta (classification) error 
rate Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian alfa / beta (klasifikavimo) paklaidos santykis 
Termino šaltinis PATIKIMUMO VERTINIMO IR JO 
TIKRINIMO NUOSTATOS, PATVIRTINTAbanko valdybos  
m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 140 Apibrėžtis Nustatant 
diskriminacinę galią taikomas patikimumo vertinimo 
metodas, kai darant prielaidą, jog reitingų sistemos 
rezultatai gali būti tik dviejų rūšių (t. y. įsipareigojimų 
įvykdymas arba neįvykdymas), nustatoma minimali 
paklaidos tikimybė. Ši tikimybė lygi įsipareigojimų 
neįvykdžiusių skolininkų, remiantis reitingų sistema 
pripažintų įvykdysiančiais įsipareigojimus, procentinės 
dalies bendrojoje įsipareigojimų neįvykdžiusių skolininkų 
struktūroje (alfa), padaugintos iš atitinkamos tikimybės, ir 
įsipareigojimus įvykdžiusių skolininkų, remiantis reitingų 
sistema pripažintų neįvykdysiančiais įsipareigojimų, 
procentinės dalies bendrojoje įsipareigojimus įvykdžiusių 
skolininkų struktūroje (beta), padaugintos iš atitinkamos 
tikimybės, sumai. Alfa/beta (klasifikavimo) paklaidos 
reikšmės kinta intervale [0;1], mažesnės reikšmės yra 
stipresnės diskriminacinės galios indikatorius. Apibrėžties 
šaltinis PATIKIMUMO VERTINIMO IR JO TIKRINIMO 
NUOSTATOS, PATVIRTINTAbanko valdybos  
m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 140 
 
alternate member Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian pakaitinis narys 
 
alternative agricultural production 
See: agricultural production  Sritis Bendra 
Lithuanian pakaitinė žemės ūkio gamyba Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
alternative asset classes Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian alternatyvios turto kategorijos Termino šaltinis 
ECB MB 2007/6, p. 49 
 
alternative determination of own 
funds Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian alternatyvus nuosavų lėšų nustatymas 
Termino šaltinis (-->IKP) , 32 str. 
 
alternative investment fund Sritis Bankai 
ir finansai 
Lithuanian alternatyvaus investavimo fondas Termino 
šaltinis IATE 
 
alternative method of valuation Sritis 
Bankų priežiūra 
Lithuanian alternatyvus įvertinimo metodas Termino 
šaltinis (-->IKP) , 33 str. 
 
alternative product Sritis Bendra 
Lithuanian pakaitinis gaminys Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
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Alternative Standardised Approach 
Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian alternatyvusis standartizuotas metodas 
 
AM 
See: Republic of Armenia  Sritis Bendra 
Lithuanian Armėnijos Respublika Termino šaltinis VLKK 
nutarimas Nr. 48 Jerevanas 
 
amalgamation Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian bendrovių susiliejimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
AMD 
See: Dram  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Armėnijos dramas 
 
AMECO 
See: macro-economic database  Sritis Bendra 
Lithuanian Metinių makroekonomikos duomenų bazė 
Termino šaltinis ECB mėnesinis biuletenis, 2004/9 
 
amend Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian iš dalies pakeisti Termino šaltinis VDIC 
 
amended proposal for a Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian iš dalies pakeistas pasiūlymas Termino šaltinis 
Vertimų centro vadovas 
 
amending act Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian iš dalies keičiantis aktas 
 
amending budget Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian taisomasis biudžetas 
 
amendment Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian dalinis pakeitimas Termino šaltinis IATE; 2009 
m. kovo 5 d. Europos centrinio banko nuomonė 
(CON/2009/17)  
(2009/C 93/03) 
 pakeitimas Termino šaltinis IATE 
 
amendment of a law Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian įstatymo keitimas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
amendment of an agreement Sritis Teisė 
ir institucijos 
Lithuanian susitarimo pataisymas ir papildymas Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
American auction Sritis Pinigų politika 
Institucijos ECB 
Lithuanian amerikietiškasis aukcionas Termino šaltinis (--
>Bendr. dok.)  
 
American Depositary Receipt 
ADR Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian Amerikos depozitoriumo pakvitavimas 
Termino šaltinis NVPB int. žod. Apibrėžtis vertybinis 
popierius, kurį JAV bankas išleidžia vietoj užsienio 
bendrovės akcijų, patikėtų saugoti tam bankui Apibrėžties 
šaltinis NVPB int. žod. 

 
American Samoa Sritis Bendra 
Lithuanian Amerikos Samoa Termino šaltinis 2007 m. 
gruodžio 20 d. VLKK nutarimas Nr. N-4 (113) „Valdų ir 
kraštų pavadinimai“ 
 
American-style option Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian amerikietiškasis pasirinkimo sandoris 
Apibrėžtis Šį sandorį galima įvykdyti bet kuriuo metu 
laikotarpiu, trunkančiu nuo pirkimo iki termino suėjimo 
dienos. Tai europietiškojo sandorio priešingybė.  
 
AMF 
Arab Monetary Fund Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian Arabų valiutos fondas 
 
amortisation Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian amortizacija Termino šaltinis 2006 m. lapkričio 
10 d. Europos centrinio banko gairės dėl Europos centrinių 
bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės 
teisinio pagrindo (ECB/2006/16) Apibrėžtis Sistemingas 
premijos ir (arba) nuolaidos ar turto vertės sąskaitose 
mažinimas per tam tikrą laikotarpį. Apibrėžties šaltinis 2006 
m. lapkričio 10 d. Europos centrinio banko gairės dėl 
Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
 
amortisation of discounts and 
premiums on securities 
denominated in euro Sritis Apskaita 
Lithuanian vertybinių popierių eurais amortizuotos 
nuolaidos ir premijos Termino šaltinis ECB metinės 
finansinės ataskaitos 2008 
 
amortisation of intangible assets Sritis 
Apskaita 
Lithuanian nematerialiojo turto amortizacija Termino 
šaltinis LRTB Pastabos aprobuota VLKK 
 
amortised cost Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian amortizuota savikaina Termino šaltinis (-->KVP)  
 
amortised cost of a financial asset 
or financial liability Sritis Apskaita 
Lithuanian amortizuota finansinio turto ar finansinio 
įsipareigojimo vertė 
 
amortised value of intangible assets 
Sritis Apskaita 
Lithuanian nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė 
Termino šaltinis LRTB Pastabos aprobuota VLKK 
 
amount 
volume Sritis Statistika 
Lithuanian suma 
 
amount allotted above the 
benchmark Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian už lyginamąjį dydį didesnė paskirstyta suma 
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amounts available through a line of 
credit Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian per kredito liniją prieinamos sumos Termino 
šaltinis 2009 m. kovo 31 d. Europos centrinio banko 
reglamentas (EB) Nr. 290/2009 
 
amounts payable Sritis Statistika 
Lithuanian mokėtinos sumos Termino šaltinis 2008 m. 
gruodžio 19 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) 
Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus 
balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
ample liquidity 
abundant liquidity Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian gausus likvidumas Termino šaltinis ECB metų 
ataskaita 2005, p. 25; ECB MB 2007/6; 2008/6 
 
amplitude-adjusted Sritis Statistika 
Lithuanian amplitudė pakoreguota Termino šaltinis ECB 
MB 2009 03 
 
AN 
See: Netherlands Antiles  Sritis Bendra 
Lithuanian Olandijos Antilai 
 
an index for rates on private sector 
repurchase agreements 
EUREPO 
Lithuanian privačiojo sektoriaus atpirkimo sandorių 
palūkanų normų indeksas EUREPO 
 
analysis of an aggregated measure 
of profits Sritis Statistika 
Lithuanian suvestinio pelno rodiklio analizė Termino 
šaltinis ECB MB 
 
anchor currency Sritis Pinigų politika 
Lithuanian bazinė valiuta 
 
anchor series Sritis Statistika 
Lithuanian pagrindinės eilutės Termino šaltinis 2008 m. 
gruodžio 19 d. Europos centrinio banko gairės, iš dalies 
keičiančios Gaires ECB/2007/9 dėl pinigų, finansinių 
institucijų ir rinkų statistikos (naują redakciją) 
(ECB/2008/31) 
 
ancillary activity Sritis Apskaita 
Lithuanian pagalbinė veikla 
 
ancillary banking services 
undertaking Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian papildomas banko paslaugas teikianti įmonė 
 
ancillary services Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian papildomos paslaugos Termino šaltinis 2007 
m. sausio 18 d. LR finansinių priemonių rinkų įstatymas Nr. 
X-1024 
 

ancillary services undertaking Sritis 
Teisė ir institucijos 
Lithuanian papildomas paslaugas teikianti įmonė 
Termino šaltinis (-->KVP) ; (-->KĮD)  Apibrėžtis įmonė, kurios 
pagrindinė veikla yra turto kaip nuosavybės turėjimas arba 
jo valdymas, duomenų apdorojimo paslaugų valdymas 
arba kita panaši veikla, papildanti vienos arba kelių (--
>kredito įstaigų) pagrindinę veiklą Apibrėžties šaltinis KĮD 
 
ancillary system 
AS Sritis Mokėjimo sistemos Institucijos ECB 
Lithuanian išorinė sistema Termino šaltinis ECB TARGET2 
raidos ataskaita, 2005 m. vasario mėn. IS 
 
ancillary systems settlement Sritis 
Mokėjimo sistemos Institucijos ECB 
Lithuanian išorinių sistemų atsiskaitymas Termino šaltinis 
ECB TARGET2 raidos ataskaita, 2005 m. vasario mėn. 
 
Andorra la Vella 
See: Principality of Andorra  Sritis Bendra 
Lithuanian Andoros Kunigaikštystė Termino šaltinis VLKK 
nutarimas Nr. 48 Andora 
 
Andorran Peseta 
ADP Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Andoros peseta 
 
anecdotal evidence Sritis Bendra 
Lithuanian pavieniai faktai Termino šaltinis ECB MB 2010 
03 
 
ANG 
See: Antillan Guilder  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Olandijos Antilų guldenas 
 
animal or vegetable fats and oils Sritis 
Statistika 
Lithuanian gyvūniniai ir augaliniai riebalai, aliejai 
Termino šaltinis LRMB 
 
animal products Sritis Statistika 
Lithuanian gyvūninės kilmės produktai Termino šaltinis 
LRMB 
 
Ankara 
See: Republic of Turkey  Sritis Bendra 
Lithuanian Turkijos Respublika Ankara 
 
Annual Accounts of the ECB Sritis 
Apskaita 
Lithuanian ECB metinės finansinės ataskaitos Termino 
šaltinis ECB metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
annual and quaterly figures Sritis 
Statistika 
Lithuanian metiniai ir ketvirtiniai dydžiai Termino šaltinis 
ECB 
 
annual changes 
annual rates Sritis Statistika 
Lithuanian metiniai pokyčiai Termino šaltinis ECB MB 
2006/3, p. 61 



annual changes in the determinants of the cyclically adjusted budget balance 

18 

 
annual changes in the determinants 
of the cyclically adjusted budget 
balance Sritis Statistika 
Lithuanian dėl cikliškumo pakoreguoto biudžeto 
balanso veiksnių metiniai pokyčiai Termino šaltinis ECB 
MB 2008/12 
 
annual charge Sritis Apskaita 
Lithuanian metinė išskaita Termino šaltinis ECB metinės 
finansinės ataskaitos 2008 
 
annual consolidated financial 
statements Sritis Apskaita 
Lithuanian metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų 
rinkinys Termino šaltinis LRTB Pastabos aprobuota VLKK 
 
annual core CPI inflation Sritis Statistika 
Lithuanian metinė grynoji VKI pagrindu apskaičiuota 
infliacija Termino šaltinis ECB MB 2007/6, p. 11 
 
annual CPI inflation Sritis Statistika 
Lithuanian metinė infliacija pagal  VKI Termino šaltinis 
ECB MB 2010 03 
 
annual deficit ratio Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian metinis deficito rodiklis 
 
annual financial report Sritis Apskaita 
Lithuanian metinė finansinė ataskaita Termino šaltinis (--
>2-asis verslo apskaitos standartas)  Apibrėžtis (--
>finansinė atskaitomybė) , parengta apibendrinus įmonės 
(-->finansinių metų ) duomenis Apibrėžties šaltinis 2-asis 
verslo apskaitos standartas 
 
annual financial statements Sritis Bankai 
ir finansai 
Lithuanian metinė finansinė ataskaita Termino šaltinis 
2008 m. gruodžio 19 d. Europos centrinio banko gairės, iš 
dalies keičiančios Gaires ECB/2007/9 dėl pinigų, finansinių 
institucijų ir rinkų statistikos (naują redakciją) 
(ECB/2008/31); 1994 m. gruodžio 1 d. Lietuvos 
Respublikos Lietuvos banko įstatymas Nr. I-678 Kontekstas 
Operacijos, susijusios su Lietuvos banko nuostolio 
padengimu ir pelno paskirstymu, atliekamos po metinės 
finansinės ataskaitos patvirtinimo. Konteksto šaltinis 1994 
m. gruodžio 1 d. Lietuvos Respublikos Lietuvos banko 
įstatymas Nr. I-678, 23 str. 
 
annual flow in the net external asset 
position of the MFI sector Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian PFI sektoriaus grynojo išorės turto pozicijos 
metinis srautas Termino šaltinis ECB MB 2007/9, p. 22 
 
annual gains and losses Sritis Apskaita 
Lithuanian metinis uždarbis ir netektys Termino šaltinis 
ECB MB, 2005/6 
 
annual gains and losses in the 
securities holdings of the non-
financial sector Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian nefinansinio sektoriaus turimų vertybinių 

popierių metinis laikymo uždarbis ir netektys Termino 
šaltinis ECB MB 2006/3, p. 28 
 
annual growth by times Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian metinis prieaugis kartais Termino šaltinis LRTB 
Pastabos aprobuota VLKK 
 
annual growth rate of currency in 
circulation Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pinigų apyvartoje metinis augimo tempas 
Termino šaltinis ECB MB 2006/3, p. 24 
 
annual growth rate of negotiated 
wages Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian bendrai sutarto darbo užmokesčio didėjimo 
tempas Termino šaltinis ECB MB 2008/12 
 
annual growth rates Sritis Statistika 
Lithuanian metinis augimas Termino šaltinis ECB MB 
2008/9 
 
annual headline inflation Sritis Statistika 
Lithuanian metinė bendroji infliacija 
 
annual inflation Sritis Statistika 
Lithuanian metinė infliacija Termino šaltinis ECB MB 
2006/6, p. 10 
 
annual inflation rates Sritis Statistika 
Lithuanian metinis infliacijos lygis Termino šaltinis ECB 
MB 2006/6, p. 6  
 
annual interest rates Sritis Statistika 
Lithuanian metinės palūkanų normos Termino šaltinis LB 
MB 2006/2, p. 8 
 
annual leave Sritis Apskaita 
Lithuanian kasmetinės atostogos Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
Annual macro-economic database 
AMECO Sritis Bendra 
Lithuanian Metinių makroekonomikos duomenų bazė 
Termino šaltinis ECB mėnesinis biuletenis, 2004/9 
 
annual percentage changes Sritis 
Statistika 
Lithuanian metiniai pokyčiai, procentais Termino šaltinis 
ECB MB 2010 03 
 
annual percentage growth Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian metinis prieaugis procentais Termino šaltinis 
LRTB Apibrėžtis Kalendorinių metų arba dviejų kalendorinių 
metų keturių ketvirčių, einančių iš karto vienas po kito, tam 
tikro rodiklio padidėjimas procentais, lyginant su prieš tai 
buvusiais ketvirčiais, einančiais iš karto vienas po kito. 
Metinio prieaugio procentas yra apvalinamas vieno 
skaičiaus po kablelio tikslumu. Apibrėžties šaltinis LRTB: LR 
fiskalinės drausmės įstatymas (Žin., 2007, Nr. 120-4881) 
Pastabos aprobuota VLKK 
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annual percentage rate of charge 
APRC Sritis Statistika 
Lithuanian bendros kredito kainos metinė procentinė 
norma Termino šaltinis 2009 m. kovo 31 d. Europos 
centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 290/2009 
 
annual percentage rate of charge for 
credit Sritis Apskaita 
Lithuanian kredito kainos metinė procentinė norma 
metinė paskolos grąžinimo norma Termino šaltinis 
Civilinis kodeksas 
 
annual price changes Sritis Statistika 
Lithuanian metiniai kainų pokyčiai Termino šaltinis ECB 
MB 2007/12 
 
annual rate of growth Sritis Statistika 
Lithuanian metinis didėjimo tempas Termino šaltinis ECB 
MB 2006/3, p. 52 
 
annual rates 
See: changes  Sritis Statistika 
Lithuanian metiniai pokyčiai Termino šaltinis ECB MB 
2006/3, p. 61 
 
annual rates Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian metinės palūkanos Termino šaltinis ECB MB 
2006/3, p. 30 
 
annual real GDP growth rate Sritis 
Statistika 
Lithuanian metinio realiojo BVP augimo tempo vidurkis 
Termino šaltinis ECB MB 2008/12 
 
annual report Sritis Apskaita Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian metinė ataskaita Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
metinis pranešimas Termino šaltinis LRTB Pastabos 
aprobuota VLKK 
 
annual saving Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian metinės santaupos Termino šaltinis ECB 
 
annual settlement throughput Sritis 
Apskaita 
Lithuanian metinis atsiskaitymų pralaidumas 
 
annual statistics Sritis Statistika 
Lithuanian metinė statistika Termino šaltinis 2008 m. 
gruodžio 19 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) 
Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus 
balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
annual summary report Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian metinė suvestinė ataskaita Termino šaltinis 
IATE 
 
annual total cost Sritis Mokėjimo sistemos 
Institucijos ECB 
Lithuanian bendra metinė sąmata Termino šaltinis ECB 

TARGET2 raidos ataskaita, 2005 m. vasario mėn. 
Kontekstas (-->TARGET ) naudotojai buvo informuoti, kad 
bendra metinė (-->likvidumo telkimo ypatybės ) sąmata yra 
apytikriai 900 000 eurų. Konteksto šaltinis ECB TARGET2 
raidos ataskaita, 2005 m. vasario mėn. 
 
annualised Sritis Statistika 
Lithuanian perskaičiuotas į metinį Termino šaltinis ECB 
MB 2006/3, p. 111 
 
annualised agreed rate 
AAR Sritis Statistika 
Lithuanian perskaičiuota sutartinė norma Termino šaltinis 
2009 m. kovo 31 d. Europos centrinio banko reglamentas 
(EB) Nr. 290/2009 Apibrėžtis Indėlio arba paskolos 
palūkanų norma, dėl kurios individualiai susitaria 
atskaitingas tarpininkas ir namų ūkis ar nefinansinė 
korporacija, ir kuri paverčiama metine išraiška ir nurodoma 
procentais už metus. Apibrėžties šaltinis 2009 m. kovo 31 d. 
Europos centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 290/2009 
 
annualised six-month growth rates 
Sritis Statistika 
Lithuanian į metinį perskaičiuotas 6 mėn. augimo 
tempas Termino šaltinis ECB 
 
annuity Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian anuitetas metinė išmoka 
 
anonymous account Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian anoniminė sąskaita Termino šaltinis 2002 m. 
birželio 20 d. Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų 
investuotojams draudimo įstatymas Nr. IX-975 (redakcija 
aktuali nuo 2008-10-21) 
 
Antananarivo 
See: Republic of Madagascar  Sritis Bendra 
Lithuanian Madagaskaro Respublika Antananaryvas 
 
Anti-Counterfeiting trade Agreement 
ACTA Sritis Bendra 
Lithuanian kovos su klastojimu prekyboje susitarimas 
KKPS 
 
anticyclical surcharge Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian anticiklinis pridėtinis mokestis Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
anti-dumping duty Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian antidempingo mokestis Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
anti-dumping legislation Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian antidempingo įstatymai Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
Antigua and Barbuda 
AG Sritis Bendra 
Lithuanian Antigva ir Barbuda Termino šaltinis VLKK 
nutarimas Nr. 48 Sent Džonsas 
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anti-subsidy proceeding Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian antisubsidiniai veiksmai Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
anti-trust legislation Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian antimonopoliniai įstatymai Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
AO 
See: Republic of Angola  Sritis Bendra 
Lithuanian Angolos Respublika Termino šaltinis VLKK 
nutarimas Nr. 48 Luanda 
 
AOA 
See:   Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian kvanza 
 
APC 
average propensity to consume Sritis 
Bendra 
Lithuanian vidutinis polinkis vartoti Termino šaltinis 
Mikroekonomika. Vilnius, 2000. Žr. ribinis polinkis vartoti 
 
Apia 
See: Independent State of Samoa  Sritis Bendra 
Lithuanian Samoa Nepriklausomoji Valstybė Apija 
 
appeal to the EC Ombudsman Sritis 
Teisė ir institucijos 
Lithuanian kreipimasis į EB įgaliotinį Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
appendix Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian priedėlis Termino šaltinis 2009 m. kovo 31 d. 
Europos centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 290/2009 
 
applicant authority Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian institucija pareiškėja 
 
applicant country Sritis Bendra 
Lithuanian šalis kandidatė 
 
application for accession Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian prisijungimo paraiška Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
application for external financing Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian paskolos paraiška 
 
application granted in full Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian paraiška, pagal kurią suteikta visa prašoma 
suma Termino šaltinis ECB MB 2010 03 
 
application granted in part Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian paraiška, pagal kurią suteikta dalis 
prašomos sumos Termino šaltinis ECB MB 2010 03 
 

application of capital Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian kapitalo panaudojimas Termino šaltinis (--
>Nr.172)  
 
application of legislation Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian įstatymų taikymas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
application of requirements on a 
consolidated basis Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian konsoliduotas reikalavimų taikymas Termino 
šaltinis (-->IKP) , 22 str. Pastabos kapitalo reikalavimų 
 
application of the final profit or loss 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian galutinis pelno ir nuostolių paskirstymas 
Termino šaltinis (-->KVP)  
 
appointing authority Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian skiriančioji institucija Termino šaltinis Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1321/2004  
 
apportionment Sritis Apskaita 
Lithuanian paskirstymas 
 
appreciation Sritis Apskaita 
Lithuanian vertės padidėjimas 
 
appropriate prudential measures Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian atitinkamos veiklos riziką ribojančios 
priemonės Termino šaltinis ECB MB 2007/9, p. 15 
atitinkamos veiklos rizikos ribojimo priemonės 
Pastabos tokia būtų taisyklingesnė termino forma, 
rekomenduojama VLKK 
 
appropriation manager Sritis Apskaita 
Lithuanian asignavimų valdytojas Termino šaltinis LRTB 
Pastabos aprobuota VLKK 
 
appropriations Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian asignavimai Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
appropriations for commitments Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian asignavimai įsipareigojimams Termino šaltinis 
2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentas (EB, 
Euratomas) Nr. 1605/2002ėl Europos Bendrijų bendrajam 
biudžetui taikomo finansinio reglamento 
 
appropriations for payments Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian asignavimai mokėjimams Termino šaltinis 2002 
m. birželio 25 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 
1605/2002ėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui 
taikomo finansinio reglamento 
 
approval Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian atitikties patvirtinimas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
approved body Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian patvirtintoji institucija / įstaiga 
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approved term Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian aprobuotas terminas Termino šaltinis (--
>TERM)  Apibrėžtis terminas, patvirtintas Valstybinės 
lietuvių kalbos komisijos ir vartojamas arba teikiamas 
vartoti Lietuvos Respublikos teisės aktuose Apibrėžties 
šaltinis TERM 
 
approximation error Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian aproksimavimo paklaida Termino šaltinis ECB 
MB 2008/3 
 
approximation of laws 
See: harmonisation  Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian teisės aktų derinimas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
approximation of policies Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian politikos nuostatų derinimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
APRC 
See: percentage rate of charge  Sritis Statistika 
Lithuanian bendros kredito kainos metinė procentinė 
norma Termino šaltinis 2009 m. kovo 31 d. Europos 
centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 290/2009 
 
AR 
See: Republic of Argentine  Sritis Bendra 
Lithuanian Argentinos Respublika Termino šaltinis VLKK 
nutarimas Nr. 48 Buenos Airės 
 
Arab Common Market countries Sritis 
Bendra 
Lithuanian Arabų bendrosios rinkos šalys Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
Arab League countries Sritis Bendra 
Lithuanian Arabų lygos šalys Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
Arab Monetary Fund 
See:   Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian Arabų valiutos fondas 
 
arbitrage Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian finansų arbitražas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
Apibrėžtis Sandoriai dėl prekių, valiutų ar vertybinių 
popierių dviejose ar daugiau rinkų siekiant pasipelnyti iš 
kotiruojamų kainų skirtumo. Apibrėžties šaltinis Eurovoc 4.1 
 
archival value 
historical value 
continuing value 
enduring value Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian istorinė vertė 
 
Argentine Peso 
ARS Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Argentinos pesas 
 

arguably riskier assets Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian sąlyginai rizikingesnis turtas Termino šaltinis 
ECB MB 2010 03 
 
arithmetic leverage of average 
annual interest rates Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian aritmetinis svertinis metinių palūkanų normų 
vidurkis Termino šaltinis (-->Mokėjimų įstatymas)  
 
Armenian Dram 
AMD Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Armėnijos dramas 
 
arrangements for cross-border 
payments effected via interlinking 
Sritis Mokėjimo sistemos Institucijos ECB 
Lithuanian susitarimai dėl per sąsajas įvykdytų 
tarptautinių mokėjimų Termino šaltinis Gairės ECB/2005/1 
 
arranger Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian tvarkytojas Termino šaltinis S. Šiaudinis 
 
arrearage 
See:   Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian nepriemoka įsiskolinimai Termino šaltinis 2007 
m. vasario 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 215/2007, 
įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas 
ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS) nuostatas dėl šalutinių 
tikslinių kintamųjų, susijusių su pernelyg dideliu 
įsiskolinimu ir finansine atskirtimi, sąrašo 
 
arrears 
arrearage Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian nepriemoka įsiskolinimai Termino šaltinis 2007 
m. vasario 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 215/2007, 
įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas 
ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS) nuostatas dėl šalutinių 
tikslinių kintamųjų, susijusių su pernelyg dideliu 
įsiskolinimu ir finansine atskirtimi, sąrašo 
 
ARS 
See: Peso  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Argentinos pesas 
 
Articles of Agreement Sritis Teisė ir 
institucijos Institucijos IMF 
Lithuanian Steigimo sutartis 
 
Aruban Guilder 
AWG Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Arubos guldenas 
 
AS 
See: system  Sritis Mokėjimo sistemos Institucijos ECB 
Lithuanian išorinė sistema Termino šaltinis ECB TARGET2 
raidos ataskaita, 2005 m. vasario mėn. IS 
 
as a percentage of GDP Sritis Statistika 
Institucijos ECB 
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Lithuanian procentais, palyginti su BVP Termino šaltinis 
ECB MB 
 
as amended by Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian su pakeitimais, padarytais Termino šaltinis 
Vertimų centro vadovas 
 
as last amended by Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian su paskutiniais pakeitimais, padarytais 
Termino šaltinis Vertimų centro vadovas 
 
AS transactions Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian IS operacijos Termino šaltinis 2009 m. gegužės 
7 d. Europos centrinio banko gairės, iš dalies keičiančios 
Gaires ECB/2007/2 dėl Transeuropinės automatizuotos 
realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų 
sistemos (TARGET2) (ECB/2009/9) (2009/390/EB) 
 
Asian Development Bank 
See:   Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian Azijos plėtros bankas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
Asian Development Fund Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian Azijos plėtros fondas 
 
ask 
See: price  Sritis Bendra 
Lithuanian pradinė kaina Termino šaltinis Anglų-lietuvių 
apskaitos terminų žodynėlis, VU leidykla, 1998 
 
asked price 
See: price  Sritis Bendra 
Lithuanian pradinė kaina Termino šaltinis Anglų-lietuvių 
apskaitos terminų žodynėlis, VU leidykla, 1998 
 
asking price 
asked price 
ask  
offering price Sritis Bendra 
Lithuanian pradinė kaina Termino šaltinis Anglų-lietuvių 
apskaitos terminų žodynėlis, VU leidykla, 1998 
 
ASLP 
See: security lending programme  Sritis Apskaita 
Lithuanian Automatizuota vertybinių popierių skolinimo 
programa AVPSP Apibrėžtis Atpirkimo irštinio atpirkimo 
sandorius apimanti finansinė operacija, kai tam tikras 
užstatas naudojantis bendru užstatu. Šių abiejų skolinimo 
ir skolinimosi operacijų pajamos gaunamos iš skirtingų 
atpirkimo palūkanų (t. y. iš gautos maržos). Operaciją 
galima atlikti vadovaujantis pagrindine programa, t. y., 
kada programą siūlantis bankas yra galutinė sandorio 
šalis, arba pagal tarpininko programą – kai programą 
siūlantis bankas yra tik tarpininkas, o galutinė sandorio 
šalis yra vertybinių popierių skolinimo operacijas iš tikrųjų 
atliekanti įstaiga. Termino šaltinis 2002 m. lapkričio 21 d. 
Europos centrinio banko gairė dėl Europos 
centriniostatistinės atskaitomybės reikalavimų ketvirtinių 
finansinių sąskaitų (ECB/2002/7) (2002/967/EB); 2006 m. 
lapkričio 10 d. Europos centrinio banko gairės dėl Europos 
centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB) Apibrėžties šaltinis 2002 m. lapkričio 21 d. 
Europos centrinio banko gairė dėl Europos 
centriniostatistinės atskaitomybės reikalavimų ketvirtinių 

finansinių sąskaitų (ECB/2002/7) (2002/967/EB), II priedas 
Žodynas su paaiškinimais 
 
assessing recent developments in 
inventories Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian atsargų pokyčių pastaruoju metu vertinimas 
Termino šaltinis ECB MB, 2007/6, p. 64 
 
assessment of monetary policy 
stance Sritis Pinigų politika 
Lithuanian pinigų politikos pozicijos nustatymas Termino 
šaltinis ECB; S. Šiaudinis 
 
assessment of prices Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian valstybinis kainų nustatymas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
assessment period Sritis Apskaita 
Lithuanian vertinamasis laikotarpis 
 
Assessment Report Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian vertinimo ataskaita Termino šaltinis Sistemiškai 
svarbių mokėjimo sistemų vertinimo metodikos 7.4. 
punktas. 
 
asset allocation fund Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian turto paskirstymo fondas Termino šaltinis ECB 
MB 2007/6, p. 27 
 
asset management company Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian turto valdymo bendrovė Termino šaltinis (--
>KVP)  
 
asset position Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian turto pozicija Termino šaltinis ECB MB 2010 03 
 
asset purchase programme Sritis Bankai 
ir finansai 
Lithuanian turto pirkimo programa Termino šaltinis ECB 
MB 2010 03 
 
asset reallocations Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian turto perkėlimas Termino šaltinis ECB MB 
2008/12 
 
asset repurchase agreement Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian turto atpirkimo sandoris Termino šaltinis (--
>Nr.172) , 37.1.4. 
 
asset swap spread Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian turto (aktyvų) apsikeitimo pelningumo 
normų skirtumas 
 
asset transfer Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian turto perdavimas Termino šaltinis ECB MB 
2010 03 
 
asset turnover ratio Sritis Apskaita 
Lithuanian turto apyvartumo rodiklis Termino šaltinis 
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Anglų-lietuvių apskaitos terminų žodynėlis, VU leidykla, 
1998 
 
asset value Sritis Apskaita 
Lithuanian turto vertė Termino šaltinis Anglų-lietuvių 
apskaitos terminų žodynėlis, VU leidykla, 1998 
 
asset–backed commercial paper 
programme 
ABCP Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian turtu užtikrintų komercinių vekselių 
programa Termino šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 
11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo 
skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
Apibrėžtis Pakeitimo vertybiniais popieriais programa, pagal 
kurią išleisti vertybiniai popieriai daugiausia yra komerciniai 
vekseliai, o jų pradinis terminas yra vieni metai arba 
trumpesnis. Apibrėžties šaltinis Lietuvos banko valdybos 
2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo 
skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
 
asset-backed operation Sritis Rinkos 
operacijos 
Lithuanian turtu užtikrinta operacija 
 
asset-backed securities Sritis Apskaita 
Lithuanian turtu užtikrinti vertybiniai popieriai Termino 
šaltinis 2009 m. sausio 20 d. EUROPOS CENTRINIO 
BANKO GAIRĖS, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2000/7 
dėl Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir procedūrų 
(ECB/2009/1) 
 
asset-backed securities market Sritis 
Pinigų politika 
Lithuanian turtu užtikrintų vertybinių popierių rinka 
Termino šaltinis 2010 m. kovo 4 d. EUROPOS CENTRINIO 
BANKO GAIRĖS, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2000/7 
dėl Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir procedūrų 
(ECB/2010/1) (2010/154/ES) 
 
asset-liability adjustment account 
Sritis Apskaita 
Lithuanian turto ir įsipareigojimų koregavimo sąskaita 
Termino šaltinis Anglų-lietuvių apskaitos terminų žodynėlis, 
VU leidykla, 1998 
 
assets 
property Sritis Apskaita 
Lithuanian turtas Termino šaltinis LR buhalterinės apskaitos 
įstatymas Nr. IX-574 Apibrėžtis Materialiosios, 
nematerialiosios ir finansinės vertybės, kurias valdo ir 
naudoja ir (arba) kuriomis disponuoja ūkio subjektas, ir 
kurias naudojant tikimasi gauti ekonominės naudos. 
Apibrėžties šaltinis LR buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. 
IX-574 (Žin., 2001, Nr. 99-3515) pakeitimo įstatymas Nr. 
IX-1914, 2003-12-18, Žin., 2003, Nr. 123-5586. Kalbos 
dalis dkt. Giminė v. 
 
assets accepted as collateral Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian turtas, priimamas kaip įkaitas Termino šaltinis 
ECB MA 2009 
 
assets entrusted for management 
Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian pavestas valdyti turtas Termino šaltinis (--
>Nr.172) , 30. 

 
assets held by a long-term 
employee benefit fund Sritis Apskaita 
Lithuanian ilgalaikių išmokų darbuotojams fondui 
priklausantis turtas 
 
assets management Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian turto valdymas Termino šaltinis 2007 m. spalio 
25 d. LR kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 
pakeitimo įstatymas Nr. X-1303 Apibrėžtis 1) investicinių 
sprendimų priėmimas ir vykdymas; 2) buhalterinės 
apskaitos tvarkymas, atsakymai į klientų klausimus, 
grynųjų aktyvų skaičiavimas, teisės aktų laikymosi vidaus 
kontrolė, investicinių vienetų ar akcijų savininkų registro 
tvarkymas, pajamų paskirstymas, investicinių vienetų ar 
akcijų kainos nustatymas, jų išleidimas ir išpirkimas, 
atsiskaitymas sandorių pagrindu, duomenų apie atliktas 
operacijas saugojimas; 3) rinkodara; 4) kita veikla, susijusi 
su šios dalies 1, 2 ir 3 punktuose nurodyta veikla. Šiame 
įstatyme vartojama turto valdymo sąvoka taip pat apima 
investicinio fondo valdymą patikėjimo teise. Apibrėžties 
šaltinis 2007 m. spalio 25 d. LR kolektyvinio investavimo 
subjektų įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. X-1303 
 
assets not included elsewhere Sritis 
Statistika 
Lithuanian kitur neįtrauktas turtas Termino šaltinis 2008 
m. gruodžio 19 d. Europos centrinio banko reglamentas 
(EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus 
balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
assets under construction Sritis Apskaita 
Lithuanian nebaigtas statyti turtas Termino šaltinis ECB 
metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
assignee Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian teisių perėmėjas 
 
assignment of creditor’s rights Sritis 
Teisė ir institucijos 
Lithuanian kreditoriaus teisių perleidimas cesija 
Apibrėžtis reikalavimo teisės perleidimas kitam asmeniui 
 
assignment process Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian priskyrimo procesas Termino šaltinis 
PATIKIMUMO VERTINIMO IR JO TIKRINIMO 
NUOSTATOS, PATVIRTINTAbanko valdybos  
m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 140 Apibrėžtis Skolininko 
(pozicijos) susiejimas su atitinkamu skolininko (priemonės) 
reitingų skalės rangu arba, kai yra mažmeninės pozicijos, 
– su atitinkamomis rizikos grupėmis (angl. pool), 
atsižvelgiant į atitinkamus kriterijus.  Apibrėžties šaltinis 
PATIKIMUMO VERTINIMO IR JO TIKRINIMO 
NUOSTATOS, PATVIRTINTAbanko valdybos  
m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 140 
 
assistance programmes Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian pagalbos programos Pastabos aprobuota VLKK 
 
associated country Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian asocijuota šalis Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
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associated derivative contracts Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian jungtinės išvestinės sutartys Termino šaltinis 
2009 m. kovo 31 d. Europos centrinio banko reglamentas 
(EB) Nr. 290/2009 
 
associated undertaking Sritis Apskaita 
Lithuanian asocijuota įmonė Termino šaltinis LR įmonių 
konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymo 
1,2,3,8,9,11 straipsnių bei priedo pakeitimo ir papildymo ir 
įstatymo papildymo antruoju skirsniu įstatymas (Valstybės 
žinios, 2006-07-18, Nr. 78-3058) Apibrėžtis Įmonė, kuriai 
kita įmonė (investuotojas) daro reikšmingą įtaką ir kuri nėra 
nei tos įmonės dukterinė įmonė, nei pagal jungtinės veiklos 
(partnerystės) sutartį veikianti įmonė. Apibrėžties šaltinis tas 
pats įstatymas 
 
Association des Constructeurs 
Europeens d'Automobiles 
See: Automobile Manufacturers' Association  Sritis Bendra 
Lithuanian Europos automobilių gamintojų asociacija 
Termino šaltinis ECB 
 
assumed move in interest rates Sritis 
Bankų priežiūra 
Lithuanian tikėtinas palūkanų normų pokytis Termino 
šaltinis (-->Nr.172) , 79.4. 
 
assumptions for long-term interest 
rates Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian prielaidos dėl ilgalaikių palūkanų normų 
Termino šaltinis ECB MB 2008/12 
 
Asuncion 
See: Republic of Paraguay  Sritis Bendra 
Lithuanian Paragvajaus Respublika Asunsjonas 
 
asymmetric risk exposure Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian asimetrinė rizika Apibrėžtis Kai pasirinkimo 
sandorio pirkėjas rizikuoja netekti premijos, o pardavėjo 
galimas nuostolis yra neapibrėžtas.  
 
at constant prices Sritis Statistika 
Lithuanian palyginamosiomis kainomis 
 
at cost Sritis Apskaita 
Lithuanian įsigijimo verte Termino šaltinis 2009 m. liepos 
17 d. EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS, iš dalies 
keičiančios Gaires ECB/2006/16 dėl Europos centrinių 
bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės 
teisinio pagrindo (ECB/2009/18) (2009/595/EB); ECB 
metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
at notice Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kiekvienu pareikalavimu Termino šaltinis LB 
MB 2006/2, p. 113 
 
Athens 
See:   Sritis Bendra 
Lithuanian Graikijos Respublika GR Pastabos ISO kodas 
EL Pastabos oficiali santrumpa, ES teisės aktuose 
vartojama dažniau nei ISO kodas GR 
 
ATM 

See: bank  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian bankomatas Termino šaltinis Eurovoc 4.1; LB 
MB 2006/2, p. 108 Apibrėžtis 1. Tik pinigus išmokantis 
bankinis kasos automatas. 2. Kompiuterizuotas kasos 
aparatas, skirtas banknotų išmokoms iš kliento sąskaitos 
pagal jo turimą kredito kortelę. 3. Sistema, leidžianti banko 
klientams prisijungti prie kompiuterio duomenų banko ir 
atlikti bankines operacijas, pvz., deponuoti pinigus, atsiimti 
indėlį be žmogaus pagalbos Apibrėžties šaltinis 
Aiškinamasis telekomunikacijų terminų žodynas, 2004, p. 
27 
 
AU 
See:   Sritis Bendra 
Lithuanian Australija Termino šaltinis VLKK nutarimas Nr. 
48 Kanbera 
 
auction market 
double auction market Sritis Rinkos 
operacijos 
Lithuanian aukciono rinka 
 
AUD 
See: Dollar  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Australijos doleris 
 
audiovisual and related services Sritis 
Statistika 
Lithuanian garso ir vaizdo paslaugos Termino šaltinis LR 
mokėjimų balansas 2005, p. 18 
 
audio-visual industry Sritis Bendra 
Lithuanian garso ir vaizdo pramonė Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
audit Sritis Apskaita 
Lithuanian auditas 
 
audit entirety 
audit universe Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian audito visuma Pastabos aprobuota VLKK 
 
audit of accounts Sritis Apskaita 
Lithuanian sąskaitų auditas 
 
audit of financial statements and 
consolidated financial statements 
Sritis Bendra 
Lithuanian finansinių ataskaitų rinkinio ir (arba) 
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio auditas 
Termino šaltinis LRTB Apibrėžtis Nepriklausomas 
audituojamos įmonės finansinių ataskaitų ir (arba) 
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių patikrinimas ir 
auditoriaus išvados pateikimas laikantis teisės aktų, 
reglamentuojančių šių rinkinių audito atlikimą, reikalavimų. 
Apibrėžties šaltinis LRTB finansinių ataskaitų auditas 
Termino šaltinis LRTB Pastabos trumpoji termino foma 
 
audit opinion Sritis Bendra 
Lithuanian audito išvados 
 
audit report Sritis Bendra 
Lithuanian audito ataskaita 
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audit trail Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian audito seka Termino šaltinis LRTB 
 
audit universe 
See: entirety  Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian audito visuma Pastabos aprobuota VLKK 
 
audited annual accounts Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian audituota metinė finansinė atskaitomybė 
Termino šaltinis 2007 m. sausio 18 d. LR vertybinių popierių 
įstatymas Nr. X-1023 Kontekstas Metinę informaciją sudaro 
audituota metinė finansinė atskaitomybė, metinis 
pranešimas ir atsakingų asmenų patvirtinimas, kad, jų 
žiniomis, finansinė atskaitomybė, sudaryta pagal taikomus 
buhalterinės apskaitos standartus, atitinka tikrovę ir 
teisingai parodo emitento turtą, įsipareigojimus, finansinę 
būklę, pelną arba nuostolius, kad metiniame pranešime yra 
teisingai nurodyta verslo plėtros ir veiklos apžvalga, 
emitento būklė kartu su pagrindinių rizikų ir neapibrėžtumų, 
su kuriais susiduriama, aprašymu. Metinė informacija turi 
būti pateikta kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada.  
Konteksto šaltinis 2007 m. sausio 18 d. LR vertybinių 
popierių įstatymas Nr. X-1023, 21 str. 
 
auditee Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian audituojamas subjektas Termino šaltinis LR 
finansų ministro 2005 m. vasario 18 d. įsakymas Nr. 1K-
057 Pastabos aprobuota VLKK 
 
auditing Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian auditavimas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
auditor's report Sritis Bendra 
Lithuanian auditoriaus ataskaita 
 
austerity policy Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian griežto taupymo politika Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
Australia 
AU Sritis Bendra 
Lithuanian Australija Termino šaltinis VLKK nutarimas Nr. 
48 Kanbera 
 
Australian Dollar 
AUD Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Australijos doleris 
 
authentication instrument Sritis Mokėjimo 
sistemos 
Lithuanian tapatybės patvirtinimo priemonė Termino 
šaltinis (-->Mokėjimų įstatymas)  Apibrėžtis (-->elektroninės 
mokėjimo priemonės ) naudotojo parašas, jam suteiktas 
asmens tapatybės nustatymo kodas (PIN) arba (-->kredito 
įstaigos ) suteiktos kitos priemonės (slaptažodžiai, slapti 
kodai, raktai, biometrinės priemonės ir pan.), skirtos 
elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybei 
patvirtinti Apibrėžties šaltinis (-->Mokėjimų įstatymas) , 2 str. 
 
authentication procedure Sritis Mokėjimo 
sistemos 
Lithuanian autentiškumo patvirtinimo procedūra Termino 
šaltinis (-->Mokėjimų įstatymas)  Apibrėžtis (-->kredito 
įstaigos) arba kredito įstaigos ir kliento susitarimu 
numatyta procedūra, kurios metu nustatoma, ar tikrai (--

>mokėjimo nurodymą) , mokėjimo nurodymo pakeitimą 
arba mokėjimo nurodymo atšaukimą pateikė asmuo, kuris 
mokėjimo nurodyme yra įvardytas kaip mokėtojas arba (--
>gavėjas)  Apibrėžties šaltinis (-->Mokėjimų įstatymas) , 2 
str. 
 
authorisation Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian leidimas Termino šaltinis (-->KĮD)  Apibrėžtis 
atitinkamų institucijų išduotas bet kokios formos 
dokumentas, kuriuo suteikiama teisė verstis (-->kredito 
įstaigos ) veikla Apibrėžties šaltinis KĮD 
 
authorisation granted Sritis Bendra 
Lithuanian išduotas leidimas Termino šaltinis IATE 
 
authorisation of expenditure Sritis Bankai 
ir finansai 
Lithuanian išlaidų patvirtinimas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
authorisation refusal Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian atsisakymas išduoti licenciją 
 
authorised capital Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian įstatinis kapitalas Termino šaltinis Eurovoc 4.1; 
LR bankų įstatymas Nr.IX-2085, 41 str. Kontekstas Lietuvos 
banko kapitalą sudaro įstatinis kapitalas ir atsargos 
kapitalas. Konteksto šaltinis LR Lietuvos banko įstatymas 
Nr. I-678, 20 str. 
 
authorised payment institution 
authorised PI Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian patvirtintoji mokėjimo įstaiga 
 
authorised PI 
See: payment institution  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian patvirtintoji mokėjimo įstaiga 
 
authorised state institution Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian įgaliota valstybės institucija Termino šaltinis (--
>TERM) , 8 straipsnis 
 
authorised transaction Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian autorizuota mokėjimo operacija Termino 
šaltinis LR mokėjimų įstatymas, redakcija, aktuali nuo 2009 
12 28 
 
authorities Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian kompetentingos institucijos 
 
auto-bank 
ATM 
automated teller machine Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian bankomatas Termino šaltinis Eurovoc 4.1; LB 
MB 2006/2, p. 108 Apibrėžtis 1. Tik pinigus išmokantis 
bankinis kasos automatas. 2. Kompiuterizuotas kasos 
aparatas, skirtas banknotų išmokoms iš kliento sąskaitos 
pagal jo turimą kredito kortelę. 3. Sistema, leidžianti banko 
klientams prisijungti prie kompiuterio duomenų banko ir 
atlikti bankines operacijas, pvz., deponuoti pinigus, atsiimti 
indėlį be žmogaus pagalbos Apibrėžties šaltinis 
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Aiškinamasis telekomunikacijų terminų žodynas, 2004, p. 
27 
 
auto-bank card Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian bankomato kortelė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
Automated Clearing House 
See:   Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian automatinė tarpuskaitos įstaiga 
 
Automated security lending 
programme 
ASLP 
automated security lending 
programme Sritis Apskaita 
Lithuanian Automatizuota vertybinių popierių skolinimo 
programa AVPSP Apibrėžtis Atpirkimo irštinio atpirkimo 
sandorius apimanti finansinė operacija, kai tam tikras 
užstatas naudojantis bendru užstatu. Šių abiejų skolinimo 
ir skolinimosi operacijų pajamos gaunamos iš skirtingų 
atpirkimo palūkanų (t. y. iš gautos maržos). Operaciją 
galima atlikti vadovaujantis pagrindine programa, t. y., 
kada programą siūlantis bankas yra galutinė sandorio 
šalis, arba pagal tarpininko programą – kai programą 
siūlantis bankas yra tik tarpininkas, o galutinė sandorio 
šalis yra vertybinių popierių skolinimo operacijas iš tikrųjų 
atliekanti įstaiga. Termino šaltinis 2002 m. lapkričio 21 d. 
Europos centrinio banko gairė dėl Europos 
centriniostatistinės atskaitomybės reikalavimų ketvirtinių 
finansinių sąskaitų (ECB/2002/7) (2002/967/EB); 2006 m. 
lapkričio 10 d. Europos centrinio banko gairės dėl Europos 
centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB) Apibrėžties šaltinis 2002 m. lapkričio 21 d. 
Europos centrinio banko gairė dėl Europos 
centriniostatistinės atskaitomybės reikalavimų ketvirtinių 
finansinių sąskaitų (ECB/2002/7) (2002/967/EB), II priedas 
Žodynas su paaiškinimais 
 
automated security lending 
programme 
See: security lending programme  Sritis Apskaita 
Lithuanian Automatizuota vertybinių popierių skolinimo 
programa AVPSP Apibrėžtis Atpirkimo irštinio atpirkimo 
sandorius apimanti finansinė operacija, kai tam tikras 
užstatas naudojantis bendru užstatu. Šių abiejų skolinimo 
ir skolinimosi operacijų pajamos gaunamos iš skirtingų 
atpirkimo palūkanų (t. y. iš gautos maržos). Operaciją 
galima atlikti vadovaujantis pagrindine programa, t. y., 
kada programą siūlantis bankas yra galutinė sandorio 
šalis, arba pagal tarpininko programą – kai programą 
siūlantis bankas yra tik tarpininkas, o galutinė sandorio 
šalis yra vertybinių popierių skolinimo operacijas iš tikrųjų 
atliekanti įstaiga. Termino šaltinis 2002 m. lapkričio 21 d. 
Europos centrinio banko gairė dėl Europos 
centriniostatistinės atskaitomybės reikalavimų ketvirtinių 
finansinių sąskaitų (ECB/2002/7) (2002/967/EB); 2006 m. 
lapkričio 10 d. Europos centrinio banko gairės dėl Europos 
centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB) Apibrėžties šaltinis 2002 m. lapkričio 21 d. 
Europos centrinio banko gairė dėl Europos 
centriniostatistinės atskaitomybės reikalavimų ketvirtinių 
finansinių sąskaitų (ECB/2002/7) (2002/967/EB), II priedas 
Žodynas su paaiškinimais 
 
automated teller machine 
See: bank  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian bankomatas Termino šaltinis Eurovoc 4.1; LB 
MB 2006/2, p. 108 Apibrėžtis 1. Tik pinigus išmokantis 

bankinis kasos automatas. 2. Kompiuterizuotas kasos 
aparatas, skirtas banknotų išmokoms iš kliento sąskaitos 
pagal jo turimą kredito kortelę. 3. Sistema, leidžianti banko 
klientams prisijungti prie kompiuterio duomenų banko ir 
atlikti bankines operacijas, pvz., deponuoti pinigus, atsiimti 
indėlį be žmogaus pagalbos Apibrėžties šaltinis 
Aiškinamasis telekomunikacijų terminų žodynas, 2004, p. 
27 
 
automatic price indexation Sritis Statistika 
Lithuanian automatinio kainų indeksavimo sistema 
Termino šaltinis ECB MB 2008/12 
 
automatic stabilisers Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian savaiminės stabilizavimo priemonės 
 
automatic teller machine Sritis Bendra 
Lithuanian automatinė kasos mašina Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
automatic vending machine Sritis Bendra 
Lithuanian pardavimo automatas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
autonomous bank reserves factors 
Sritis Pinigų politika 
Lithuanian bankų atsargų autonominiai veiksniai 
Termino šaltinis Pinigų studijos, 2005/6, 7 psl. Apibrėžtis 
Centrinio banko (CB) operacijos su bankais, kurios, kaip ir 
pinigų politikos operacijos, tiesiogiai paveikia bankų 
atsargas, tačiau atliekamos CB ar bankų sprendimu, kurio 
nelemia bankų sistemos likvidumo valdymo poreikiai. Vieni 
bankų atsargų pasiūlos veiksniai yra autonominiai bet 
kokiomis šiuolaikinės pinigų politikos sąlygomis. Tai išleisti 
į apyvartą grynieji pinigai, valdžios sektoriaus ir kitų 
indėlininkų, nesančių pinigų politikos operacijų partneriais, 
indėliai CB, nebaigti atsiskaitymai, balansuojantys 
straipsniai. Apibrėžties šaltinis Pinigų studijos, 2005/6, 7 psl. 
 
autonomous customs duties Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian atskirieji muito tarifai Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
autonomous factor Sritis Pinigų politika 
Lithuanian autonominis veiksnys Termino šaltinis ECB MB 
2006/3, p. 32 Apibrėžtis Veiksnys, kuris nėra susijęs su 
pinigų politikos priemonių panaudojimu. Apibrėžties šaltinis 
ECB MB 2006/3, p. 32 
 
autonomous liquidity factors Sritis 
Pinigų politika 
Lithuanian autonominiai likvidumo veiksniai Termino 
šaltinis ECB Apibrėžtis Likvidumo veiksniai, kurių paprastai 
nesukelia taikomos pinigų politikos priemonės. Tai tokie 
veiksniai, kaip pavyzdžiui, banknotai apyvartoje, 
vyriausybės indėliai centriniame banke ir centrinio banko 
grynasis užsienio turtas.  Apibrėžties šaltinis ECB MB, 
2006/9, žodynėlis 
 
autonomous pension fund Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian savarankiškas pensijų fondas 
 
auxiliary financial activities Sritis 
Statistika 
Lithuanian pagalbinė finansinė veikla Termino šaltinis 
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ECB; 2008 m. gruodžio 19 d. Europos centrinio banko 
reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų 
sektoriaus balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
availability on a precautionary basis 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian prieinamumas prevenciniu pagrindu Termino 
šaltinis 2009 m. balandžio 20 d. Europos centrinio banko 
nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies 
keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 332/2002 dėl priemonės, 
teikiančios vidutinės trukmės finansinę pagalbą valstybių 
narių mokėjimų balansams, sukūrimo (CON/2009/37) 
(2009/C 106/01) 
 
available energy resources Sritis Statistika 
Lithuanian turimi energijos ištekliai Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
available measures of labour costs 
Sritis Statistika 
Lithuanian paskelbti darbo sąnaudų matai Termino šaltinis 
ECB MB 2007/6, p. 62 
 
available-for-sale financial assets 
financial assets for sale Sritis Apskaita 
Lithuanian parduoti laikomas finansinis turtas Termino 
šaltinis LRTB Apibrėžtis Finansinis turtas, kuris buvo 
įsigytas parduoti arba siekiant gauti pelno iš jo kainos 
svyravimų, ir kitas finansinis turtas, kuris nepriskiriamas 
prie iki išpirkimo termino laikomo finansinio turto ar paskolų 
ir gautinų sumų. Apibrėžties šaltinis LRTB, Lietuvos 
Respublikos finansų ministro 2008 m. birželio 27 d. 
įsakymas Nr. 1K-223 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir 
finansinės atskaitomybės 17-ojo standarto patvirtinimo“ 
(Žin., 2008, Nr. 76-3020) 
 
average absolute value Sritis Statistika 
Lithuanian vidutinė absoliučioji vertė Termino šaltinis ECB 
 
average annual changes Sritis Statistika 
Lithuanian vidutiniai metiniai pokyčiai Termino šaltinis 
ECB MB 2006/3, p. 64 
 
average annual CPI inflation rate Sritis 
Statistika 
Lithuanian vidutinė metinė infliacija pagal VKI 
 
average annual growth rates Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian vidutinis metinis augimas Termino šaltinis ECB 
MB 2008/9 
 
average annual interest rates on 
loans to residents 
Lithuanian vidutinės paskolų rezidentams metų 
palūkanų normos Termino šaltinis LB mėnesinis 
biuletenis, 2004/5 
 
average annual percentage growth 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian vidutinis metinis prieaugis procentais 
Termino šaltinis LRTB Apibrėžtis Vidutinis metinis prieaugis 
kartais, išreikštas procentais ir suapvalintas vieno 

skaičiaus po kablelio tikslumu. Apibrėžties šaltinis LRTB: LR 
fiskalinės drausmės įstatymas (Žin., 2007, Nr. 120-4881) 
 
average cost Sritis Statistika 
Lithuanian vidutinė kaina 
 
average cost 
See: average cost method  Sritis Apskaita 
Lithuanian svertinio vidurkio metodas Termino šaltinis (--
>TAS 2002)  Apibrėžtis pagal šį metodą kiekvieno 
straipsnio savikaina yra nustatoma pagal panašių atsargų 
vienetų laikotarpio pradžioje ir panašių atsargų vienetų, 
įsigytų ar pasigamintų per visą laikotarpį, kainų svertinį 
vidurkį. Vidurkis gali būti skaičiuojamas periodiškai arba 
gavus kiekvieną papildomą atsargų partiją, atsižvelgiant į 
aplinkybes kiekvienoje įmonėje Apibrėžties šaltinis TAS 
2002 vidutinio kurso metodas Apibrėžtis Slenkamojo ar 
svertinio vidurkio metodas, pagal kurįįsigijimo vertė 
pridedama prie esamos apskaitinės vertės ir taip 
gaunamas svertinis vidutinis kursas. 
 
average daily net recourse to the 
deposit facility Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian vidutinis grynasis naudojimasis indėlių 
galimybe Termino šaltinis ECB MB 2010 03 
 
average earnings excluding 
bonuses Sritis Statistika 
Lithuanian vidutinės pajamos neįskaitant premijų 
Termino šaltinis ECB MB 2007/6, p. 12 
 
average excess reserves Sritis Pinigų 
politika 
Lithuanian vidutinis atsargų perteklius Termino šaltinis 
ECB MB 2006/3, p. 32 
 
average general government debt 
ratio Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian valdžios sektoriaus skolos santykio vidurkis 
Termino šaltinis ECB MB 2008/3 
 
average general government deficit 
ratio Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian vidutinis valdžios sektoriaus deficito lygis 
Termino šaltinis ECB MA 2009 
 
average general government gross 
debt ratio Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian valdžios sektoriaus bendrosios skolos 
santykio vidurkis Termino šaltinis ECB MB 2009 03 
 
average interest rate on the debt Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian už skolą mokama vidutinė palūkanų normą 
Termino šaltinis ECB MB 2007/6, p. 47 
 
average monthly earnings Sritis Statistika 
Lithuanian vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 
Termino šaltinis LB MB 2006/2, p. 9 
 
average monthly stock for the 
denominator of the implicit rates Sritis 
Bankai ir finansai 



average net percentage 

28 

Lithuanian vidutinės mėnesio atsargos netiesioginių 
normų vardikliui Termino šaltinis 2009 m. kovo 31 d. 
Europos centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 290/2009 
 
average net percentage Sritis Statistika 
Lithuanian vidutinis grynasis procentas Termino šaltinis 
ECB MB 2006/3, p. 41 
 
average nominal long-term interest 
rate Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian vidutinės nominaliosios ilgalaikės palūkanų 
normos Termino šaltinis Konvergencija 2008 
 
average number of staff employed 
Sritis Apskaita 
Lithuanian vidutinis darbuotojų skaičius Termino šaltinis 
ECB metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
average of a given period Sritis Statistika 
Lithuanian vidurkis nurodytą laikotarpį Termino šaltinis LB 
MB 2006/2, p. 93 
 
average of monthly figures 
Lithuanian mėnesių vidurkiai Termino šaltinis ECB 
 
average point estimate Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian vidutinis taškinis įvertis Termino šaltinis ECB 
MB 2009 03 
 
average price Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian vidutinė kaina Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
average producer price Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian vidutinė gamintojo kaina Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
average propensity to consume 
See:   Sritis Bendra 
Lithuanian vidutinis polinkis vartoti Termino šaltinis 
Mikroekonomika. Vilnius, 2000. Žr. ribinis polinkis vartoti 
 
average risk premia Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian vidutinis rizikos priedas Termino šaltinis ECB 
MB 2007/9, p. 6 
 
average sovereign CDS spreads Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian vyriausybių CDS palūkanų normų skirtumų 
vidurkiai Termino šaltinis ECB MB 2009 03 
 
averaging provision Sritis Pinigų politika 
Institucijos ECB 
Lithuanian vidurkio sąlyga Termino šaltinis (-->Bendr. dok.)  
Apibrėžtis sąlyga, leidžianti (-->kitoms sandorių šalims ) 
įvykdyti (-->privalomųjų atsargų reikalavimus)  kaip atsargų 
vidurkį per laikymo laikotarpį. Vidurkio sąlyga padeda 
stabilizuoti pinigų rinkos (-->palūkanų normas) , 
skatindama įstaigas švelninti laikinųjų likvidumo svyravimų 
poveikį. (-->Eurosistemos)  privalomųjų atsargų sistema 
leidžia taikyti vidurkio sąlygą Apibrėžties šaltinis (-->Bendr. 
dok.)  
 

AWG 
See: Guilder  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Arubos guldenas 
 
AZ 
See: Republic of Azerbaijan  Sritis Bendra 
Lithuanian Azerbaidžano respublika Termino šaltinis VLKK 
nutarimas Nr. 48 Baku 
 
Azerbaijanian Manat 
AZM Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Azerbaidžano manatas 
 
AZM 
See: Manat  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Azerbaidžano manatas 
 
B 
 
b. o. p. 
See: of payments  Sritis Apskaita 
Lithuanian mokėjimų balansas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 Apibrėžtis statistinė ataskaita, kurioje pateikiami 
konkretaus laikotarpio šalies ekonominiai sandoriai su 
kitomis šalimis. Į ją įtraukiami sandoriai, susiję su 
prekėmis, paslaugomis ir pajamomis, finansinėmis 
pretenzijomis kitoms šalims, įsipareigojimai kitoms šalims, 
ir sandoriai (tokie kaip atleidimas nuo skolos), kurie 
klasifikuojami kaip pervedimai Apibrėžties šaltinis ECB 2004 
metų ataskaita, Žodynėlis 
 
BA 
See: and Herzegovina  Sritis Bendra 
Lithuanian Bosnija ir Hercegovina Termino šaltinis VLKK 
nutarimas Nr. 48 Sarajevas 
 
back data Sritis Statistika 
Lithuanian atgaliniai duomenys Termino šaltinis 2007 m. 
gegužės 31 d. Europos centrinio banko gairės, iš dalies 
keičiančios Gaires ECB/2004/15 dėl Europos centrinio 
banko statistinės atskaitomybės reikalavimų, taikomų 
mokėjimų balanso ir tarptautinių investicijų balanso 
statistikos srityje bei tarptautiniame atsargų šablone 
(ECB/2007/3) (2007/426/EB) 
 
back office Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pagalbinė grandis banko operacijų skyrius 
Termino šaltinis (-->BBB)  
 
backtesting Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian grįžtamasis patikrinimas Termino šaltinis 
Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 
„Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų 
nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) Apibrėžtis Patikimumo 
vertinimo metodas, pagrįstas kiekybiškai įvertintų rizikos 
parametrų verčių lyginimu su atitinkamomis faktinėmis 
vertėmis. Apibrėžties šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 
11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo 
skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
 
back-to-back agreement Sritis Apskaita 
Lithuanian kompensacinis susitarimas Termino šaltinis 
2006 m. lapkričio 10 d. Europos centrinio banko gairės dėl 
Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB) 
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back-to-back credit Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kompensacinis kreditas Apibrėžtis kreditas, 
suteiktas kito kredito sąskaita 
 
back-to-back loan 
parallel loans Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kompensacinė paskola Termino šaltinis 1985 
m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyva dėl įstatymų ir kitų 
teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į 
perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIAVPS), 
derinimo (85/611/EEB) 
 
 
 
back-to-back swap transaction Sritis 
Apskaita 
Lithuanian kompensacinis apsikeitimo sandoris Termino 
šaltinis ECB metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
back-up facility Sritis Mokėjimo sistemos 
Institucijos ECB 
Lithuanian palaikymo programa Termino šaltinis Gairės 
ECB/2005/1 
 
back-up programme Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian finansinės sumos pagrindimas Termino šaltinis 
2009 m. balandžio 20 d. Europos centrinio banko 
nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies 
keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 332/2002 dėl priemonės, 
teikiančios vidutinės trukmės finansinę pagalbą valstybių 
narių mokėjimų balansams, sukūrimo (CON/2009/37) 
(2009/C 106/01) 
 
bad contract 
See: contract  Sritis Apskaita 
Lithuanian nuostolinga sutartis Termino šaltinis LRTB 
Pastabos aprobuota VLKK 
 
bad debt 
uncollectible account Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian beviltiška skola Termino šaltinis Forma, 
patvirtinta Statistikos departamento prie Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. 
balandžio 4 d. įsakymu Nr. DĮ-88 
 
bad debt expense Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian beviltiškos skolos sąnaudos 
 
bad debt loans Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian blogos paskolos Termino šaltinis 2008 m. 
gruodžio 19 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) 
Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus 
balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32); 2009 m. kovo 31 d. Europos centrinio 
banko reglamentas (EB) Nr. 290/2009 Apibrėžtis Visa 
paskolų, kurios negrąžinamos laiku arba kurios kitokiais 
būdaisžįstamos iš dalies arba visiškai nuvertėjusiomis, 
atsižvelgiant į2006/48/EB pateiktą įsipareigojimų 
nevykdymo apibrėžtį, suma. Apibrėžties šaltinis 2008 m. 
gruodžio 19 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) 
Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus 
balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 

bad debts recovered Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian sugrąžinta beviltiška skola 
 
Bahamian Dollar 
BSD Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Bahamų doleris 
 
Bahraini Dinar 
BHD Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Bahreino dinaras 
 
balance Sritis Apskaita 
Lithuanian likutis 
 
balance of current transfers 
current transfers balance Sritis Statistika 
Lithuanian einamųjų pervedimų balansas Termino šaltinis 
LB MB 2006/2, p. 100; ECB MB 2006/3, p. 76 
 
balance of deposits Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian indėlių likučiai 
 
balance of loans Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian paskolų likučiai 
 
balance of payments 
b. o. p. Sritis Apskaita 
Lithuanian mokėjimų balansas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 Apibrėžtis statistinė ataskaita, kurioje pateikiami 
konkretaus laikotarpio šalies ekonominiai sandoriai su 
kitomis šalimis. Į ją įtraukiami sandoriai, susiję su 
prekėmis, paslaugomis ir pajamomis, finansinėmis 
pretenzijomis kitoms šalims, įsipareigojimai kitoms šalims, 
ir sandoriai (tokie kaip atleidimas nuo skolos), kurie 
klasifikuojami kaip pervedimai Apibrėžties šaltinis ECB 2004 
metų ataskaita, Žodynėlis 
 
balance of payments and 
international investment position 
statistics Sritis Statistika 
Lithuanian mokėjimų balanso ir tarptautinių investicijų 
balanso statistika Termino šaltinis Europos centrinio 
banko rekomendacija dėl Tarybos reglamento, iš dalies 
keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 2533/98 dėl Europos 
centrinio banko renkamos statistinės informacijos 
(ECB/2008/9) (2008/C 251/01) 
 
 
balance of payments current 
account deficit Sritis Statistika 
Lithuanian mokėjimų balanso einamosios sąskaitos 
deficitas 
 
Balance of Payments of the 
Republic of Lithuania Sritis Statistika 
Lithuanian Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas 
 
balance of risks 
See: risk  Sritis Statistika 
Lithuanian likutinė rizika Termino šaltinis Konvergencija 
2008 
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balance of services 
See: on invisibles  Sritis Statistika 
Lithuanian paslaugų balansas 
 
balance of trade 
See: balance  Sritis Apskaita 
Lithuanian prekybos balansas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
balance on invisibles 
balance of services 
services balance Sritis Statistika 
Lithuanian paslaugų balansas 
 
balance sheet Sritis Apskaita 
Lithuanian balansas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 Apibrėžtis 
finansinė ataskaita, kurioje parodomas visas įmonės 
turtas, (-->nuosavas kapitalas)  ir įsipareigojimai paskutinę 
ataskaitinio laikotarpio dieną Apibrėžties šaltinis (-->2-asis 
verslo apskaitos standartas)  Pastabos balanse turi būti 
pateikta tokia informacija: (-->nematerialusis turtas) , (--
>materialusis turtas) , (-->finansinis turtas) , (-->atsargos)  
ir nebaigtos vykdyti sutartys, (-->gautinos sumos) , pinigai 
ir jų ekvivalentai, kapitalas ir rezervai, finansinės ilgalaikės 
skolos, trumpalaikės prekybos skolos ir kitos trumpalaikės 
mokėtinos sumos, pelno mokesčio įsipareigojimas, 
atidėjimai 
 
balance sheet adjustment Sritis Apskaita 
Lithuanian balanso koregavimas Termino šaltinis ECB MB 
2010 03 
 
balance sheet analysis Sritis Apskaita 
Lithuanian balanso analizė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
balance sheet constraints Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian balansų suvaržymai Termino šaltinis ECB MB 
2008/9  
 
Balance Sheet date Sritis Apskaita 
Lithuanian balanso sudarymo diena Termino šaltinis ECB 
metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
balance sheet formats Sritis Apskaita 
Lithuanian balanso formos Termino šaltinis 2006 m. 
lapkričio 10 d. Europos centrinio banko gairės dėl Europos 
centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB) 
 
balance sheet item Sritis Apskaita 
Lithuanian balanso straipsnis Termino šaltinis 2006 m. 
lapkričio 10 d. Europos centrinio banko gairės dėl Europos 
centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB) 
 
balance sheet item denominated in 
euro Sritis Apskaita 
Lithuanian balanso straipsnis eurais Termino šaltinis 2006 
m. lapkričio 10 d. Europos centrinio banko gairės dėl 
Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB) 

 
balance sheet restructuring Sritis 
Apskaita 
Lithuanian balansų restruktūrizavimas Termino šaltinis 
ECB MB 2007/12 
 
balance statistic Sritis Bendra 
Lithuanian balansinis rodiklis Termino šaltinis ECB MB 
2010 03 
 
balanced funds 
See: funds  
Lithuanian mišrieji fondai Termino šaltinis ECB 
 
balanced general government 
sector Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian subalansuotas valdžios sektorius Termino 
šaltinis LRTB Apibrėžtis Valdžios sektorius, kurio 
kalendorinių metų balanso rodiklis yra lygus 0,0 procento 
bendrojo vidaus produkto to meto kainomis. Apibrėžties 
šaltinis LRTB: LR fiskalinės drausmės įstatymas (Žin., 
2007, Nr. 120-4881)  Pastabos aprobuota VLKK 
 
balanced liquidity conditions Sritis 
Pinigų politika 
Lithuanian subalansuotos likvidumo sąlygos Termino 
šaltinis ECB MB 2007/12, p. 33 
 
balanced position Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian subalansuota pozicija Termino šaltinis ECB MB 
2008/3 
 
balanced sample Sritis Statistika 
Lithuanian subalansuota imtis Termino šaltinis ECB MB 
2008/9 
 
balanced scorecard Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian subalansuotos rodiklių sistemos metodas 
Termino šaltinis Lietuvos banko Vidaus audito skyriaus 
metodika 
 
balance-of-payments deficit Sritis 
Apskaita 
Lithuanian mokėjimų balanso deficitas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
balances of TARGET accounts Sritis 
Apskaita 
Lithuanian TARGET sąskaitų likučiai Termino šaltinis 2006 
m. lapkričio 10 d. Europos centrinio banko gairės dėl 
Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB) 
 
balances with banks Sritis Apskaita 
Lithuanian bankų sąskaitų likučiai Termino šaltinis 2009 
m. liepos 17 d. EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS, 
iš dalies keičiančios Gaires ECB/2006/16 dėl Europos 
centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2009/18) 
(2009/595/EB) 
 
balances with banks and security 
investments, external loans and 
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other external assets Sritis Apskaita 
Lithuanian likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į 
vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės 
turtas Termino šaltinis ECB metinės finansinės ataskaitos 
2008 
 
balances with banks, security 
investments and loans Sritis Apskaita 
Lithuanian likučiai bankų sąskaitose, investicijos į 
vertybinius popierius ir paskolos Termino šaltinis ECB 
metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
balancing accounting entry Sritis Apskaita 
Lithuanian balansuojantis apskaitos įrašas Termino 
šaltinis 2006 m. lapkričio 10 d. Europos centrinio banko 
gairės dėl Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir 
finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB) 
 
balancing electricity Sritis Bendra 
Lithuanian balansavimo energija Termino šaltinis (-->El. 
įst.)  Apibrėžtis elektros energija, kuri vartotojų yra 
suvartojama (nesuvartojama) ar gamintojų pagaminama 
(nepagaminama) nesilaikant grafikuose, sudarytuose 
remiantis Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintų 
Prekybos elektros energija taisyklių reikalavimais, 
nustatytų elektros energijos kiekių Apibrėžties šaltinis (-->El. 
įst) ., 2 str. 
 
balancing items Sritis Apskaita 
Lithuanian balansuojatys straipsniai Termino šaltinis ECB 
 
Balboa 
PAB Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Balboja 
 
Baltic Dry Index Sritis Statistika 
Lithuanian Baltijos birių žaliavų transportavimo jūra 
indeksas Termino šaltinis ECB MB 2008/12 
 
BAM 
See: Marks  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian konvertuojamoji markė Pastabos Bosnijos ir 
Hercegovinos valiuta 
 
Bamako 
See: Republic of Mali  Sritis Bendra 
Lithuanian Malio Respublika Bamakas 
 
Banca d'Italia 
See: Bank of Italy  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian Italijos bankas 
 
Banco de Espana Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian Ispanijos bankas 
 
Banco de Portugal Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian Portugalijos bankas 
 
Bandar Seri Begawan 
See: Darussalam  Sritis Bendra 
Lithuanian Brunėjaus Darusalamas Termino šaltinis VLKK 
nutarimas Nr. 48 Bandar Seri Begavanas 

 
banderole 
sticker tag 
tax label 
tax stamp 
tax sticker Sritis Bendra 
Lithuanian banderolė Termino šaltinis Lietuvos Respublikos 
saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų 
gamybos įstatymo projektas  Apibrėžtis Valstybės 
leidžiamas numeruotas ženklas su technologinės 
apsaugos priemonėmis, naudojamas Lietuvos 
Respublikoje skirtiems parduoti etilo alkoholiui, 
alkoholiniams gėrimams ir apdorotam tabakui ženklinti.  
Apibrėžties šaltinis Lietuvos Respublikos saugiųjų 
dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos 
įstatymo projektas  Pastabos aprobuota VLKK 
 
bandomoji plokštė Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian test plate 
 
Bangladesh Taka 
BDT Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Bangladešo taka 
 
Bangui 
See: African Republic  Sritis Bendra 
Lithuanian Centrinės Afrikos Respublika Termino šaltinis 
VLKK nutarimas Nr. 48 Bangis 
 
Banjul 
See: Republic of the Gambia  Sritis Bendra 
Lithuanian Gambijos Respublika Bandžulis 
 
bank Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian bankas Apibrėžtis Bankas - komercinis bankas ir 
specializuotas bankas. Apibrėžties šaltinis LR bankų 
įstatymas Nr.IX-2085, 2 str. bankas Apibrėžtis Kredito 
įstaiga, kuriai įstatymas suteikia teisę verstis bankine 
veikla. Apibrėžties šaltinis LR čekių įstatymas Nr.30-852 
 
bank acceptance Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian banko akceptas Apibrėžtis Banko akceptas 
reiškia nefinansinių korporacijų išleistų vekselių, 
komercinių vekselių ar įsakomųjų vekselių akceptavimą 
finansinėse korporacijose ir besąlygišką pažadą sumokėti 
konkrečią sumą nustatytą dieną. Banko akceptas — tai 
besąlygiškas jo turėtojo finansinis reikalavimas ir 
besąlygiškas akceptuojančios finansinės korporacijos 
įsipareigojimas. Ekvivalentinis finansinės korporacijos 
sandoris yra sandoris trumpalaike paskola, kurią suteikia 
finansinė korporacija savo klientui. Dėl šios priežasties 
rekomenduojama, kad bankų akceptai būtų laikomi faktiniu 
akceptuojančios finansinės korporacijos įsipareigojimu ir jo 
turėtojo finansiniu turtu, net jeigu nebuvo apsikeista 
jokiomis lėšomis. Taikant šią rekomendaciją, reikalingas 
lankstumas, kad būtų atsižvelgta į nacionalinę praktiką ir 
šių priemonių kilmės skirtumus Termino šaltinis 1996 m. 
birželio 25 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2223/96 
Apibrėžties šaltinis 1996 m. birželio 25 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 2223/96 
 
bank account Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian banko sąskaita Termino šaltinis 2007 m. vasario 
28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 215/2007, 
įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas 
ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS) nuostatas dėl šalutinių 
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tikslinių kintamųjų, susijusių su pernelyg dideliu 
įsiskolinimu ir finansine atskirtimi, sąrašo 
 
bank account agreement Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian banko sąskaitos sutartis Termino šaltinis (--
>Mokėjimų įstatymas)  
 
bank account overdraft Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian banko sąskaitos pereikvojimas Termino 
šaltinis 2007 m. vasario 28 d. Komisijos reglamentas (EB) 
Nr. 215/2007, įgyvendinantis Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos 
statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS) 
nuostatas dėl šalutinių tikslinių kintamųjų, susijusių su 
pernelyg dideliu įsiskolinimu ir finansine atskirtimi, sąrašo 
 
bank asset support scheme Sritis Bankai 
ir finansai 
Lithuanian banko turto paramos schema 
 
bank assets Sritis Apskaita 
Lithuanian banko turtas 
 
bank bill Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian banko vekselis 
 
bank business day 
banking day Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian banko darbo diena Apibrėžtis diena, kurios 
metu (-->kredito įstaiga) vykdo (-->mokėjimo nurodymus)  
Termino šaltinis (-->Mokėjimų įstatymas)  Apibrėžties šaltinis 
(-->Mokėjimų įstatymas) , 2 str. 
 
bank capital Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian banko kapitalas Termino šaltinis LR bankų 
įstatymas Nr.IX-2085, 37 str. Apibrėžtis Banko kapitalą 
sudaro (-->nuosavas)  ir (-->skolintas kapitalas) . 
Apibrėžties šaltinis LR bankų įstatymas Nr.IX-2085, 37 str. 
 
bank capital (capital base) Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian banko kapitalas (kapitalo bazė) Termino 
šaltinis (-->Nr.172)  Pastabos Banko kapitalas (kapitalo 
bazė) skirstytinas į tris kategorijas: pirmojo, antrojo ir 
trečiojo lygio kapitalą. 
 
bank card POS-term Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian banko kortelių skaitytuvas 
 
Bank Centrali ta' Malta 
See: Bank of Malta  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian Maltos centrinis bankas 
 
bank charges Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian mokesčiai už banko paslaugas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
bank council Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian banko taryba 
 

bank credit standards Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian bankų kredito standartai Termino šaltinis ECB 
MB 2006/3, p. 45 
 
bank current account Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian einamoji banko sąskaita Termino šaltinis 2007 
m. vasario 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 215/2007, 
įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas 
ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS) nuostatas dėl šalutinių 
tikslinių kintamųjų, susijusių su pernelyg dideliu 
įsiskolinimu ir finansine atskirtimi, sąrašo 
 
bank deposit Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian banko indėlis Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
bank financing Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian finansavimas iš bankų skolintomis lėšomis 
Termino šaltinis ECB MB 2010 03 
 
bank financing costs Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian finansavimo bankų paskolomis sąnaudos 
Termino šaltinis ECB MB 2008/6 
 
Bank for International Settlements 
See:   Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian TAB Tarptautinių atsiskaitymų bankas 
 
bank holiday Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian banko poilsio diena Termino šaltinis (-->BBB)  
 
Bank Identifier Code 
BIC Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian banko identifikavimo kodas BIC Termino 
šaltinis 2007 m. spalio 18 d. LIETUVOS BANKO 
VALDYBOS NUTARIMAS Nr. 137 "DĖL SISTEMOS 
LITAS-PHA VEIKLOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" 
Apibrėžtis Pagal ISO standartą Nr. 9362 nustatytas kodas. 
Apibrėžties šaltinis 2007 m. spalio 18 d. LIETUVOS BANKO 
VALDYBOS NUTARIMAS Nr. 137 "DĖL SISTEMOS 
LITAS-PHA VEIKLOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" 
 
bank interest rate statistics Sritis 
Statistika 
Lithuanian bankų palūkanų normų statistika Termino 
šaltinis ECB MB 2006/3, p. 48 
 
bank internal control system Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian banko vidaus kontrolės sistema 
 
bank lending Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian bankų skolinimas Termino šaltinis ECB MA 
2009 
 
bank lending rates Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian bankų paskolų palūkanų normos Termino 
šaltinis ECB MB 2010 03 
 
bank lending rates on loans for 
house purchase Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian bankų paskolų būstui įsigyti palūkanų 
normos Termino šaltinis ECB MB 2008/9 
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bank lending survey Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian bankų apklausa dėl skolinimo sąlygų Termino 
šaltinis ECB MB 2007/6; ECB MB 2007/12; 2008/3; 2008/6; 
2008/9; 2008/12 
 
bank loan Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian banko paskola Apibrėžtis kreditas, kurį 
komerciniai bankai gali suteikti privatiems asmenims ir 
įmonėms (firmoms) Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
bank loans to households Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian bankų paskolos namų ūkiams Termino šaltinis 
ECB MB 2007/12 
 
bank money Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pinigai banke Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
bank note Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian banknotas Apibrėžtis beprocenčiai emisijos 
bankų išleidžiami pasižadėjimai - kreditiniai piniginiai 
ženklai, atstojantys metalinius pinigus, kaip cirkuliacijos ir 
mokėjimo priemonės Apibrėžties šaltinis Buckiūnienė O. 
Finansai. Vilnius: Vilniaus kolegija, 2002. Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
Bank of Albania Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian Albanijos bankas 
 
bank of circulation 
See: of issue  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian emisijos bankas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
Bank of England Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian Anglijos bankas 
 
Bank of England’s Monetary Policy 
Committee Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Anglijos banko Pinigų politikos komitetas 
Termino šaltinis ECB MB 2008/12 
 
Bank of Greece Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian Graikijos bankas 
 
bank of issue 
bank of circulation 
issuing house Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian emisijos bankas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
Bank of Lithuania Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian Lietuvos bankas Termino šaltinis 2006 m. 
balandžio 25 d. LR Lietuvos banko įstatymo <...> 
pakeitimo <...> ir įstatymo priedo papildymo įstatymas Nr. 
X-569 Apibrėžtis Lietuvos Respublikoje centrinis bankas 
yra Lietuvos bankas, kuris nuosavybės teise priklauso 
Lietuvos valstybei. Lietuvos bankas yra sudėtinė Europos 
centrinių bankų sistemos dalis ir Europos centrinių bankų 
sistemos tikslų siekia bei uždavinius vykdo 
vadovaudamasis Europos centrinio banko gairėmis ir 
nurodymais. Lietuvos bankas savo funkcijas atlieka ir 
veiklą vykdo tiek, kiek tai neprieštarauja Europos centrinio 
banko ir Europos centrinių bankų sistemos tikslams ir 
Europos Sąjungos teisės aktams, tarp jų Europos centrinio 

banko teisės aktams. Lietuvos banko veiklos 
reglamentavimas suderintas su šio įstatymo priede 
nurodytais Europos Sąjungos teisės aktais. Apibrėžties 
šaltinis 2006 m. balandžio 25 d. LR Lietuvos banko 
įstatymo <...> pakeitimo <...> ir įstatymo priedo papildymo 
įstatymas Nr. X-569 
 
Bank of Lithuania Guidelines for the 
Application of Monetary Policy 
Instruments Sritis Pinigų politika Institucijos LB 
Lithuanian Lietuvos banko pinigų politikos priemonių 
taikymo kryptys 
 
Bank of Slovenia 
Banka Slovenije Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian Slovėnijos bankas 
 
Bank Off-site Monitoring 
Subdivision Sritis Bankų priežiūra Institucijos LB 
Lithuanian Bankų veiklos analizės poskyris 
 
bank overdraft Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian banko sąskaitos lėšų pereikvojimas 
 
bank overdrafts to non-financial 
corporations Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian nefinansinių korporacijų banko sąskaitos 
lėšų pereikvojimas 
 
bank recapitalisations Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian bankų kapitalo restruktūrizavimas Termino 
šaltinis IATE 
 
bank reserve Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian bankų atsargos Termino šaltinis Pinigų studijos, 
2005/6, 6 psl. Apibrėžtis Bankų lėšos atsiskaitomosiose 
sąskaitose ir kiti indėliai iki pareikalavimo, vietos valiuta 
laikomi centriniame banke (CB). Prie bankų atsargų 
nepriskiriami šalies bankų centriniame banke laikomi 
terminuotieji indėliai, investicijos į CB skolos vertybinius 
popierius, taip pat fiksuotos sumos privalomosios atsargos. 
Apibrėžties šaltinis Pinigų studijos, 2005/6, 6 psl. Žr. (--
>darbinės atsargos) ; (-->privalomosios atsargos)  banko 
rezervas Termino šaltinis (-->BBB)  Apibrėžtis Komercinių 
bankų privalomieji rezerviniai indėliai centriniame banke. 
Apibrėžties šaltinis BBB 
 
bank reserve market Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian bankų atsargų rinka Termino šaltinis Pinigų 
studijos, 2005/6, 5 psl. 
 
bank resolution strategy Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian bankų problemų sprendimo strategija 
Termino šaltinis 2009 m. sausio 20 d. Tarybos sprendimas 
dėl Bendrijos vidutinės trukmės finansinės pagalbos 
skyrimo Latvijai (2009/290/EB)  
 
 
bank risk Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian banko rizika Termino šaltinis 2006 m. lapkričio 
23 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 145 „Dėl 
Priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso bendrųjų 
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nuostatų“ Kontekstas Banko rizika vertinama pasirinkus 
tokias rizikos rūšis: 
.1.1. kredito rizika (apima ir koncentracijos riziką);  
.1.2. rinkos rizika (apima prekybos ir bankinės knygų 
pozicijas); 9.1.3. likvidumo rizika; 9.1.4. operacinė rizika 
Konteksto šaltinis 2006 m. lapkričio 23 d. Lietuvos banko 
valdybos nutarimas Nr. 145 „Dėl Priežiūrinio tikrinimo ir 
vertinimo proceso bendrųjų nuostatų“ 
 
bank statement Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian banko ataskaita Termino šaltinis (-->BBB)  
Pastabos Teikiama klientui apie atliktas jo sąskaitoje 
operacijas ir priskaitytus palūkanų procentus. 
 
Bank Subsidiary Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian dukterinis bankas Termino šaltinis LR 
komercinių bankų įstatymas Nr. I-720, Žin., 1995, Nr. 2-33 
Apibrėžtis tai bankas, kuriame kitas bankas tiesiogiai ar (ir) 
netiesiogiai valdo dalį akcinio kapitalo, suteikiančio teisę į 
daugiau kaip 50 procentų balsų, arba akcinio kapitalo dalį, 
suteikiančią galimybę kontroliuoti šio banko valdymą 
Apibrėžties šaltinis LR komercinių bankų įstatymas Nr. I-720 
 
Banka Slovenije 
See: of Slovenia  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian Slovėnijos bankas 
 
banking Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian bankininkystė Termino šaltinis (-->BBB)  
 
Banking Act (1933) Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian Bankininkystės aktas (1933) 
 
Banking Advisory Committee Institucijos 
Commission Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian Bankininkystės patariamasis komitetas 
Pastabos Sudarytas prie Komisijos iš valstybių ES narių 
priežiūros institucijų atstovų 
 
banking book Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian bankinė knyga Termino šaltinis Lietuvos banko 
valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo 
pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, 
Nr. 142-5442) Apibrėžtis Visos banko balansinių ir 
nebalansinių pretenzijų pozicijos, neįtraukiamos į prekybos 
knygą. Apibrėžties šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 11 
09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo 
skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
 
banking business Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian bankiniai sandoriai Termino šaltinis 2009 m. 
kovo 31 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 
290/2009 
 
banking day 
See: business day  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian banko darbo diena Apibrėžtis diena, kurios 
metu (-->kredito įstaiga) vykdo (-->mokėjimo nurodymus)  
Termino šaltinis (-->Mokėjimų įstatymas)  Apibrėžties šaltinis 
(-->Mokėjimų įstatymas) , 2 str. 
 
Banking Directive Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian Bankininkystės direktyva Termino šaltinis 18 d. 
Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 136 „Mokėjimo 
sistemos TARGET2-LIETUVOS BANKAS veiklos 
taisyklės“ Apibrėžtis 2006 m. birželio 14 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/48/EB dėl kredito 

įstaigų veiklos pradėjimo ir vykdymo (nauja redakcija) 
Apibrėžties šaltinis 18 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas 
Nr. 136 „Mokėjimo sistemos TARGET2-LIETUVOS 
BANKAS veiklos taisyklės“ 
 
banking entry control Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian bankininkystės pradinės veiklos kontrolė 
Termino šaltinis (-->BBB)  
 
banking legislation Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian bankininkystės teisės aktai Termino šaltinis 
2009 m. kovo 5 d. Europos centrinio banko nuomonė 
(CON/2009/17)  
(2009/C 93/03) 
 
 
banking licence Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian banko licencija Termino šaltinis LR bankų 
įstatymas Nr.IX-2085, 2 str. 2 p. Apibrėžtis LR bankų 
įstatymo nustatyta tvarka išduotas leidimas teikti licencines 
finansines paslaugas. Apibrėžties šaltinis LR bankų 
įstatymas Nr.IX-2085, 2 str. 2 p. 
 
banking liquidity Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian bankų likvidumas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
banking operation Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian banko operacija Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
banking policy Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian banko politika Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
banking secrecy 
See: of a bank  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian banko paslaptis Termino šaltinis LR bankų 
įstatymas Nr.IX-2085, 55 str. 
 
banking services Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian banko paslaugos Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
banking statistics Sritis Statistika 
Lithuanian bankų statistika Termino šaltinis ECB MB 
2006/3, p. 46 
 
banking supervision Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian banko priežiūra Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
banking system Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian banko sistema Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
bankų sistema Termino šaltinis ECB MB 2006/3, p. 32 
 
banking transaction Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian banko sandoris Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
banknote allocation key Sritis Banknotai ir 
monetos Sritis Apskaita 
Lithuanian banknotų paskirstymo raktas Termino šaltinis 
2002 m. lapkričio 21 d. Europos centrinio banko gairė dėl 
Europos centriniostatistinės atskaitomybės reikalavimų 
ketvirtinių finansinių sąskaitų (ECB/2002/7) (2002/967/EB) 
Apibrėžtis Procentinės dalys, apskaičiuojamos atsižvelgiant 
į ECB dalį visoje eurų banknotų emisijoje ir taikant 
pasirašytojo kapitalo raktą bankų dalims visoje eurų 
banknotų emisijoje, kaip numatyta 2001 m. gruodžio 6 d. 
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sprendime ECB/2001/15 dėl eurų banknotų emisijos. 
Apibrėžties šaltinis 2002 m. lapkričio 21 d. Europos centrinio 
banko gairė dėl Europos centriniostatistinės atskaitomybės 
reikalavimų ketvirtinių finansinių sąskaitų (ECB/2002/7) 
(2002/967/EB) 
 
banknote authentication machine 
Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian banknotų autentiškumo tikrinimo aparatas 
Termino šaltinis (-->pei)  
 
banknote handling machine Sritis Bankai 
ir finansai 
Lithuanian banknotų tvarkymo aparatas Termino šaltinis (-
->pei)  
 
banknote processing machine Sritis 
Banknotai ir monetos 
Lithuanian banknotų apdorojimo aparatas Termino šaltinis 
(-->pei)  
 
banknote production services Sritis 
Apskaita 
Lithuanian banknotų gamybos paslaugos Termino šaltinis 
2006 m. lapkričio 10 d. Europos centrinio banko gairės dėl 
Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB) 
 
banknote recycling Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pakartotinis banknotų išleidimas Termino 
šaltinis (-->pei)  
 
banknote sorting machine Sritis Banknotai 
ir monetos 
Lithuanian banknotų rūšiavimo aparatas Termino šaltinis 
(-->pei)  
 
banknotes denominated in national 
euro area currency units Sritis Apskaita 
Lithuanian euro zonos nacionalinės valiutos vieneto 
nominalo banknotai Termino šaltinis 2006 m. lapkričio 10 
d. Europos centrinio banko gairės dėl Europos centrinių 
bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės 
teisinio pagrindo (ECB/2006/16) (2006/887/EB) 
 
banknotes in circulation Sritis Apskaita 
Lithuanian banknotai apyvartoje Termino šaltinis 2006 m. 
lapkričio 10 d. Europos centrinio banko gairės dėl Europos 
centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB) 
 
bank-rate policy Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian banko palūkanų politika Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
banks affiliated to central 
institutions Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian centrinių įstaigų kontroliuojami bankai 
Termino šaltinis 2009 m. kovo 5 d. Europos centrinio banko 
nuomonė (CON/2009/17)  
(2009/C 93/03) 
 
 

banks’ capital positions Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian bankų kapitalo pozicijos Termino šaltinis ECB 
MA 2009 
 
banks’ reserve requirement ratio Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian bankų privalomųjų atsargų norma Termino 
šaltinis ECB MB 2010 03 
 
banks’ short-term funding costs Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian finansavimo trumpalaikėmis bankų 
paskolomis sąnaudos Termino šaltinis ECB MB 2008/6 
 
Banque centrale du Luxembourg Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian Liuksemburgo centrinis bankas 
 
Banque de France Sritis Bankai ir finansai 
 
bar graph Sritis Statistika 
Lithuanian stulpelių diagrama 
 
Barbados 
BB 
Bridgetown Sritis Bendra 
Lithuanian Barbadosas Termino šaltinis VLKK nutarimas 
Nr. 48 Bridžtaunas 
 
Barbados Dollar 
BBD Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Barbadoso doleris 
 
barrier option Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian barjeriniai pasirinkimo sandoriai 
 
barter Sritis Bendra 
Lithuanian natūriniai mainai Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
base effect Sritis Statistika 
Lithuanian bazės efektas Termino šaltinis ECB MB 2006/3, 
p. 52; ECB metų ataskaita 2005, p. 18; ECB MB 2007/6, p. 
7  
 
base interest rates Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian bazinės palūkanų normos 
 
base metals and articles of base 
metal Sritis Statistika 
Lithuanian netaurieji metalai ir netauriųjų metalų 
dirbiniai Termino šaltinis LRMB 
 
base money 
See: base  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pinigų bazė Apibrėžtis pinigų bazę sudaro: 
centrinio banko išleisti į apyvartą grynieji pinigai, 
komercinių bankų atsargos nacionaline valiuta ir 
privalomosios atsargos užsienio valiutomis Apibrėžties 
šaltinis LBKB/2001/4 Žr. (-->pinigų kiekis)  P0 
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base period Sritis Statistika 
Lithuanian bazinis laikotarpis Termino šaltinis ECB MB, 
2005/6; 2007/6, p. 24 
 
base year Sritis Statistika 
Lithuanian baziniai metai Termino šaltinis ECB MB 2006/3, 
p. 54 
 
based on adequate collateral Sritis 
Pinigų politika 
Lithuanian [lėšos], adekvačios pakankamam įkaitui 
Termino šaltinis ECBS statuto 18 str. 
 
Basel Committee on Banking 
Supervision 
BCBS Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian Bazelio bankų priežiūros komitetas Termino 
šaltinis 2009 m. kovo 5 d. Europos centrinio banko 
nuomonė (CON/2009/17)  
(2009/C 93/03) 
 BBPK 
 
Basel II Agreement Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian Bazelio II susitarimas Termino šaltinis 2009 m. 
kovo 5 d. Europos centrinio banko nuomonė 
(CON/2009/17)  
(2009/C 93/03) 
 
 
basic accounting identity Sritis Apskaita 
Lithuanian pagrindinė apskaitos tapatybė Termino šaltinis 
ECB MB 2007/6, p. 174 
 
basic earnings per share Sritis Apskaita 
Lithuanian pagrindinis pelnas vienai akcijai 
 
Basic Indicator Approach Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian bazinio indikatoriaus metodas 
 
basic interest rate 
See: interest rate  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian bazinė palūkanų norma Termino šaltinis 2009 
m. kovo 31 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) 
Nr. 290/2009 
 
basic liquidity loans Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian paskolos likvidumui palaikyti 
 
basic materials sector Sritis Bendra 
Lithuanian bazinių žaliavų sektorius Termino šaltinis ECB 
MB 2008/6 
 
basic prices 
Lithuanian bazinės kainos Termino šaltinis ECB 
 
basic research Sritis Bendra 
Lithuanian fundamentiniai tyrimai Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 

basic salary Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian pareiginė alga Termino šaltinis VLKK rek. 
Pastabos dar sakoma "bazinė alga" 
 
basis of accounting Sritis Apskaita 
Lithuanian apskaitos pagrindas Termino šaltinis ECB 
metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
basis of banking Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian bankininkystės pagrindai Termino šaltinis (--
>BBB)  Apibrėžtis Saugus indėlių paskirstymas, 
apsirūpinimas piniginėmis lėšomis, sėkmingas mokėjimų 
organizavimas. Apibrėžties šaltinis BBB 
 
basis of tax assessment Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian apmokestinimo pagrindas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
basis point 
Bps Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian bazinis punktas Termino šaltinis ECB MB 
2006/3; 2006/6; 2008/3; 2008/12 Apibrėžtis šimtoji procento 
dalis 
 
basis point measure 
Lithuanian bazinių punktų matas Termino šaltinis ECB 
 
basket of currencies 
currency basket  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian valiutų krepšelis Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
Basle Committee on Banking 
Supervision Sritis Teisė ir institucijos Institucijos 
BIS 
Lithuanian Bankų priežiūros Bazelio komitetas BPBK 
Termino šaltinis EK vertimo vadovas 
 
Basle Committee on Banking 
Supervision recommendations Sritis 
Bankų priežiūra Institucijos BIS 
Lithuanian Bankų priežiūros Bazelio komiteto 
rekomendacijos 
 
Basseterre 
See: Kitts and Nevis  Sritis Bendra 
Lithuanian Sent Kitsas ir Nevis Basteras 
 
batch Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian paketas 
 
batch model Sritis Mokėjimo sistemos Institucijos 
ECB 
Lithuanian atsiskaitymų paketais modelis Termino šaltinis 
ECB TARGET2 raidos ataskaita, 2005 m. vasario mėn. 
 
batch transactions Sritis Mokėjimo sistemos 
Institucijos ECB 
Lithuanian sandoriai dėl partijų Termino šaltinis Gairės 
ECB/2005/1 
 
BB 
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See:   Sritis Bendra 
Lithuanian Barbadosas Termino šaltinis VLKK nutarimas 
Nr. 48 Bridžtaunas 
 
BBB-rated bonds Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian BBB reitingą turinčios obligacijos Termino 
šaltinis ECB MB 2008/3 
 
BBB-rated corporate bond spreads 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian BBB reitingą turinčių korporacijų obligacijų 
pajamingumo skirtumai Termino šaltinis ECB MB 2008/6 
 
BBD 
See: Dollar  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Barbadoso doleris 
 
BCBS 
See: Committee on Banking Supervision  Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian Bazelio bankų priežiūros komitetas Termino 
šaltinis 2009 m. kovo 5 d. Europos centrinio banko 
nuomonė (CON/2009/17)  
(2009/C 93/03) 
 BBPK 
 
BD 
See: People's Republic of Bangladesh  Sritis Bendra 
Lithuanian Bangladešo Liaudies Respublika Termino 
šaltinis VLKK nutarimas Nr. 48 Daka 
 
BDT 
See: Taka  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Bangladešo taka 
 
Bear Stearns rescue package Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian Bear Stearns gelbėjimo paketas Termino 
šaltinis ECB MB 2008/6 
 
bearer Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian turėtojas pareiškėjas 
 
bearer bond Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pareikštinė obligacija 
 
bearer instrument Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pareikštinė priemonė 
 
before tax Sritis Apskaita 
Lithuanian prieš išskaitant mokesčius Termino šaltinis 
2009 m. kovo 31 d. Europos centrinio banko reglamentas 
(EB) Nr. 290/2009 
 
behavioral finance theory Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian elgsenos finansų teorija Termino šaltinis Pinigų 
studijos, 2004/1 
 
BEIRs 
See: even inflation rates  Sritis Pinigų politika 
Lithuanian numatomą infliaciją kompensuojančios 
normos Termino šaltinis ECB MB 2007/9, p. 37 NIKN 
 

Belarussian Ruble 
BYR Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Baltarusijos rublis 
 
Belgium 
Brussel Sritis Bendra 
Lithuanian Belgijos Karalystė Termino šaltinis VLKK 
nutarimas Nr. 48 Briuselis BE Pastabos ISO kodas 
 
Belize 
BZ 
Belmopan Sritis Bendra 
Lithuanian Belizas Termino šaltinis VLKK nutarimas Nr. 48 
Belmopanas 
 
Belize Dollar 
BZD Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Belizo doleris 
 
Belmopan 
See:   Sritis Bendra 
Lithuanian Belizas Termino šaltinis VLKK nutarimas Nr. 48 
Belmopanas 
 
benchmark Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian ribinis lyginamasis dydis Termino šaltinis 
IŠORINIŲ KREDITO RIZIKOS VERTINIMO INSTITUCIJŲ 
PRIPAŽINIMO TVARKA, PATVIRTINTAbanko valdybos  
m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 139 
 
benchmark allotment amount Sritis 
Pinigų politika 
Lithuanian lyginamoji paskirstoma suma 
 
benchmark amount Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian ribinė lyginamoji suma 
 
benchmark bond Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian lyginamoji obligacija 
 
benchmark deposit and loan rates 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian lyginamosios indėlių ir paskolų palūkanų 
normos 
 
benchmark deposit rate Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian lyginamoji indėlio palūkanų norma 
 
benchmark index Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian lyginamasis indeksas Termino šaltinis 2007 m. 
spalio 25 d. LR kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 
pakeitimo įstatymas Nr. X-1303 Apibrėžtis Valdymo įmonės 
ar investicinės bendrovės, kurios turto valdymas 
neperduotas valdymo įmonei, pasirenkamas rodiklis, su 
kurio reikšmės kitimu lyginama kolektyvinio investavimo 
subjekto investicijų grąža. Apibrėžties šaltinis 2007 m. spalio 
25 d. LR kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 
pakeitimo įstatymas Nr. X-1303 Kontekstas Suderintieji 
kolektyvinio investavimo subjektai privalo naudoti 
lyginamąjį indeksą. Šis reikalavimas netaikomas 
specialiesiems kolektyvinio investavimo subjektams. 
Konteksto šaltinis 2007 m. spalio 25 d. LR kolektyvinio 
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investavimo subjektų įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. X-
1303 
 
benchmark loan rate Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian lyginamoji paskolos palūkanų norma 
 
benchmark money market rate Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian lyginamoji pinigų rinkos palūkanų norma 
 
benchmark portfolio Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian lyginamasis portfelis 
 
benchmark rate Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian lyginamosios palūkanų normos 
 
benchmark stock market indices Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian lyginamieji akcijų rinkų indeksai 
 
benchmarking Sritis Statistika 
Lithuanian lyginamoji analizė pagal atskaitos tašką 
Termino šaltinis Eurovoc 4.1 Apibrėžtis Vertinimo metodas, 
kuriuo siekiama nustatyti veiksmingiausią praktiką. Jį 
taikant naudojamasi paprastais ir skaidriais atskaitos 
taškais, kurie bandymų būdu gali padėti stebėti 
konkurencingumo tendencijas per tam tikrą laiką ir tuo pat 
metu duoda pagrindą, pagal kurį galima nustatyti užduotis 
ir sudaryti planus, kaip ją pasiekti. Apibrėžties šaltinis 
Eurovoc 4.1 lyginamoji analizė Termino šaltinis 
PATIKIMUMO VERTINIMO IR JO TIKRINIMO 
NUOSTATOS, PATVIRTINTAbanko valdybos  
m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 140 Apibrėžtis Patikimumo 
vertinimo metodas, pagrįstas vidaus reitingų ir kiekybiškai 
įvertintų rizikos parametrų verčių lyginimu su atitinkamais 
vidaus ar išorės reitingais ir parametrais, kurie kiekybiškai 
įvertinti taikant kitokius metodus. Apibrėžties šaltinis 
PATIKIMUMO VERTINIMO IR JO TIKRINIMO 
NUOSTATOS, PATVIRTINTAbanko valdybos  
m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 140 
 
beneficial interest Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian naudos interesas 
 
beneficial ownership of the loan 
asset Sritis Pinigų politika 
Lithuanian paskolos turto teisėto naudojimo teisė 
Termino šaltinis 2008 m. lapkričio 14 d. EUROPOS 
CENTRINIO BANKO SPRENDIMASėl 2008 m. spalio 23 
d. Reglamento ECB/2008/11 dėl taisyklių, susijusių su 
įkaito tinkamumu,ų pakeitimų įgyvendinimo 
(ECB/2008/15) 
(2008/874/EB) 
 
 
beneficiary 
See:   Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian gavėjas Termino šaltinis (-->Mokėjimų įstatymas)  
Apibrėžtis asmuo, kuriam (-->mokėtojas)  perduoda lėšas 
Apibrėžties šaltinis (-->Mokėjimų įstatymas) , 2 str. 
 
beneficiary Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian naudos gavėjas Termino šaltinis 2008 m. 
gruodžio 19 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) 
Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus 
balanso (nauja redakcija) 

(ECB/2008/32) 
 
 
beneficiary rights Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian draudėjo teisės 
 
benefit 
rewards Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian nauda 
 
benefit Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian išmoka 
 
benefit obligation Sritis Apskaita 
Lithuanian išmokų įsipareigojimai Termino šaltinis ECB 
metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
benefit subject to contributions Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian draudžiamosios išmokos 
 
benefit system Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian lengvatų sistema Termino šaltinis ECB MB 
2006/3, p. 72 
 
benefits paid Sritis Apskaita 
Lithuanian sumokėtos išmokos Termino šaltinis ECB 
metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
benefits receive principle Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian gaunamos naudos principas 
 
Benelux Economic Union Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian Beniliukso ekonominė sąjunga Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
BEPA 
See: of European Policy Advisers  Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian Europos politinių patarėjų biuras Pastabos 
Buv. GOPA – Group of Policy Advisers (EN), Groupe des 
conseillers politiques (FR), Politinių patarėjų grupė. 
 
Bermudian Dollar 
BMD Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Bermudos doleris 
 
Bern 
See: Swiss Confederation  Sritis Bendra 
Lithuanian Šveicarijos Konfederacija Bernas 
 
best estimate of expected loss Sritis 
Bankų priežiūra 
Lithuanian tiksliausias tikėtino nuostolio įvertis Termino 
šaltinis LRTB; Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 
nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo 
bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) Apibrėžtis 
Remiantis paties banko atliktu vertinimu, atsižvelgiant į 
esamas ekonomikos aplinkybes, pozicijos statusą ir 
papildomo skolos išieškojimo nuostolio  galimybę 
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apskaičiuotas nuostolis dėl neįvykdytų įsipareigojimų 
pozicijų, išreikštas procentais. Apibrėžties šaltinis LRTB 
 
best practise Sritis Bendra 
Lithuanian geriausia praktika Termino šaltinis IATE 
 
best practises Sritis Bendra 
Lithuanian geriausia patirtis Termino šaltinis IATE 
 
beta-coefficient Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian koeficientas beta Pastabos Akcijų rinkose 
koeficientas beta naudojamas apskaičiuojant sisteminę 
riziką. 
 
beverages, spirits and vinegar Sritis 
Statistika 
Lithuanian nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei 
actas Termino šaltinis LRMB 
 
BF 
See: Faso  Sritis Bendra 
Lithuanian Burkina Fasas Termino šaltinis VLKK nutarimas 
Nr. 48 Uagadugu 
 
BG 
See: Republic of Bulgaria  Sritis Bendra Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian Bulgarijos Respublika Termino šaltinis VLKK 
nutarimas Nr. 48 Sofija Bulgarija BG Pastabos ISO kodas 
 
BGN 
See: Lev  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Bulgarijos levas 
 
BH 
See: Kingdom of Bahrain  Sritis Bendra 
Lithuanian Bahreino Karalystė Termino šaltinis VLKK 
nutarimas Nr. 48 Menama 
 
BHD 
See: Dinar  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Bahreino dinaras 
 
BI 
See:   Sritis Bendra 
Lithuanian Burundžio Respublika Termino šaltinis VLKK 
nutarimas Nr. 48 Bužumbūra 
 
bias 
deviation Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian nuokrypis, nukrypimas 
 
BIC 
See: Identifier Code  Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian banko identifikavimo kodas BIC Termino 
šaltinis 2007 m. spalio 18 d. LIETUVOS BANKO 
VALDYBOS NUTARIMAS Nr. 137 "DĖL SISTEMOS 
LITAS-PHA VEIKLOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" 
Apibrėžtis Pagal ISO standartą Nr. 9362 nustatytas kodas. 
Apibrėžties šaltinis 2007 m. spalio 18 d. LIETUVOS BANKO 
VALDYBOS NUTARIMAS Nr. 137 "DĖL SISTEMOS 
LITAS-PHA VEIKLOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" 
 

bicameral system Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian dvejų rūmų parlamentas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
bid 
bid price Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian siūlomoji pirkėjo kaina Termino šaltinis Kvašytė 
R. Lietuvių ir latvių kalbų ekonomikos terminijos anglybės. 
- Terminologija. Nr. 11. P. 31-51. 
 
bid bond 
bid guaranty 
bid surety Sritis Bendra 
Lithuanian pasiūlymo garantija 
 
bid guaranty 
See: bond  Sritis Bendra 
Lithuanian pasiūlymo garantija 
 
bid price 
See:   Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian siūlomoji pirkėjo kaina Termino šaltinis Kvašytė 
R. Lietuvių ir latvių kalbų ekonomikos terminijos anglybės. 
- Terminologija. Nr. 11. P. 31-51. 
 
bid rates Sritis Pinigų politika 
Lithuanian siūlomos normos Termino šaltinis ECB MB 
2010 03 
 
bid surety 
See: bond  Sritis Bendra 
Lithuanian pasiūlymo garantija 
 
bid/ask spread Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian siūlomos ir pradinės kainų skirtumas 
 
bid-cover ratio Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian pasiūlymų patenkinimo santykis Termino 
šaltinis ECB MB, 2005/6; 2007/9, p. 29 
 
BIF 
See: Franc  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Burundžio frankas 
 
bilateral agreement 
bilateral arrangement Sritis Bankai ir finansai 
Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian dvišalis susitarimas Termino šaltinis 2009 m. 
gegužės 7 d. Europos centrinio banko gairės, iš dalies 
keičiančios Gaires ECB/2007/2 dėl Transeuropinės 
automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių 
pervedimų sistemos (TARGET2) (ECB/2009/9) 
(2009/390/EB) 
 
bilateral aid Sritis Bendra 
Lithuanian dvišalė pagalba Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
bilateral and/or multilateral cash 
balances Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian dvišaliai ir (arba) daugiašaliai balansai 
Termino šaltinis 2009 m. gegužės 7 d. Europos centrinio 
banko gairės, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2007/2 dėl 
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Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų 
atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2) 
(ECB/2009/9) (2009/390/EB) 
 
bilateral arrangement 
See: agreement  Sritis Bankai ir finansai Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian dvišalis susitarimas Termino šaltinis 2009 m. 
gegužės 7 d. Europos centrinio banko gairės, iš dalies 
keičiančios Gaires ECB/2007/2 dėl Transeuropinės 
automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių 
pervedimų sistemos (TARGET2) (ECB/2009/9) 
(2009/390/EB) 
 
bilateral balances Sritis Apskaita 
Lithuanian dvišaliai likučiai Termino šaltinis ECB metinės 
finansinės ataskaitos 2008 
 
bilateral exchange rates Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian dvišaliai valiutų kursai Termino šaltinis ECB 
MB 2010 03 
 
bilateral import weights Sritis Statistika 
Lithuanian dvišaliai importo svoriai 
 
bilateral link Sritis Mokėjimo sistemos Institucijos 
ECB 
Lithuanian abipusis ryšys Termino šaltinis Gairės 
ECB/2005/1 
 
bilateral operation Sritis Pinigų politika 
Lithuanian dvišalė operacija Termino šaltinis Bendrieji 
Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir procedūrų 
dokumentai. 2004 m. vasario mėn. 
 
bilateral payments agreements 
Lithuanian tarpusavio mokėjimų susitarimai 
 
bilateral positions 
Lithuanian dvišalės pozicijos Termino šaltinis ECB 
 
bilateral procedure Sritis Pinigų politika 
Institucijos ECB 
Lithuanian dvišalė procedūra Termino šaltinis (-->Bendr. 
dok.)  Apibrėžtis procedūra, kai centrinis bankas dirba 
tiesiogiai tik su viena arba keliomis (-->kitomis sandorių 
šalimis ) ir neskelbia konkurso. Prie dvišalių procedūrų 
priskiriamos operacijos, kurios atliekamos per vertybinių 
popierių biržas arba rinkos tarpininkus Apibrėžties šaltinis (--
>Bendr. dok.)  
 
bilateral quota Sritis Bendra 
Lithuanian dvišalė kvota Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
bilateral rates Sritis Pinigų politika 
Lithuanian dvišaliai kursai 
 
bill of exchange Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian įsakomasis vekselis Termino šaltinis 1999 m. 
kovo 16 d. LR įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymas 
Nr. VIII-1087; Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 201 
Dėl vekselių naudojimo taisyklių dalinio pakeitimo ir 
papildymo Žr. paprastasis vekselis Apibrėžtis įsakomuoju 
vekseliu jo davėjas paveda kitam asmeniui, kad šis 

vekselio sumą sumokėtų jame nurodytam asmeniui 
Apibrėžties šaltinis tas pats LB valdybos nutarimas vekselis 
Termino šaltinis 1994 m. gruodžio 1 d. Lietuvos 
Respublikos Lietuvos banko įstatymas Nr. I-678 
 
bill of trade 
See: bill  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian prekybinis vekselis 
 
bill operations Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian vekselių operacijos 
 
billing cycle Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian mokėjimo ciklas Termino šaltinis 2008 m. 
gruodžio 19 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) 
Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus 
balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
binding agreement Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian privalomas susitarimas Termino šaltinis (--
>KVP)  
 
binomial test Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian binominis testas Termino šaltinis PATIKIMUMO 
VERTINIMO IR JO TIKRINIMO NUOSTATOS, 
PATVIRTINTAbanko valdybos  
m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 140 Apibrėžtis Statistinis 
grįžtamojo patikrinimo metodas, taikomas siekiant 
nustatyti, ar kintančios atitinkamo rango arba rizikos 
grupės rizikos parametrų reikšmės patenka į atitinkamą 
intervalą. Šis testas gali būti taikomas vienam reitingų 
skalės rangui arba rizikos grupei, be to, daroma prielaida, 
kad įsipareigojimų neįvykdymo atvejai yra nepriklausomi 
vienas nuo kito. Apibrėžties šaltinis PATIKIMUMO 
VERTINIMO IR JO TIKRINIMO NUOSTATOS, 
PATVIRTINTAbanko valdybos  
m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 140 
 
bio-industry Sritis Bendra 
Lithuanian biologinė pramonė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
biological asset Sritis Apskaita 
Lithuanian biologinis turtas 
 
biological transformation Sritis Apskaita 
Lithuanian biologinė kaita 
 
biometric means Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian biometrinės priemonės Termino šaltinis (--
>Mokėjimų įstatymas)  Žr. (-->biometrika)  
 
biometrical risks Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian biometrinės rizikos Termino šaltinis 2006 m. 
liepos 4 d. LR profesinių pensijų kaupimo įstatymas Nr. X-
745 Apibrėžtis Rizikos, susijusios su dalyvio mirtimi, žala 
sveikatai dėl nelaimingo atsitikimo, darbingumo netekimu, 
liga ar ilgaamžiškumu. Apibrėžties šaltinis 2006 m. liepos 4 
d. LR profesinių pensijų kaupimo įstatymas Nr. X-745 
 
biometrics Sritis Bendra 
Lithuanian biometrika Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
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birth grant Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kūdikio gimimo pašalpa Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
BIS 
Bank for International Settlements 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian TAB Tarptautinių atsiskaitymų bankas 
 
Bissau 
See: Republic of Guinea-Bissau  Sritis Bendra 
Lithuanian Bisau Gvinėjos Respublika Termino šaltinis 
VLKK nutarimas Nr. 48 Bisau 
 
BJ 
See: Republic of Benin  Sritis Bendra 
Lithuanian Benino Respublika Termino šaltinis VLKK 
nutarimas Nr. 48 Porto Novas 
 
black economy Sritis Bendra 
Lithuanian šešėlinė ekonomika Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
black market Sritis Bendra 
Lithuanian juodoji rinka Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
Black-Scholes model Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian Black-Scholes modelis Apibrėžtis Modelis, 
naudojamas akcijų pasirinkimo sandorio vertei apskaičiuoti 
atsižvelgiant į akcijų kainą, sandorio fiksuotą kainą, jo 
galiojimo datą, galimybę gauti pelną be jokios rizikos ir 
standartinius akcijų pelningumo nukrypimus.  
 
blank Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian ruošinys 
 
blank endorsement Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian neužpildytas indosamentas Termino šaltinis LR 
įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymas Nr. VIII-1087 
Apibrėžtis Indosamentas, kuriame neįrašytas vekselį 
priimančio asmens pavadinimas ar vardas, pavardė. 
 Apibrėžties šaltinis LR įsakomųjų ir paprastųjų vekselių 
įstatymas Nr. VIII-1087 
 
blanket bond 
See: bond  Sritis Bankai ir finansai 
 
blanket mortgage Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian bendroji hipoteka Termino šaltinis LR hipotekos 
įstatymas Nr. VIII-251 Apibrėžtis kai vienam skoliniam 
įsipareigojimui apsaugoti įkeičiama keletas atskiriems 
savininkams priklausančių objektų Apibrėžties šaltinis LR 
hipotekos įstatymas Nr. VIII-251, 20 str. 
 
block design Sritis Statistika 
Lithuanian blokinė struktūra 
 
block of shares Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian akcijų paketas Termino šaltinis 2007 m. sausio 
18 d. LR vertybinių popierių įstatymas Nr. X-1023 Apibrėžtis 
Emitento visuotiniame akcininkų susirinkime akcininko 
turimų balsavimo teisių dalis, sudaranti 5 procentus arba 
daugiau visų balsavimo teisių. Apibrėžties šaltinis 2007 m. 
sausio 18 d. LR vertybinių popierių įstatymas Nr. X-1023 

 
block of shares in a management 
company Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian valdymo įmonės akcijų paketas Termino 
šaltinis 2007 m. spalio 25 d. LR kolektyvinio investavimo 
subjektų įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. X-1303 
Apibrėžtis Ne mažiau kaip 1/10 tiesiogiai ar netiesiogiai 
valdomų valdymo įmonės akcijų ar balsavimo teisę 
suteikiančių akcijų dalis arba toks akcijų kiekis, kuris 
leidžia daryti esminį poveikį valdymo įmonės valdymui. 
Apibrėžties šaltinis 2007 m. spalio 25 d. LR kolektyvinio 
investavimo subjektų įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. X-
1303 
 
block trading Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian tiesioginiai sandoriai 
 
block transaction Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian paketų sandoris Apibrėžtis Tiesioginis sandoris, 
sudaromas dėl vertybinių popierių skaičiaus, kuris lygus 
arba didesnis už Vilniaus vertybinių popierių biržos 
valdybos sprendime nustatytą minimumą paketų 
sandoriams. 
 
BMD 
See: Dollar  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Bermudos doleris 
 
BN 
See: Darussalam  Sritis Bendra 
Lithuanian Brunėjaus Darusalamas Termino šaltinis VLKK 
nutarimas Nr. 48 Bandar Seri Begavanas 
 
BND 
See: Dollar  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Brunėjaus doleris 
 
BO 
See: Republic of Bolivia  Sritis Bendra 
Lithuanian Bolivijos Respublika Termino šaltinis VLKK 
nutarimas Nr. 48 Sukrė / La Pasas 
 
Board of Directors Sritis Teisė ir institucijos 
Institucijos European Investment Bank 
Lithuanian direktorių valdyba Termino šaltinis 2003 m. 
stojimo į Europos Sąjungą sutartis, Protokolas dėl Europos 
investicijų banko statuto pakeitimų; Eurovoc 4.1 Apibrėžtis 
Direktorių valdybą sudaro dvidešimt šeši direktoriai ir 
šešiolika pakaitinių direktorių. Direktorius penkeriems 
metams skiria Valdytojų taryba, po vieną pasiūlant 
kiekvienai valstybei narei ir vieną Komisijai. Apibrėžties 
šaltinis 2003 m. stojimo į Europos Sąjungą sutartis, 
Protokolas dėl Europos investicijų banko statuto pakeitimų, 
11 str. 
 
Board of Governors Sritis Teisė ir institucijos 
Institucijos European Investment Bank 
Lithuanian Valdytojų taryba Termino šaltinis 2003 m. 
stojimo į Europos Sąjungą sutartis, Protokolas dėl Europos 
investicijų banko statuto pakeitimų, 11 str. Pastabos 
Europos investicijų banko organas 
 
board of the bank Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian banko valdyba Termino šaltinis LR bankų 
įstatymas Nr. IX-2085 Apibrėžtis Banko valdyba yra 
kolegialus banko valdymo organas. Apibrėžties šaltinis LR 
bankų įstatymas Nr.IX-2085 
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Board of the Bank of Lithuania Sritis 
Teisė ir institucijos Institucijos LB 
Lithuanian Lietuvos banko valdyba 
 
BOB 
See:   Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian bolivijanas 
 
bodies of a bank Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian banko organai Termino šaltinis LR bankų 
įstatymas Nr.IX-2085 Apibrėžtis Banke turi būti šie organai: 
(-->visuotinis akcininkų susirinkimas) , (-->stebėtojų taryba) 
, (-->valdyba)  ir (-->administracijos vadovas) . Apibrėžties 
šaltinis LR bankų įstatymas Nr.IX-2085, 30 str. 
 
bodies of the insurance undertaking 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian draudimo įmonės organai Termino šaltinis 
2002 m. birželio 20 d. Lietuvos Respublikos indėlių ir 
įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymas Nr. IX-
975 (redakcija aktuali nuo 2008-10-21) 
 
body Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian įstaiga Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
Boliviano 
BOB Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian bolivijanas 
 
bond Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian obligacija Apibrėžtis vertybinis popierius, kurį 
išleidžia bendrovės ir vyriausybė, ilgalaikių lėšų skolinimo 
priemonė. Dažniausiai išleidžiamos keleriems metams, 
išmokamos pasibaigus terminui ir duoda nustatytą 
nominaliąją palūkanų normą  Apibrėžties šaltinis 
Ekonomikos terminų žodynas, 1997. Termino šaltinis LRTB 
 
bond fund Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian obligacijų fondas Termino šaltinis ECB MB 
2006/3, p. 102 
 
bond futures Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian obligacijų ateities sandoriai Termino šaltinis (--
>Nr.172) , 91. 
 
bond lending against cash collateral 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian vertybinių popierių skolinimas už grynųjų 
pinigų įkaitą 
 
bond market Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian obligacijų rinka Termino šaltinis ECB 2004 metų 
ataskaita, Žodynėlis Apibrėžtis rinka, kurioje išleidžiami 
ilgesnio termino skolos vertybiniai popieriai ir jais 
prekiaujama Apibrėžties šaltinis ECB 2004 metų ataskaita, 
Žodynėlis 
 
bond market uncertainty Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian obligacijų rinkos netikrumas Termino šaltinis 
ECB MB 2006/3, p. 34  
 

bond return 
Lithuanian obligacijų grąža Termino šaltinis ECB MB 
2004/12 
 
bond spreads in the euro area Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian obligacijų premijos euro zonoje Termino 
šaltinis ECB MB 2008/6 
 
bonding Sritis Bendra 
Lithuanian laikymas muitinės sandėlyje Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
bonds and notes Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian obligacijos ir vekseliai Termino šaltinis 2007 m. 
gegužės 31 d. Europos centrinio banko gairės, iš dalies 
keičiančios Gaires ECB/2004/15 dėl Europos centrinio 
banko statistinės atskaitomybės reikalavimų, taikomų 
mokėjimų balanso ir tarptautinių investicijų balanso 
statistikos srityje bei tarptautiniame atsargų šablone 
(ECB/2007/3)  
(2007/426/EB 
 
 
bonds exchangeable or convertible 
into third party shares or issuers' or 
group shares which are admitted on 
a regulated market Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian obligacijos, keičiamos arba konvertuojamos 
į trečiųjų šalių akcijas arba emitento ar grupės akcijas, 
kurios įtrauktos į prekybos reguliuojamoje rinkoje 
sąrašą Termino šaltinis 2004 m. balandžio 29 d. 
KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 809/2004, 
įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2003/71/EB nuostatas dėl prospektuoseinformacijos bei 
šių prospektų formato įtraukimo nuorodos būdu ir 
paskelbimo bei reklamos 
 
 
bonds with optional maturity dates 
Sritis Apskaita 
Lithuanian obligacijos su pasirenkamomis išpirkimo 
datomis 
 
bonus Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian premija Termino šaltinis ECB MB 2006/6, p. 11 
 
bonus stock Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian nemokamai gaunamos akcijos nemokamai 
paskirstytos akcijos Termino šaltinis Kalbos patarimų 
informacinis biuletenis (IX) 
 
book entry securities Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian nematerialūs vertybiniai popieriai Termino 
šaltinis 1994 m. gruodžio 1 d. Lietuvos Respublikos 
Lietuvos banko įstatymas Nr. I-678 
 
book value 
BV Sritis Apskaita 
Lithuanian apskaitinė vertė Termino šaltinis ECB metinės 
finansinės ataskaitos 2008 
 
book-entry system Sritis Pinigų politika 
Institucijos ECB 
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Lithuanian nemateriali sistema Termino šaltinis (-->Bendr. 
dok.)  Apibrėžtis apskaitos sistema, kuri leidžia pervesti (--
>vertybinius popierius ) ir kitą finansinį turtą be fizinio 
popierinių dokumentų arba sertifikatų judėjimo Apibrėžties 
šaltinis (-->Bendr. dok.)  
 
bookkeeping 
See:   Sritis Apskaita 
Lithuanian buhalterinė apskaita Termino šaltinis LR 
buhalterinės apskaitos įstatymas Nr. IX-574 Apibrėžtis 
ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, išreikštų pinigais, 
registravimo, grupavimo ir apibendrinimo sistema, skirta 
gauti informaciją ekonominiams sprendimams priimti ir 
(arba) finansinei atskaitomybei sudaryti Apibrėžties šaltinis 
LR buhalterinės apskaitos įstatymas Nr. IX-574 apskaita 
Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
boost from the inventory cycle Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian padidėjęs atsargų ciklas Termino šaltinis ECB 
MB 2010 03 
 
borough Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian miesto savivaldybė Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
borrower Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian skolininkas 
 
borrower rating systems Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian skolininkų reitingų sistemos 
 
borrowing costs Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian skolinimosi išlaidos Termino šaltinis ECB metų 
ataskaita 2005, p. 25; ECB MB 2007/12 
 
borrowing rate 
See: rate  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian palūkanų norma Termino šaltinis (-->Mokėjimų 
įstatymas)  Apibrėžtis Lietuvos banko kas mėnesį 
skelbiamas rezidentams komercinių bankų suteiktų 
paskolų nacionaline valiuta (-->aritmetinis svertinis metinių 
palūkanų normų vidurkis )  Apibrėžties šaltinis (-->Mokėjimų 
įstatymas) , 2 str. 
 
borrowing requirement 
Lithuanian skolinimosi poreikis Termino šaltinis ECB 
 
borrowing volumes Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian paskolų apimtys 
 
Bosnia and Herzegovina 
BA Sritis Bendra 
Lithuanian Bosnija ir Hercegovina Termino šaltinis VLKK 
nutarimas Nr. 48 Sarajevas 
 
box Sritis Bendra Institucijos ECB 
Lithuanian intarpas Termino šaltinis ECB 
 
box-and-whiskers plot Sritis Statistika 
Lithuanian stačiakampė diagrama 
 
BPM5 

See: Balance of Payments Manual (5th edition)  Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian TVF Mokėjimų balanso vadovas (5 leidimas) 
MBV5 Termino šaltinis ECB MB, 2007/6, p. 5 
 
Bps 
See: point  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian bazinis punktas Termino šaltinis ECB MB 
2006/3; 2006/6; 2008/3; 2008/12 Apibrėžtis šimtoji procento 
dalis 
 
BR 
See: Federative Republic of Brazil  Sritis Bendra 
Lithuanian Brazilijos Federacinė Respublika Termino 
šaltinis VLKK nutarimas Nr. 48 Brazilija 
 
bracket price Sritis Bendra 
Lithuanian intervalinė kaina Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
bracket rate Sritis Bendra 
Lithuanian dviribis tarifas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
Apibrėžtis Mastas, turintis minimalią ir maksimalią ribas, 
pagal kurias gali kisti kainos. Apibrėžties šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
branch Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian skyrius Termino šaltinis (-->KĮD) ; Eurovoc 4.1 
Apibrėžtis juridiškai priklausoma kredito įstaigos dalis, kuri 
tiesiogiai atlieka visas ar tam tikras (-->kredito įstaigoms) 
būdingas operacijas Apibrėžties šaltinis KĮD filialas Termino 
šaltinis ECB TARGET2 raidos ataskaita, 2005 m. vasario 
mėn.; LR bankų įstatymas Nr.IX-2085, 13 str.; 2007 m. 
spalio 18 d. LIETUVOS BANKO VALDYBOS NUTARIMAS 
Nr. 136 "DĖL MOKĖJIMO SISTEMOS TARGET2-
LIETUVOS BANKAS VEIKLOS TAISYKLIŲ 
PATVIRTINIMO" 
 
branch bank Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian banko filialas Termino šaltinis (-->BBB)  
 
branch of a financial brokerage firm 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian finansų maklerio įmonės filialas Termino 
šaltinis 2007 m. sausio 18 d. LR finansinių priemonių rinkų 
įstatymas Nr. X-1024 Apibrėžtis Su buveinės vieta 
nesutampantis ir juridinio asmens teisių neturintis finansų 
maklerio įmonės padalinys, kuris teikia tik tas investicines 
paslaugas ir (arba) vykdo investicinę veiklą ir gali teikti tik 
tas papildomas paslaugas, kurias leidžia teikti finansų 
maklerio įmonės licencija. Visi padaliniai, kuriuos finansų 
maklerio įmonė įsteigė toje pačioje priimančiojoje 
valstybėje narėje, yra laikomi vienu filialu. Apibrėžties 
šaltinis 2007 m. sausio 18 d. LR finansinių priemonių rinkų 
įstatymas Nr. X-1024 
 
brand 
See: mark  Sritis Bendra 
Lithuanian prekės ženklas Termino šaltinis IATE 
 
brand name 
See: mark  Sritis Bendra 
Lithuanian prekės ženklas Termino šaltinis IATE 
 
branded product Sritis Bendra 
Lithuanian firminis gaminys Termino šaltinis ECB MB 2010 
03 
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Brasilia 
See: Federative Republic of Brazil  Sritis Bendra 
Lithuanian Brazilijos Federacinė Respublika Termino 
šaltinis VLKK nutarimas Nr. 48 Brazilija 
 
Brazilian Real 
BRL Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Brazilijos realas 
 
Brazzaville 
See: Republic of the Congo  Sritis Bendra 
Lithuanian Kongo Respublika Brazavilis 
 
breach of the law Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian įstatymo pažeidimas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
break Sritis Statistika 
Lithuanian trūkis Termino šaltinis LB Statistikos dep. 
 
break in the statistical series 
See: break  Sritis Statistika 
Lithuanian statistinis trūkis Termino šaltinis 2009 m. 
vasario 23 d. Europos centrinio banko nuomonė 
(CON/2009/14); ECB MB, 2005/6; 2006/3 
 
break value Sritis Statistika 
Lithuanian trūkio reikšmė Termino šaltinis LB Statistikos 
dep. 
 
breakdown by currency Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian paskirstymas pagal valiutą Termino šaltinis 
2009 m. kovo 31 d. Europos centrinio banko reglamentas 
(EB) Nr. 290/2009 
 
breakdown of euro area profit 
growth into output and profit per 
unit of output Sritis Statistika 
Lithuanian euro zonos pelno didėjimo išskaidymas į 
produkciją ir pelną vienam produkcijos vienetui 
Termino šaltinis ECB MB 2010 03 
 
breakdown of HICP inflation: main 
components Sritis Statistika 
Lithuanian infliacija (SVKI) pagal pagrindines 
sudedamąsias dalis Termino šaltinis ECB MB 2010 03 
 
breakdown of industrial producer 
prices Sritis Statistika 
Lithuanian gamintojų kainų išskaidymas Termino šaltinis 
ECB MB 2007/9 
 
break-even inflation rates 
BEIRs Sritis Pinigų politika 
Lithuanian numatomą infliaciją kompensuojančios 
normos Termino šaltinis ECB MB 2007/9, p. 37 NIKN 
 
breaks in the data Sritis Statistika 
Lithuanian duomenų trūkiai Termino šaltinis 2008 m. 
gruodžio 19 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) 
Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus 

balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
Brent Blend (for one-month forward 
delivery) 
Lithuanian Brent Blend (pristatymas pagal išankstinį 
vieno mėnesio sandorį) Termino šaltinis ECB 
 
Brent crude oil Sritis Bendra 
Lithuanian Brent žalia nafta Termino šaltinis ECB MB, 
2005/6; 2008/3 
 
Bretton Woods agreement Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian Bretton Woods susitarimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 Apibrėžtis Susitarimas, kurį pasirašė 44 šalys, 
1944 metais dalyvavusios konferencijoje, kuri įvyko New 
Hampshire valstijos Bretton Woods miestelyje. Susitarimo 
tikslas - po Antrojo pasaulinio karo sukurti tarptautinę 
monetarinę sistemą, geriau planuoti bendradarbiavimą 
tarptautinės prekybos ir monetarinės politikos srityje. Šios 
konferencijos išvada - Tarptautinio valiutų fondo ir 
Tarptautinio rekonstrukcijos ir plėtros banko (Pasaulio 
banko) įkūrimas tam, kad būtų skatinama tarptautinė 
prekyba ir investicijos ir būtų išlaikomas stabilesnis valiutų 
kursas (LDBE). Apibrėžties šaltinis Eurovoc 4.1 
 
bridge financing Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian jungiamasis finansavimas Termino šaltinis 
2009 m. balandžio 20 d. Europos centrinio banko 
nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies 
keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 332/2002 dėl priemonės, 
teikiančios vidutinės trukmės finansinę pagalbą valstybių 
narių mokėjimų balansams, sukūrimo (CON/2009/37) 
(2009/C 106/01) 
 
bridge loans Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pereinamojo laikotarpio paskolos Termino 
šaltinis ECB MB 2007/12, p. 23 
 
Bridgetown 
See:   Sritis Bendra 
Lithuanian Barbadosas Termino šaltinis VLKK nutarimas 
Nr. 48 Bridžtaunas 
 
bridging clause Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian nukreipties nuostata 
 
Brier score method Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian Brier balų metodas Termino šaltinis 
PATIKIMUMO VERTINIMO IR JO TIKRINIMO 
NUOSTATOS, PATVIRTINTAbanko valdybos  
m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 140 Apibrėžtis Nustatant 
diskriminacinę galią taikomas patikimumo vertinimo 
metodas, kai skaičiuojamas skolininko rangui arba rizikos 
grupei prognozuoto PD ir įsipareigojimų įvykdymo arba 
neįvykdymo indikatoriaus reikšmės (t. y. 1, kai 
įsipareigojimai neįvykdyti, ir 0, kai įsipareigojimai įvykdyti) 
skirtumų kvadratų sumos vidurkis. Mažesnė Brier balo 
reikšmė yra stipresnės diskriminacinės galios indikatorius, 
reikšmės kinta intervale [0;2]. Apibrėžties šaltinis 
PATIKIMUMO VERTINIMO IR JO TIKRINIMO 
NUOSTATOS, PATVIRTINTAbanko valdybos  
m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 140 
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British Indian Ocean Territory Sritis 
Bendra 
Lithuanian Indijos Vandenyno Britų Sritis Termino šaltinis 
2007 m. gruodžio 20 d. VLKK nutarimas Nr. N-4 (113) 
„Valdų ir kraštų pavadinimai“ 
 
BRL 
See: Real  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Brazilijos realas 
 
broad based depreciation 
Lithuanian nuvertėjimas plačiosios grupės šalių valiutų 
atžvilgiu Termino šaltinis ECB bendras nuvertėjimas 
Termino šaltinis ECB 
 
broad benchmark 
Lithuanian bendras lyginamasis dydis 
 
broad equity index Sritis Statistika 
Lithuanian bendras akcijų indeksas Termino šaltinis ECB 
MB 2006/3, p. 40 
 
broad equity market movement Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian bendras visos akcijų rinkos svyravimas 
Termino šaltinis (-->IKP) , I priedas 
 
broad indicator Sritis Statistika 
Lithuanian bendras rodiklis Termino šaltinis ECB MB 
2008/9 
 
broad monetary aggregate M3 Sritis 
Statistika 
Lithuanian platusis pinigų junginys P3 Termino šaltinis 
ECB MB 2006/9, žodynėlis Apibrėžtis Jis apima P2 ir rinkos 
priemones, t. y. atpirkimo sandorius, pinigų rinkos fondų 
akcijas ir vienetus, PFI išleistus skolos vertybinius 
popierius, kurių pradinis terminas yra iki 2 m. imtinai. 
Apibrėžties šaltinis ECB MB, 2006/9, žodynėlis 
 
broad monetary analysis Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian plati pinigų analizė Termino šaltinis ECB MB 
2007/6, p. 25 
 
broad money Sritis Statistika 
Lithuanian platieji pinigai Termino šaltinis ECB 
 
broad money M2 Sritis Pinigų politika Institucijos 
LB 
Lithuanian pinigų kiekis P2 Termino šaltinis LB mėnesinis 
biuletenis, 2004/5 
 
broad range of counterparties Sritis 
Pinigų politika 
Lithuanian didelė kitų sandorių šalių grupė Termino 
šaltinis S. Šiaudinis 
 
broad stock market index 
Lithuanian bendras akcijų rinkos indeksas Termino 
šaltinis ECB MB 2004/12 
 
broad-based monetary analysis Sritis 
Statistika 

Lithuanian detali pinigų analizė Termino šaltinis ECB MB 
2007/12, p. 17 
 
broad-based stock price indices Sritis 
Statistika 
Lithuanian bendrieji akcijų kainų indeksai Termino šaltinis 
ECB MB 2008/12 
 
broader aggregates Sritis Statistika 
Lithuanian platesni junginiai Termino šaltinis ECB MB 
2008/9 
 
broadly balanced Sritis Bendra 
Lithuanian iš esmės subalansuota Termino šaltinis ECB 
MB 2010 03 
 
broker Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian brokeris Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
broker/dealer Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian brokeris/dileris 
 
Brunei Darussalam 
BN 
Bandar Seri Begawan Sritis Bendra 
Lithuanian Brunėjaus Darusalamas Termino šaltinis VLKK 
nutarimas Nr. 48 Bandar Seri Begavanas 
 
Brunei Dollar 
BND Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Brunėjaus doleris 
 
Brussel 
See:   Sritis Bendra 
Lithuanian Belgijos Karalystė Termino šaltinis VLKK 
nutarimas Nr. 48 Briuselis BE Pastabos ISO kodas 
 
BS 
See: Commonwealth of Bahamas  Sritis Bendra 
Lithuanian Bahamų Sandrauga Termino šaltinis VLKK 
nutarimas Nr. 48 Nasau 
 
BSCEE 
See: of Banking Supervisors from Central and East 
European Countries  Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian Rytų ir Vidurio Europos šalių bankų 
priežiūros grupė 
 
BSD 
See: Dollar  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Bahamų doleris 
 
BSI key family Sritis Apskaita 
Lithuanian balanso straipsnių raktų šeima 
 
BT 
See: Kingdom of Bhutan  Sritis Bendra 
Lithuanian Butano Karalystė Termino šaltinis VLKK 
nutarimas Nr. 48 Timpu 
 
BTN 
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See:   Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian ngultrumas 
 
budget appropriation Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian biudžeto asignavimas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
budget authority 
See: power  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian biudžeto valdymo institucija Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
budget balances Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian biudžeto balansas Termino šaltinis ECB MB 
2006/3, p. 66 
 
budget deficit Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian biudžeto deficitas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
budget developments Sritis Statistika 
Lithuanian biudžeto raida Termino šaltinis ECB MB 2006/3, 
p. 66 
 
budget discharge procedure Sritis Bankai 
ir finansai 
Lithuanian biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra 
Termino šaltinis EP 
 
budget financing Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian finansavimas iš biudžeto Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
budget law Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian biudžeto įstatymas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
budget policy Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian biudžeto politika Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
budget revenue Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian biudžeto pajamos 
 
budget specification Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian biudžeto pirmenybių išvardijimas Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
budget surplus Sritis Statistika Sritis Apskaita 
Lithuanian biudžeto perteklius Termino šaltinis LRTB; ECB 
MB 2007/6, p. 76 
 
budget volume Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian biudžeto apimtis Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
budget year Sritis Apskaita 
Lithuanian biudžetiniai metai Termino šaltinis LRTB 
 
budgetary aid Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian parama biudžetui Termino šaltinis 2006 11 13 
VLKK terminologijos pakomisės rek. 
 

budgetary amendment Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian biudžeto pataisa Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
budgetary assessment Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian biudžeto įvertinimas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
budgetary authorisation Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian biudžeto patvirtinimas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
budgetary authority Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian biudžetiniai įgaliojimai Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
budgetary classification Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian biudžeto klasifikacija Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
budgetary control Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian biudžeto kontrolė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
budgetary cooperation Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian bendradarbiavimas biudžeto klausimais 
Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
budgetary costs of population 
ageing Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian su gyventojų senėjimu susijusios biudžeto 
išlaidos Termino šaltinis ECB MB 2008/6 
 
budgetary discipline Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian biudžetinė drausmė Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
budgetary equilibrium Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian biudžeto pusiausvyra Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
budgetary estimate Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian biudžeto sąmata Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
budgetary expenditure Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian biudžeto išlaidos Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
budgetary imbalances Sritis Apskaita 
Lithuanian biudžeto nesubalansuotumas Termino šaltinis 
ECB MB 2007/6, p. 76 
 
budgetary implication Sritis Apskaita 
Lithuanian poveikis biudžetui Termino šaltinis Vertimų 
centro vadovas 
 
budgetary manoeuvre 
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See: of budget choices  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian biudžeto tikslinimas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
budgetary method Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian biudžetinis metodas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
budgetary modification Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian biudžeto keitimas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
Budgetary Policy Committee Sritis Teisė 
ir institucijos 
Lithuanian Biudžeto politikos komitetas Termino šaltinis 
EK vertimo vadovas 
 
budgetary position Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian biudžeto būklė Termino šaltinis IATE 
 
budgetary position close to balance 
or in surplus Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian beveik subalansuotas biudžetas arba 
biudžeto perteklius Termino šaltinis IATE 
 
budgetary power 
budget authority Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian biudžeto valdymo institucija Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
budgetary procedure Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian biudžetinė procedūra Termino šaltinis IATE 
 
budgetary reform Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian biudžeto reforma Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
budgetary reserve Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian biudžeto atsargos Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
budgetary stabiliser Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian biudžeto stabilizavimo priemonė Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
budgetary target Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian biudžeto tikslai Termino šaltinis ECB MB 
2006/3, p. 66 
 
Buenos aires 
See: Republic of Argentine  Sritis Bendra 
Lithuanian Argentinos Respublika Termino šaltinis VLKK 
nutarimas Nr. 48 Buenos Airės 
 
buffer Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian atsarga 
 
buffer stock Sritis Bendra 
Lithuanian palaikomosios atsargos Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 Apibrėžtis Prekių atsargos, kurios laikomos 
pasaulinių prekių kainų svyravimui mažinti. Apibrėžties 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 

building block approach Sritis Mokėjimo 
sistemos Institucijos ECB 
Lithuanian sudedamųjų dalių principas Termino šaltinis 
ECB TARGET2 raidos ataskaita, 2005 m. vasario mėn. 
 
building permit Sritis Bendra 
Lithuanian statybos leidimas Termino šaltinis ECB MB 
2010 03 
 
buildings and equipment 
Lithuanian pastatai ir įrengimai 
 
Bulgarian Lev 
BGN Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Bulgarijos levas 
 
Bulgarian National Bank Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian Bulgarijos nacionalinis bankas 
 
bulking Sritis Apskaita 
Lithuanian sumavimas Termino šaltinis Anglų-lietuvių 
apskaitos terminų žodynėlis, VU leidykla, 1998 
 
buoyant activity in emerging 
economies Sritis Bendra 
Lithuanian didelis kylančių ekonomikų aktyvumas 
Termino šaltinis ECB MB 2007/9, p. 10 
 
Bureau of European Policy Advisers 
BEPA Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Europos politinių patarėjų biuras Pastabos 
Buv. GOPA – Group of Policy Advisers (EN), Groupe des 
conseillers politiques (FR), Politinių patarėjų grupė. 
 
Burkina Faso 
BF Sritis Bendra 
Lithuanian Burkina Fasas Termino šaltinis VLKK nutarimas 
Nr. 48 Uagadugu 
 
Burundi 
BI Sritis Bendra 
Lithuanian Burundžio Respublika Termino šaltinis VLKK 
nutarimas Nr. 48 Bužumbūra 
 
Burundi Franc 
BIF Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Burundžio frankas 
 
business 
See:   Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian įmonė Termino šaltinis LR valstybės ir 
savivaldybės įmonių įstatymo pakeitimo įstatymo projektas 
Nr. IXP-2263, 2 str. Apibrėžtis įmonė yra ribotos civilinės 
atsakomybės viešasis juridinis asmuo Apibrėžties šaltinis LR 
valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo pakeitimo 
įstatymo projektas Nr. IXP-2263 
 
business activity Sritis Bendra 
Lithuanian verslininkystė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
verslo veikla Termino šaltinis LB MB 2006/2, p. 111 
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business administration Sritis Bendra 
Lithuanian verslo valdymas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
business climat 
Lithuanian verslo sąlygos Termino šaltinis ECB 
 
business closure Sritis Bendra 
Lithuanian verslo uždarymas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
business combination Sritis Apskaita 
Lithuanian verslo sujungimas 
 
business confidence indices Sritis 
Statistika 
Lithuanian verslo pasitikėjimo indeksai Termino šaltinis 
ECB MB 2006/6, p. 9 
 
business coverage 
See: volume  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian sandorių apimtis Termino šaltinis Eurovoc 4.1; 
2009 m. kovo 31 d. Europos centrinio banko reglamentas 
(EB) Nr. 290/2009 
 
business cycle 
See: cycle  Sritis Bendra 
Lithuanian ekonomikos ciklas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
business day Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian darbo diena Termino šaltinis 2007 m. spalio 18 
d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 136 „Mokėjimo 
sistemos TARGET2-LIETUVOS BANKAS veiklos 
taisyklės“ Apibrėžtis Bet kuri diena, kurią TARGET2 vykdo 
atsiskaitymus pagal mokėjimo nurodymus, kaip nustatyta 5 
priede. Apibrėžties šaltinis 2007 m. spalio 18 d. Lietuvos 
banko valdybos nutarimas Nr. 136 „Mokėjimo sistemos 
TARGET2-LIETUVOS BANKAS veiklos taisyklės“ 
 
business disruption and system 
failures Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian verslo sutrikdymas ir sistemų trikdžiai 
Termino šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 
nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo 
bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) Apibrėžtis 
Nuostoliai, patirti dėl verslo sutrikdymo ar sistemų trikdžių.  
Apibrėžties šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 
nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo 
bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
 
business economics Sritis Bendra 
Lithuanian verslo ekonomika Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
business investment Sritis Statistika 
Lithuanian verslo investicijos Termino šaltinis ECB MB 
2008/12 
 
business lease 
Lithuanian nuomos verslas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
business line Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian verslo linija Termino šaltinis (-->KVP) ; LB 
Kapitalo pakankamumo skaičiavimo metodinių 
rekomendacijų projektas, 2005 Pastabos yra 8-ios verslo 
linijos: 1. Korporacijų finansai; 2. Prekybinė veikla; 3. 

Tarpininkavimo (brokerio) paslaugos mažmeniniams 
klientams; 4. Komercinė bankininkystė; 5. Mažmeninė 
bankininkystė; 6. Mokėjimai ir atsiskaitymai; 7. 
Tarpininkavimo (agento) paslaugos; 8. Turto valdymo 
paslaugos 
 
business line "trading and sales" 
trading and sales business line Sritis 
Bankų priežiūra 
Lithuanian verslo linija "prekybinė veikla" Termino šaltinis 
(-->IKP) , 44 str. 
 
business morals Sritis Bendra 
Lithuanian verslo moralė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
business network Sritis Bendra 
Lithuanian įmonių tinklas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
business organization Sritis Bendra 
Lithuanian verslo organizavimas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
business plan Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian verslo planas Termino šaltinis IKP, 20 str. 
 
business register 
company register Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian įmonių registras Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
business segment Sritis Apskaita 
Lithuanian verslo segmentas 
 
business sentiment Sritis Bendra 
Lithuanian verslo nuotaikos Termino šaltinis ECB MB, 
2005/6 verslo pasitikėjimas Termino šaltinis ECB MB, 
2006/3 
 
buying power 
See: power  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian perkamoji galia 
 
buyout investments Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian investicijos į akcijų išpirkimą Termino šaltinis 
ECB MB 2007/6, p. 49 
 
buyout market Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian akcijų išpirkimo rinka Termino šaltinis ECB MB 
2007/6, p. 49 
 
buyout segment Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian akcijų išpirkimo segmentas Termino šaltinis 
ECB MB 2007/6, p. 48 
 
buyout-financed company Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian per akcijų išpirkimo sandorius finansuojama 
įmonė Termino šaltinis ECB MB 2007/6, p. 50 
 
buyouts Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian išpirkimas Termino šaltinis ECB MB 2007/6, p. 
48 
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BV 
See: value  Sritis Apskaita 
Lithuanian apskaitinė vertė Termino šaltinis ECB metinės 
finansinės ataskaitos 2008 
 
BW 
See: Republic of Botswana  Sritis Bendra 
Lithuanian Botsvanos Respublika Termino šaltinis VLKK 
nutarimas Nr. 48 Garboronas 
 
BWP 
See:   Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian pula 
 
BY 
See: Republic of Belarus  Sritis Bendra 
Lithuanian Baltarusijos Respublika Termino šaltinis VLKK 
nutarimas Nr. 48 Minskas 
 
by selected economic activity 
Lithuanian pagal ekonominę veiklą Termino šaltinis ECB 
 
by way of derogation Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian nukrypstant nuo 
 
by-product Sritis Bendra 
Lithuanian šalutinis produktas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
by-product manufacturing statistics 
See:   Sritis Statistika 
Lithuanian PRODCOM Apibrėžtis Europos Bendrijos 
pramonės gaminių sąrašas, atnaujinamas kiekvienais 
metais Konteksto šaltinis STD Termino šaltinis STD 
apdirbamosios pramonės statistika pagal produktus 
Termino šaltinis ECB MB 2008/12 
 
BYR 
See: Ruble  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Baltarusijos rublis 
 
BZ 
See:   Sritis Bendra 
Lithuanian Belizas Termino šaltinis VLKK nutarimas Nr. 48 
Belmopanas 
 
BZD 
See: Dollar  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Belizo doleris 
 
C 
 
C&I 
See: and industrial loans  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian komercinės paskolos ir paskolos gamybai 
 
C.E.T. 
Central European Time Sritis Bendra 
Lithuanian Vidurio Europos laikas Termino šaltinis 
Bendrieji Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir 
procedūrų dokumentai. 2008 m. lapkričio mėn. CET 
 

c.i.f. 
cost, insurance and freight at the 
importer’s border Sritis Bendra 
Lithuanian c.i.f. Termino šaltinis ECB MB 2008/6 kaina, 
draudimas ir frachtas 
 
CA 
See:   Sritis Bendra 
Lithuanian Kanada Otava 
 
CA 
See: authority  Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian liudijimų įstaiga Apibrėžtis tarnyba, kuri išduoda 
l(-->iudijimą)  asmeniui arba organizacijai (patikrinusi ir 
nustačiusi jo (jos) tapatybę), atnaujina arba panaikina 
liudijimus, tvarko panaikintų liudijimų sąrašus. Gali būti 
savarankiška įstaiga, asmuo arba organizacija, turinti 
serverį su liudijimus išduodančia ir tikrinančia programine 
įranga 
 
CABEI 
Central American Bank for 
Economic Integration Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian Centrinės Amerikos ekonominės integracijos 
bankas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
CAC 
See: Analysis Centre  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Padirbtų pinigų tyrimo centras 
 
CAD 
See: Dollar  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Kanados doleris 
 
cadastral survey of tax Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian mokesčių kadastras Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
CAI mode Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian KSI režimas Termino šaltinis 2007 m. spalio 18 
d. LIETUVOS BANKO VALDYBOS NUTARIMAS Nr. 136 
"DĖL MOKĖJIMO SISTEMOS TARGET2-LIETUVOS 
BANKAS VEIKLOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" Apibrėžtis 
Konsoliduotos sąskaitų informacijos apie MM sąskaitas 
teikimas per (-->IKM) . Apibrėžties šaltinis 2007 m. spalio 18 
d. LIETUVOS BANKO VALDYBOS NUTARIMAS Nr. 136 
"DĖL MOKĖJIMO SISTEMOS TARGET2-LIETUVOS 
BANKAS VEIKLOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" 
 
calculating capital requirements for 
position risk Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian kapitalo poreikio apskaičiavimas pozicijų 
rizikai padengti Termino šaltinis (-->IKP) , I priedas 
 
calculation of interest rate risk 
capital requirement Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian palūkanų normos rizikos kapitalo poreikio 
apskaičiavimas Termino šaltinis (-->Nr.172)  
 
calculation of the capital 
requirements for operational risk Sritis 
Bankų priežiūra 
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Lithuanian kapitalo poreikio apskaičiavimas operacinei 
rizikai padengti Termino šaltinis (-->IKP) , 43 str. 
 
calculation of the remuneration of 
holdings of required reserves Sritis 
Pinigų politika Institucijos ECB 
Lithuanian atlyginimo už minimalių privalomųjų atsargų 
laikymą apskaičiavimas Termino šaltinis Bendrieji 
Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir procedūrų 
dokumentai. 2004 m. vasario mėn. 
 
calculator Sritis Bendra 
Lithuanian skaičiuotuvas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
calibration Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian rizikos parametrų įvertinimas Termino šaltinis 
PATIKIMUMO VERTINIMO IR JO TIKRINIMO 
NUOSTATOS, PATVIRTINTAbanko valdybos  
m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 140  Apibrėžtis Rizikos 
parametrų nustatymas skolininko arba priemonės rangams 
ir rizikos grupėms. Apibrėžties šaltinis PATIKIMUMO 
VERTINIMO IR JO TIKRINIMO NUOSTATOS, 
PATVIRTINTAbanko valdybos  
m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 140  
 
call for expressions of interest Sritis 
Teisė ir institucijos 
Lithuanian kvietimas pareikšti interesą Termino šaltinis 
2009 m. sausio 27 d. Europos centrinio banko sprendimas 
(ECB/2009/2) (2009/154/EB) Apibrėžtis Procedūra, skirta 
tinkamųėjų, kurie gali būti pakviesti dalyvauti pirkimųūrose, 
sąrašui sudaryti. Apibrėžties šaltinis 2009 m. sausio 27 d. 
Europos centrinio banko sprendimas (ECB/2009/2) 
(2009/154/EB) 
 
call option Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian pasirinkimo pirkti sandoris Termino šaltinis 
Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 
„Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų 
nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) Apibrėžtis Sandoris, 
suteikiantis pirkėjui teisę, bet ne įpareigojimą pirkti 
sandorio objektą. Apibrėžties šaltinis Lietuvos banko 
valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo 
pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, 
Nr. 142-5442) pirkimo pasirinkimo sandoris Termino 
šaltinis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos 
2004 m. lapkričio 5 d. nutarimas Nr. 20 Apibrėžtis Už tam 
tikrą mokestį įsigyjama teisė (bet ne įsipareigojimas) 
ateityje pirkti bazinę finansinę priemonę sandoryje sutarta 
kaina. Apibrėžties šaltinis Lietuvos Respublikos vertybinių 
popierių komisijos 2004 m. lapkričio 5 d. nutarimas Nr. 20 
Žr. (-->pardavimo pasirinkimo sandoris)  pasirenkamasis 
pirkimo sandoris Termino šaltinis svarstomas VLKK 
 
callable Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pirmalaikio išpirkimo 
 
callable auction 
callable tender Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pirmalaikio išpirkimo aukcionas Apibrėžtis 
Aukcionas, per kurį emitentas siūlo investuotojams išpirkti 
vertybinius popierius jų terminui nepasibaigus. 
 
callable bond Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pirmalaikio išpirkimo obligacija 
 

callable debt securities Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian pirmalaikio išpirkimo skolos vertybiniai 
popieriai 
 
callable security Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pirmalaikio išpirkimo vertybinis popierius 
 
callable tender 
See: auction  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pirmalaikio išpirkimo aukcionas Apibrėžtis 
Aukcionas, per kurį emitentas siūlo investuotojams išpirkti 
vertybinius popierius jų terminui nepasibaigus. 
 
called-up capital Sritis Apskaita 
Lithuanian paskelbtasis kapitalas Termino šaltinis Anglų-
lietuvių apskaitos terminų žodynėlis, VU leidykla, 1998 
 
calls of foreign reserve assets Sritis 
Apskaita 
Lithuanian reikalavimai dėl užsienio atsargų 
 
Canada 
CA Sritis Bendra 
Lithuanian Kanada Otava 
 
Canadian Dollar 
CAD Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Kanados doleris 
 
cancel request 
cancellation request Sritis Bendra 
Lithuanian atšaukties reikalavimas Termino šaltinis LRTB 
 
cancellation request 
See: request  Sritis Bendra 
Lithuanian atšaukties reikalavimas Termino šaltinis LRTB 
 
CAP 
See: Agricultural Policy  Sritis Bendra 
Lithuanian bendroji žemės ūkio politika BŽŪP 
 
capacity expansion Sritis Bendra 
Lithuanian pajėgumų didinimas Termino šaltinis ECB MB 
2010 03 
 
capacity pressures Sritis Statistika 
Lithuanian pajėgumų spaudimas Termino šaltinis ECB MB 
2008/12 
 
capasity utilisation in manufacturing 
(percentages) Sritis Statistika Institucijos ECB 
Lithuanian pajėgumų panaudojimas apdirbamojoje 
pramonėje (%) Termino šaltinis ECB mėnesinis biuletenis, 
2004/6 
 
Cape Verde Escudo 
CVE Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Žaliojo Kyšulio eskudas 
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CAPEX 
See: expenditure  Sritis Apskaita Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kapitalo išlaidos Termino šaltinis ECB MB 2010 
03 
 
capital Sritis Apskaita 
Lithuanian kapitalas 
 
capital account 
capital accounts Sritis Apskaita 
Lithuanian kapitalo sąskaita Termino šaltinis Anglų-lietuvių 
apskaitos terminų žodynėlis, VU leidykla, 1998 Apibrėžtis 
Kapitalo sąskaitą sudaro visi sandoriai, kurie apima 
kapitalo pervedimus ir negamybinio nefinansinio turto 
įsigijimą (arba disponavimą juo). Kapitalo pervedimus 
sudaro: pagrindinės priemonės; pervedimai lėšų, susijusių 
ar priklausomų nuo pagrindinių priemonių įsigijimo ar 
pardavimo; kreditorių įsiskolinimų anuliavimas, negaunant 
mainais jokio atlygio. Apibrėžties šaltinis LB MB 2006/2, p. 
125 
 
capital accounts 
See: account  Sritis Apskaita 
Lithuanian kapitalo sąskaita Termino šaltinis Anglų-lietuvių 
apskaitos terminų žodynėlis, VU leidykla, 1998 Apibrėžtis 
Kapitalo sąskaitą sudaro visi sandoriai, kurie apima 
kapitalo pervedimus ir negamybinio nefinansinio turto 
įsigijimą (arba disponavimą juo). Kapitalo pervedimus 
sudaro: pagrindinės priemonės; pervedimai lėšų, susijusių 
ar priklausomų nuo pagrindinių priemonių įsigijimo ar 
pardavimo; kreditorių įsiskolinimų anuliavimas, negaunant 
mainais jokio atlygio. Apibrėžties šaltinis LB MB 2006/2, p. 
125 
 
capital adequacy Sritis Bankų priežiūra 
Institucijos ECB 
Lithuanian kapitalo pakankamumas Termino šaltinis ECB 
 
capital adequacy framework Sritis Bankų 
priežiūra Institucijos ECB 
Lithuanian kapitalo pakankamumo sistema Termino 
šaltinis CON/2005/4 
 
capital adequacy measures 
capital ratios Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kapitalo pakankamumo rodikliai Termino 
šaltinis (-->Nr.172)  
 
Capital adequacy of investment 
firms and credit institutions Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian Dėl investicinių įmonių ir kredito įstaigų 
kapitalo pakankamumo Termino šaltinis Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/49/EB 2006 m. 
birželio 14 d. IKP 
 
capital adequacy ratio Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian kapitalo pakankamumo rodiklis Termino 
šaltinis Nr.(-->172) , 22. Apibrėžtis Tai banko kapitalo, 
apskaičiuoto III skyriuje nustatyta tvarka, ir viso banko turto 
bei nebalansinių straipsnių, įvertintų pagal riziką, santykis, 
išreikštas procentais. Apibrėžties šaltinis Nr.172, 22. 
 
capital and reserves Sritis Apskaita 
Lithuanian kapitalas ir atsargos Termino šaltinis 2006 m. 
lapkričio 10 d. Europos centrinio banko gairės dėl Europos 

centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB); 2008 m. gruodžio 19 d. Europos centrinio 
banko reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių 
institucijų sektoriaus balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
capital assessment Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian kapitalo vertinimas Termino šaltinis (-->IKP) , 
34 str. 
 
capital balance Sritis Apskaita 
Lithuanian kapitalo balansas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
capital bases Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kapitalo bazė Termino šaltinis ECB MB 2010 03 
 
capital charge Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian kapitalo poreikis Termino šaltinis (-->Nr.172) , 
63. 
 
capital cover ratio Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian kapitalo padengimo rodiklis Termino šaltinis (--
>Nr.172) , 23. Apibrėžtis Tai banko kapitalo, apskaičiuoto III 
skyriuje nustatyta tvarka, ir kapitalo poreikio, susijusio su 
prekybos ir bankine knyga, santykis, išreikštas procentais. 
Apibrėžties šaltinis Nr.172, 23. 
 
capital depreciation Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kapitalo nuvertėjimas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
capital expenditure 
CAPEX Sritis Apskaita Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kapitalo išlaidos Termino šaltinis ECB MB 2010 
03 
 
capital expenditure register Sritis 
Apskaita 
Lithuanian kapitalo sąnaudų registras Termino šaltinis 
Anglų-lietuvių apskaitos terminų žodynėlis, VU leidykla, 
1998 
 
capital formation Sritis Apskaita 
Lithuanian kapitalo formavimas Termino šaltinis ECB MB 
kapitalo sudarymas Termino šaltinis Klimavičius J. Gimtoji 
kalba. 2000. Nr. 2. P.20-28. 
 
capital gain Sritis Apskaita 
Lithuanian kapitalo prieaugis Apibrėžtis Suma, rodanti, 
kiek turto pardavimo kaina yra aukštesnė už jo pirminio 
pirkimo kainą. Realizuotas kapitalo prieaugis reiškia 
pelningai parduotą investiciją.  pagautė Termino šaltinis 
Anglų-lietuvių apskaitos terminų žodynėlis, VU leidykla, 
1998  
 
capital gains tax Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kapitalo pelno mokestis Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
capital gearing Sritis Apskaita 
Lithuanian kapitalo sverto rodiklis Termino šaltinis Anglų-
lietuvių apskaitos terminų žodynėlis, VU leidykla, 1998 
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capital goods 
producer goods Sritis Statistika 
Lithuanian investicinės prekės 
 
capital goods production Sritis Statistika 
Lithuanian investicinių prekių gamyba Termino šaltinis 
ECB MB 2008/12 
 
capital increase Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kapitalo didinimas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
capital inflows Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kapitalo įplaukos Termino šaltinis ECB MB 
2007/6, p. 20  
 
capital injections 
See: injections  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kapitalo injekcijos Termino šaltinis ECB MB 
2009 03 
 
capital investment Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kapitalo investicija Termino šaltinis LRTB; 1999 
m. liepos 7 d. Lietuvos Respublikos investicijų įstatymas 
Nr. VIII-1312 (redakcija aktuali nuo 2004-11-02) Apibrėžtis 
Investicijos ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam 
turtui sukurti, įsigyti arba jo vertei padidinti. Apibrėžties 
šaltinis 1999 m. liepos 7 d. Lietuvos Respublikos investicijų 
įstatymas Nr. VIII-1312 (redakcija aktuali nuo 2004-11-02) 
 
capital investment requirement Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian kapitalo investicijų poreikis Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
capital key Sritis Apskaita 
Lithuanian kapitalo raktas Termino šaltinis ECB metinės 
finansinės ataskaitos 2008 
 
capital loss Sritis Apskaita 
Lithuanian kapitalo mažėjimas / mažinimas Termino 
šaltinis Anglų-lietuvių apskaitos terminų žodynėlis, VU 
leidykla, 1998 
 
capital market Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kapitalo rinka Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
capital market driven transaction Sritis 
Bankų priežiūra 
Lithuanian kapitalo rinkos veikiamas sandoris Termino 
šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 
138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų 
nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) Apibrėžtis Užtikrintas 
sandoris, dėl kurio susidaro pozicija ir kuris suteikia bankui 
teisę gauti garantinių įmokų. Apibrėžties šaltinis Lietuvos 
banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl 
kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ 
(Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
 
capital market security Sritis Apskaita 
Lithuanian kapitalo rinkos vertybiniai popieriai Termino 
šaltinis Anglų-lietuvių apskaitos terminų žodynėlis, VU 
leidykla, 1998 
 

capital measurement Sritis Bankų priežiūra 
Institucijos ECB 
Lithuanian kapitalo apskaičiavimas Termino šaltinis 
CON/2005/4 
 
capital movement Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kapitalo judėjimas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
capital net worth Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian grynoji kapitalo vertė 
 
capital ratios 
See: adequacy measures  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kapitalo pakankamumo rodikliai Termino 
šaltinis (-->Nr.172)  
 
capital reduction Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kapitalo mažinimas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
capital requirement Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian banko kapitalo poreikis Termino šaltinis 
Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 
„Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų 
nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) Apibrėžtis Minimalus 
banko kapitalas, kurio reikia, kad būtų galima padengti 
kredito, rinkos ir operacinę riziką. Apibrėžties šaltinis 
Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 
„Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų 
nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
 
capital requirement for specific risk 
Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian kapitalo poreikis specifinei rizikai Termino 
šaltinis (-->IKP) , I priedas 
 
capital requirement ratio Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian kapitalo poreikio koeficientas Termino šaltinis 
(-->Nr.172) ,64. 
 
capital requirements Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian kapitalo reikalavimai Termino šaltinis (-->IKP) , 
11 str. Kontekstas Nukrypdamos nuo 1 dalies, 
kompetentingos institucijos gali leisti, kad įstaigos, 
privalančios vykdyti pagal 21 ir 28–32 straipsnius bei I ir 
III–VI priedus apskaičiuotus kapitalo reikalavimus, naudotų 
alternatyvų nuosavų lėšų nustatymo būdą, bet tik tam 
tikslui. Jokia tam tikslui naudojama nuosavų lėšų dalis tuo 
pačiu metu negali būti naudojama kitiems kapitalo 
reikalavimams vykdyti. Konteksto šaltinis IKP, 11 str. 
 
Capital Requirements Directive 
CRD Sritis Pinigų politika 
Lithuanian kapitalo reikalavimų direktyva KRD Termino 
šaltinis Bendr. dok. 2008 11 
 
capital requirements on a 
consolidated basis Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian konsoliduoti kapitalo reikalavimai Termino 
šaltinis (-->KVP)  
 
capital requirements on a solo basis 
Sritis Bankų priežiūra 
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Lithuanian individualūs kapitalo reikalavimai Termino 
šaltinis (-->KVP)  
 
capital reserves (share premium) of 
a bank Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian banko kapitalo rezervas (emisinis skirtumas) 
Termino šaltinis LR bankų įstatymas Nr.IX-2085, 44 str. 
Apibrėžtis ...sudaromas iš pajamų skirtumo, gauto 
pardavus naujai išleistas akcijas emisijos kaina, aukštesne 
nei jų nominali vertė, arba iš banko savininkų kitų piniginių 
įnašų už teisės įsigyti banko akcijų įsigijimą. Apibrėžties 
šaltinis LR bankų įstatymas Nr.IX-2085, 44 str. 
 
capital shares Sritis Apskaita 
Lithuanian kapitalo akcijos 
 
capital shares of the participating 
NCBs Sritis Apskaita 
Lithuanian dalyvaujančių NCB kapitalo dalys Termino 
šaltinis 2006 m. lapkričio 10 d. Europos centrinio banko 
gairės dėl Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir 
finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB) 
 
capital structure Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kapitalo struktūra 
 
capital subscription Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kapitalo pasirašymas 
 
capital taxes 
Lithuanian kapitalo mokesčiai Termino šaltinis ECB 
 
capital transfer Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kapitalo pervedimas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
capital transfer tax Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kapitalo pervedimo mokestis Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
capital transfers Sritis Statistika 
Lithuanian neatlygintiniai kapitalo pervedimai 
 
capital withdrawal Sritis Apskaita 
Lithuanian kapitalo išėmimas 
 
capitalisation Sritis Apskaita 
Lithuanian kapitalizacija 
 
capitalisation of expenditure Sritis 
Apskaita 
Lithuanian išlaidų kapitalizacija Termino šaltinis 2006 m. 
lapkričio 10 d. Europos centrinio banko gairės dėl Europos 
centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB) 
 
capitalisation of interest Sritis Apskaita 
Lithuanian palūkanų kapitalizavimas Termino šaltinis 
Anglų-lietuvių apskaitos terminų žodynėlis, VU leidykla, 
1998 
 

capitalised value Sritis Apskaita 
Lithuanian kapitalizuotoji vertė Termino šaltinis Anglų-
lietuvių apskaitos terminų žodynėlis, VU leidykla, 1998 
 
capitalization 
Lithuanian kapitalizacija Termino šaltinis NVPB internetinis 
žodynėlis, 2004 Apibrėžtis bendroji vienos ar kelių 
vertybinių popierių emisijų vertė, skaičiuojama vertybinių 
popierių skaičių dauginant iš šių vertybinių popierių rinkos 
kainos. Galima skaičiuoti vyriausybės obligacijų, bendrovių 
obligacijų, privilegijuotųjų ir paprastųjų akcijų ir kitų VP 
kapitalizaciją Apibrėžties šaltinis NVPB internetinis žodynėlis 
 
capital-labour ratio Sritis Bendra 
Lithuanian kapitalo ir darbo santykis Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
capital-linked enterprises Sritis Bendra 
Lithuanian bendru kapitalu sujungtos įmonės Termino 
šaltinis ECB MB 2007/12 
 
capital-output ratio Sritis Apskaita 
Lithuanian kapitalo ir produkcijos santykis Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
captive insurance corporation Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian tiesioginio draudimo bendrovė Termino šaltinis 
LB Statistikos dep. žodynėlis 
 
carbon Sritis Bendra 
Lithuanian anglis Termino šaltinis Eurovoc 4.1 Pastabos 
cheminis elementas 
 
carbon emissions Sritis Bendra 
Lithuanian anglies junginių išlakos Termino šaltinis 
Chemijos terminų aiškinamasis žodynas 
 
card issuer Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kortelių išleidėjas 
 
cargo Sritis Bendra 
Lithuanian skubus / gendantis krovinys Termino šaltinis 
Kalbos patarimų informacinis biuletenis (X) 
 
Caribank 
Caribbean Development Bank Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian Karibų plėtros bankas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
Caribbean Development Bank 
See:   Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian Karibų plėtros bankas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
carried interest Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian išskirtinė teisė į pelno dalį Pastabos Kai 
kalbama apie private equity funds, hedge funds bei kitus 
jungtinės veiklos principu veikiančius darinius, kuriuose 
pelnas paskirstomas ne pagal įnešto kapitalo dalį.  
 Termino šaltinis LB Rinkos operacijų departamentas, 
Simonas Vilūnas 
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carrier Sritis Bendra 
Lithuanian vežėjas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
carry trade returns Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian spekuliacinio pobūdžio sandorių grąža 
Termino šaltinis ECB MB 2010 03 
 
carry trade strategies Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian spekuliacinio pobūdžio sandorių strategijos 
Termino šaltinis ECB MB 2010 03 
 
carry trades Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian spekuliacinio pobūdžio sandoriai Termino 
šaltinis ECB MB 2010 03 
 
carry-over effects Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian perkeliamasis poveikis Termino šaltinis ECB 
MB 2009 03 
 
carry-over of appropriations Sritis Bankai 
ir finansai 
Lithuanian asignavimų perkėlimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
carry-trading activity Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian spekuliacinio pobūdžio sandoriai Termino 
šaltinis ECB MB 2007/6, p. 90 
 
cartel Sritis Bendra 
Lithuanian kartelis Termino šaltinis Eurovoc 4.1 Apibrėžtis 
Panašią veiklą vykdančių nepriklausomų bendrovių 
asociacija, sukurta konkurencijai tam tikroje konkrečioje 
rinkoje riboti ar (ir) visai panaikinti. Apibrėžties šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
CASDB 
Central African States' Development 
Bank Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian Vidurio Afrikos valstybių plėtros bankas 
 
case law Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian teismų teisė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
cases in which use is made of this 
derogation Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian atvejai, kuriais pasinaudojama šia leidžiančia 
nukrypti nuostata Termino šaltinis Vertimų centro vadovas 
 
cash 
See:   Sritis Statistika 
Lithuanian grynieji pinigai Termino šaltinis 2008 m. 
gruodžio 19 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) 
Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus 
balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 Apibrėžtis Turimi eurų ir užsienio valiutų banknotai ir 
monetos, esantys apyvartoje, paprastaimokėjimams atlikti. 
Apibrėžties šaltinis 2008 m. gruodžio 19 d. Europos 
centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų 
finansinių institucijų sektoriaus balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 

cash accounts Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian grynųjų pinigų sąskaitos Termino šaltinis ECB 
MB 2008/9 
 
cash accounts as collateral Sritis 
Mokėjimo sistemos Institucijos ECB 
Lithuanian pinigai sąskaitose kaip įkaitas Termino šaltinis 
ECB TARGET2 raidos ataskaita, 2005 m. vasario mėn. 
Kontekstas Vietos įstatymai beveik visų centrinių bankų 
jurisdikcijose leistų naudoti pinigus sąskaitose kaip (--
>įkaitą) . Konteksto šaltinis ECB TARGET2 raidos ataskaita, 
2005 m. vasario mėn. 
 
cash asset ratio 
cash ratio Sritis Apskaita 
Lithuanian padengimo grynaisiais pinigais rodiklis 
 
cash assimilated instrument Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian grynųjų pinigų atitikmens priemonė Termino 
šaltinis (-->KVP)  Apibrėžtis Indėlio sertifikatas arba kita 
panaši priemonė, išleista skolinančios kredito įstaigos. 
Apibrėžties šaltinis KVP 
 
cash balances Sritis Mokėjimo sistemos 
Institucijos ECB 
Lithuanian pinigų likutis Termino šaltinis ECB TARGET2 
raidos ataskaita, 2005 m. vasario mėn. Kontekstas Be to, 
šių sąskaitų pinigų likutis viename centriniame banke 
esančiose sąskaitose galėtų būti naudojamas kaip (--
>įkaitas)  kito centrinio banko naudai beveik visose 
susijusiose jurisdikcijose. Konteksto šaltinis ECB TARGET2 
raidos ataskaita, 2005 m. vasario mėn. 
 
cash basis Sritis Apskaita 
Lithuanian mokėjimo principas 
 
cash buffers 
cash reserves Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian grynųjų pinigų atsargos 
 
cash center Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian pinigų centras Termino šaltinis ECB: 
DUOMENŲ RINKIMAS IŠ KREDITO ĮSTAIGŲ IR KITŲŲ 
GRYNŲJŲ PINIGŲ TVARKYTOJŲ, KAIP PAGAL 
PAKARTOTINIO BANKNOTŲ IŠLEIDIMO Į APYVARTĄ 
SISTEMĄ, 2006 m. sausis. 
 
cash changeover Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian grynųjų pinigų keitimas Termino šaltinis ECB 
 
cash collateral Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian grynųjų pinigų įkaitas Termino šaltinis 2008 m. 
gruodžio 19 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) 
Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus 
balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
cash credit Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian grynųjų paskola Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
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cash dispenser Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pinigų išdavimo aparatas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
cash equivalents Sritis Apskaita 
Lithuanian pinigų ekvivalentai 
 
cash flow Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pinigų srautas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
cash flow generating assets Sritis Rinkos 
operacijos 
Lithuanian pinigų srautą sukuriantis turtas Termino 
šaltinis S. Šiaudinis 
 
cash flow hedges Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian grynųjų pinigų srautų apdraudimas Termino 
šaltinis (-->KVP)  Kontekstas Kredito įstaigos į nuosavas 
lėšas neįtraukia nei atsargų tikrąja verte, susijusių su pelnu 
arba nuostoliais, atsiradusiais dėl pagal amortizuotą 
savikainą įvertintų finansinių priemonių grynųjų pinigų 
srautų apdraudimo, nei pelno arba nuostolių dėl savo 
įsipareigojimų, įvertintų tikrąja verte, atsiradusių dėl kredito 
įstaigų kredito būklės pokyčių. Konteksto šaltinis KVP, 64.4. 
str. 
 
cash flow risk Sritis Apskaita 
Lithuanian pinigų srautų rizika 
 
cash flow statement Sritis Apskaita 
Lithuanian pinigų srautų ataskaita Apibrėžtis Finansinė 
ataskaita, kurioje nurodomos įmonės ataskaitinio 
laikotarpio pinigų ir pinigų ekvivalentų įplaukos ir išmokos. 
Termino šaltinis LRTB Pastabos aprobuota VLKK Apibrėžties 
šaltinis LRTB 
 
cash flows from financial activities 
of a public sector entity Sritis Apskaita 
Lithuanian finansinės viešojo sektoriaus subjekto 
veiklos pinigų srautai Termino šaltinis LTB Pastabos 
aprobuota VLKK 
 
cash flows from ordinary activities 
of a public sector entity Sritis Apskaita 
Lithuanian pagrindinės viešojo sektoriaus subjekto 
veiklos pinigų srautai Termino šaltinis LRTB Pastabos 
aprobuota VLKK 
 
cash flows of a public sector entity 
Sritis Apskaita 
Lithuanian viešojo sektoriaus subjekto pinigų srautai 
Termino šaltinis LRTB Pastabos aprobuota VLKK 
 
cash generating unit Sritis Apskaita 
Lithuanian pinigų įplaukas kuriantis vienetas 
 
cash in Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian grynųjų pinigų įplaukos Termino šaltinis ECB 
MB 2008/9 
 
cash in transit 
CIT Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian pinigų pervežimas 

 
cash loan Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian piniginė paskola Termino šaltinis 2007 m. 
vasario 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 215/2007, 
įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas 
ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS) nuostatas dėl šalutinių 
tikslinių kintamųjų, susijusių su pernelyg dideliu 
įsiskolinimu ir finansine atskirtimi, sąrašo 
 
cash management Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian grynųjų pinigų valdymas 
 
cash market 
See: market  Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian neatidėliotinų atsiskaitymų rinka Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 Apibrėžtis Rinka, kurioje prekės 
parduodamos ir pristatomos nedelsiant (Egzistuoja dvi (--
>užsienio valiutos rinkos ) - (-->neatidėliotinų sandorių ) 
rinka, kurioje valiuta perkama ir pristatoma nedelsiant 
(vietoje), ir (-->būsimųjų sandorių ) rinka, kurioje sandoriai 
sudaromi valiutai pirkti ateityje ir apmokama pristačius 
arba tam tikrą nustatytą datą po pristatymo (LDBE)). 
Apibrėžties šaltinis Eurovoc 4.1 
 
cash operation Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian grynųjų pinigų operacija Termino šaltinis ECB: 
DUOMENŲ RINKIMAS IŠ KREDITO ĮSTAIGŲ IR KITŲŲ 
GRYNŲJŲ PINIGŲ TVARKYTOJŲ, KAIP PAGAL 
PAKARTOTINIO BANKNOTŲ IŠLEIDIMO Į APYVARTĄ 
SISTEMĄ, 2006 m. sausis. 
 
cash operations Sritis Apskaita 
Lithuanian kasos operacijos Termino šaltinis LRTB 
Pastabos aprobuota VLKK 
 
cash out Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian grynųjų pinigų išlaidos Termino šaltinis ECB 
MB 2008/9 
 
cash payments Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian mokėjimai grynaisiais pinigais Termino šaltinis 
(-->Mokėjimų įstatymas)  
 
cash price 
See: price  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian neatidėliotina kaina Apibrėžtis Esama rinkos 
kaina. 
 
cash provider Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pinigų davėjas 
 
cash ratio 
See: asset ratio  Sritis Apskaita 
Lithuanian padengimo grynaisiais pinigais rodiklis 
 
cash reserves Sritis Apskaita 
Lithuanian grynųjų pinigų atsargos 
 
cash reserves 
See: buffers  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian grynųjų pinigų atsargos 
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cash taker Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pinigų gavėjas 
 
cash withdrawal Sritis Mokėjimo sistemos 
Institucijos ECB 
Lithuanian grynųjų pinigų išėmimas Termino šaltinis ECB 
TARGET2 raidos ataskaita, 2005 m. vasario mėn. 
 
cash/settlement approach Sritis Apskaita 
Lithuanian atsiskaitymų metodas Termino šaltinis 2002 m. 
lapkričio 21 d. Europos centrinio banko gairė dėl Europos 
centriniostatistinės atskaitomybės reikalavimų ketvirtinių 
finansinių sąskaitų (ECB/2002/7) (2002/967/EB) Apibrėžtis 
Apskaitos metodas, pagal kurį apskaitos įvykiai 
registruojamiatsiskaitymo dieną. Apibrėžties šaltinis 2002 m. 
lapkričio 21 d. Europos centrinio banko gairė dėl Europos 
centriniostatistinės atskaitomybės reikalavimų ketvirtinių 
finansinių sąskaitų (ECB/2002/7) (2002/967/EB), II priedas 
Žodynas su paaiškinimais 
 
cash-handling infrastructure Sritis 
Banknotai ir monetos 
Lithuanian grynųjų pinigų tvarkymo infrastruktūra 
Termino šaltinis ECB PAKARTOTINIO BANKNOTŲ 
IŠLEIDIMO Į APYVARTĄ NUMATYTO PEREINAMOJO 
LAIKOTARPIO PRATĘSIMAS ŠEŠIOMS EURO ZONOS 
ŠALIMS, 2006 12. 
 
cash-in machine Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian grynųjų pinigų priėmimo automatas Termino 
šaltinis (-->pei)  
 
cashless collar option Sritis Rinkos 
operacijos 
Lithuanian nulinės kainos intervalinis pasirinkimo 
sandoris Apibrėžtis Pardavimo pasirinkimo sandorio ir jo 
sudarymo išlaidoms kompensuoti pasirašyto pirkimo 
pasirinkimo sandorio derinys, kuomet abiejų sandorių 
sudarymo išlaidos yra lygios. Apibrėžties šaltinis Lietuvos 
Respublikos finansų ministro įsakymas Dėl išvestinių 
finansinių priemonių apskaitos metodikos patvirtinimo 
 
cash-recycling machine Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian grynųjų pinigų priėmimo ir išdavimo 
automatas Termino šaltinis (-->pei)  
 
casual employment Sritis Bendra 
Lithuanian atsitiktinis užimtumas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
catching-up development Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian vijimosi procesas Termino šaltinis ECB MB 
2007/9, p. 15 
 
catching-up process Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian atotrūkio mažinimo procesas Termino šaltinis 
Konvergencija 2008 
 
catch-the-eye discussion / method / 
system Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian diskusija / metodas / sistema „prašau 
žodžio“ 
 

categorical variable Sritis Statistika 
Lithuanian kategorinis kintamasis 
 
categorisation of contents of 
balance sheet items Sritis Apskaita 
Lithuanian balanso straipsnių turinio kategorijos 
Termino šaltinis 2006 m. lapkričio 10 d. Europos centrinio 
banko gairės dėl Europos centrinių bankų sistemos 
apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo 
(ECB/2006/16) (2006/887/EB) 
 
Cayman Islands Dollar 
KYD Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Kaimanų salų doleris 
 
CBBH 
See: Bank of Bosnia and Herzegovina  Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian Bosnijos ir Hercegovinos centrinis bankas 
 
CBs Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian centriniai bankai Termino šaltinis 2007 m. spalio 
18 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 136 
„Mokėjimo sistemos TARGET2-LIETUVOS BANKAS 
veiklos taisyklės“ Apibrėžtis Eurosistemos CB ir prisijungę 
CB. Apibrėžties šaltinis 2007 m. spalio 18 d. Lietuvos banko 
valdybos nutarimas Nr. 136 „Mokėjimo sistemos 
TARGET2-LIETUVOS BANKAS veiklos taisyklės“ CB 
 
CCBM 
See: central banking model  Sritis Bankai ir finansai 
Institucijos ECB 
Lithuanian korespondentinės centrinės bankininkystės 
modelis Termino šaltinis Bendrieji Eurosistemos pinigų 
politikos priemonių ir procedūrų dokumentai. 2004 m. 
vasario mėn.  Apibrėžtis Europos centrinių bankų sistemos 
nustatytas mechanizmas siekiant sudaryti galimybę (--
>kitoms sandorių šalims ) naudoti (-->užtikrinamąjį turtą ) 
tarptautiniu mastu. Taikant KCBM nacionaliniai centriniai 
bankai veikia kaip vieni kitų investicijų saugotojai. Tai 
reiškia, kad kiekvienas nacionalinis centrinis bankas, 
administruodamas vertybinius popierius, atidaro vertybinių 
popierių sąskaitą kiekvienam kitam nacionaliniam 
centriniam bankui (ir ECB) Apibrėžties šaltinis (-->Bendr. 
dok.)  KCBM 
 
CCT duties 
See: customs duties  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian bendrieji muito tarifai Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
CD 
See: of deposit  Sritis Bankai ir finansai Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian indėlio sertifikatas Termino šaltinis Civilinis 
kodeksas 2007-09-01; 2007 m. sausio 18 d. LR finansinių 
priemonių rinkų įstatymas Nr. X-1024 Apibrėžtis Tai banko 
išleistos skolos priemonės, įrodančios, kad padėtas indėlis 
atitinka tam tikrą pinigų sumą, yra nurodyto termino bei turi 
nurodytą palūkanų normą. Šios priemonės gali būti 
perkamos ar parduodamos antrinėje pinigų rinkoje. 
Apibrėžties šaltinis Nr.172, 56.4. 
 
CD 
See: Republic of Congo  Sritis Bendra 
Lithuanian Kongo Demokratinė Respublika Kinšasa 
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CDF 
See: Congolais  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Kongo frankas 
 
CDR 
See: default rate  Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian kaupiamasis įsipareigojimų neįvykdymo 
rodiklis Termino šaltinis IŠORINIŲ KREDITO RIZIKOS 
VERTINIMO INSTITUCIJŲ PRIPAŽINIMO TVARKA, 
PATVIRTINTAbanko valdybos  
m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 139 
 
CDS 
See: default swap  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kredito įsipareigojimų neįvykdymo 
apsikeitimo sandoris Termino šaltinis (-->IKP) , I priedas  
 
CdT 
See: Centre for the Bodies of the European Union  Sritis 
Teisė ir institucijos 
Lithuanian Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras 
Termino šaltinis EK vertimo vadovas 
 
CEBS 
See: of European Banking Supervisors  Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian Europos bankininkystės priežiūros 
institucijų komitetas Termino šaltinis 2003 m. lapkričio 5 
d. Komisijos sprendimas, įsteigiantis Europos 
bankininkystės priežiūros institucijų komitetą 
(2004/5/EB) 
 
 EBPIK Termino šaltinis 2008 m. lapkričio 7 d. Europos 
centrinio banko nuomonė dėl Komisijos sprendimo, kuriuo 
įsteigiamas Europos bankininkystės priežiūros institucijų 
komitetas, projekto (CON/2008/63) 2009/C 45/01) 
 
 
 
Cedi 
GHC Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian cedis 
 
CEE countries Sritis Bendra 
Lithuanian VRE šalys Apibrėžtis VRE šalys yra tos ne euro 
zonos ES valstybės narės, kurios įstojo į ES 2004 m. 
gegužės mėn. 
 
CEFTA 
See: European Free Trade Agreement  Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian CEFTA Termino šaltinis Eurovoc 4.1 Centrinės 
Europos laisvosios prekybos susitarimas Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
ceiling 
Lithuanian aukščiausioji riba Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
ceiling price Sritis Bendra 
Lithuanian aukščiausioji kaina Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
cell phone 

cellular phone Sritis Bendra 
Lithuanian korinio ryšio telefonas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
cellular phone 
See: phone  Sritis Bendra 
Lithuanian korinio ryšio telefonas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
CEN 
See: Committee for Standardisation  Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian Europos standartizacijos komitetas Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
Central African Republic 
CF 
Bangui Sritis Bendra 
Lithuanian Centrinės Afrikos Respublika Termino šaltinis 
VLKK nutarimas Nr. 48 Bangis 
 
Central African States' Development 
Bank 
See:   Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian Vidurio Afrikos valstybių plėtros bankas 
 
Central American Bank for 
Economic Integration 
See:   Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian Centrinės Amerikos ekonominės integracijos 
bankas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
central bank Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian centrinis bankas Termino šaltinis (-->BBB)  
Apibrėžtis Šalies bankų bankas, koordinujantis pinigų 
politiką ir kontroliuojantis komercinių bankų sistemos 
veiklą. 
 
Central Bank and Financial Services 
Authority of Ireland Sritis Bankai ir finansai 
 
central bank credit facility Sritis Bankai ir 
finansai Institucijos ECB 
Lithuanian skolinimosi iš centrinio banko galimybė 
Termino šaltinis S. Šiaudinis 
 
central bank financing Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian centrinio banko teikiamos lėšos 
 
Central Bank Gold Agreement Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian Centrinio banko aukso sutartis Termino šaltinis 
ECB metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
Central Bank of Bosnia and 
Herzegovina 
CBBH Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian Bosnijos ir Hercegovinos centrinis bankas 
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Central Bank of Cyprus Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian Kipro centrinis bankas 
 
Central Bank of Malta 
Bank Centrali ta' Malta Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian Maltos centrinis bankas 
 
Central Bank of the Republic of 
Turkey Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian Turkijos Respublikos centrinis bankas 
 
central banks of Member States 
without a derogation Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian valstybių narių, kurioms nedaroma išlyga, 
centriniai bankai 
 
central body Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian centrinė įstaiga Termino šaltinis KVP 
 
central counterparty Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pagrindinė sandorio šalis Termino šaltinis ECB 
2004 metų ataskaita, Žodynėlis; Lietuvos banko valdybos 
2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo 
skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
Apibrėžtis 1. Subjektas, kuris tarpininkauja sandorio šalims 
jų sandorių reikalais, kiekvieno pardavėjo atžvilgiu 
veikdamas kaip pirkėjas, o kiekvieno pirkėjo atžvilgiu - kaip 
pardavėjas (šaltinis: ECB 2004 m. ataskaita, žodynėlis); 2. 
Tai subjektas, kuris teisinėmis priemonėmis tampa 
sandorio šalių tarpininku vienoje ar daugiau finansinių 
rinkų, tapdamas pirkėju iš visų pardavėjų ir pardavėju 
visiems pirkėjams (šaltinis: Lietuvos banko valdybos 2006 
11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo 
skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442). 
pagrindinė sutarties šalis Termino šaltinis 2007 m. sausio 
18 d. LR finansinių priemonių rinkų įstatymas Nr. X-1024 
 
Central Credit Union Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Centrinė kredito unija 
 
Central European Free Trade 
Agreement 
CEFTA Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian CEFTA Termino šaltinis Eurovoc 4.1 Centrinės 
Europos laisvosios prekybos susitarimas Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
Central European Time 
See: .E.T.  Sritis Bendra 
Lithuanian Vidurio Europos laikas Termino šaltinis 
Bendrieji Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir 
procedūrų dokumentai. 2008 m. lapkričio mėn. CET 
 
central government Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian centrinė valdžia Termino šaltinis 2008 m. 
gruodžio 19 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) 
Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus 
balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 

central government deposits 
Lithuanian centrinės vyriausybės indėliai 
 
central government institution Sritis 
Teisė ir institucijos 
Lithuanian centrinės valdžios institucija 
 
central monetary institutions Sritis 
Bankai ir finansai Sritis Statistika 
Lithuanian centrinės pinigų institucijos 
 
Central Mortgage Office Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian Centrinė hipotekos įstaiga 
 
central parity 
See: rate  Sritis Pinigų politika 
Lithuanian centrinis kursas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
Apibrėžtis nacionalinės valiutos per santykį su ekiu - ir kitų 
nacionalinių valiutų atžvilgiu, kurio ribos gali svyruoti tam 
tikru nustatytu dydžiu ( Europos pinigų sistemoje 
kiekvienos valstybės narės valiutos kursas nustatomas 
pagal Europos valiutos vienetą (ekiu). Centriniu kursu 
susiejamos (-->valiutų kurso mechanizmo) narių valiutos 
Apibrėžties šaltinis Eurovoc 4.1 centrinis paritetas 
 
central parity (or central rate) 
Lithuanian centrinis paritetas (arba centrinis kursas) 
Termino šaltinis ECB Apibrėžtis VKMII dalyvaujančių 
valstybių valiutų kursas euro atžvilgiu, kuriam VKM II yra 
nustatęs svyravimo ribas. Apibrėžties šaltinis ECB MB, 
2006/9, žodynėlis 
 
central policy rate Sritis Pinigų politika 
Lithuanian pinigų politikos centrinė palūkanų norma 
Termino šaltinis ECB MB 2007/12, p. 34 
 
central rate 
central parity Sritis Pinigų politika 
Lithuanian centrinis kursas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
Apibrėžtis nacionalinės valiutos per santykį su ekiu - ir kitų 
nacionalinių valiutų atžvilgiu, kurio ribos gali svyruoti tam 
tikru nustatytu dydžiu ( Europos pinigų sistemoje 
kiekvienos valstybės narės valiutos kursas nustatomas 
pagal Europos valiutos vienetą (ekiu). Centriniu kursu 
susiejamos (-->valiutų kurso mechanizmo) narių valiutos 
Apibrėžties šaltinis Eurovoc 4.1 centrinis paritetas 
 
Central securities depository 
See:   Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian CVPD Centrinis vertybinių popierių 
depozitoriumas Termino šaltinis ECB 2004 metų ataskaita, 
Žodynėlis Apibrėžtis Subjektas, kuris laiko ir tvarko 
vertybinius popierius ir leidžia vertybinių popierių sandorius 
apdoroti darant įrašus apskaitoje. Vertybiniai popieriai gali 
būti laikomi fizine forma (bet ne mobilūs) ir nematerialia 
forma (t. y. jie egzistuoja tik elektroniniu būdu padarytuose 
apskaitos įrašuose). Be saugaus vertybinių popierių 
laikymo ir tvarkymo, centrinis vertybinių popierių 
depozitoriumas gali atlikti kliringo ir atsiskaitymo funkcijas. 
Apibrėžties šaltinis ECB 2004 metų ataskaita, Žodynėlis 
 
central storage facility Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian centrinė reglamentuojamos informacijos 
bazė Termino šaltinis 2007 m. sausio 18 d. LR vertybinių 
popierių įstatymas Nr. X-1023 Apibrėžtis Duomenų bazė, 
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kurioje saugoma reglamentuojama ir kita informacija. 
Apibrėžties šaltinis 2007 m. sausio 18 d. LR vertybinių 
popierių įstatymas Nr. X-1023 
 
centralised internal audit service Sritis 
Teisė ir institucijos 
Lithuanian centralizuota vidaus audito tarnyba Termino 
šaltinis LR vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 2, 6 
straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo pakeitimo 
įstatymo projektas Pastabos aprobuota VLKK 
 
Centralised Securities Database 
CSDB Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian Centralizuota vertybinių popierių duomenų 
bazė CVPDB Termino šaltinis 2007 m. gegužės 31 d. 
Europos centrinio banko gairės, iš dalies keičiančios 
Gaires ECB/2004/15 dėl Europos centrinio banko 
statistinės atskaitomybės reikalavimų, taikomų mokėjimų 
balanso ir tarptautinių investicijų balanso statistikos srityje 
bei tarptautiniame atsargų šablone 
(ECB/2007/3)  
(2007/426/EB) 
 
centre of excellence Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian kompetencijos centras Termino šaltinis 2002 
m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendimas Nr. 1513/2002/EB 
 
centred moving average Sritis Statistika 
Lithuanian centruotas slenkamasis vidurkis Termino 
šaltinis ECB MB 2006/6, p. 17; 2007/6, p. 19 centruotas 
slankusis vidurkis 
 
CERN 
European Organisation for Nuclear 
Research Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Europos branduolinių tyrimų organizacija 
 
certain event Sritis Statistika 
Lithuanian būtinasis įvykis 
 
certainty Sritis Statistika 
Lithuanian vertės tikrumas Termino šaltinis 2008 m. 
gruodžio 19 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) 
Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus 
balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 Apibrėžtis Finansinės priemonės tikslios kapitalo vertės 
nacionaline valiuta žinojimas iš anksto. Apibrėžties šaltinis 
2008 m. gruodžio 19 d. Europos centrinio banko 
reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų 
sektoriaus balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
certificate Sritis Bendra 
Lithuanian sertifikatas Apibrėžtis 1. dokumentas, 
patvirtinantis specialisto kompetenciją tam tikroje srityje; 2. 
dokumentas, patvirtinantis, kad aparatinė įranga arba 
programinė įranga atitinka tam tikrus standartus arba 
specifikacijas Pastabos angl. certificate gali būti verčiamas 
kaip (-->liudijimas)  arba (-->pažymėjimas)  
 
certificate 
See: certificate  Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian liudijimas Apibrėžtis skaitmeninis tapatybės 

liudijimo atitikmuo. Naudojamas subjektų tapatybei 
patvirtinti ir neskelbtinus duomenis (pvz., slaptažodį, banko 
sąskaitos numerį ir kt.) saugiai perduoti kompiuterių tinklais 
(pvz., internetu, ekstranetu, intranetu). Liudijimas nurodo 
asmenvardį, bendrovės ar kokio nors kito subjekto 
pavadinimą ir paliudija, kad (-->viešasis raktas) , įeinantis į 
tą liudijimą, priklauso tam subjektui. Kai skaitmeniniu būdu 
pasirašomas laiškas ar kitokie duomenys, skaitmeninis tų 
duomenų parašas sukuriamas naudojant (-->privatųjį 
raktą) , derantį su šio skaitmeninio liudijimo viešuoju raktu. 
Liudijimą išduoda ir skaitmeniniu būdu pasirašo (--
>liudijimų įstaiga) . Liudijimo tikrumas gali būti nustatytas 
patikrinus jį išdavusios liudijimo įstaigos skaitmeninį parašą 
 
certificate Sritis Bendra 
Lithuanian pažymėjimas Apibrėžtis dokumentas, kuriuo 
patvirtinama jo turėtojo asmenybė, kurios nors teisės ar 
teisiniai duomenys Pastabos angl. certificate gali būti 
verčiamas kaip l(-->iudijimas)  arba (-->sertifikatas)  
 
certificate authority 
CA Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian liudijimų įstaiga Apibrėžtis tarnyba, kuri išduoda 
l(-->iudijimą)  asmeniui arba organizacijai (patikrinusi ir 
nustačiusi jo (jos) tapatybę), atnaujina arba panaikina 
liudijimus, tvarko panaikintų liudijimų sąrašus. Gali būti 
savarankiška įstaiga, asmuo arba organizacija, turinti 
serverį su liudijimus išduodančia ir tikrinančia programine 
įranga 
 
certificate manager Sritis Bendra 
Lithuanian liudijimų tvarkytuvė Apibrėžtis programa arba 
programos dalis, tvarkanti (-->liudijimus) . Dažniausiai 
naudojama el. pašto programose ir naršyklėse. Liudijimų 
tvarkytuve galima peržiūrėti informaciją apie turimus 
liudijimus ir juos išdavusias (-->liudijimų įstaigas) , parinkti 
patikėjimo nuostatas, tikrinti liudijimų galiojimą, daryti 
liudijimų atsargines kopijas 
 
certificate of deposit 
CD Sritis Bankai ir finansai Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian indėlio sertifikatas Termino šaltinis Civilinis 
kodeksas 2007-09-01; 2007 m. sausio 18 d. LR finansinių 
priemonių rinkų įstatymas Nr. X-1024 Apibrėžtis Tai banko 
išleistos skolos priemonės, įrodančios, kad padėtas indėlis 
atitinka tam tikrą pinigų sumą, yra nurodyto termino bei turi 
nurodytą palūkanų normą. Šios priemonės gali būti 
perkamos ar parduodamos antrinėje pinigų rinkoje. 
Apibrėžties šaltinis Nr.172, 56.4. 
 
certificate of designation of origin 
Sritis Bendra 
Lithuanian kilmės liudijimas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
certificate of registration of 
mortgage 
See: bond  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian hipotekos lakštas Termino šaltinis LR hipotekos 
įstatymas Nr. VIII-251 Žr. pareikštinis hipotekos lakštas 
 
certificate verification Sritis Bendra 
Lithuanian liudijimo patikra Apibrėžtis procesas, kurio 
metu tikrinama, ar liudijime nėra įtartinų duomenų, ar 
nesibaigė jo galiojimo laikas 
 
certification body Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian sertifikavimo įstaiga 
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CESR 
See: of European Securities Regulators  Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian Europos vertybinių popierių rinkos 
priežiūros institucijų komitetas CESR Termino šaltinis 
IATE, 2001 m. birželio 6 d. Komisijos sprendimas dėl 
Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų 
komiteto įsteigimo 
 
 
 
CF 
See: African Republic  Sritis Bendra 
Lithuanian Centrinės Afrikos Respublika Termino šaltinis 
VLKK nutarimas Nr. 48 Bangis 
 
CF 
See: factor  Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian perskaičiavimo veiksnys Termino šaltinis 2007 
m. lapkričio 15 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 
152 "Dėl Lietuvos banko valdybos 2006 m. lapkričio 9 d. 
nutarimo Nr. 138 "Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo 
bendrųjų nuostatų" pakeitimo ir papildymo" Apibrėžtis 
Skaičiuojant skolininko pozicijos vertę nepanaudotos 
skolininko įsipareigojimo dalies, kuri esant įsipareigojimų 
neįvykdymui gali būti panaudota ir nesugrąžinta, ir visos 
tuo metu nepanaudotos įsipareigojimo dalies santykis, 
išreikštas procentais. Įsipareigojimo dydis nustatomas 
pagal rekomenduojamą limitą (t. y. limitą, kuris skolininkui 
yra žinomas), išskyrus atvejus, kai nerekomenduojamas 
limitas (t. y. banko viduje nustatytas limitas, kuris 
skolininkui nėra žinomas) yra didesnis. Apibrėžties šaltinis 
2007 m. lapkričio 15 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas 
Nr. 152 "Dėl Lietuvos banko valdybos 2006 m. lapkričio 9 
d. nutarimo Nr. 138 "Dėl kapitalo pakankamumo 
skaičiavimo bendrųjų nuostatų" pakeitimo ir papildymo" 
 
CFA Franc BCEAO 
XOF Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian CFA BCEAO frankas 
 
CFA Franc BEAC 
XAF Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian CFA BEAC frankas 
 
CFI 
See: of First Instance of the European Communities  Sritis 
Teisė ir institucijos 
Lithuanian Europos Bendrijų pirmosios instancijos 
teismas Termino šaltinis ECB metinės finansinės 
ataskaitos 2008 
 
CFO 
See: financial officer  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian vyriausiasis finansininkas 
 
CFP Franc 
XPF Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian CFP frankas 
 
CG 
See: Republic of the Congo  Sritis Bendra 
Lithuanian Kongo Respublika Brazavilis 
 

CGFS 
Committee on the Global Financial 
System Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Pasaulinės finansų sistemos komitetas 
 
CH 
See: Swiss Confederation  Sritis Bendra 
Lithuanian Šveicarijos Konfederacija Bernas 
 
chain store Sritis Bendra 
Lithuanian tipinė firmos parduotuvė Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
Chairman of the Board of the Bank 
of Lithuania Sritis Teisė ir institucijos Institucijos LB 
Lithuanian Lietuvos banko valdybos pirmininkas 
 
change in a payment instruction Sritis 
Mokėjimo sistemos 
Lithuanian mokėjimo nurodymo pakeitimas Termino 
šaltinis (-->Mokėjimų įstatymas)  
 
change in basis points Sritis Statistika 
Lithuanian pokytis baziniais punktais Termino šaltinis 
ECB MB 2007/6, p. 41 
 
change in cyclically adjusted total 
expenditure Sritis Statistika 
Lithuanian dėl cikliškumo pakoreguotų bendrųjų išlaidų 
pokytis Termino šaltinis ECB MB 2008/12 
 
change in cyclically adjusted total 
revenue Sritis Statistika 
Lithuanian dėl cikliškumo pakoreguotų bendrųjų 
pajamų pokytis Termino šaltinis ECB MB 2008/12 
 
change in risk preference Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian rizikos vertinimo pokyčiai 
 
change in the budget balance Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian biudžeto balanso pokytis Termino šaltinis ECB 
MB 2008/12 
 
change in the cyclical component of 
the actual balance Sritis Statistika 
Lithuanian faktinio balanso cikliškumo komponentų 
pokytis Termino šaltinis ECB MB 2008/12 
 
change in the cyclically adjusted 
actual balance Sritis Statistika 
Lithuanian dėl cikliškumo pakoreguoto faktinio balanso 
pokytis Termino šaltinis ECB MB 2008/12 
 
change of economic system Sritis Bendra 
Lithuanian ekonomikos sistemos pasikeitimas Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
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changes in classification of assets 
and liabilities Sritis Statistika 
Lithuanian turto ir įsipareigojimų klasifikavimo pokyčiai 
 
changes in energy prices Sritis Bendra 
Lithuanian energijos kainų pokyčiai Termino šaltinis ECB 
MB 2007/6, p. 10 
 
changes in inventories 
changes in stocks Sritis Statistika 
Lithuanian atsargų pasikeitimas Termino šaltinis LR 
mokėjimų balansas 2005, p. 117; ECB MB 2008/3 
 
changes in net worth 
Lithuanian grynosios vertės pokyčiai Termino šaltinis ECB 
 
changes in statistical coverage Sritis 
Statistika 
Lithuanian statistinės aprėpties pokyčiai 
 
changes in stocks 
See: in inventories  Sritis Statistika 
Lithuanian atsargų pasikeitimas Termino šaltinis LR 
mokėjimų balansas 2005, p. 117; ECB MB 2008/3 
 
changes in structure Sritis Bendra 
Lithuanian struktūros pokyčiai 
 
changes in volume 
Lithuanian apimties pokyčiai Termino šaltinis ECB 
 
changing diets Sritis Bendra 
Lithuanian besikeičiantys mitybos įpročiai Termino 
šaltinis ECB MB 2008/6 
 
chapter Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian skyrius Termino šaltinis Vertimų centro vadovas 
 
character reference Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kliento charakteristika Apibrėžtis reguliarus 
sąskaitos apmokėjimas yra tarsi žmogaus charakteristika, 
rodo jo sąžiningumą ir pareigingumą 
 
charge 
commission fee Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian komisinis atlyginimas Termino šaltinis Civilinis 
kodeksas 2007-09-01; LR mokėjimų įstatymas Nr. VIII-
1370 Apibrėžtis už (-->mokėjimo nurodymų) vykdymą 
mokėtinas kliento atlyginimas (-->kredito įstaigai)  
Apibrėžties šaltinis LR mokėjimų įstatymas Nr. VIII-1370 
 
charge account Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pirkėjo sąskaita Apibrėžtis pagal ją pirkėjas 
(vartotojas) gali įsigyti prekių ir gauti paslaugų už tam tikrą 
pinigų sumą, nemokėdamas grynaisiais pinigais. Paprastai 
už naudojimąsi pirkėjo sąskaita nereikia mokėti, jeigu 
mėnesio pabaigoje sumokama visa skola. Jei ne, tai už 
negrąžintą sumą mokamos palūkanos 
 
charge having equivalent effect Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian lygiaverčio poveikio mokestis Termino šaltinis 

Eurovoc 4.1 Apibrėžtis Turintis tokį pat poveikį kaip ir 
muitai. Apibrėžties šaltinis Eurovoc 4.1 
 
charge levied Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian imamas komisinis mokestis 
 
charges for use of infrastructure Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian infrastruktūros mokestis Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
chart Sritis Bendra Institucijos ECB 
Lithuanian schema Termino šaltinis ECB 
 
chart of accounts Sritis Apskaita 
Lithuanian Pavyzdinis sąskaitų planas Termino šaltinis VšĮ 
Lietuvos Respublikos apskaitos instituto standartų tarybos 
2004 m. sausio 7 d. nutarimas Nr. 2; Žin., 2004, Nr. 12-
377, 2004-01-22 sąskaitų planas 
 
chartered accountant Sritis Apskaita 
Lithuanian privilegijuotasis apskaitininkas Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
charterer Sritis Bendra 
Lithuanian frachtuotojas Termino šaltinis Civilinis kodeksas 
2007-09-01; Eurovoc 4.1 
 
checking account Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian čekinė sąskaita 
 
cheque Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian čekis Termino šaltinis Eurovoc 4.1 Apibrėžtis 
Čekių įstatymo nustatyta tvarka išrašytas mokėjimo 
dokumentas, kuriuo jį išrašęs asmuo įsako bankui be 
sąlygų išmokėti čekyje įrašytą pinigų sumą čekyje 
nurodytam arba jį pateikusiam asmeniui. Apibrėžties šaltinis 
LR čekių įstatymas Nr.VIII-1088, 2 str. 
 
cheque book Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian čekių knygelė Termino šaltinis 2007 m. vasario 
28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 215/2007, 
įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas 
ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS) nuostatas dėl šalutinių 
tikslinių kintamųjų, susijusių su pernelyg dideliu 
įsiskolinimu ir finansine atskirtimi, sąrašo 
 
cheque clearing Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian čekinis kliringas 
 
cheque clearing cycle Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian čekinio kliringo ciklas 
 
CHF 
See: Franc  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Šveicarijos frankas 
 
Chief Executive Officer (IATE) Sritis 
Teisė ir institucijos 
Lithuanian pagrindinis vykdomasis direktorius 
 
chief financial officer 
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CFO Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian vyriausiasis finansininkas 
 
chief FX trader Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian valiutų prekybos vadovas 
 
chief information officer 
CIO Sritis Bendra 
Lithuanian vyriausiasis informacijos pareigūnas 
 
chief knowledge officer 
chief learning officer Sritis Bendra 
Lithuanian vyriausiasis žinių pareigūnas 
 
chief learning officer 
See: knowledge officer  Sritis Bendra 
Lithuanian vyriausiasis žinių pareigūnas 
 
chief operating officer 
COO 
general manager Sritis Bendra 
Lithuanian vyriausiasis vykdomasis pareigūnas VVP 
 
child benefit Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian vaiko pašalpa Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
Chilean Peso 
CLP Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Čilės pesas 
 
Chinese Yuan Renminbi 
CNY Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Kinijos ženminbi juanis 
 
chip card 
smart card Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian lustinė kortelė Apibrėžtis nedidelis (maždaug 
mokėjimo kortelės dydžio) įtaisas, turintis mikroprocesorių 
ir galintis laikyti kriptografinę informaciją (pvz., privatųjį 
raktą, liudijimus) ir atlikti šifravimo operacijas. Lustinės 
kortelės turinys skaitomas naudojant prie kompiuterio 
prijungtą lustinių kortelių skaitymo įrenginį (aparatinę 
įrangą) ir įdiegtą programinę įrangą, valdančią šio įrenginio 
darbą 
 
choice of instruments Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian pasirinkta priemonė 
 
CI 
See: institution  Sritis Teisė ir institucijos Institucijos ECB 
Lithuanian kredito įstaiga Termino šaltinis ECB mėnesinis 
biuletenis, 2004/6; Lietuvos banko įstatymas Nr. I-678; LR 
finansų įstaigų įstatymas Nr. IX-1068, 2 str. Apibrėžtis Tai 
bankas, kitas juridinis asmuo ar užsienio valstybės kredito 
įstaigos padalinys, kuris turi Lietuvos banko išduotą 
licenciją teikti licencines finansines paslaugas. Apibrėžties 
šaltinis Lietuvos banko įstatymas Nr. I-678 KĮ 
 
CI 

See: d'Ivoire  Sritis Bendra 
Lithuanian Dramblio Kaulo Kranto Respublika 
Jamusukras 
 
ciclically adjusted surplus Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian cikliškai koreguojamas perteklius Termino 
šaltinis Konvergencija 2008 
 
cif delivery Sritis Bendra 
Lithuanian CIF pristatymas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
cif price Sritis Bendra 
Lithuanian CIF kaina Termino šaltinis Eurovoc 4.1 Apibrėžtis 
Apima ne tik prekių kainą, bet ir jų draudimo bei gabenimo 
į paskyrimo uostą išlaidas. Apibrėžties šaltinis Eurovoc 4.1 
 
cindynics Sritis Bendra 
Lithuanian ekonominės rizikos vadyba Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 Apibrėžtis mokslas apie pavojus. Nagrinėja 
įvairias gamtos, technologijų ar buitinės rizikos rūšis ir jų 
prevenciją Apibrėžties šaltinis Eurovoc 4.1 
 
CIO 
See: information officer  Sritis Bendra 
Lithuanian vyriausiasis informacijos pareigūnas 
 
circulation 
See:   Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian apyvarta Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
CIT 
See: in transit  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian pinigų pervežimas 
 
citation Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian nurodomoji dalis Termino šaltinis 2009 m. 
vasario 23 d. Europos centrinio banko nuomonė 
(CON/2009/14) 
 
CIU 
See: investment undertaking  Sritis Bankai ir finansai Sritis 
Bankų priežiūra 
Lithuanian kolektyvinio investavimo subjektas Termino 
šaltinis 2007 m. spalio 25 d. LR kolektyvinio investavimo 
subjektų įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. X-1303 
Apibrėžtis Investicinis fondas ar investicinė bendrovė, kurių 
sudarymo vienintelis tikslas – šio straipsnio 13 dalyje 
nustatyta tvarka siūlant investicinius vienetus ar akcijas, 
kaupti asmenų lėšas ir padalijant riziką jas kolektyviai 
investuoti į šiame įstatyme nurodytą turtą laikantis šiame 
įstatyme nustatytų investavimo reikalavimų. Apibrėžties 
šaltinis 2007 m. spalio 25 d. LR kolektyvinio investavimo 
subjektų įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. X-1303 
 
CIV convention Sritis Bendra 
Lithuanian CIV konvencija Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
Tarptautinė vežimo konvencija Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
civil engineering Sritis Bendra 
Lithuanian civilinė inžinerija Termino šaltinis ECB MB 
2008/3 
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civil law Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian civilinė teisė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
civil liability Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian civilinė atsakomybė Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
civil service Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian valstybės tarnyba Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
CL 
See: Republic of Chile  Sritis Bendra 
Lithuanian Čilės Respublika Termino šaltinis VLKK 
nutarimas Nr. 48 Santjagas 
 
claim on the central bank Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian reikalavimai centriniam bankui 
 
claims Sritis Statistika 
Lithuanian reikalavimai Termino šaltinis 2009 m. liepos 17 
d. EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS, iš dalies 
keičiančios Gaires ECB/2006/16 dėl Europos centrinių 
bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės 
teisinio pagrindo (ECB/2009/18) (2009/595/EB) 
 
 pretenzijos Termino šaltinis 2009 m. liepos 17 d. 
EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS, iš dalies 
keičiančios Gaires ECB/2006/16 dėl Europos centrinių 
bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės 
teisinio pagrindo (ECB/2009/18) (2009/595/EB) 
 
 skolos įsipareigojimai Termino šaltinis 1994 m. gruodžio 
1 d. Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymas Nr. I-
678 
 
claims arising from the credit facility 
under ERM II Sritis Apskaita 
Lithuanian pretenzijos, atsirandančios dėl kredito 
galimybės pagal VKM II Termino šaltinis 2006 m. lapkričio 
10 d. Europos centrinio banko gairės dėl Europos centrinių 
bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės 
teisinio pagrindo (ECB/2006/16) (2006/887/EB) 
 
claims arising from the credit facility 
under ERMII Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian reikalavimai, kylantys iš kredito priemonės 
pagal VKM II Termino šaltinis 2009 m. liepos 17 d. 
EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS, iš dalies 
keičiančios Gaires ECB/2006/16 dėl Europos centrinių 
bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės 
teisinio pagrindo (ECB/2009/18) (2009/595/EB) 
 
claims equivalent to the transfer of 
foreign reserves Sritis Apskaita 
Lithuanian pretenzijos, lygios pervestoms užsienio 
atsargoms Termino šaltinis 2006 m. lapkričio 10 d. 
Europos centrinio banko gairės dėl Europos centrinių 
bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės 
teisinio pagrindo (ECB/2006/16) (2006/887/EB) 
 
claims in the form of covered bonds 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian reikalavimai padengtų obligacijų forma 
 

claims on bilateral payments 
agreements 
Lithuanian pretenzijos dėl tarpusavio mokėjimų 
susitarimų 
 
claims on central government 
Lithuanian reikalavimai centrinei vyriausybei 
 
claims on deposit money banks 
Lithuanian reikalavimai depozitiniams bankams 
 
claims on nonbank financial 
institutions 
Lithuanian reikalavimai nebankinėms finansinėms 
institucijoms 
 
claims on non-euro area residents 
denominated in foreign currency Sritis 
Apskaita 
Lithuanian reikalavimai ne euro zonos rezidentams 
užsienio valiuta Apibrėžtis Reikalavimai užsienio valiuta 
sandorio 
šalims, kurios reziduoja ne euro zonoje, 
įskaitant tarptautines bei viršvalstybinesir euro zonaičius 
centrinius bankus. Termino šaltinis 2009 m. liepos 17 d. 
EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS, iš dalies 
keičiančios Gaires ECB/2006/16 dėl Europos centrinių 
bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės 
teisinio pagrindo (ECB/2009/18) (2009/595/EB) 
 
claims on private sector Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian reikalavimai privačiajam sektoriui 
 
claims related to promissory notes 
backing the issuance of ECB debt 
sertificates Sritis Apskaita 
Lithuanian reikalavimai, susiję su skolos 
įsipareigojimais, kuriais garantuojamas ECB skolos 
sertifikatų išleidimas 
 
claims related to the allocation of 
euro banknotes within the 
Eurosystem Sritis Apskaita 
Lithuanian reikalavimai, susiję su eurų banknotų 
paskirstymu Eurosistemoje Termino šaltinis 2009 m. 
liepos 17 d. EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS, iš 
dalies keičiančios Gaires ECB/2006/16 dėl Europos 
centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2009/18) 
(2009/595/EB) 
 
 
 
class of accounts Sritis Apskaita 
Lithuanian sąskaitų klasė Termino šaltinis Anglų-lietuvių 
apskaitos terminų žodynėlis, VU leidykla, 1998 
 
class-confined seasonal weights 
indices Sritis Statistika 
Lithuanian klasės sezoniniai svorių indeksai Termino 
šaltinis 2009 m. vasario 23 d. Europos centrinio banko 
nuomonė (CON/2009/14) 
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Classification of the Purposes of 
Non-Profit Institutions Serving 
Households 
COPNI Sritis Statistika 
Lithuanian Ne pelno institucijų, teikiančių paslaugas 
namų ūkiams, išlaidų pagal paskirtį klasifikatorius 
Termino šaltinis STATCLASS duomenų bazė, www.std.lt 
COPNI 
 
clean price Sritis Apskaita 
Lithuanian švari kaina Termino šaltinis 2002 m. lapkričio 21 
d. Europos centrinio banko gairė dėl Europos 
centriniostatistinės atskaitomybės reikalavimų ketvirtinių 
finansinių sąskaitų (ECB/2002/7) (2002/967/EB); 2006 m. 
lapkričio 10 d. Europos centrinio banko gairės dėl Europos 
centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB) Apibrėžtis Sandorio kaina be sumokėtos 
premijos / nuolaidos ir sukauptų palūkanų, 
įskaitant su sandoriu susijusias operacijų išlaidas. 
Apibrėžties šaltinis 2002 m. lapkričio 21 d. Europos centrinio 
banko gairė dėl Europos centriniostatistinės atskaitomybės 
reikalavimų ketvirtinių finansinių sąskaitų (ECB/2002/7) 
(2002/967/EB), II priedas Žodynas su paaiškinimais 
 
cleaning industry Sritis Bendra 
Lithuanian švaros pramonė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
clean-up call option Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian pasirinkimo panaikinti sandoris Termino 
šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 
138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų 
nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) Apibrėžtis Sandoris, 
pagal kurį iniciatoriui suteikiama teisė atpirkti arba 
panaikinti pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijas prieš 
skolininkams grąžinant pagrindines pozicijas, kai 
pagrindinių pozicijų likučių suma tampa mažesnė, negu yra 
nustatyta. Apibrėžties šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 
11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo 
skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
 
clearance of accounts Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian finansinių ataskaitų patvirtinimas 
 
clearing Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian tarpuskaita Termino šaltinis 2007 m. sausio 18 
d. LR finansinių priemonių rinkų įstatymas Nr. X-1024; 
Konvergencija 2008 kliringas Apibrėžtis Atsiskaitymų tarp 
kredito įstaigų įskaitymas. Termino šaltinis LR finansų 
įstaigų įstatymas Nr.IX-1068, 3 str. 14 p. Apibrėžties šaltinis 
LR finansų įstaigų įstatymas Nr.IX-1068, 3 str. 14 p. 
 
clearing agreement Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian tarpuskaitos susitarimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 Apibrėžtis Dviejų šalių, kurių viena ar abi turi 
didelių mokėjimų balanso sunkumų, dvišalė prekybos 
sutartis, pagal kurią, siekiant palengvinti prekybą, visi 
mokėjimai už importą yra vykdomi per atitinkamos šalies 
centrinį banką. Eksportuotojai apmokėjimą iš to banko 
gauna tam tikromis tais metais nustatytomis dienomis. 
Apibrėžties šaltinis Eurovoc 4.1 kliringo susitarimas 
Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
clearing bank Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian tarpuskaitos bankas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 Apibrėžtis Įstaiga, kurios paskirtis - vykdyti piniginius 

atsiskaitymus pagal biržoje sudarytus sandorius. Pastabos 
teikiama vartoti vietoj „kliringo bankas“ kliringo bankas 
 
clearing house 
clearing institution Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian tarpuskaitos namai Termino šaltinis  LR 
mokėjimų įstatymo pakeitimo įstatymas, nuo 2009 03 25 
pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir 
visuomenei; 2007 m. sausio 18 d. LR finansinių priemonių 
rinkų įstatymas Nr. X-1024 Kontekstas Su biržos prekėmis 
susieti pasirinkimo, ateities, apsikeitimo, išankstiniai 
sandoriai ir kiti išvestiniai susitarimai, už kuriuos gali būti 
atsiskaitoma prekėmis ir kurie nėra nurodyti šios dalies 6 
punkte, su sąlyga, kad jie nėra skirti komerciniams 
tikslams, tačiau turi kitų išvestinių finansinių priemonių 
požymių atsižvelgiant į tai, ar, inter alia, tarpuskaita ir 
atsiskaitymai už jas yra vykdomi per pripažintus 
tarpuskaitos namus arba už jas privalu nuolat mokėti 
garantines įmokas. Šiame punkte numatytų finansinių 
priemonių apibrėžimas yra nustatytas 2006 m. rugpjūčio 
10 d. Europos Komisijos reglamente (EB) Nr. 1287/2006. 
Konteksto šaltinis 2007 m. sausio 18 d. LR finansinių 
priemonių rinkų įstatymas Nr. X-1024 kliringo namai 
Termino šaltinis (-->Atsiskaitymų baigtinumo įstatymas)  
Apibrėžtis Juridinis asmuo, atsakingas už įstaigų, 
pagrindinės sutarties šalies ir (ar) atsiskaitymų tarpininko 
vertybinių popierių ir grynųjų pinigų likučių apskaičiavimą. 
Apibrėžties šaltinis Atsiskaitymų baigtinumo įstatymas 
kliringo namai kliringo įstaiga Termino šaltinis IKP, 20 
str.; 2008 m. gruodžio 19 d. Europos centrinio banko 
reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų 
sektoriaus balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
clearing house system Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian tarpuskaitos įstaigų sistema Apibrėžtis 
centralizuotas atsiskaitymų tarp komercinių bankų 
mechanizmas Apibrėžties šaltinis Ekonomikos terminų 
žodynas, 1997. Pastabos teikiama vartoti vietoj „kliringo 
įstaigų sistema“ kliringo įstaigų sistema 
 
clearing institution 
See: house  Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian tarpuskaitos namai Termino šaltinis  LR 
mokėjimų įstatymo pakeitimo įstatymas, nuo 2009 03 25 
pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir 
visuomenei; 2007 m. sausio 18 d. LR finansinių priemonių 
rinkų įstatymas Nr. X-1024 Kontekstas Su biržos prekėmis 
susieti pasirinkimo, ateities, apsikeitimo, išankstiniai 
sandoriai ir kiti išvestiniai susitarimai, už kuriuos gali būti 
atsiskaitoma prekėmis ir kurie nėra nurodyti šios dalies 6 
punkte, su sąlyga, kad jie nėra skirti komerciniams 
tikslams, tačiau turi kitų išvestinių finansinių priemonių 
požymių atsižvelgiant į tai, ar, inter alia, tarpuskaita ir 
atsiskaitymai už jas yra vykdomi per pripažintus 
tarpuskaitos namus arba už jas privalu nuolat mokėti 
garantines įmokas. Šiame punkte numatytų finansinių 
priemonių apibrėžimas yra nustatytas 2006 m. rugpjūčio 
10 d. Europos Komisijos reglamente (EB) Nr. 1287/2006. 
Konteksto šaltinis 2007 m. sausio 18 d. LR finansinių 
priemonių rinkų įstatymas Nr. X-1024 kliringo namai 
Termino šaltinis (-->Atsiskaitymų baigtinumo įstatymas)  
Apibrėžtis Juridinis asmuo, atsakingas už įstaigų, 
pagrindinės sutarties šalies ir (ar) atsiskaitymų tarpininko 
vertybinių popierių ir grynųjų pinigų likučių apskaičiavimą. 
Apibrėžties šaltinis Atsiskaitymų baigtinumo įstatymas 
kliringo namai kliringo įstaiga Termino šaltinis IKP, 20 
str.; 2008 m. gruodžio 19 d. Europos centrinio banko 
reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų 
sektoriaus balanso (nauja redakcija) 
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(ECB/2008/32) 
 
 
clearing institution Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kliringo įstaiga Termino šaltinis IKP, 20 str. 
 
clearing member Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kliringo narys Termino šaltinis (-->KĮKP) ; (--
>IKP)  Apibrėžtis biržos arba kliringo rūmų narys, 
palaikantis tiesioginius sutartinius santykius su pagrindine 
sandorio šalimi (rinkos garantu); ne kliringo nariai privalo 
savo prekybą vykdyti per kliringo narį Apibrėžties šaltinis 
KĮKP 
 
CLI 
See: leading indicator  Sritis Statistika Institucijos ECB 
Lithuanian sudėtinis išankstinis rodiklis Termino šaltinis 
ECB MB 2007/12 SIR 
 
client of a financial institution Sritis 
Bankų priežiūra 
Lithuanian finansų įstaigos klientas Termino šaltinis LR 
finansų įstaigų įstatymas Nr.IX-1068, 2 str. 8 p. Apibrėžtis 
Asmuo, kuriam finansų įstaiga teikia finansines paslaugas. 
Apibrėžties šaltinis LR finansų įstaigų įstatymas Nr.IX-1068, 
2 str. 8 p. 
 
CLIM 
See: Committee on climate change  Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian Laikinasis klimato kaitos komitetas Termino 
šaltinis EK vertimo vadovas 
 
close links Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian glaudūs ryšiai Termino šaltinis 2007 m. sausio 
18 d. LR finansinių priemonių rinkų įstatymas Nr. X-1024 
Apibrėžtis Situacija, kai du ar daugiau fizinių ar juridinių 
asmenų sieja: 
) dalyvavimo ryšiai – ne mažiau kaip 1/5 įmonės kapitalo ar 
balsavimo teisių yra valdomos tiesiogiai arba kontrolės 
būdu;  
) kontrolės ryšiai – apima patronuojančios ir dukterinės 
įmonių santykius, atsirandančius kontrolės pagrindu, taip 
pat kitus panašius santykius tarp fizinio ar juridinio asmens 
ir įmonės, atsižvelgiant į tai, kad įmonės dukterinės įmonės 
dukterinė įmonė kartu yra laikoma ir pirmosios įmonės 
dukterine įmone; 3) nuolatiniai kontrolės ryšiai su tuo pačiu 
asmeniu – kai du ar daugiau fizinių ar juridinių asmenų yra 
nuolatos susiję kontrolės ryšiu su tuo pačiu asmeniu, yra 
laikoma, kad glaudūs ryšiai yra tarp visų šių asmenų. 
Apibrėžties šaltinis 2007 m. sausio 18 d. LR finansinių 
priemonių rinkų įstatymas Nr. X-1024 
 
close of business 
COB Sritis Bendra 
Lithuanian iki darbo dienos pabaigos 
 
close substitutability for deposits in 
terms of liquidity Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pagal likvidumą indėliams artimi pakaitai 
Termino šaltinis 2008 m. gruodžio 19 d. Europos centrinio 
banko reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių 
institucijų sektoriaus balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 

close substitutes for deposits Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian indėliams artimi pakaitai Termino šaltinis 2008 
m. gruodžio 19 d. Europos centrinio banko reglamentas 
(EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus 
balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
closed-end fund Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pastoviojo kapitalo fondas 
 
closed-end type investment 
company Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian uždaro tipo investicinė bendrovė Termino 
šaltinis 2007 m. spalio 25 d. LR kolektyvinio investavimo 
subjektų įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. X-1303 
Apibrėžtis Akcinė bendrovė, išleidžianti fiksuotą skaičių 
akcijų, išperkamų pasibaigus akcinės bendrovės įstatuose 
numatytam veiklos laikotarpiui arba kitu jos įstatuose iš 
anksto nustatytu laiku. Apibrėžties šaltinis 2007 m. spalio 25 
d. LR kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo pakeitimo 
įstatymas Nr. X-1303 
 
closed-end type investment fund Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian uždaro tipo investicinis fondas Termino šaltinis 
2007 m. spalio 25 d. LR kolektyvinio investavimo subjektų 
įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. X-1303 Apibrėžtis 
Kolektyvinio investavimo subjektas, kurio investiciniai 
vienetai gali būti išperkami tik pasibaigus jo taisyklėse 
numatytam veiklos laikotarpiui arba kitu šiose taisyklėse iš 
anksto nustatytu laiku.  Apibrėžties šaltinis 2007 m. spalio 
25 d. LR kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 
pakeitimo įstatymas Nr. X-1303 
 
closely related persons Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian artimais ryšiais susiję asmenys Termino 
šaltinis 2002 m. rugsėjo 10 d. LR finansų įstaigų įstatymas 
Nr.IX-1068, 2 str. Apibrėžtis Du arba daugiau asmenų, 
kurie: 1) yra susiję turtiniais ryšiais; 2) turi kvalifikuotąją 
įmonės įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį; 3) 
yra susiję kitais tarpusavio turtiniais santykiais, 
leidžiančiais vienam iš asmenų kontroliuoti kitą asmenį. 
Apibrėžties šaltinis LR finansų įstaigų įstatymas Nr.IX-1068, 
2 str. 
 
close-to-balance budgetary position 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian beveik subalansuotas biudžetas Termino 
šaltinis IATE 
 
closing balance sheet Sritis Apskaita 
Lithuanian baigiamasis balansas Termino šaltinis ECB MB 
2007/9 
 
closing defined benefit obligation 
Sritis Apskaita 
Lithuanian galutinis apibrėžtų išmokų įsipareigojimas 
Termino šaltinis ECB metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
closing rate Sritis Apskaita 
Lithuanian valiutų keitimo kursas laikotarpio pabaigoje 
 
CLP 
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See: Peso  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Čilės pesas 
 
CLS 
See: Linked Settlement  Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian Nuolatiniai susiję atsiskaitymai Termino 
šaltinis ECB TARGET2 raidos ataskaita, 2005 m. vasario 
mėn. 
 
CLS Bank Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian Nuolatinių susijusių atsiskaitymų bankas 
 
club deals Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian klubiniai sandoriai Termino šaltinis ECB MB 
2007/6, p. 49 
 
cluster Sritis Bendra 
Lithuanian branduolys Termino šaltinis Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Nuomonė dėl 
"Pramonės kaitos ir ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos", 2004 m. birželio 30 d. Apibrėžtis geografiškai 
artima grupė tarpusavyje susijusių bendrovių ir asocijuotų 
institucijų (universitetų, valstybės institucijų ar prekybos 
asociacijų), kurias sieja konkurencija ir bendradarbiavimas 
Apibrėžties šaltinis ten pat 
 
cluster sample Sritis Statistika 
Lithuanian lizdinė imtis 
 
CM 
See: Republic of Cameroon  Sritis Bendra 
Lithuanian Kamerūno Respublika Jaundė 
 
CMEA 
See: for Mutual Economic Assistance  Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian Ekonominės savitarpio pagalbos taryba 
Termino šaltinis Eurovoc 4.1 ESPT Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
CMS 
See: Monitoring System  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Padirbtų pinigų stebėjimo sistema PPSS 
Termino šaltinis 2001 m. lapkričio 8 d. Europos centrinio 
banko sprendimas (ECB/2001/11) dėl tam tikrų sąlygų, 
susijusių su prieiga prie Padirbtų pinigų stebėjimo sistemos 
(PPSS) 
 
CMV 
See: market value  Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian dabartinė rinkos vertė Termino šaltinis Lietuvos 
banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl 
kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ 
(Žin., 2006, Nr. 142-5442) Apibrėžtis Su sandorio šalimi 
sudarytų užskaitos grupės sandorių portfelio grynoji rinkos 
vertė. Apskaičiuojant dabartinę rinkos vertę naudojamos ir 
teigiamos, ir neigiamos vertės.  Apibrėžties šaltinis Lietuvos 
banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl 
kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ 
(Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
 
CN 
See: People's Republic of China  Sritis Bendra 
Lithuanian Kinijos Liaudies Respublika Pekinas 
 
CNAC 

See: National Analysis Centre  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Nacionalinis monetų tyrimo centras 
 
CNY 
See: Yuan Renminbi  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Kinijos ženminbi juanis 
 
CO 
See: Republic of Colombia  Sritis Bendra 
Lithuanian Kolumbijos Respublika Bogota 
 
coal Sritis Bendra 
Lithuanian akmens anglys Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
coarse milled Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian stambūs rantai 
 
COB 
See: of business  Sritis Bendra 
Lithuanian iki darbo dienos pabaigos 
 
co-debtor Sritis Pinigų politika 
Lithuanian bendrasis skolininkas Termino šaltinis Pinigų 
politikos įgyvendinimas euro zonoje. 2006 rugsėjis  
Kontekstas Kiekvienas skolininkas yra individualiai 
iratsakingas už visišką atitinkamo reikalavimo grąžinimą 
(bendrieji skolininkai, bendrai atsakingi už atskirus kredito 
reikalavimus, yra netinkami).  Konteksto šaltinis Pinigų 
politikos įgyvendinimas euro zonoje. 2006 rugsėjis, p. 38. 
 
codecision procedure Sritis Teisė ir 
institucijos Sritis Bendra 
Lithuanian bendro sprendimo procedūra Termino šaltinis 
EB sutarties 251 straipsnis 
 
coded account Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian koduota sąskaita Termino šaltinis 2002 m. 
birželio 20 d. Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų 
investuotojams draudimo įstatymas Nr. IX-975 (redakcija 
aktuali nuo 2008-10-21) 
 
co-determination Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian bendras sprendimų priėmimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
co-development Sritis Bendra 
Lithuanian bendrai vykdoma plėtra Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
coefficient of concordance Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian atitikimo koeficientas Termino šaltinis 
PATIKIMUMO VERTINIMO IR JO TIKRINIMO 
NUOSTATOS, PATVIRTINTAbanko valdybos  
m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 140 
 
coefficient of variation Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian variacijos koeficientas Termino šaltinis ECB 
MB 2007/12, p. 22 Apibrėžtis Augimo tempo standartinis 
nuokrypis, padalytas iš vidutinio augimo tempo. Apibrėžties 
šaltinis ECB MB 2007/12, p. 22 
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coefficient of variation (CV) Sritis 
Statistika 
Lithuanian kitimo (variacijos) koeficientas 
 
co-financing Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian bendrasis finansavimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
co-financing funds Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian bendrojo finansavimo lėšos Pastabos 
aprobuota VLKK 
 
cohesion financial instrument Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian finansinė sanglaudos priemonė Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
cohesion of the economy Sritis Bendra 
Lithuanian ekonomikos sanglauda Termino šaltinis ECB 
metų ataskaita 2005, p. 13 
 
coin blanks Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian monetų ruošiniai 
 
Coin National Analysis Centre 
CNAC Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Nacionalinis monetų tyrimo centras 
 
coinage system Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian monetų kaldinimo sistema 
 
coincident indicator Sritis Statistika 
Lithuanian sutampantis rodiklis Termino šaltinis "Pinigų 
studijos" 2003 03 
 
coins in circulation Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian monetos apyvartoje Termino šaltinis LB MB 
2006/2, p. 110 
 
coins intended for circulation Sritis 
Banknotai ir monetos 
Lithuanian monetos, skirtos apyvartai 
 
co-insurance Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian bendrasis draudimas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
collaborative research Sritis Bendra 
Lithuanian bendradarbiaujamasis mokslinis tyrimas 
Termino šaltinis VLKK 
 
collaborative research strategy Sritis 
Bendra 
Lithuanian bendradarbiaujamojo mokslinio tyrimo 
strategija Termino šaltinis VLKK 
 
collaborative research strategy 
documentation Sritis Bendra 
Lithuanian bendradarbiaujamojo mokslinio tyrimo 
strategijos dokumentai Termino šaltinis VLKK 
 

collapse in external demand Sritis Bendra 
Lithuanian užsienio paklausos išnykimas Termino šaltinis 
ECB MB 2009 03 
 
collar option Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian intervalinis pasirinkimo sandoris Termino 
šaltinis Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas Dėl 
išvestinių finansinių priemonių apskaitos metodikos 
patvirtinimo Apibrėžtis Pardavimo pasirinkimo sandorio ir jo 
sudarymo išlaidoms kompensuoti pasirašyto pirkimo 
pasirinkimo sandorio derinys, kai siekiama apdrausti 
kainos kritimo riziką žemiau tam tikros ribos, kartu 
atsisakant naudos, kuri būtų gauta kainai pakilus virš tam 
tikros ribos. 
 
collateral Sritis Pinigų politika 
Lithuanian įkaitas Termino šaltinis Civilinis kodeksas 2007-
09-01; (-->Atsiskaitymų baigtinumo įstatymas)  Apibrėžtis 
įkeistas finansinis turtas (įskaitant pinigus), taip pat pagal 
atpirkimo arba panašų sandorį perleistas finansinis turtas 
teisėms ir įsipareigojimams, galintiems atsirasti dėl 
naudojimosi sistema, užtikrinti arba pateiktas Lietuvos 
bankui, valstybių narių centriniams bankams ar Europos 
centriniam bankui kaip prievolės šiems bankams įvykdymo 
užtikrinimas. Įkaitu pagal šį Įstatymą laikomas ir (--
>finansinis užstatas) pagal Finansinio užtikrinimo 
susitarimų įstatymą Apibrėžties šaltinis (-->Atsiskaitymų 
baigtinumo įstatymas)  Pastabos apibrėžties redakcija nuo 
2004 m. gegužės 1 d. įkeitimo objektas Termino šaltinis 
1994 m. gruodžio 1 d. Lietuvos Respublikos Lietuvos 
banko įstatymas Nr. I-678 
 
collateral arrangement Sritis Pinigų politika 
Institucijos ECB 
Lithuanian įkaito sutartis Termino šaltinis ECB TARGET2 
raidos ataskaita, 2005 m. vasario mėn. 
 
collateral eligible in the Eurosystem 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian Eurosistemai priimtinas įkaitas Termino 
šaltinis ECB MB 2008/6 
 
collateral framework Sritis Pinigų politika 
Lithuanian užtikrinimo sistema Termino šaltinis S. 
Šiaudinis 
 
collateral management Sritis Pinigų politika 
Institucijos ECB 
Lithuanian įkaito valdymas Termino šaltinis ECB TARGET2 
raidos ataskaita, 2005 m. vasario mėn. Kontekstas (--
>Likvidumo telkimas ) iš dalies atskiria (-->likvidumo 
valdymą ) nuo įkaito valdymo, kadangi (-->likvidumu ) gali 
pasinaudoti visa sąskaitų grupė, (-->įkaitui)  pasiliekant 
pas pradinius jo davėjus, o tai sumažina TARGET2 
naudotojų išlaidas. Konteksto šaltinis ECB TARGET2 raidos 
ataskaita, 2005 m. vasario mėn. 
 
collateral pooling system Sritis Pinigų 
politika Institucijos ECB 
Lithuanian bendrojo užtikrinamojo įkaito sistema 
Termino šaltinis (-->Bendr. dok.)  
 
collateral provider Sritis Pinigų politika 
Institucijos ECB 
Lithuanian įkaito davėjas Termino šaltinis Civilinis 
kodeksas 2007-09-01; ECB TARGET2 raidos ataskaita, 
2005 m. vasario mėn. 
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collateral requirements Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian reikalavimai dėl užstato Termino šaltinis ECB 
MB 2007/12 
 
collateral with a ‘BBB-’ credit 
assessment Sritis Pinigų politika 
Lithuanian įkaitas, turintis „BBB-“ kredito įvertinimą 
Termino šaltinis 2008 m. spalio 23 d. EUROPOS 
CENTRINIO BANKO REGLAMENTAS (EB) Nr. 
1053/2008ėl taisyklių, susijusių su įkaito tinkamumu, 
laikinų pakeitimų (ECB/2008/11) 
 
 
collateralised borrowing Sritis Pinigų 
politika 
Lithuanian skolinimasis už įkaitą Termino šaltinis (--
>Bendr. dok.)  
 
collateralised debt obligations Sritis 
Pinigų politika Institucijos ECB 
Lithuanian įkaitu užtikrinti skoliniai įsipareigojimai 
 
collateralised inward deposit Sritis 
Apskaita 
Lithuanian įkeitimu užtikrintas kitos šalies indėlis 
Termino šaltinis ECB metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
collateralised loan Sritis Pinigų politika 
Lithuanian įkeitimu užtikrinta paskola Termino šaltinis 
ECB MB 2006/3, p. 50 
 
collateralised overdraft Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian įkaitu užtikrintas sąskaitos pereikvojimo 
padengimas Termino šaltinis S. Šiaudinis 
 
collected but not recalculated 
monetary receipts Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian inkasuotos, bet neperskaičiuotos piniginės 
įplaukos Termino šaltinis (-->Nr.172) , 29.2.5. 
 
collecting bank Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian inkasavimo bankas Termino šaltinis (-->BBB)  
 
collection (debiting) of funds Sritis 
Mokėjimo sistemos 
Lithuanian lėšų išieškojimas (nurašymas) Termino šaltinis 
(-->Mokėjimų įstatymas)  
 
collection and distribution of 
payments Sritis Pinigų politika 
Lithuanian mokėjimų surinkimas ir paskirstymas 
 
collection and use of expertise Sritis 
Teisė ir institucijos 
Lithuanian tiriamųjų duomenų rinkimas ir naudojimas 
Termino šaltinis Vertimų centro vadovas 
 
collection of fixed-term deposits Sritis 
Pinigų politika Institucijos ECB 
Lithuanian terminuotųjų indėlių pritraukimas Termino 
šaltinis (-->Bendr. dok.)  Apibrėžtis pinigų politikos 

priemonė, kurią (-->Eurosistema)  gali naudoti koregavimo 
tikslu, kai Eurosistema siūlo atlygį (-->kitoms sandorių 
šalims ) už (-->terminuotuosius indėlius ) nacionalinių 
centrinių bankų sąskaitose, siekdama sumažinti rinkos 
likvidumą Apibrėžties šaltinis (-->Bendr. dok.)  
 
collective agreement Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian kolektyvinė sutartis Termino šaltinis Darbo 
kodeksas 
 
collective consumption 
Lithuanian kolektyvinis vartojimas Termino šaltinis ECB 
 
collective investment scheme Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian kolektyvinio investavimo programa 
 
collective investment undertaking 
CIU Sritis Bankai ir finansai Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian kolektyvinio investavimo subjektas Termino 
šaltinis 2007 m. spalio 25 d. LR kolektyvinio investavimo 
subjektų įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. X-1303 
Apibrėžtis Investicinis fondas ar investicinė bendrovė, kurių 
sudarymo vienintelis tikslas – šio straipsnio 13 dalyje 
nustatyta tvarka siūlant investicinius vienetus ar akcijas, 
kaupti asmenų lėšas ir padalijant riziką jas kolektyviai 
investuoti į šiame įstatyme nurodytą turtą laikantis šiame 
įstatyme nustatytų investavimo reikalavimų. Apibrėžties 
šaltinis 2007 m. spalio 25 d. LR kolektyvinio investavimo 
subjektų įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. X-1303 
 
collective investment undertaking of 
limited distribution Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian riboto platinimo kolektyvinio investavimo 
subjektas Termino šaltinis (-->KISĮ)  Apibrėžtis kolektyvinio 
investavimo subjektas, kurio investiciniai vienetai ar akcijos 
viešai platinami Lietuvos Respublikoje ir kurie negali būti 
viešai platinami Europos Sąjungos valstybės šio Įstatymo 
Europos Sąjungos valstybėms nustatyta tvarka Apibrėžties 
šaltinis KISĮ, 2 str. 
 
collective investment undertakings 
investing into other collective 
investment Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kolektyvinio investavimo subjektai, 
investuojantys į kitus kolektyvinio investavimo 
subjektus Termino šaltinis 2007 m. spalio 25 d. LR 
kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo pakeitimo 
įstatymas Nr. X-1303 
 
collectors coins Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian kolekcinės monetos Termino šaltinis LB MB 
2006/2, p. 110 
 
colleges of supervisors Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian priežiūros institucijų kolegijos Termino šaltinis 
2009 m. kovo 5 d. Europos centrinio banko nuomonė 
(CON/2009/17)  
(2009/C 93/03) 
 
 
collegial management body of the 
bank Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian kolegialus banko valdymo organas Termino 
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šaltinis LR bankų įstatymas Nr.IX-2085 Pastabos t.y. banko 
valdyba 
 
Colombian Peso 
COP Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Kolumbijos pesas 
 
colour-shifting ink Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian spalvą keičiantys dažai Termino šaltinis ECB 
Pastabos Pakreipus 50, 100, 200 arba 500 eurų vertės 
banknotus jų reverse esantis nominalo skaičius keičia 
spalvą iš violetinės į gelsvai žalią arba rudą. 
 
co-management Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian bendras valdymas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
combined direct and portfolio 
investment balance Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian tiesioginių investicijų ir portfelinių 
(netiesioginių) investicijų balansas 
 
combined net direct and portfolio 
investment Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian grynosios tiesioginės investicijos ir 
portfelinės (netiesioginės) investicijos 
 
Combined Nomenclature Sritis Statistika 
Lithuanian Kombinuotoji nomenklatūra Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 Apibrėžtis Tarifas ir statistinė nomenklatūra, 
taikoma Bendrijos išorinėje prekyboje ir prekyboje tarp 
pačių valstybių narių. Apibrėžties šaltinis Eurovoc 4.1 
 
COMCO 
See: on Cost Methodology  Sritis Apskaita Institucijos ECB 
Lithuanian Kaštų metodikos komitetas Termino šaltinis 
ECB 2007 m. ataskaita 
 
Comecon countries Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Ekonominės savitarpio pagalbos tarybos 
šalys Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
comitology Sritis Bankai ir finansai Institucijos 
European 
Lithuanian komitologija Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
comitology powers Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian komitologijos įgaliojimai Termino šaltinis 2009 
m. kovo 5 d. Europos centrinio banko nuomonė 
(CON/2009/17)  
(2009/C 93/03) 
 
 
commandite partnership Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian komanditinė pasitikėjimo bendrija 
 
commemorative coin Sritis Banknotai ir 
monetos 
Lithuanian proginė moneta Termino šaltinis 2007 m. 
gruodžio 6 d. LIETUVOS BANKO VALDYBOS 
NUTARIMAS Nr. 172 "DĖL 50 LITŲ PROGINĖS 
MONETOS, SKIRTOS XXIX OLIMPINĖMS ŽAIDYNĖMS, 

PASKELBIMO MOKĖJIMO IR ATSISKAITYMO 
PRIEMONE IR JOS IŠLEIDIMO Į APYVARTĄ" 
 
commencement of the lease term 
Sritis Apskaita 
Lithuanian nuomos laikotarpio pradžia Termino šaltinis 
LRTB Pastabos aprobuota VLKK 
 
commentary on a law Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian įstatymo komentaras Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
commercial and industrial loans 
C&I Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian komercinės paskolos ir paskolos gamybai 
 
commercial bank Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian komercinis bankas Apibrėžtis Lietuvos 
Respublikoje įsteigta kredito įstaiga, kuri turi licenciją 
verstis ir verčiasi indėlių ar kitų grąžintinų lėšų priėmimu iš 
neprofesionalių rinkos dalyvių ir jų skolinimu ir prisiima su 
tuo susijusią riziką bei atsakomybę. Apibrėžties šaltinis LR 
bankų įstatymas Nr.IX-2085, 2 str. Termino šaltinis LR 
bankų įstatymas Nr.IX-2085, 2 str. 
 
commercial credit Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian komercinis kreditas Termino šaltinis 2007 m. 
vasario 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 215/2007, 
įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas 
ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS) nuostatas dėl šalutinių 
tikslinių kintamųjų, susijusių su pernelyg dideliu 
įsiskolinimu ir finansine atskirtimi, sąrašo 
 
commercial entity Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian komercinis subjektas Termino šaltinis 
IŠORINIŲ KREDITO RIZIKOS VERTINIMO INSTITUCIJŲ 
PRIPAŽINIMO TVARKA, PATVIRTINTAbanko valdybos  
m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 139 
 
commercial firm Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian komercinė firma Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
commercial invoice Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian komercinė sąskaita faktūra Termino šaltinis 
2009 m. rugsėjo 24 d. TARYBOS REGLAMENTAS (EB) 
Nr. 925/2009, kuriuo nustatomas galutinis antidempingo 
muitas ir laikinojo muito, nustatyto tam tikrai importuojamai 
Armėnijos, Brazilijos ir Kinijos Liaudies Respublikos kilmės 
aliumininei folijai, galutinis surinkimas 
 
commercial legislation Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian prekybos įstatymai Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
commercial market participants Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian komerciniai rinkų dalyviai Termino šaltinis ECB 
MB 2008/9 
 
commercial paper 
CP Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian komercinis vekselis Apibrėžtis įkeistu turtu 
negarantuotas skolos vertybinis popierius, kurį bendrovė 
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išleidžia savo trumpalaikiam lėšų poreikiui tenkinti Termino 
šaltinis ECB MB 2008/6 Apibrėžties šaltinis NVPB 
internetinis žodynėlis, 2004 
 
commercial real estate Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian komercinės paskirties nekilnojamasis turtas 
Termino šaltinis ECB MB 2007/12 
 
commercial transaction Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian komercinis sandoris 
 
commercialization Sritis Bendra 
Lithuanian komercinimas 
 
commission Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian komisinis mokestis Apibrėžtis Mokestis, kurį 
nustato makleris ar agentas už savo paslaugas atliekant 
operacijas, kaip antai perkant ar parduodant vertybinius 
popierius.  
 
commission fee 
See:   Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian komisinis atlyginimas Termino šaltinis Civilinis 
kodeksas 2007-09-01; LR mokėjimų įstatymas Nr. VIII-
1370 Apibrėžtis už (-->mokėjimo nurodymų) vykdymą 
mokėtinas kliento atlyginimas (-->kredito įstaigai)  
Apibrėžties šaltinis LR mokėjimų įstatymas Nr. VIII-1370 
 
Commission Legislative and work 
programme Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Komisijos teisėkūros ir darbo programa 
Termino šaltinis Vertimų centro vadovas 
 
Commission of Coordination of 
Multilateral and Bilateral Technical 
Assistance Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Daugiašalės ir dvišalės techninės pagalbos 
koordinavimo komisija Pastabos aprobuota VLKK 
 
Commission of the European 
Communities 
EC Commission Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Europos Bendrijų Komisija Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 EB Komisija Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
commission receivable Sritis Apskaita 
Lithuanian gautinas komisinis mokestis 
 
Commission staff working 
document Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Komisijos tarnybų darbinis dokumentas 
Termino šaltinis Vertimų centro vadovas 
 
Commission working document Sritis 
Teisė ir institucijos 
Lithuanian Komisijos darbinis dokumentas Termino 
šaltinis Vertimų centro vadovas 
 

commissions payable Sritis Mokėjimo 
sistemos 
Lithuanian mokėtini komisiniai 
 
commissions receivable Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian gautini komisiniai 
 
commitment Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pasižadėjimas 
 
commitment approach Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian įsipareigojimų metodas Termino šaltinis 
Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos 2004 m. 
lapkričio 5 d. nutarimas Nr. 20 
 
commitment appropriations Sritis Bankai 
ir finansai 
Lithuanian įsipareigojimų asignavimai Termino šaltinis 
2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentas (EB, 
Euratomas) Nr. 1605/2002ėl Europos Bendrijų bendrajam 
biudžetui taikomo finansinio reglamento Apibrėžtis 
Įsipareigojimų asignavimai sudaro visas einamųjų 
finansinių metų teisinių įsipareigojimų išlaidas, skirtas 
operacijoms, kurios galėtų būti perkeltos daugiau negu 
vieniems finansiniams metams. Šie asignavimai sudaro 
viršutinę išlaidų ribą, kuri gali būti įsipareigota einant 
finansiniams metams. 
 
commitment authorisation Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian lėšų patvirtinimas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
commitment of expenditure Sritis Bankai 
ir finansai 
Lithuanian numatomos išlaidos Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
Commitment of Traders Sritis Bendra 
Lithuanian Prekiautojų susitarimas Termino šaltinis ECB 
MB 2010 03 
 
Committee for a People's Europe Sritis 
Teisė ir institucijos 
Lithuanian Tautų Europos komitetas Termino šaltinis EK 
vertimo vadovas 
 
Committee of Banks Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Bankų komitetas Termino šaltinis EK vertimo 
vadovas 
 
Committee of European Banking 
Supervisors 
CEBS Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian Europos bankininkystės priežiūros 
institucijų komitetas Termino šaltinis 2003 m. lapkričio 5 
d. Komisijos sprendimas, įsteigiantis Europos 
bankininkystės priežiūros institucijų komitetą 
(2004/5/EB) 
 
 EBPIK Termino šaltinis 2008 m. lapkričio 7 d. Europos 
centrinio banko nuomonė dėl Komisijos sprendimo, kuriuo 
įsteigiamas Europos bankininkystės priežiūros institucijų 
komitetas, projekto (CON/2008/63) 2009/C 45/01) 
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Committee of European Securities 
Regulators 
CESR Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Europos vertybinių popierių rinkos 
priežiūros institucijų komitetas CESR Termino šaltinis 
IATE, 2001 m. birželio 6 d. Komisijos sprendimas dėl 
Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų 
komiteto įsteigimo 
 
 
 
Committee of Governors Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian Valdytojų komitetas Termino šaltinis EK vertimo 
vadovas 
 
Committee of Governors of the 
Central Banks Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Centrinių bankų valdytojų komitetas Termino 
šaltinis EK vertimo vadovas 
 
Committee of the Regions Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian Europos Sąjungos regionų komitetas 
Pastabos oficialus pavadinimas Regionų komitetas 
Pastabos įprastinis pavadinimas 
 
Committee on (the) Adaptation to 
Scientific and Technical Progress 
Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Derinimo su mokslo ir technikos pažanga 
komitetas Termino šaltinis EK vertimo vadovas 
 
Committee on Agriculture and Rural 
Development 
AGRI Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas 
Termino šaltinis EK vertimo vadovas 
 
Committee on Budgetary Control 
CONT Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Biudžeto kontrolės komitetas Termino šaltinis 
EK vertimo vadovas 
 
Committee on Budgets Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian Biudžeto komitetas Termino šaltinis EK vertimo 
vadovas 
 
Committee on Cost Methodology 
COMCO Sritis Apskaita Institucijos ECB 
Lithuanian Kaštų metodikos komitetas Termino šaltinis 
ECB 2007 m. ataskaita 
 
Committee on Development 
DEVE Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Vystymosi komitetas Termino šaltinis EK 
vertimo vadovas 

 
Committee on Economic and 
Monetary Affairs 
ECON Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas 
Termino šaltinis EK vertimo vadovas 
 
Committee on Employment and 
Social Affairs 
EMPL Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas 
Termino šaltinis EK vertimo vadovas 
 
Committee on Excise Duties Sritis Teisė 
ir institucijos 
Lithuanian Akcizo mokesčių komitetas Termino šaltinis EK 
vertimo vadovas 
 
Committee on External Economic 
Relations Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Užsienio ekonominių ryšių komitetas Termino 
šaltinis EK vertimo vadovas 
 
Committee on External Trade 
Statistics Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Užsienio prekybos statistikos komitetas 
Termino šaltinis EK vertimo vadovas 
 
Committee on Fisheries 
PECH Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Žuvininkystės komitetas Termino šaltinis EK 
vertimo vadovas 
 
Committee on Industry, Research 
and Energy 
ITRE Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos 
komitetas Termino šaltinis EK vertimo vadovas 
 
Committee on International Trade 
INTA Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Tarptautinės prekybos komitetas Termino 
šaltinis EK vertimo vadovas 
 
Committee on Monetary, Financial 
and Balance of Payments Statistics 
Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Pinigų, finansų ir mokėjimų balanso 
statistikos komitetas Termino šaltinis EK vertimo vadovas 
 
Committee on Origin Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Prekių kilmės komitetas Termino šaltinis EK 
vertimo vadovas 
 
Committee on Statistical 
Confidentiality Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Statistinių duomenų konfidencialumo 
komitetas Termino šaltinis EK vertimo vadovas 
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Committee on Statistics Relating to 
the Trading of Goods between 
Member States Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Valstybių narių tarpusavio prekybos 
prekėmis statistikos komitetas Termino šaltinis 2004 m. 
lapkričio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1982/2004, 
įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(EB) Nr. 638/2004 dėl prekybos prekėmis tarp valstybių 
narių Bendrijos statistinių duomenų, panaikinantį Komisijos 
reglamentus (EB) Nr. 1901/2000 ir (EEB) Nr. 3590/92 
 
Committee on the Global Financial 
System 
See:   Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Pasaulinės finansų sistemos komitetas 
 
Committee on the Internal Market 
and Consumer Protection 
IMCO Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos 
komitetas Termino šaltinis EK vertimo vadovas 
 
Committee on the Trans-European 
Transport Network Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Transeuropinių transporto tinklų komitetas 
Termino šaltinis EK vertimo vadovas 
 
Committee on trade retaliation Sritis 
Bendra 
Lithuanian Atsakomųjų prekybos veiksmų komitetas 
Termino šaltinis IATE 
 
commodities 
input materials 
input Sritis Statistika 
Lithuanian žaliavos Termino šaltinis ECB MB 2006/3, p. 11 
 
commodities borrowing transaction 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian biržos prekių skolinimosi sandoris Termino 
šaltinis (-->KVP)  
 
commodities exchange 
Lithuanian prekių birža Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
commodities lending transaction Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian biržos prekių skolinimo sandoris Termino 
šaltinis (-->KVP)  
 
commodities market Sritis Bendra 
Lithuanian prekių rinka Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
commodity Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian biržos prekė Termino šaltinis Lietuvos banko 
valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo 
pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, 
Nr. 142-5442) Apibrėžtis Produktas, kuriuo prekiaujama 
arba kuriuo galima prekiauti antrinėje rinkoje (pvz., žemės 
ūkio produktai, metalai, naudingosios iškasenos, taurieji 
metalai). Apibrėžties šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 
11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo 
skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 

 
commodity agreement Sritis Bendra 
Lithuanian didmeninės prekybos susitarimas Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 Apibrėžtis Sutartis, pagal kurią 
pagrindinės prekę eksportuojančios ir pagrindinės 
importuojančios šalys įsipareigoja laikytis šio produkto 
tarptautinių prekybos taisyklių. Apibrėžties šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
commodity derivative Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian biržos prekių išvestinė priemonė Termino 
šaltinis (-->IKP) , 48 str. 
 
commodity exports Sritis Bendra 
Lithuanian žaliavų eksportas Termino šaltinis ECB MB 
2008/6 
 
commodity market Sritis Bendra 
Lithuanian žaliavų rinka Termino šaltinis ECB MB 2004/9; 
2008/6 
 
commodity prices Sritis Statistika 
Lithuanian žaliavų kainos Termino šaltinis ECB MB 2010 
03 
 
commodity risk Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian biržos prekių rizika Termino šaltinis (-->KĮKP)  
biržos prekių kainos rizika Termino šaltinis Lietuvos 
banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl 
kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ 
(Žin., 2006, Nr. 142-5442) Apibrėžtis Tikimybė, kad bankas, 
besiverčiantis prekyba biržos prekių rinkoje, gali patirti 
nuostolių dėl šių prekių atvirųjų pozicijų kainų pokyčių. 
Apibrėžties šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 
nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo 
bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
 
Common Agricultural Policy 
CAP Sritis Bendra 
Lithuanian bendroji žemės ūkio politika BŽŪP 
 
common basis of assesment Sritis Teisė 
ir institucijos 
Lithuanian bendrasis apmokestinimo pagrindas Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
common customs tariff Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian bendrasis muitų tarifas BMT Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
common fund 
underlying pool Sritis Bankai ir finansai Sritis 
Pinigų politika 
Lithuanian bendrasis fondas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
common market Sritis Bendra 
Lithuanian bendroji rinka 
 
common minimum capital 
requirements Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian bendrieji minimalaus kapitalo poreikio 
reikalavimai Termino šaltinis (-->KVP)  
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common operating hours Sritis Mokėjimo 
sistemos Institucijos ECB 
Lithuanian įprastinės darbo valandos Termino šaltinis 
Gairės ECB/2005/1 
 
common organisation of markets 
Sritis Bendra 
Lithuanian bendrasis rinkos organizavimas Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
common position Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian bendroji pozicija Termino šaltinis Vertimų centro 
vadovas 
 
common price Sritis Mokėjimo sistemos 
Institucijos ECB 
Lithuanian bendrieji įkainiai Termino šaltinis Gairės 
ECB/2005/1 Kontekstas visiems (-->tarptautiniams 
mokėjimams) , atliktiems TARGET sistemoje, taikomi ECB 
(-->valdančiosios tarybos) nustatyti ir išsamiau III priede 
išdėstyti bendrieji įkainiai Konteksto šaltinis Gairės 
ECB/2005/1 Žr. (-->įkainia) i 
 
Common Safekeeper Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian visuotinai pripažintas saugotojas Termino 
šaltinis S. Šiaudinis 
 
common side of the euro Sritis Banknotai ir 
monetos 
Lithuanian euro bendroji pusė 
 
common stock 
See: share  Sritis Apskaita 
Lithuanian paprastoji akcija Termino šaltinis VVPB int. 
žod., 2005 Apibrėžtis viena iš dviejų akcijų rūšių, kurių gali 
įsigyti investuotojas iš bendrovės. Dauguma akcijų yra 
paprastosios. Jų įsigiję investuotojai turi teisę balsuoti 
metiniame akcininkų susirinkime. Paprastųjų akcijų 
savininkams dividendai nėra garantuoti, bet bendrovės 
klestėjimo laikotarpiu jų gaunami dividendai yra dididesni. 
Jei bendrovė tampa nemokia ar likviduojama, su 
paprastaisiais akcininkais atsiskaitoma po obligacijų 
turėtojų ir privilegijuotųjų akcijų savininkų  
 
common tariff policy Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian bendroji muitų politika Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
communication from the 
Commission Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Komisijos komunikatas 
 
communication sector Sritis Statistika 
Lithuanian komunikacijos sektorius Termino šaltinis ECB 
MB 2006/3, p. 44 
 
communication services Sritis Statistika 
Lithuanian ryšių paslaugos Termino šaltinis ECB MB 
2006/3, p. 54; LR mokėjimų balansas 2005, p. 17 
 
communications Sritis Bendra 
Lithuanian ryšiai Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 

communications industry Sritis Bendra 
Lithuanian ryšių pramonė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
communications systems Sritis Bendra 
Lithuanian ryšių sistemos Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
Community body Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Bendrijos struktūrinis darinys Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
Community customs procedure Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian Bendrijos muitų tvarka Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
Community Fisheries Control 
Agency Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūra 
Termino šaltinis EK 
 
Community internal market Sritis Bendra 
Lithuanian Bendrijos vidaus rinka Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
Community law Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Bendrijos teisė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
Apibrėžtis Bendrijos teisės aktai, įskaitant Europos 
Teisingumo Teismo išaiškinimus, kurių įpareigotos laikytis 
visos ES valstybės narės. Apibrėžties šaltinis Konvergencija 
2006 
 
Community law - national law Sritis 
Teisė ir institucijos 
Lithuanian Bendrijos teisė - šalies teisė Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
Community procurement law Sritis Teisė 
ir institucijos 
Lithuanian Bendrijos pirkimų teisė Termino šaltinis 2009 
m. sausio 27 d. Europos centrinio banko sprendimas 
(ECB/2009/2) (2009/154/EB) 
 
Community production Sritis Statistika 
Lithuanian Bendrijos gamybos apimtis Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
Community statistics Sritis Statistika 
Lithuanian Bendrijos statistika Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
Community stock Sritis Statistika 
Lithuanian Bendrijos atsargos Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
Community Trademark Office Sritis 
Teisė ir institucijos 
Lithuanian EB prekių ženklų biuras Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
Comoro Franc 
KMF Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Komorų frankas 
 



COMP 

74 

COMP 
See: General for Competition  Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Konkurencijos generalinis direktoratas 
Termino šaltinis Vertimų centro vadovas 
 
companies listed on stock 
exchanges Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian į vertybinių popierių biržų prekybos sąrašus 
įtrauktos bendrovės Termino šaltinis (-->KVP) , 21 str. 
Kontekstas Taip pat bent kartą per metus kredito įstaigos 
kompetentingoms institucijoms praneša kvalifikuotąsias 
akcijų paketo dalis turinčių akcininkų bei narių pavadinimus 
(pavardes) ir tokių akcijų dalių dydžius remdamosi 
informacija, kuri, pavyzdžiui, gaunama per metinius 
visuotinius akcininkų ir narių susirinkimus arba vykdant į 
vertybinių popierių biržų prekybos sąrašus įtrauktoms 
bendrovėms taikomus reikalavimus. Konteksto šaltinis KVP, 
21 str. 
 
company 
See:   Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian įmonė Termino šaltinis LR valstybės ir 
savivaldybės įmonių įstatymo pakeitimo įstatymo projektas 
Nr. IXP-2263, 2 str. Apibrėžtis įmonė yra ribotos civilinės 
atsakomybės viešasis juridinis asmuo Apibrėžties šaltinis LR 
valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo pakeitimo 
įstatymo projektas Nr. IXP-2263 
 
company Sritis Bendra 
Lithuanian bendrovė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
company management Sritis Bendra 
Lithuanian bendrovės vadovybė Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
company member Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian bendrovės dalininkas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
company register 
See: register  Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian įmonių registras Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
company structure Sritis Bendra 
Lithuanian bendrovės struktūra Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
company with share capital 
See:   Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian akcinė bendrovė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
comparability Sritis Apskaita 
Lithuanian palyginamumas 
 
comparable balance Sritis Apskaita 
Lithuanian lyginamasis likutis Termino šaltinis ECB 
metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
compared to country’s average, % 
Sritis Statistika 
Lithuanian palyginti su šalies vidurkiu, % 
 
compensating balance Sritis Bankai ir 
finansai 

Lithuanian kompensacinis (paramos) likutis Apibrėžtis 
kredito dalis, kurią skolininkas privalo laikyti depozitinėje 
sąskaitoje 
 
compensation for loss of earnings 
Sritis Bendra 
Lithuanian kompensacija už prarastąsias pajamas 
Termino šaltinis IATE 
 
compensation of employees Sritis 
Statistika 
Lithuanian kompensacija darbuotojams Termino šaltinis 
2007 m. gegužės 31 d. Europos centrinio banko gairės, iš 
dalies keičiančios Gaires ECB/2004/15 dėl Europos 
centrinio banko statistinės atskaitomybės reikalavimų, 
taikomų mokėjimų balanso ir tarptautinių investicijų 
balanso statistikos srityje bei tarptautiniame atsargų 
šablone 
(ECB/2007/3)  
(2007/426/EB) 
 
compensation of employees from 
abroad Sritis Statistika 
Lithuanian kompensacija dirbantiesiems iš užsienio 
 
compensation of employees to 
abroad Sritis Statistika 
Lithuanian kompensacija dirbantiesiems užsieniui 
 
compensation per employee 
CPE Sritis Statistika 
Lithuanian atlygis vienam darbuotojui Termino šaltinis 
ECB MB, 2006/9, žodynėlis; ECB MB 2007/9; ECB MB 
2007/12; 2008/3 Apibrėžtis Atlygis - tai bendras atlyginimas 
pinigais ar natūra, kurį darbdavys moka darbuotojams. 
Atlygis apima bruto darbo užmokestį, taip pat premijas, 
apmokėjimą už viršvalandžius ir darbdavio socialinės 
apsaugos įnašus. Atlygis vienam darbuotojui - tai visa 
atlygio suma, padalyta iš bendro darbuotojų skaičiaus. 
Apibrėžties šaltinis ECB MB, 2006/9, žodynėlis AVD Termino 
šaltinis ECB MB 2007/12 
 
compensatory amount Sritis Apskaita 
Lithuanian kompensacinė suma Termino šaltinis 2006 m. 
lapkričio 10 d. Europos centrinio banko gairės dėl Europos 
centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB) 
 
compensatory financing Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian kompensacinis finansavimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
compensatory levy Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian išlyginamasis muitas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
competent authority Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian kompetentinga institucija Termino šaltinis (--
>KĮD)  Apibrėžtis nacionalinės institucijos, kurios įstatymų 
arba kitų teisės aktų yra įgaliotos vykdyti (-->kredito įstaigų 
) priežiūrą Apibrėžties šaltinis KĮD 
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competition law Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian konkurencijos įstatymas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
competition policy Sritis Bendra 
Lithuanian konkurencijos politika Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
competitiveness Sritis Bendra 
Lithuanian konkurencingumas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
compile statistics Sritis Statistika 
Lithuanian apdoroti statistiką 
 
compiling data Sritis Statistika 
Lithuanian kompiliuotieji duomenys Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
complementary (contrary) event Sritis 
Statistika 
Lithuanian priešingasis įvykis 
 
complementary action Sritis Bendra 
Lithuanian papildomoji veikla Termino šaltinis VLKK 
 
complementary competence Sritis 
Bendra 
Lithuanian papildomoji kompetencija Termino šaltinis 
VLKK 2004-01-19 rekomendacija 
 
complementing measures Sritis Bendra 
Lithuanian papildomosios priemonės Termino šaltinis 
VLKK 2004-01-19 rekomendacija 
 
complete derogation / total 
derogation Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian leidžianti visiškai nukrypti nuostata Termino 
šaltinis Vertimų centro vadovas 
 
complete name and address Sritis 
Bendra 
Lithuanian visas pavadinimas ir adresas tikslus 
pavadinimas ir adresas Pastabos dažniausiai sertifikatų 
pavyzdžiuose 
 
component Sritis Statistika 
Lithuanian sudedamoji dalis Termino šaltinis ECB MB 
2006/3, p. 52 
 
components of longer-term financial 
liabilities 
Lithuanian ilgesnės trukmės finansinių įsipareigojimų 
sudedamosios dalys Termino šaltinis ECB 
 
components of monetary 
aggregates Sritis Statistika 
Lithuanian pinigų junginių sudedamosios dalys Termino 
šaltinis ECB, LB MB 
 
composite leading indicator 

CLI Sritis Statistika Institucijos ECB 
Lithuanian sudėtinis išankstinis rodiklis Termino šaltinis 
ECB MB 2007/12 SIR 
 
composite PMI output index Sritis 
Statistika 
Lithuanian PVI sudėtinis produkcijos indeksas Termino 
šaltinis ECB MB 2008/12 
 
composition 
Lithuanian susitarimas dėl dalinio skolos grąžinimo 
Termino šaltinis Eurovoc 4.1 Apibrėžtis skolininko ir visų jo 
kreditorių susitarimas atsiskaityti už skolas grąžinant dalį 
skolintos sumos, kuri paprastai išreiškiama procentais nuo 
piniginio vieneto  Apibrėžties šaltinis Eurovoc 4.1 
 
composition and valuation rules Sritis 
Apskaita 
Lithuanian sudarymo ir vertinimo taisyklės Termino 
šaltinis 2006 m. lapkričio 10 d. Europos centrinio banko 
gairės dėl Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir 
finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB) 
 
composition of loans Sritis Statistika 
Lithuanian paskolų struktūra Termino šaltinis LB MB 
2006/2, p. 111  
 
composition of monetary 
aggregates Sritis Pinigų politika Institucijos LB 
Lithuanian pinigų junginių struktūra 
 
compound instrument Sritis Apskaita 
Lithuanian sudėtinė priemonė 
 
compound interest Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian sudėtinės palūkanos 
 
compounding Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kaupimas Apibrėžtis Procesas, kurio metu 
investicijos vertė dėl sukauptų palūkanų po kurio laiko 
gerokai padidėja.  
 
comprehensive insurance Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian kombinuotasis draudimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
comprehensive set of structural 
measures Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian visapusis struktūrinių priemonių rinkinys 
Termino šaltinis ECB MB 2010 03 
 
compulsory deposits other than 
reserve deposits Sritis Apskaita 
Lithuanian privalomieji indėliai, išskyrus atsargų 
indėlius Termino šaltinis 2006 m. lapkričio 10 d. Europos 
centrinio banko gairės dėl Europos centrinių bankų 
sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio 
pagrindo (ECB/2006/16) (2006/887/EB) 
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compulsory expenditure Sritis Apskaita 
Lithuanian privalomosios išlaidos Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
compulsory insurance Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian privalomasis draudimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
compulsory mandate Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian būtinieji įgaliojimai Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
computer activities Sritis Statistika 
Lithuanian kompiuteriai ir su jais susijusi veikla Termino 
šaltinis LRMB 
 
computer and information services 
Sritis Statistika 
Lithuanian kompiuterinės ir informatikos paslaugos 
Termino šaltinis LR mokėjimų balansas 2005, p. 43  
 
computer assisted design 
Lithuanian kompiuterizuotasis projektavimas Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
computer assisted manufacturing 
Sritis Bendra 
Lithuanian kompiuterizuotoji gamyba Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
computerised book-keeping Sritis 
Apskaita 
Lithuanian kompiuterizuotoji apskaita Termino šaltinis 
Anglų-lietuvių apskaitos terminų žodynėlis, VU leidykla, 
1998 
 
computerised network connections 
for interlinking Sritis Mokėjimo sistemos 
Institucijos ECB 
Lithuanian kompiuterizuoti sąsajos tinklo sujungimai 
Termino šaltinis Gairės ECB/2005/1 
 
concentration between 
undertakings Sritis Bendra 
Lithuanian įmonių santalka Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
concentration of companies Sritis Bendra 
Lithuanian bendrovių santalka Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
concentration of exposures Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian rizikos koncentracija Termino šaltinis (-->KVP)  
 
concentration risk Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian koncentracijos rizika Termino šaltinis (-->IKP) , 
45 str. 
 
concerted economic action Sritis Bendra 
Lithuanian suderintoji ekonomika Termino šaltinis 
Eurovoc4.1 Apibrėžtis valstybės ir įmonių 
bendradarbiavimas bendrai sprendžiant ekonominius 
klausimus Apibrėžties šaltinis Eurovoc 4.1 

 
concession contract Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian koncesijos sutartis Termino šaltinis 1999 m. 
liepos 7 d. Lietuvos Respublikos investicijų įstatymas Nr. 
VIII-1312 (redakcija aktuali nuo 2004-11-02) 
 
concilliation Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian sutaikymas susitaikymas tarpininkaujant / 
dalyvaujant tarpininkui Termino šaltinis Kalbos patarimų 
informacinis biuletenis (IX) 
 
conclusion Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian sudarymas Termino šaltinis VDIC 
 
conclusion of a contract Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian sutarties sudarymas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
conditional attribute Sritis Statistika 
Lithuanian sąlyginis požymis 
 
conditional entropy Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian sąlyginė entropija Termino šaltinis 
PATIKIMUMO VERTINIMO IR JO TIKRINIMO 
NUOSTATOS, PATVIRTINTAbanko valdybos  
m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 140 
 
conditional information entropy 
ratio Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian sąlyginės informacijos entropijos santykis 
Termino šaltinis PATIKIMUMO VERTINIMO IR JO 
TIKRINIMO NUOSTATOS, PATVIRTINTAbanko valdybos  
m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 140 
 
conditional mortgage Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian sąlyginė hipoteka Termino šaltinis LR hipotekos 
įstatymas Nr. VIII-251 Apibrėžtis kai susitariama, kad: a) 
hipoteka įsigalios nuo to momento, kai sutartyje numatyta 
sąlyga bus įvykdyta; b) hipoteka galios tik iki to momento, 
kol bus vykdoma sutartyje numatyta sąlyga Apibrėžties 
šaltinis LR hipotekos įstatymas Nr. VIII-251, 21 str. 
 
conditional probability Sritis Statistika 
Lithuanian sąlyginė tikimybė 
 
conditional variance processes Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian sąlyginės dispersijos procesai Termino šaltinis 
ECB MB 2008/3 
 
Conditions of Employment for Staff 
of the European Central Bank Sritis 
Apskaita 
Lithuanian Europos centrinio banko personalo 
įdarbinimo sąlygos Termino šaltinis ECB metinės 
finansinės ataskaitos 2008 
 
conduit Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian struktūrinio investavimo įmonė Termino 
šaltinis ECB MB 2007/12 
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Conference of Committee Chairmen 
Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian komitetų pirmininkų sueiga Termino šaltinis EK 
vertimo vadovas 
 
Conference of Presidents Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian pirmininkų sueiga Termino šaltinis EK vertimo 
vadovas 
 
conferral 
conferred Sritis Bendra 
Lithuanian suteikimas suteikimo principas Termino 
šaltinis VLKK 2004-01-19 rekomendacija 
 
conferred 
See:   Sritis Bendra 
Lithuanian suteikimas suteikimo principas Termino 
šaltinis VLKK 2004-01-19 rekomendacija 
 
confidence indicators 
Lithuanian pasitikėjimo rodikliai Termino šaltinis ECB 
 
confidence interval Sritis Statistika 
Lithuanian pasikliautinasis intervalas Termino šaltinis 
PATIKIMUMO VERTINIMO IR JO TIKRINIMO 
NUOSTATOS, PATVIRTINTAbanko valdybos  
m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 140 Apibrėžtis Sritis tarp 
dviejų vertinamojo parametro reikšmių, kuriai su tam tikra 
tikimybe priklauso vertinamasis parametras. Apibrėžties 
šaltinis PATIKIMUMO VERTINIMO IR JO TIKRINIMO 
NUOSTATOS, PATVIRTINTAbanko valdybos  
m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 140 
 
confidence level Sritis Statistika 
Lithuanian pasikliovimo lygmuo 
 
confidence survey Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pasitikėjimo tyrimas Termino šaltinis ECB MB 
2006/6, p. 5 
 
confidencial Sritis Teisė ir institucijos Institucijos 
European Parliament 
Lithuanian konfidencialiai Termino šaltinis Europos 
Parlamento darbo tvarkos taisyklės, VII priedas 
 
confidential information Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian slapta informacija Termino šaltinis (-->KVP)  
 
confidentiality obligation Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian konfidencialumo reikalavimas 
 
confidentiality regime Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian konfidencialumo režimas 
 
confirmatory application Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian kartotinė paraiška 
 

connected lending Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian paskolų teikimas su banku susijusiems 
asmenims 
 
Consensus Economics survey Sritis 
Statistika 
Lithuanian Consensus Economics apklausa Termino 
šaltinis ECB MB 2009 06 
 
consequence of accession Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian prisijungimo padariniai Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
consistency Sritis Apskaita 
Lithuanian nuoseklumas 
 
consistency with other policies and 
objectives of the Union Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian derėjimas su kitomis Europos Sąjungos 
politikos sritimis ir tikslais Termino šaltinis Vertimų centro 
vadovas Pastabos "Union" verčiame "Europos Sąjunga" 
 
consistent estimator Sritis Statistika 
Lithuanian suderintasis įvertis 
 
consistent implementation Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian suderintas įgyvendinimas Termino šaltinis 
2009 m. kovo 5 d. Europos centrinio banko nuomonė 
(CON/2009/17)  
(2009/C 93/03) 
 
 
consolidated account 
consolidated financial statement Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian konsoliduotoji finansinė ataskaita Termino 
šaltinis 2000 m. gegužės 18 d. Lietuvos Respublikos 
Centrinės kredito unijos įstatymas Nr. VIII-1682 (2008-06-
05 aktuali redakcija); Eurovoc 4.1; ECB MB 2006/3, p. 84; 
LR 
ĮMONIŲ KONSOLIDUOTOS FINANSINĖS 
ATSKAITOMYBĖS ĮSTATYMO 8 STRAIPSNIO 
PAKEITIMO IR 9 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO 
NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMAS 2007 m. birželio 7 d. 
Nr. X-1180 Vilnius Apibrėžtis Finansinė ataskaita, kurioje 
sujungtos dviejų ar daugiau vienos grupės kompanijų 
finansinės ataskaitos. Apibrėžties šaltinis Eurovoc 4.1 
konsoliduota ataskaita Termino šaltinis (-->KVP)  
 
consolidated accounts Sritis Apskaita 
Lithuanian konsoliduotosios sąskaitos Termino šaltinis 
Anglų-lietuvių apskaitos terminų žodynėlis, VU leidykla, 
1998 
 
consolidated annual accounts Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian metinė konsoliduota finansinė atskaitomybė 
Termino šaltinis LR įmonių konsoliduotos finansinės 
atskaitomybės įstatymo 1,2,3,8,9,11 straipsnių bei priedo 
pakeitimo ir papildymo ir įstatymo papildymo antruoju 
skirsniu įstatymas (Valstybės žinios, 2006-07-18, Nr. 78-
3058) Apibrėžtis Konsoliduota finansinė atskaitomybė, 
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parengta apibendrinus įmonių grupės finansinių metų 
duomenis. Apibrėžties šaltinis tas pats įstatymas 
 
consolidated annual balance sheet 
Sritis Apskaita 
Lithuanian konsoliduotas metinis balansas Termino 
šaltinis 2006 m. lapkričio 10 d. Europos centrinio banko 
gairės dėl Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir 
finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB) 
 
consolidated annual report Sritis Apskaita 
Lithuanian konsoliduotas metinis pranešimas Termino 
šaltinis LRTB; LR įmonių konsoliduotos finansinės 
atskaitomybės įstatymo 1,2,3,8,9,11 straipsnių bei priedo 
pakeitimo ir papildymo ir įstatymo papildymo antruoju 
skirsniu įstatymas (Valstybės žinios, 2006-07-18, Nr. 78-
3058) 
 
consolidated balance sheet Sritis 
Apskaita 
Lithuanian konsoliduotas balansas Termino šaltinis ECB 
mėnesinis biuletenis, 2004/6; (-->Atskaitomybės įstatymas)  
Pastabos viena iš 5-ių (kitos dalys: konsoliduota pelno 
(nuostolių) ataskaita; konsoliduota pinigų srautų ataskaita; 
konsoliduota nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita; 
aiškinamasis raštas) finansinės atskaitomybės dalių  
 
consolidated balance sheet of the 
MFI sector Sritis Apskaita 
Lithuanian konsoliduotas PFI sektoriaus balansas 
Termino šaltinis ECB 2004 metų ataskaita, žodynėlis; ECB 
MB, 2006/9, žodynėlis Apibrėžtis 1. Agreguotas PFI 
balansas įskaitant PFI tarpusavio pozicijas (pvz., vienos 
PFI suteiktas paskolas ar indėlius kitai PFI). Jame 
pateikiama informacija apie PFI sektoriaus turtą ir 
įsipareigojimus euro zonos rezidentų, nepriklausančių šiam 
sektoriui (valdžios ir kitų euro zonos rezidentų) ir ne euro 
zonos rezidentų. Šis balansas yra pagrindinis statistikos 
šaltinis apskaičiuojant pinigų junginius, ir juo 
vadovaujamasi atliekant nuolatinę P3 priešinių analizę 
(ECB 2004 metų ataskaita, žodynėlis); 2. Tai agreguotas 
PFI balansas įskaičius PFI tarpusavio pozicijas 
(daugiausia vienos PFI suteiktas paskolas kitai PFI)(ECB 
MB, 2006/9, žodynėlis) Apibrėžties šaltinis ECB 2004 metų 
ataskaita, žodynėlis; ECB MB, 2006/9, žodynėlis 
 
consolidated balance sheet of the 
monetary financial institutions 
sector Sritis Statistika 
Lithuanian konsoliduotas pinigų finansinių institucijų 
sektoriaus balansas Termino šaltinis 2008 m. gruodžio 19 
d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 
25/2009ėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus balanso 
(nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
consolidated capital Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian konsoliduotas kapitalas Termino šaltinis (--
>KVP)  
 
consolidated capital requirement Sritis 
Bankų priežiūra 
Lithuanian konsoliduotas kapitalo reikalavimas Termino 
šaltinis IKP, 24 str. 
 

consolidated financial 
accountability Sritis Apskaita 
Lithuanian konsoliduotoji finansinė atskaitomybė 
Termino šaltinis LRTB Pastabos aprobuota VLKK 
 
consolidated financial position Sritis 
Bankų priežiūra 
Lithuanian konsoliduota finansinė būklė 
 
consolidated financial statement 
See: account  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian konsoliduotoji finansinė ataskaita Termino 
šaltinis 2000 m. gegužės 18 d. Lietuvos Respublikos 
Centrinės kredito unijos įstatymas Nr. VIII-1682 (2008-06-
05 aktuali redakcija); Eurovoc 4.1; ECB MB 2006/3, p. 84; 
LR 
ĮMONIŲ KONSOLIDUOTOS FINANSINĖS 
ATSKAITOMYBĖS ĮSTATYMO 8 STRAIPSNIO 
PAKEITIMO IR 9 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO 
NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMAS 2007 m. birželio 7 d. 
Nr. X-1180 Vilnius Apibrėžtis Finansinė ataskaita, kurioje 
sujungtos dviejų ar daugiau vienos grupės kompanijų 
finansinės ataskaitos. Apibrėžties šaltinis Eurovoc 4.1 
konsoliduota ataskaita Termino šaltinis (-->KVP)  
 
consolidated financial statements 
Sritis Apskaita 
Lithuanian konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys 
Termino šaltinis LRTB Pastabos aprobuota VLKK 
 
consolidated information feature Sritis 
Mokėjimo sistemos Institucijos ECB 
Lithuanian konsoliduotos informacijos ypatybė Termino 
šaltinis ECB TARGET2 raidos ataskaita, 2005 m. vasario 
mėn. Kontekstas Konsoliduotos informacijos ypatybės 
įkainiai bus nustatyti artimiausiais mėnesiais. Konteksto 
šaltinis ECB TARGET2 raidos ataskaita, 2005 m. vasario 
mėn. 
 
consolidated legislative documents 
Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian suvestiniai teisės aktų leidybos dokumentai 
 
consolidated report Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian kosonsoliduotas pranešimas Termino šaltinis 
(-->KVP)  Kontekstas Institucinėje užtikrinimo sistemoje 
numatyta kartą per metus sudaryti ir skelbti konsoliduotą 
pranešimą, kuris apima visos institucinės užtikrinimo 
sistemos balansą, pelno (nuostolio) ataskaitą, pranešimą 
apie padėtį ir pranešimą apie riziką arba pranešimą, kuris 
apima visos institucinės užtikrinimo sistemos apibendrintą 
balansą, apibendrintą pelno (nuostolio) ataskaitą, 
pranešimą apie padėtį ir pranešimą apie riziką. Konteksto 
šaltinis KVP, 80 str. 
 
consolidated reports on 
implementation of the budget Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian konsoliduotos biudžeto vykdymo ataskaitos 
Termino šaltinis Europos Bendrijų galutinės metinės 
ataskaitos — 2005 finansiniai metai — I tomas — 
Konsoliduota finansinė atskaitomybė ir konsoliduotos 
biudžeto vykdymo ataskaitos (OL C 294, 2006 10 31, p. 1) 
 
consolidated reserves Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian konsoliduotos atsargos Termino šaltinis (--
>KVP)  
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consolidated supervision 
supervision on a consolidated basis 
Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian jungtinė (konsoliduota) priežiūra Termino 
šaltinis LR finansų įstaigų įstatymas Nr. IX-1068, 2 str.; LR 
bankų įstatymas Nr.IX-2085, 57 str. Apibrėžtis (--
>Globojančios (patronuojančios) įmonės) ir jos 
kontroliuojamos finansinės grupės priežiūra, atliekama 
remiantis jungtinėmis (konsoliduotomis) (-->finansinės 
atskaitomybės) ir kitomis priežiūrai skirtomis ataskaitomis, 
kurias sudaro ir priežiūrą atiekančiai institucijai pateikia 
globojanti (patronuojanti) įmonė. Apibrėžties šaltinis LR 
finansų įstaigų įstatymas Nr. IX-1068, 2 str.  
 
consolidated weekly financial 
statement Sritis Apskaita 
Lithuanian konsoliduotoji savaitinė finansinė ataskaita 
 
consolidation Sritis Apskaita 
Lithuanian konsolidavimas Termino šaltinis (--
>Atskaitomybės įstatymas)  Apibrėžtis įmonių grupės 
finansinių atskaitomybių sujungimas į vieną (-->finansinę 
atskaitomybę) taikant Verslo apskaitos standartuose 
nustatytus metodus Apibrėžties šaltinis (-->Atskaitomybės 
įstatymas)  konsolidavimas Termino šaltinis 2002 m. 
lapkričio 21 d. Europos centrinio banko gairė dėl Europos 
centriniostatistinės atskaitomybės reikalavimų ketvirtinių 
finansinių sąskaitų (ECB/2002/7) (2002/967/EB) Apibrėžtis 
Apskaitos procesas, kai įvairių atskirų juridinių 
asmenųduomenys sujungiami tarsi jie būtų vieno asmens. 
Apibrėžties šaltinis 2002 m. lapkričio 21 d. Europos centrinio 
banko gairė dėl Europos centriniostatistinės atskaitomybės 
reikalavimų ketvirtinių finansinių sąskaitų (ECB/2002/7) 
(2002/967/EB) 
 
consolidation of financial 
statements Sritis Apskaita 
Lithuanian finansinių ataskaitų konsolidavimas Termino 
šaltinis LRTB Pastabos aprobuota VLKK 
 
consolidation of financial 
statements of the group of public 
sector entities Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian viešojo sektoriaus subjektų grupės 
finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimas Termino 
šaltinis LRTB 
 
consolidation of public finances Sritis 
Pinigų politika 
Lithuanian valstybės finansų konsolidacija 
 
consolidation principles Sritis Statistika 
Lithuanian konsolidavimo principai Termino šaltinis 2008 
m. gruodžio 19 d. Europos centrinio banko reglamentas 
(EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus 
balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
consolidation prospects Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian konsolidavimo prognozės Termino šaltinis ECB 
MB 2008/3 
 

consolidation rules Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian konsolidavimo taisyklės Termino šaltinis 2009 
m. kovo 5 d. Europos centrinio banko nuomonė 
(CON/2009/17)  
(2009/C 93/03) 
 
 
consolidation strategies Sritis Pinigų 
politika 
Lithuanian konsolidacijos strategijos Termino šaltinis ECB 
MB 2010 03 
 
constant prices Sritis Statistika 
Lithuanian palyginamosios kainos Termino šaltinis ECB; 
LR mokėjimų balansas 2005, p. 117 
 
constitutionality of laws Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian įstatymų atitiktis konstitucijai Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
construction Sritis Statistika 
Lithuanian statyba Termino šaltinis LRMB 
 
construction confidence indicator 
Lithuanian statybos pasitikėjimo rodiklis Termino šaltinis 
ECB 
 
construction contract Sritis Apskaita 
Lithuanian statybos sutartis 
 
construction investment Sritis Bendra 
Lithuanian statybų investicijos Termino šaltinis ECB MB 
2010 03 
 
construction production index Sritis 
Statistika 
Lithuanian statybos produkcijos indeksas Termino šaltinis 
ECB MB 2008/3 
 
constructive obligation Sritis Apskaita 
Lithuanian konstruktyvus įsipareigojimas 
 
consultancy Sritis Bendra 
Lithuanian konsultacija ir ekspertizė Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
consultant Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian konsultantas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
consultation mechanisms Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian konsultavimosi mechanizmai Termino šaltinis 
2009 m. kovo 5 d. Europos centrinio banko nuomonė 
(CON/2009/17)  
(2009/C 93/03) 
 
 
consultation of interested parties 
and impact assessment Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian konsultacijos su suinteresuotosiomis 
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šalimis ir poveikio vertinimas Termino šaltinis Vertimų 
centro vadovas 
 
consultation procedure Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian konsultacijų procedūra Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
consumer 
user Sritis Bendra 
Lithuanian vartotojas Termino šaltinis (-->Mokėjimų 
įstatymas)  
 
consumer confidence Sritis Statistika 
Lithuanian vartotojų pasitikėjimas Termino šaltinis ECB 
MB 2006/3, p. 62 vartotojų pasitikėjimo rodiklis Termino 
šaltinis ECB MB 2007/9 
 
consumer confidence indicators Sritis 
Statistika 
Lithuanian vartotojų pasitikėjimo rodikliai Termino šaltinis 
ECB MB 2006/6, p. 13 
 
consumer credit 
credit for consumption 
consumer loan 
consumer lending Sritis Statistika 
Lithuanian vartojimo paskola Termino šaltinis Eurovoc 4.1; 
LB MB 2006/2, p. 38; 2006 m. rugpjūčio 1 d. KOMISIJOS 
DIREKTYVA 2006/70/EB, nustatanti Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvos 2005/60/EB įgyvendinimo 
priemones,su „politikoje dalyvaujančių asmenų“ 
apibrėžimu, ir supaprastinto deramo klientųprocedūroms 
taikomus techninius kriterijus bei išimtis, suteikiamas dėl 
to, kadveikla verčiamasi retai arba labai ribotai Pastabos 
Daug geriau tiktų subūdvardėjęs neveikiamasis dalyvis 
'vartojamoji', nes įvardytų tam tikrą būdingą paskolos rūšį, 
paskirtį (plg. keičiamoji, padengtoji... paskola). 
Daiktavardžio kilmininkas 'vartojimo' nelabai tinka, nes 
rodytų tam tikrą priklausymą, pvz.: banko, hipotekos 
paskola. Pupkis A. - Gimtoji kalba.2000.Nr.2.P.18-19 
Apibrėžtis Trumpalaikė paskola, kuri suteikiama vartotojui 
prekėms pirkti. Paprastai vartotojo kreditas suteikiamas 
tokiomis formomis: mažmeninės prekybos vietoje pildoma 
kreditine sąskaita, asmenine banko ar finansinės 
kompanijos paskola ir kreditinėmis kortelėmis. Apibrėžties 
šaltinis Eurovoc 4.1 vartojimo kreditas Termino šaltinis 
Civilinis kodeksas 2007-09-01; LB valdybos 2005 m. kovo 
10 d. nutarimas Nr. 32, I sk.; 2009 m. kovo 31 d. Europos 
centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 290/2009 
 
consumer creditworthiness 
consumers' creditworthiness Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian vartotojo kreditingumas Termino šaltinis ECB 
MB 2006/3, p. 48 
 
consumer demand Sritis Statistika 
Lithuanian vartojimo paklausa Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
consumer electricity price Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian elektros energijos vartotojų kaina Termino 
šaltinis ECB MB 2008/9 
 

consumer gas prices Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian dujų vartotojų kainos Termino šaltinis ECB MB 
2008/9 
 
consumer goods Sritis Statistika 
Lithuanian vartojimo prekės Termino šaltinis Eurovoc 4.1; 
ECB MB 2006/3, p. 47 
 
consumer lending 
See: credit  Sritis Statistika 
Lithuanian vartojimo paskola Termino šaltinis Eurovoc 4.1; 
LB MB 2006/2, p. 38; 2006 m. rugpjūčio 1 d. KOMISIJOS 
DIREKTYVA 2006/70/EB, nustatanti Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvos 2005/60/EB įgyvendinimo 
priemones,su „politikoje dalyvaujančių asmenų“ 
apibrėžimu, ir supaprastinto deramo klientųprocedūroms 
taikomus techninius kriterijus bei išimtis, suteikiamas dėl 
to, kadveikla verčiamasi retai arba labai ribotai Pastabos 
Daug geriau tiktų subūdvardėjęs neveikiamasis dalyvis 
'vartojamoji', nes įvardytų tam tikrą būdingą paskolos rūšį, 
paskirtį (plg. keičiamoji, padengtoji... paskola). 
Daiktavardžio kilmininkas 'vartojimo' nelabai tinka, nes 
rodytų tam tikrą priklausymą, pvz.: banko, hipotekos 
paskola. Pupkis A. - Gimtoji kalba.2000.Nr.2.P.18-19 
Apibrėžtis Trumpalaikė paskola, kuri suteikiama vartotojui 
prekėms pirkti. Paprastai vartotojo kreditas suteikiamas 
tokiomis formomis: mažmeninės prekybos vietoje pildoma 
kreditine sąskaita, asmenine banko ar finansinės 
kompanijos paskola ir kreditinėmis kortelėmis. Apibrėžties 
šaltinis Eurovoc 4.1 vartojimo kreditas Termino šaltinis 
Civilinis kodeksas 2007-09-01; LB valdybos 2005 m. kovo 
10 d. nutarimas Nr. 32, I sk.; 2009 m. kovo 31 d. Europos 
centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 290/2009 
 
consumer loan 
See: credit  Sritis Statistika 
Lithuanian vartojimo paskola Termino šaltinis Eurovoc 4.1; 
LB MB 2006/2, p. 38; 2006 m. rugpjūčio 1 d. KOMISIJOS 
DIREKTYVA 2006/70/EB, nustatanti Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvos 2005/60/EB įgyvendinimo 
priemones,su „politikoje dalyvaujančių asmenų“ 
apibrėžimu, ir supaprastinto deramo klientųprocedūroms 
taikomus techninius kriterijus bei išimtis, suteikiamas dėl 
to, kadveikla verčiamasi retai arba labai ribotai Pastabos 
Daug geriau tiktų subūdvardėjęs neveikiamasis dalyvis 
'vartojamoji', nes įvardytų tam tikrą būdingą paskolos rūšį, 
paskirtį (plg. keičiamoji, padengtoji... paskola). 
Daiktavardžio kilmininkas 'vartojimo' nelabai tinka, nes 
rodytų tam tikrą priklausymą, pvz.: banko, hipotekos 
paskola. Pupkis A. - Gimtoji kalba.2000.Nr.2.P.18-19 
Apibrėžtis Trumpalaikė paskola, kuri suteikiama vartotojui 
prekėms pirkti. Paprastai vartotojo kreditas suteikiamas 
tokiomis formomis: mažmeninės prekybos vietoje pildoma 
kreditine sąskaita, asmenine banko ar finansinės 
kompanijos paskola ir kreditinėmis kortelėmis. Apibrėžties 
šaltinis Eurovoc 4.1 vartojimo kreditas Termino šaltinis 
Civilinis kodeksas 2007-09-01; LB valdybos 2005 m. kovo 
10 d. nutarimas Nr. 32, I sk.; 2009 m. kovo 31 d. Europos 
centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 290/2009 
 
consumer policy Sritis Bendra 
Lithuanian politika vartotojų atžvilgiu Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
consumer price deflation Sritis Bendra 
Lithuanian vartotojų kainų mažėjimas 
 
Consumer Price Index 
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CPI Sritis Statistika 
Lithuanian vartotojų kainų indeksas Termino šaltinis ECB 
VKI 
 
consumer prices Sritis Bendra 
Lithuanian vartotojų kainos Termino šaltinis LB MB 2006/2, 
p. 9; ECB MB 2008/6 
 
consumer product Sritis Bendra 
Lithuanian vartotojo gaminys 
 
consumer protection Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian vartotojų apsauga 
 
consumer protection measure Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian vartotojų apsaugos priemonė 
 
consumer services Sritis Statistika 
Lithuanian vartojimo paslaugos Termino šaltinis ECB MB 
2006/3, p. 39 
 
consumer spending 
See: expenditure  Sritis Statistika 
Lithuanian vartojimo išlaidos Termino šaltinis Eurovoc 4.1; 
ECB MB 2006/6, p. 13 
 
consumer survey Sritis Bendra 
Lithuanian vartotojų nuomonės tyrimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
consumerism Sritis Bendra 
Lithuanian vartotojų interesų gynimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
consumers' creditworthiness 
See: creditworthiness  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian vartotojo kreditingumas Termino šaltinis ECB 
MB 2006/3, p. 48 
 
consumption Sritis Statistika 
Lithuanian vartojimas 
 
consumption expenditure 
consumer spending Sritis Statistika 
Lithuanian vartojimo išlaidos Termino šaltinis Eurovoc 4.1; 
ECB MB 2006/6, p. 13 
 
consumption of fixed capital 
Lithuanian pagrindinio kapitalo vartojimas Termino 
šaltinis ECB 
 
consumption per inhabitant 
per capita consumption Sritis Statistika 
Lithuanian vartojimas vienam gyventojui Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
consumption tax 
See: on consumption  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian vartojimo mokestis Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 

 
CONT 
See: on Budgetary Control  Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Biudžeto kontrolės komitetas Termino šaltinis 
EK vertimo vadovas 
 
Contact Committee on Prevention of 
the Use of the Financial System for 
the Purpose of Money Laundering 
Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Finansinės sistemos naudojimo pinigų 
plovimo tikslais prevencijos informacinis komitetas 
Termino šaltinis EK vertimo vadovas 
 
Contact Committee on the annual 
accounts of certain types of 
companies Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Tam tikrų rūšių bendrovių metinių ataskaitų 
informacinis komitetas Termino šaltinis EK vertimo 
vadovas 
 
Contact Committee on the 
Coordination of Laws, Regulations 
and Administrative Provisions 
relating to Undertakings for 
Collective Investment in 
Transferable Securities 
UCITS Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su 
kolektyvinio investavimo į apyvartinius vertybinius 
popierius subjektais (KIAVPS), suderinimo 
informacinis komitetas Termino šaltinis EK vertimo 
vadovas 
 
Contact Committee on the European 
Economic Interest Grouping 
EEIG Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Europos ekonominių interesų grupių 
informacinis komitetas EEIG Termino šaltinis EK vertimo 
vadovas 
 
contact person Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian kontaktinis asmuo Termino šaltinis 2008 m. 
gruodžio 19 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) 
Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus 
balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
contained inflation expectations Sritis 
Statistika 
Lithuanian riboti infliacijos lūkesčiai Termino šaltinis ECB 
MB 2007/6, p. 11 
 
contingency 
insured event  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian draudžiamasis įvykis Termino šaltinis 2002 m. 
birželio 20 d. Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų 
investuotojams draudimo įstatymas Nr. IX-975 (redakcija 
aktuali nuo 2008-10-21) 
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contingency plan Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian (banko) veiksmų nenumatytais atvejais 
planas Termino šaltinis Testavimo nepalankiausiomis 
sąlygomis bendrųjų nuostatų priedas (2001 10 25 LB 
valdybos posėdžio protokolas Nr. 24) Apibrėžtis Banko 
valdybos patvirtinta veiklos strategija siekiant sumažinti 
atlikto testavimo nepalankiausiomis sąlygomis 
prognozuojamą riziką bei išsaugoti banko ir banko grupės 
kapitalą, bei numatyti veiksmus, kurių imsis bankas, jeigu 
nepavyktų sumažinti rizikos ir pasitvirtintų blogiausios 
testavimo nepalankiausiomis sąlygomis prielaidos. 
Apibrėžties šaltinis Testavimo nepalankiausiomis sąlygomis 
bendrųjų nuostatų priedas 
 
contingent assets Sritis Apskaita 
Lithuanian neapibrėžtasis turtas Termino šaltinis LRTB 
Pastabos aprobuota VLKK 
 
contingent claim Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian neapibrėžtasis reikalavimas 
 
contingent claims secured on real 
estate property Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian galimos pretenzijos, užtikrintos 
nekilnojamuoju turtu Termino šaltinis (-->KVP)  
 
contingent future event Sritis Apskaita 
Lithuanian būsimasis ūkinis įvykis Termino šaltinis LRTB 
Pastabos aprobuota VLKK 
 
contingent liability Sritis Apskaita 
Lithuanian neapibrėžtasis įsipareigojimas Termino šaltinis 
LRTB Pastabos aprobuota VLKK 
 
contingent rent Sritis Apskaita 
Lithuanian neapibrėžtos nuomos sutartis 
 
contingent retail claims Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian galimos mažmeninės pretenzijos 
 
continued expansion overall Sritis 
Statistika 
Lithuanian bendras tolesnis augimas Termino šaltinis ECB 
MB, 2005/6 
 
continuing value 
See: value  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian istorinė vertė 
 
continuous and structural gaps Sritis 
Statistika 
Lithuanian nuolatinės ir struktūrinės spragos Termino 
šaltinis 2008 m. gruodžio 19 d. Europos centrinio banko 
reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų 
sektoriaus balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
continuous compound interest 
Lithuanian tolydžiosios sudėtinės palūkanos 
 
Continuous Linked Settlement 

CLS Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian Nuolatiniai susiję atsiskaitymai Termino 
šaltinis ECB TARGET2 raidos ataskaita, 2005 m. vasario 
mėn. 
 
continuous variable Sritis Statistika 
Lithuanian tolydusis kintamasis 
 
contract Sritis Apskaita 
Lithuanian sutartis sandoris Termino šaltinis ECB MB 
2006/3, p. 35 Kontekstas numanomam kintamumui gauti 
pasirinktas artimiausio termino sandoris keičiamas po to 
esančio termino sandoriu Konteksto šaltinis ECB MB 
2006/3, p. 35 
 
contract curve Sritis Bendra 
Lithuanian sandorių kreivė 
 
contract date Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian sutarties diena 
 
contract notice Sritis Bendra 
Lithuanian skelbimas apie pirkimą 
 
contract of novation Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian novacijos sutartis Termino šaltinis (-->KVP)  
 
contract price Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian sutartinė kaina Termino šaltinis Kalbos patarimų 
informacinis biuletenis (IX) 
 
contract transaction Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian kontraktinis sandoris Apibrėžtis Tiesioginis 
sandoris, sudarytas įprastomis rinkos sąlygomis prekybos 
sesijos metu. 
 
contract value 
See: value  Sritis Apskaita 
Lithuanian sandorio vertė Termino šaltinis ECB metinės 
finansinės ataskaitos 2008 
 
contractual arrangement Sritis Pinigų 
politika Institucijos ECB 
Lithuanian sutartinis susitarimas Termino šaltinis (--
>Bendr. dok.)  
 
contractual netting Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian sutartinis įskaitymas 
 
contractual netting agreement Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian sutartinio įskaitymo sutartis 
 
contractual obligations Sritis Mokėjimo 
sistemos 
Lithuanian sutartiniai įsipareigojimai Termino šaltinis (--
>Mokėjimų įstatymas)  
 
contractual provisions Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian sutartinės nuostatos Termino šaltinis 2008 m. 
lapkričio 14 d. EUROPOS CENTRINIO BANKO 
SPRENDIMASėl 2008 m. spalio 23 d. Reglamento 
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ECB/2008/11 dėl taisyklių, susijusių su įkaito tinkamumu,ų 
pakeitimų įgyvendinimo 
(ECB/2008/15) 
(2008/874/EB) 
 
 
contractually determined income Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian sutartiniu būdu nustatytos pajamos Termino 
šaltinis 2008 m. gruodžio 19 d. Europos centrinio banko 
reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų 
sektoriaus balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
contribution Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian poveikis Termino šaltinis ECB MB 2006/3, p. 23 
Kontekstas Poveikis metiniam P3 augimui. Konteksto šaltinis 
ECB MB 2006/3, p. 23 indėlis įmoka veiksnys įnašas 
 
contributions Sritis Statistika 
Lithuanian kaitos veiksniai Termino šaltinis ECB MB 
2008/3 
 
contributions in percentage points 
percentage point contributions Sritis 
Statistika 
Lithuanian kaitos veiksniai, procentiniais punktais 
Termino šaltinis ECB MB 2007/6; 2007/9 
 
contributions paid by employer Sritis 
Apskaita 
Lithuanian darbdavio įmokos Termino šaltinis ECB metinės 
finansinės ataskaitos 2008 
 
contributions paid by plan 
participants Sritis Apskaita 
Lithuanian plano dalyvių įmokos Termino šaltinis ECB 
metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
contributions to annual percentage 
changes of GDP in percentage 
points Institucijos ECB Sritis Statistika 
Lithuanian BVP kaitos veiksniai, procentiniais punktais 
Termino šaltinis ECB mėnesinis biuletenis, 2004/6 
 
contributions to annual percentage 
changes of value added in 
percentage points Sritis Statistika 
Lithuanian pridėtinės vertės kaitos veiksniai, 
procentiniais punktais Termino šaltinis ECB MB 
 
contributions to employment growth 
in percentage points Sritis Statistika 
Lithuanian užimtumo didėjimo kaitos veiksniai, 
procentiniais punktais Termino šaltinis ECB MB 2007/9 
 
contributions to overall confidence 
Sritis Statistika 
Lithuanian įtakos bendram pasitikėjimo rodikliui 
veiksniai Termino šaltinis ECB MB 
 

contributions to the European 
Central Bank’s reserves and 
provisions Sritis Apskaita 
Lithuanian įnašai į Europos centrinio banko atsargas ir 
atidėjinius Termino šaltinis ECB metinės finansinės 
ataskaitos 2008 
 
control (of an asset) Sritis Apskaita 
Lithuanian kontrolė (turto) 
 
control (of enterprise) Sritis Apskaita 
Lithuanian kontrolė (įmonės) 
 
control of constitutionality Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian konstitucingumo kontrolė Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
control over a corporation Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian bendrovės kontrolė Termino šaltinis LB 
Statistikos dep. žodynėlis 
 
controling public sector entity Sritis 
Apskaita 
Lithuanian kontroliuojantysis viešojo sektoriaus 
subjektas Termino šaltinis LRTB Pastabos aprobuota VLKK 
 
controlled economy Sritis Bendra 
Lithuanian kontroliuojamoji ekonomika Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 Apibrėžtis ekonomika, kuriai valstybė daro 
poveikį, bet kuri nėra centralizuotai planuojama Apibrėžties 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
controlled entity 
See: undertaking  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kontroliuojama įmonė Termino šaltinis LR 
finansų įstaigų įstatymas Nr.IX-1068, 2 str. Apibrėžtis 
Įmonė, kurioje asmuo arba susijusių asmenų grupė turi 
įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį, suteikiančią 
teisę kontroliuoti įmonės veiklą. Apibrėžties šaltinis LR 
finansų įstaigų įstatymas Nr.IX-1068, 2 str. 
 
controlled price Sritis Bendra 
Lithuanian kontroliuojamoji kaina Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
controlled undertaking 
controlled entity Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kontroliuojama įmonė Termino šaltinis LR 
finansų įstaigų įstatymas Nr.IX-1068, 2 str. Apibrėžtis 
Įmonė, kurioje asmuo arba susijusių asmenų grupė turi 
įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį, suteikiančią 
teisę kontroliuoti įmonės veiklą. Apibrėžties šaltinis LR 
finansų įstaigų įstatymas Nr.IX-1068, 2 str. 
 
controlled variable 
See: variable  Sritis Bendra 
Lithuanian nepriklausomas kintamasis 
 
controlling interest Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kontrolinė akcijų dalis Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
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convenience credit Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian patogumo kreditas Termino šaltinis 2009 m. 
kovo 31 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 
290/2009 
 
convenience credit card credit Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian kreditinės kortelės patogumo kreditas 
Termino šaltinis 2008 m. gruodžio 19 d. Europos centrinio 
banko reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių 
institucijų sektoriaus balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
convenience credit card debt Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian patogumo kreditinės kortelės skola Termino 
šaltinis 2009 m. kovo 31 d. Europos centrinio banko 
reglamentas (EB) Nr. 290/2009 
 
conventional customs duties 
CCT duties Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian bendrieji muito tarifai Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
convergence Sritis Bendra 
Lithuanian konvergencija Termino šaltinis ECB 
suartėjimas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
convergence criteria Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian suartėjimo kriterijai Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 konvergencijos kriterijai Termino šaltinis Pranešimas 
apie konvergenciją 2006, Žodynėlis Apibrėžtis Sutarties 
121 straipsnio 1 dalyje nurodyti (ir išsamiau aprašyti 121 
straipsnyje minimame Protokole dėl konvergencijos 
kriterijų) kriterijai, kuriuos turi tenkinti kiekviena Europos 
Sąjungos valstybė narė prieš įsivesdama eurą. Jie susiję 
su kainų stabilumo, valdžios sektoriaus biudžeto pozicijos, 
palūkanų normų ir ilgalaikių palūkanų normų rodikliais. 
Europos Komisijos ir ECB ataskaitose, parengtos 
vadovaujantis Sutarties 121 straipsnio 1 dalimi, 
nagrinėjama, ar kiekviena valstybė narė pasiekė tvarios 
konvergencijos aukštą lygį, vertinant pagal tai, kaip 
tenkinami šie kriterijai. Apibrėžties šaltinis Pranešimas apie 
konvergenciją 2006, Žodynėlis 
 
convergence of economic 
performances 
Lithuanian ekonominės veiklos suartėjimas Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
convergence of supervisory 
practices Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian priežiūros praktikų konvergencija Termino 
šaltinis IKP, 41 str. 
 
convergence programme Sritis Bendra 
Lithuanian konvergencijos programa Termino šaltinis 
Pranešimas apie konvergenciją 2006, Žodynėlis Apibrėžtis 
Programa, kurioje išdėstyti vidutinio laikotarpio vyriausybės 
planai ir prielaidos dėl pagrindinių ekonominių rodiklių 
raidos siekiant Sutartyje nurodytų kontrolinių dydžių. Kartu 
su pamatiniais ekonominiais planais pateikiamos ir 
fiskalinių balansų konsolidavimo priemonės. 
Konvergencijos programos paprastai parengiamos 
ateinantiems 3-4 metams, tačiau per tuos metus yra 
reguliariai peržiūrimos. Programas nagrinėja Europos 

Komisija ir Ekonomikos ir finansų komitetas. Jų 
ataskaitomis grindžiamas Ecofino tarybos vertinimas. 
Prasidėjus trečiajam ekonominės ir pinigų sąjungos etapui, 
ES valstybės narės, kurioms taikoma išlyga, toliau teikia 
konvergencijos programas, o prie euro zonos prisijunguios 
šalys teikia metines stabilumo programas, kaip numatyta 
Stabilumo ir augimo pakte. Apibrėžties šaltinis Pranešimas 
apie konvergenciją 2006, Žodynėlis 
 
conversion charge Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian perskaičiavimo mokestis 
 
conversion factor 
CF Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian perskaičiavimo veiksnys Termino šaltinis 2007 
m. lapkričio 15 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 
152 "Dėl Lietuvos banko valdybos 2006 m. lapkričio 9 d. 
nutarimo Nr. 138 "Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo 
bendrųjų nuostatų" pakeitimo ir papildymo" Apibrėžtis 
Skaičiuojant skolininko pozicijos vertę nepanaudotos 
skolininko įsipareigojimo dalies, kuri esant įsipareigojimų 
neįvykdymui gali būti panaudota ir nesugrąžinta, ir visos 
tuo metu nepanaudotos įsipareigojimo dalies santykis, 
išreikštas procentais. Įsipareigojimo dydis nustatomas 
pagal rekomenduojamą limitą (t. y. limitą, kuris skolininkui 
yra žinomas), išskyrus atvejus, kai nerekomenduojamas 
limitas (t. y. banko viduje nustatytas limitas, kuris 
skolininkui nėra žinomas) yra didesnis. Apibrėžties šaltinis 
2007 m. lapkričio 15 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas 
Nr. 152 "Dėl Lietuvos banko valdybos 2006 m. lapkričio 9 
d. nutarimo Nr. 138 "Dėl kapitalo pakankamumo 
skaičiavimo bendrųjų nuostatų" pakeitimo ir papildymo" 
 
conversion rate Sritis Pinigų politika 
Lithuanian valiutų perskaičiavimo kursas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
convertable foreign exchange Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian konvertuojamoji valiuta 
 
convertibility Sritis Statistika 
Lithuanian konvertuojamumas Apibrėžtis Galimybė 
konvertuoti finansines priemones į valiutą arba 
pervedamuosius indėlius ir tokiokaina; dėl tokio 
konvertavimo prarastos mokesčių lengvatos gali būti 
laikomos bauda, kurižina likvidumo laipsnį. Apibrėžties 
šaltinis 2008 m. gruodžio 19 d. Europos centrinio banko 
reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų 
sektoriaus balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
convertible Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian konvertuojamas 
 
convertible bond 
convertible debenture 
convertibles Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian konvertuojamoji obligacija Apibrėžtis 
Bendrovės obligacija, kurią jos turėtojas savo nuožiūra gali 
iškeisti į privilegijuotąją ar paprastąją akciją. 
 
convertible bond market Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian konvertuojamųjų obligacijų rinka 
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convertible debenture 
See: bond  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian konvertuojamoji obligacija Apibrėžtis 
Bendrovės obligacija, kurią jos turėtojas savo nuožiūra gali 
iškeisti į privilegijuotąją ar paprastąją akciją. 
 
convertible issues Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian konvertuojamos finansinės priemonės 
Termino šaltinis (-->IKP) , I priedas 
 
Convertible Marks 
BAM Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian konvertuojamoji markė Pastabos Bosnijos ir 
Hercegovinos valiuta 
 
convertible preferred shares 
See: preferred stock  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian konvertuojamosios pirmenybinės akcijos 
 
convertible preferred stock 
convertible preferred shares Sritis Bankai 
ir finansai 
Lithuanian konvertuojamosios pirmenybinės akcijos 
 
convertible securities 
convertibles Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian konvertuojamieji vertybiniai popieriai Termino 
šaltinis (-->Nr.172) , 56.2. 
 
convertible security Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian konvertuojamasis vertybinis popierius 
Termino šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 
nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo 
bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) Apibrėžtis 
Vertybinis popierius, kuris savininko pasirinkimu gali būti 
pakeistas į kitą vertybinį popierių. Apibrėžties šaltinis 
Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 
„Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų 
nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
 
convertibles 
See: securities  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian konvertuojamieji vertybiniai popieriai Termino 
šaltinis (-->Nr.172) , 56.2. 
 
convertibles 
See: bond  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian konvertuojamoji obligacija Apibrėžtis 
Bendrovės obligacija, kurią jos turėtojas savo nuožiūra gali 
iškeisti į privilegijuotąją ar paprastąją akciją. 
 
COO 
See: operating officer  Sritis Bendra 
Lithuanian vyriausiasis vykdomasis pareigūnas VVP 
 
cooling-off period Sritis Bendra 
Lithuanian įspėjimo apie streiką laikotarpis atleidimo iš 
darbo laikotarpis Termino šaltinis Kalbos patarimų 
informacinis biuletenis (X) 
 
cooperation agreement Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian bendradarbiavimo susitarimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 

 
cooperation procedure Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian bendradarbiavimo procedūra Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
cooperative bank Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kooperatinis bankas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
cooperative society Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kooperatyvas kooperatinė bendrija Termino 
šaltinis (-->KVP)  
 
cooperative undertaking Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian kooperatinė įmonė Termino šaltinis (-->KVP)  
 
coordinated intramarginal 
intervention Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian koordinuota tarpribinė intervencija 
 
Coordinated Strategy for 
Employment Sritis Bendra 
Lithuanian koordinuotoji užimtumo strategija Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
coordinating action Sritis Bendra 
Lithuanian koordinavimo veikla Termino šaltinis VLKK 
 
coordination of funds Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian fondo lėšų koordinavimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
COP 
See: Peso  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Kolumbijos pesas 
 
COPNI 
See: of the Purposes of Non-Profit Institutions Serving 
Households  Sritis Statistika 
Lithuanian Ne pelno institucijų, teikiančių paslaugas 
namų ūkiams, išlaidų pagal paskirtį klasifikatorius 
Termino šaltinis STATCLASS duomenų bazė, www.std.lt 
COPNI 
 
copyright Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian autorių teisės Termino šaltinis (-->TERM)  
 
Cordoba Oro 
NIO Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Kardobos oras 
 
core consumer inflation Sritis Statistika 
Lithuanian grynoji VKI pagrindu apskaičiuota infliacija 
Termino šaltinis ECB MB 2007/12 
 
core inflation 
underlying inflation Sritis Statistika 
Lithuanian grynoji infliacija Termino šaltinis LRTB; 
Lietuvos banko Ekonomikos departamentas Apibrėžtis 
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Infliacijos rodiklis, kurį skaičiuojant neįtraukiamos tam 
tikros labiausiai kintančios kainos (pvz., maisto, energijos). 
Rodiklis atskleidžia kainų kaitos ilgalaikę tendenciją. 
Apibrėžties šaltinis LRTB; Lietuvos banko Ekonomikos 
departamentas 
 
Core Principles for Effective 
Banking Supervision of the Basle 
Committee Sritis Bendra 
Lithuanian Bazelio komiteto efektyvios bankų priežiūros 
principai 
 
Core Principles for Systemically 
Important Payment Systems Sritis 
Mokėjimo sistemos 
Lithuanian Sistemiškai svarbių mokėjimo sistemų 
pagrindiniai principai Termino šaltinis www.lb.lt 
 
core variable Sritis Statistika 
Lithuanian esminiai kintamieji (rodikliai) Termino šaltinis 
IATE 
 
co-regulation Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian bendra reguliacija Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
Coreper 
Permanent Representatives' 
Committee Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Coreper Termino šaltinis Eurovoc 4.1 Nuolatinių 
atstovų komitetas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
corporate 
company with share capital Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian akcinė bendrovė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
corporate 
See:   Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian įmonė Termino šaltinis LR valstybės ir 
savivaldybės įmonių įstatymo pakeitimo įstatymo projektas 
Nr. IXP-2263, 2 str. Apibrėžtis įmonė yra ribotos civilinės 
atsakomybės viešasis juridinis asmuo Apibrėžties šaltinis LR 
valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo pakeitimo 
įstatymo projektas Nr. IXP-2263 
 
corporate actions Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian esminiai įvykiai Apibrėžtis Bendrovės veikla, 
susijusi su išleistais vertybiniais popieriais, tačiau ne su jų 
prekyba. Esminių įvykių iniciatoriumi gali būti arba 
bendrovė, arba vertybinių popierių turėtojas (naujų akcijų 
paskirstymas, perėmimas, paskolos grąžinimas, neeilinio 
ar metinio akcininkų susirinkimo skelbimas, dividendų 
mokėjimas, kt.).  
 
corporate assets Sritis Apskaita 
Lithuanian bendras turtas 
 
corporate bond Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian korporacijos obligacija bendrovės obligacija 
 
corporate bond spreads Sritis Bankai ir 
finansai 

Lithuanian korporacijų obligacijų pajamingumo 
skirtumai Termino šaltinis ECB MB 2008 06, 2009 03 
 
corporate debt markets Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian bendrovių skolos popierių rinka Termino 
šaltinis ECB MB 2007/6, p. 49 
 
corporate earnings Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian korporacijų pelnas Termino šaltinis ECB MB 
2006/3, p. 42 
 
corporate earnings per share Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian korporacijų pelnas akcijai Termino šaltinis ECB 
MB 2007/6, p. 43 
 
corporate exposure Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian įmonių pozicija 
 
corporate exposure class Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian įmonių pozicijų klasė Termino šaltinis (-->KVP)  
 
corporate finance Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian įmonių finansai Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
corporate governance Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian bendrasis valdymas Termino šaltinis ECB 2004 
metų ataskaita, žodynėlis; IŠORINIŲ KREDITO RIZIKOS 
VERTINIMO INSTITUCIJŲ PRIPAŽINIMO TVARKA, 
PATVIRTINTAbanko valdybos  
m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 139 Apibrėžtis Organizacijos 
valdymo ir kontrolės tvarka ir procedūros. Organizacijos 
valdymo struktūroje įvairiems jos dalyviams, tokiems kaip 
valdyba, vadovai, akcininkai ir kiti suinteresuotieji 
asmenys, paskirstomos teisės ir prievolės ir nurodomos 
sprendimų priėmimo taisyklės bei tvarka. Apibrėžties šaltinis 
ECB 2004 metų ataskaita, Žodynėlis bendrovių valdymas 
Termino šaltinis ECB MB 2007/6, p. 50 
 
corporate governance Sritis Bendra 
Lithuanian įmonės valdymas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
Apibrėžtis Įgaliojimų ir valdžios naudojimas įmonėje, 
siekant užtikrinti geresnę vadovybės, auditorių ir akcininkų 
pusiausvyrą. Apibrėžties šaltinis Eurovoc 4.1 
 
corporate income tax Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian įmonių pajamų mokestis Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
corporate income tax rate Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian įmonių pelno mokestis Termino šaltinis ECB 
MB 2007/9 
 
corporate profit expectations Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian įmonių pelno lūkesčiai Termino šaltinis ECB 
MB 2009 06 
 
corporate profitability Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian įmonių pelningumas Termino šaltinis ECB 2005 
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metų ataskaita, žodynėlis bendrovių pelnas Termino 
šaltinis ECB MB 2007/6, p. 49 
 
corporate savings Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian korporacijų santaupos Termino šaltinis ECB 
MA 2009 
 
corporate sector Sritis Bendra 
Lithuanian įmonių sektorius Termino šaltinis ECB MB 2010 
03 
 
corporation Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian bendrovė koncernas susivienijimas Termino 
šaltinis Kalbos praktikos patarimų informacinis biuletenis 
(IX) įmonė Termino šaltinis LR mokėjimų balansas 2005, p. 
71 korporacija Pastabos amer. terminas, reiškiantis akcinę 
bendrovę, kurios savininkai, skirtingai nei ūkinės bendrijos 
atveju, neatsako už jos skolas 
 
corporation tax Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian įmonių pelno mokestis Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
corporatism Sritis Bendra 
Lithuanian korporatyvizmas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
corrected for the estimated impact 
of portfolio shifts Sritis Pinigų politika 
Lithuanian pakoreguota dėl portfelių restruktūrizavimo 
poveikio įverčio Termino šaltinis ECB MB 2007/6, p. 20 
pakoreguota dėl portfelių restruktūrizavimo įvertinto 
poveikio Termino šaltinis ECB MB 2007/6, p. 24 
 
corrected measure Sritis Statistika 
Lithuanian koreguotas matas Termino šaltinis ECB MB 
2006/6, p. 17 
 
correction for exceptional events Sritis 
Bendra 
Lithuanian koregavimas dėl išskirtinių įvykių Termino 
šaltinis ECB MB 2010 03 
 
correction for reporting errors Sritis 
Statistika 
Lithuanian atskaitomybės klaidų taisymas 
 
corrections for the estimated impact 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian poveikio įverčio koregavimai Termino šaltinis 
ECB MB 2007/9, p. 19 
 
corrective measures Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian korekcinės priemonės Termino šaltinis IATE 
 
correlation coefficient Sritis Statistika 
Lithuanian koreliacijos koeficientas 
 
correlation table 
Lithuanian koreliacinė lentelė 
 
correspondent / corresponding 
bank Sritis Bankai ir finansai 

Lithuanian bankas korespondentas Termino šaltinis (--
>BBB)  
 
correspondent account Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian korespondentinė sąskaita Termino šaltinis (--
>Nr.172) , 29.4.3. 
 
correspondent banking Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian korespondentinė bankininkystė Termino 
šaltinis (-->Bendr. dok.)  Apibrėžtis susitarimas, pagal kurį 
viena (-->kredito įstaiga) teikia mokėjimo ir kitas paslaugas 
kitai kredito įstaigai. Mokėjimai per korespondentus dažnai 
atliekami per savitarpio atsiskaitymo sąskaitas (nostro ir 
loro sąskaitas), kurios gali turėti nuolatines kredito linijas. 
Korespondentinės bankininkystės paslaugos daugiausiai 
būna tarptautinės, tačiau žinoma atvejų, kai jos 
organizuojamos ir vidaus rinkoje. Loro sąskaita - tai 
sąvoka, kurią korespondentas taiko užsienio kredito 
įstaigos vardu atidarytai sąskaitai apibūdinti; užsienio 
kredito įstaiga savo ruožtu šią sąskaitą vadintų savo nostro 
sąskaita Apibrėžties šaltinis (-->Bendr. dok.)  
 
correspondent central banking 
model 
CCBM Sritis Bankai ir finansai Institucijos ECB 
Lithuanian korespondentinės centrinės bankininkystės 
modelis Termino šaltinis Bendrieji Eurosistemos pinigų 
politikos priemonių ir procedūrų dokumentai. 2004 m. 
vasario mėn.  Apibrėžtis Europos centrinių bankų sistemos 
nustatytas mechanizmas siekiant sudaryti galimybę (--
>kitoms sandorių šalims ) naudoti (-->užtikrinamąjį turtą ) 
tarptautiniu mastu. Taikant KCBM nacionaliniai centriniai 
bankai veikia kaip vieni kitų investicijų saugotojai. Tai 
reiškia, kad kiekvienas nacionalinis centrinis bankas, 
administruodamas vertybinius popierius, atidaro vertybinių 
popierių sąskaitą kiekvienam kitam nacionaliniam 
centriniam bankui (ir ECB) Apibrėžties šaltinis (-->Bendr. 
dok.)  KCBM 
 
corridor Sritis Apskaita 
Lithuanian vertės intervalas Termino šaltinis ECB metinės 
finansinės ataskaitos 2008 
 
corridor set by the interest rates on 
the marginal lending and deposit 
facilities Sritis Pinigų politika 
Lithuanian palūkanų normų, naudojantis ribinio 
skolinimosi ir indėlių galimybėmis, intervalas 
 
corrigendum 
Lithuanian klaidų atitaisymas 
 
cost analysis Sritis Apskaita 
Lithuanian sąnaudų analizė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
cost and availability of finance Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian finansavimo kaina ir prieinamumas Termino 
šaltinis ECB MB 2010 03 
 
cost inflation 
cost-push inflation Sritis Statistika 
Lithuanian sąnaudų sukelta infliacija Termino šaltinis 
LRTB; Lietuvos banko Ekonomikos departamentas  
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Apibrėžtis Infliacija, lemiama sąnaudų (pvz., darbo 
užmokesčio, importo kainų, mokesčių) didėjimo. Apibrėžties 
šaltinis LRTB; Lietuvos banko Ekonomikos departamentas 
 
cost less depreciation Sritis Apskaita 
Lithuanian įsigijimo kaina minus nusidėvėjimas Termino 
šaltinis 2006 m. lapkričio 10 d. Europos centrinio banko 
gairės dėl Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir 
finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB) 
 
cost method Sritis Apskaita Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian savikainos metodas Termino šaltinis LRTB 
 
cost of an acquisition Sritis Apskaita 
Lithuanian įsigijimo vertė 
 
cost of an asset acquired in 
exchange or part exchange for 
dissimilar Sritis Apskaita 
Lithuanian turto, išmainyto arba iš dalies išmainyto į 
nepanašų turtą, savikaina 
 
cost of an asset acquired in 
exchange or part exchange for 
similar asset Sritis Apskaita 
Lithuanian turto, išmainyto arba iš dalies išmainyto į 
panašų turtą, savikaina 
 
cost of bank lending Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian bankų skolinimo išlaidos Termino šaltinis ECB 
MA 2009 
 
cost of borrowing Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian paskolos kaina Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
cost of capital Sritis Apskaita 
Lithuanian kapitalo sąnaudos Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
cost of conversion Sritis Apskaita 
Lithuanian perdirbimo savikaina 
 
cost of credit Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kredito kaina Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
cost of debt financing Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian finansavimo skolintomis lėšomis kaina 
 
cost of equity Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian akcijų sąnaudos Termino šaltinis ECB MB 
2008/6 
 
cost of external financing of non-
financial corporations Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian nefinansinių korporacijų finansavimo 
skolintomis lėšomis kaina 
 
cost of funds Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian lėšų kaina Termino šaltinis ECB MB 2008/9 
 

cost of inventories Sritis Apskaita 
Lithuanian atsargų savikaina 
 
cost of living Sritis Bendra 
Lithuanian pragyvenimo išlaidos Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
cost of market-based debt financing 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian finansavimo rinkoje skolintomis lėšomis 
kaina Termino šaltinis ECB MB 2010 03 
 
cost of market-based sources of 
finance Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian finansavimo rinkoje skolintomis lėšomis 
kaina Termino šaltinis ECB MB 2008/6 
 
cost of purchase 
historical cost Sritis Apskaita 
Lithuanian įsigijimo savikaina Termino šaltinis TAS 
Apibrėžtis Turtas užregistruojamas sumokėta pinigų suma 
arba įsigijimo metu sumokėto atlygio tikrąja verte. 
 
cost of real market-based debt 
financing Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian realiosios finansavimo rinkoje skolintomis 
lėšomis sąnaudos Termino šaltinis ECB MB 2008/9 
 
cost of trade financing Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian prekybos finansavimo kaina Termino šaltinis 
ECB MB 2009 03 
 
cost of wholesale funding Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian didmeninio finansavimo sąnaudos Termino 
šaltinis ECB MB 2008/6 
 
cost plus contract Sritis Apskaita 
Lithuanian išlaidos plius sutartis 
 
cost plus method Sritis Apskaita 
Lithuanian išlaidos plius metodas 
 
cost pressures 
See: pressures  Sritis Bendra 
Lithuanian kainų spaudimas Termino šaltinis ECB MB, 
2005/6 
 
cost price Sritis Apskaita 
Lithuanian savikaina Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
cost recovery Sritis Bendra 
Lithuanian išlaidų susigrąžinimas Termino šaltinis ECB 
 
cost subject to impairment Sritis Apskaita 
Lithuanian vertė atsižvelgiant į jos sumažėjimą Termino 
šaltinis 2009 m. liepos 17 d. EUROPOS CENTRINIO 
BANKO GAIRĖS, iš dalies keičiančios Gaires 
ECB/2006/16 dėl Europos centrinių bankų sistemos 
apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo 
(ECB/2009/18) (2009/595/EB); 2006 m. lapkričio 10 d. 
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Europos centrinio banko gairės dėl Europos centrinių 
bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės 
teisinio pagrindo (ECB/2006/16) (2006/887/EB) 
 
cost, insurance and freight at the 
importer’s border 
See: .i.f.  Sritis Bendra 
Lithuanian c.i.f. Termino šaltinis ECB MB 2008/6 kaina, 
draudimas ir frachtas 
 
Costa Rican Colon 
CRC Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Kosta Rikos kolonas 
 
cost-benefit analysis Sritis Apskaita 
Lithuanian sąnaudų ir naudos analizė Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
cost-effectiveness analysis Sritis Apskaita 
Lithuanian sąnaudų efektyvumo analizė Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
costing Sritis Apskaita 
Lithuanian savikainos apskaičiavimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
cost-push inflation 
See: inflation  Sritis Statistika 
Lithuanian sąnaudų sukelta infliacija Termino šaltinis 
LRTB; Lietuvos banko Ekonomikos departamentas  
Apibrėžtis Infliacija, lemiama sąnaudų (pvz., darbo 
užmokesčio, importo kainų, mokesčių) didėjimo. Apibrėžties 
šaltinis LRTB; Lietuvos banko Ekonomikos departamentas 
 
costs Sritis Apskaita 
Lithuanian sąnaudos Termino šaltinis ECB; (-->Apskaitos 
įst.)  Apibrėžtis ūkio subjekto ekonominės naudos 
sumažėjimas dėl turto sunaudojimo, turto pardavimo, turto 
netekimo, turto vertės sumažėjimo bei į(-->sipareigojimų)  
prisiėmimo per ataskaitinį laikotarpį, kai dėl to sumažėja (--
>nuosavas kapitalas) , išskyrus tiesioginį jo mažinimą 
Apibrėžties šaltinis Apskaitos įst. Žr. (-->pajamos)  išlaidos 
Termino šaltinis (-->Mokėjimų įstatymas)  
 
costs of disposal Sritis Apskaita 
Lithuanian perleidimo išlaidos 
 
co-supervision Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian bendras stebėjimas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
Cote d'Ivoire 
CI Sritis Bendra 
Lithuanian Dramblio Kaulo Kranto Respublika 
Jamusukras 
 
Council Directive ... amending 
Directive … Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Tarybos direktyva ..., iš dalies keičianti 
Direktyvą… Termino šaltinis Vertimų centro vadovas 
 
Council Directive ... replacing 
Directive Sritis Teisė ir institucijos 

Lithuanian Tarybos direktyva ..., pakeičianti Direktyvą… 
Termino šaltinis Vertimų centro vadovas 
 
Council Directive 93/6/EEC of 15 
March 1993 on the capital adequacy 
of investment firms and credit 
institutions 
Lithuanian 1993 m. kovo 15 d. Tarybos direktyva 
93/6/EEB dėl investicinių firmų ir kredito įstaigų 
kapitalo pakankamumo Termino šaltinis OL L 141, 1993 
06 11, p. 1-26 KĮKP 
 
Council for Mutual Economic 
Assistance 
CMEA Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Ekonominės savitarpio pagalbos taryba 
Termino šaltinis Eurovoc 4.1 ESPT Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
council housing Sritis Bendra 
Lithuanian komunalinis būstas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
Council of Europe Sritis Teisė ir institucijos 
Institucijos European 
Lithuanian Europos Taryba Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
Council of Europe countries Sritis Bendra 
Lithuanian Europos Tarybos šalys Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
Council of European Municipalities 
and Regions Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Europos municipalitetų ir regionų taryba 
Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
Council of Ministers Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Ministrų Taryba Termino šaltinis Konstitucija 
Europai, IV antraštinė dalis,I skyrius, 23 str.  
 
Council of the European Union Sritis 
Teisė ir institucijos 
Lithuanian Europos Sąjungos Taryba Termino šaltinis 
Vertimų centro vadovas Pastabos tai - oficialus 
pavadinimas 
 
Council of the European Union Sritis 
Teisė ir institucijos 
Lithuanian ES Taryba Termino šaltinis Konvergencija 2006 
Apibrėžtis Europos Sąjungos institucija, sudaryta iš 
valstybių narių vyriausybių atstovų, paprastai iš ministrų, 
atsakingų už svarstomus klausimus. ES Tarybos 
susitikimas, kuriame dalyvauja ekonomikos ir finansų 
ministrai, dažnai vadinamas Ecofino taryba. Be to, priimant 
ypatingos svarbos sprendimus, šaukiama valstybių ar 
vyriausybių vadovų sudėties ES Taryba. Jos nereikėtų 
painioti su Europos Vadovų Taryba. Apibrėžties šaltinis 
Konvergencija 2006 Europos Sąjungos Taryba 
 
Council of the European Union 
See: Council  Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian ES Taryba Termino šaltinis Konvergencija 2006 
Apibrėžtis Europos Sąjungos institucija, sudaryta iš 
valstybių narių vyriausybių atstovų, paprastai iš ministrų, 
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atsakingų už svarstomus klausimus. ES Tarybos 
susitikimas, kuriame dalyvauja ekonomikos ir finansų 
ministrai, dažnai vadinamas Ecofino taryba. Be to, priimant 
ypatingos svarbos sprendimus, šaukiama valstybių ar 
vyriausybių vadovų sudėties ES Taryba. Jos nereikėtų 
painioti su Europos Vadovų Taryba. Apibrėžties šaltinis 
Konvergencija 2006 Europos Sąjungos Taryba 
 
Council Regulation (EC) No. 
1338/2001 of 28 June 2001 laying 
down measures necessary for the 
protection of the euro against 
counterfeiting Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian 2001 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentas 
(EB) 1338/2001, nustatantis priemones, būtinas euro 
apsaugai nuo padirbinėjimo 
 
Council Regulation (EC) No. 
1339/2001 of 28 June 2001 
extending the effects of Regulation 
(EC) No. 1338/2001 of 28 June 2001 
laying down measures necessary 
for the protection of the euro 
against counterfeiting to those 
Member States which Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian 2001 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentas 
(EB) 1339/2001, išplečiantis Reglamento (EB) Nr. 
1338/2001, nustatančio priemones, būtinas euro 
apsaugai nuo klastojimo, veikimą toms valstybėms, 
kurios nėra priėmusios euro kaip savo bendros valiu 
 
Council Regulation (EC) No. 3603/93 
of 13 December 1993 specifying 
definitions for the application of the 
prohibitions referred to in Articles 
104 and 104b (1) of the Treaty Sritis 
Teisė ir institucijos 
Lithuanian 1993 m. gruodžio 13 d. Tarybos reglamentas 
(EB) 3603/93, kuriame pateikti apibrėžimai, susiję su 
sutarties 104 ir 104b (1) straipsniuose numatytų 
uždraudimų taikymu 
 
Council Regulation (EC) No. 3604/93 
of 13 December 1993 specifying 
definitions for the application of the 
prohibition of privileged access 
referred to in Article 104a of the 
Treaty Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian 1993 m. gruodžio 13 d. Tarybos reglamentas 
(EB) 3604/93, kuriame pateikiami apibrėžimai, susiję su 
sutarties 104a straipsnyje numatytos privilegijuotos 
teisės naudotis finansinių institucijų teikiama parama, 
uždraudimo taikymu 
 
counterbalancing capacity Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian likvidumo atsvaros pajėgumas Termino šaltinis 
LRTB; 2010 m. gegužės 25 d. LIETUVOS BANKO 
VALDYBOS NUTARIMAS Nr. 03-58 „DĖL LIETUVOS 
BANKO VALDYBOS 2004 M. SAUSIO 29 D. NUTARIMO 
NR. 1 „DĖL LIKVIDUMO NORMATYVO SKAIČIAVIMO 

TAISYKLIŲ“ PAKEITIMO“ Apibrėžtis Likvidžiojo turto 
perteklius, palyginti su apskaičiuotu likvidžiojo turto 
poreikiu, kuriuo bankas gali naudotis ir įprastomis, ir 
nepalankiomis sąlygomis trumpuoju, vidutiniu ir ilguoju 
laikotarpiu.  Apibrėžties šaltinis LRTB; 2010 m. gegužės 25 
d. LIETUVOS BANKO VALDYBOS NUTARIMAS Nr. 03-58 
„DĖL LIETUVOS BANKO VALDYBOS 2004 M. SAUSIO 
29 D. NUTARIMO NR. 1 „DĖL LIKVIDUMO NORMATYVO 
SKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ“ PAKEITIMO“ 
 
counter-cyclical policy measures Sritis 
Pinigų politika 
Lithuanian anticiklinės politikos priemonės Termino 
šaltinis ECB MB 2009 06 
 
counterfeit Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian klastotė 
 
Counterfeit Analysis Centre 
CAC Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Padirbtų pinigų tyrimo centras 
 
counterfeit coins Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian padirbtos monetos 
 
counterfeit deterrence Sritis Banknotai ir 
monetos 
Lithuanian padirbinėjimo prevencija Termino šaltinis 2005 
ECB metų ataskaita, p. 99 
 
Counterfeit Monitoring System 
CMS Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Padirbtų pinigų stebėjimo sistema PPSS 
Termino šaltinis 2001 m. lapkričio 8 d. Europos centrinio 
banko sprendimas (ECB/2001/11) dėl tam tikrų sąlygų, 
susijusių su prieiga prie Padirbtų pinigų stebėjimo sistemos 
(PPSS) 
 
counterfeit notes Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian padirbti banknotai 
 
Counterfeit Working Group 
CWG Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Padirbtų pinigų darbo grupė 
 
counterfeiting Sritis Bendra 
Lithuanian klastojimas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
counterpart Sritis Statistika 
Lithuanian priešinys Termino šaltinis ECB 
 
counterpart entries Sritis Apskaita 
Lithuanian priešpriešiniai įrašai Termino šaltinis LB 
Statistikos dep. žodynėlis 
 
counterpart funds Sritis Teisė ir institucijos 
Institucijos LB 
Lithuanian užsienio paramos fondų lėšos Termino šaltinis 
LB mėnesinis biuletenis, 2004/5 
 
counterpart of Sritis Apskaita 
Lithuanian priešpriešinis atitikmuo Termino šaltinis LB 
Statistikos dep. žodynėlis 
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counterpart of monetary liabilities 
Sritis Statistika 
Lithuanian piniginių įsipareigojimų priešinys Termino 
šaltinis LB MB 2006/2, p. 27 
 
counterpart of special drawing 
rights allocated by the IMF Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių 
atitikmuo Termino šaltinis 2006 m. lapkričio 10 d. Europos 
centrinio banko gairės dėl Europos centrinių bankų 
sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio 
pagrindo (ECB/2006/16) (2006/887/EB) Apibrėžtis SST 
straipsnis, rodantis, kiek atitinkamai 
šaliai ir (ar) NCB iš pradžių buvoSST. Apibrėžties šaltinis 
2006 m. lapkričio 10 d. Europos centrinio banko gairės dėl 
Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB) 
 
counterpart sector Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian priešinės sandorio šalies sektorius Termino 
šaltinis ECB MB 2008/12 
 
counterparty Sritis Pinigų politika Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian kita sandorio šalis Termino šaltinis (-->Bendr. 
dok.)  Apibrėžtis kita finansinio sandorio (pvz., bet kurio 
sandorio su centriniu banku) šalis priešinga šalis Termino 
šaltinis 2008 m. gruodžio 19 d. Europos centrinio banko 
reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų 
sektoriaus balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
counterparty credit risk Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian sandorio šalies kredito rizika Termino šaltinis 
Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 
„Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų 
nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) Apibrėžtis Tikimybė, 
kad sandorio šalis ateityje nesugebės įvykdyti sutartyje 
numatytų įsipareigojimų, ir bankas dėl to patirs nuostolių. 
Dažniausiai tokia rizika atsiranda, kai sandorio sudarymo 
data skiriasi nuo sandorio operacijos datos. Sandorio 
šalies kredito rizika taip pat apima atsiskaitymo esant 
atidėtajam mokėjimui riziką ir neįvykdytų operacijų riziką. 
Apibrėžties šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 
nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo 
bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
 
counterparty of transactions Sritis 
Statistika 
Lithuanian sandorių dalyviai Termino šaltinis LB MB 
2006/2, p. 97 
 
counterparty risk Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian sandorio šalies rizika Termino šaltinis Lietuvos 
Respublikos vertybinių popierių komisijos 2004 m. lapkričio 
5 d. nutarimas Nr. 20 Apibrėžtis Tikimybė patirti nuostolių 
dėl sandorio šalies nesugebėjimo įvykdyti finansinių 
įsipareigojimų, prisiimtų sudarant sandorį. Apibrėžties 
šaltinis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos 
2004 m. lapkričio 5 d. nutarimas Nr. 20 
 
Counterparty Risk Management 
Policy Group 

See:   Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Sandorio šalies rizikos valdymo politikos 
grupė 
 
counterparty weighting Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian sandorio šalies rizikos koeficientas 
 
countertrade Sritis Bendra 
Lithuanian priešpriešinė prekyba Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
countervailing charge 
levy Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian išlyginamasis mokestis Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
country in transition Sritis Bendra 
Lithuanian pereinamąjį laikotarpį išgyvenanti šalis 
Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
country of consignment Sritis Bendra 
Lithuanian šalis eksportininkė Termino šaltinis Gimtoji 
kalba.2004.Nr.4.P.13. 
 
country of destination Sritis Bendra 
Lithuanian šalis adresatė Termino šaltinis Gimtoji 
kalba.2004.Nr.4.P.13. 
 
county Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian apskritis Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
coupon Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian atkarpa atkarpos palūkanos Termino šaltinis (--
>Nr.172) , 56. 
 
coupon bond Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian obligacija su atkarpa Termino šaltinis VVPB int. 
žod., 2005 Apibrėžtis obligacija su pridėtomis palūkanų 
atkarpomis. Atkarpos nukerpamos suėjus terminui ir 
pateikiamos palūkanoms mokėti 
 
coupon effects Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian vertybinio popieriaus atkarpos efektas 
Termino šaltinis ECB MB 2008/6 
 
coupon rate Institucijos LB 
Lithuanian atkarpos dydis Termino šaltinis Mėnesinis 
biuletenis, 2004/1 
 
court composition Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian teismo nustatytas dalinis skolos grąžinimas 
Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
Court of Auditors Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Europos Bendrijų Audito Rūmai Pastabos 
oficialus pavadinimas Europos Audito Rūmai Pastabos 
įprastinis pavadinimas 
 
court of bankruptcy Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian bankroto teismas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
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Court of First Instance of the 
European Communities 
CFI Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Europos Bendrijų pirmosios instancijos 
teismas Termino šaltinis ECB metinės finansinės 
ataskaitos 2008 
 
courts and tribunals Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian teismai 
 
covariance Sritis Statistika 
Lithuanian kovariacija 
 
cover Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian indėlių draudimas 
 
coverage of the loss Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian nuostolio padengimas Termino šaltinis 1994 m. 
gruodžio 1 d. Lietuvos Respublikos Lietuvos banko 
įstatymas Nr. I-678 
 
covered bank bonds Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian padengtos bankų obligacijos Termino šaltinis 
S. Šiaudinis 
 
covered bond Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian padengta obligacija Apibrėžtis finansinių 
institucijų išleisti ir turtu, tokiu kaip hipotekiniai kreditai ir 
paskolos viešojo sektoriaus įmonėms, užtikrinti vertybiniai 
popieriai  Apibrėžties šaltinis rekomendacijos Termino šaltinis 
2009 m. sausio 20 d. EUROPOS CENTRINIO BANKO 
GAIRĖS, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2000/7 dėl 
Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir procedūrų 
(ECB/2009/1); LB Kapitalo pakankamumo skaičiavimo 
metodinės rekomendacijos, projektas, 2005; ECB MB 
2008/12 
 
covered bond issue Sritis Pinigų politika 
Lithuanian padengtų obligacijų emisija Termino šaltinis 
2009 m. liepos 2 d. EUROPOS CENTRINIO BANKO 
SPRENDIMAS dėl padengtų obligacijų pirkimo programos 
įgyvendinimo (ECB/2009/16) (2009/522/EB) 
 
covered bond purchase programme 
Sritis Pinigų politika 
Lithuanian padengtų obligacijų pirkimo programa 
Termino šaltinis 2009 m. liepos 2 d. EUROPOS 
CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS dėl padengtų 
obligacijų pirkimo programos įgyvendinimo (ECB/2009/16) 
(2009/522/EB) 
 
covered by directive Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian kuriems taikoma direktyva Termino šaltinis 
Vertimų centro vadovas 
 
covered warrant Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian padengta ilgalaikė pirkimo teisė Termino 
šaltinis (-->KĮKP)  Apibrėžtis finansinė priemonė, išleista ne 
pagrindinės priemonės emitento, bet kito subjekto, kuris 
suteikia jos turėtojui teisę pirkti paprastąsias akcijas arba 
obligacijas už nustatytą kainą arba teisę gauti pelną arba 
išvengti nuostolių atsižvelgiant į Direktyvos 93/22/EEB 
priedo B skirsnyje išvardytų finansinių priemonių indeksų 
svyravimus iki ilgalaikės pirkimo teisės galiojimo pabaigos 
Apibrėžties šaltinis KĮKP Žr. (-->ilgalaikė pirkimo teisė)  

padengtas varantas Termino šaltinis (-->IKP) , I priedas, 1 
p. 
 
CP 
See: paper  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian komercinis vekselis Apibrėžtis įkeistu turtu 
negarantuotas skolos vertybinis popierius, kurį bendrovė 
išleidžia savo trumpalaikiam lėšų poreikiui tenkinti Termino 
šaltinis ECB MB 2008/6 Apibrėžties šaltinis NVPB 
internetinis žodynėlis, 2004 
 
CPE 
See: per employee  Sritis Statistika 
Lithuanian atlygis vienam darbuotojui Termino šaltinis 
ECB MB, 2006/9, žodynėlis; ECB MB 2007/9; ECB MB 
2007/12; 2008/3 Apibrėžtis Atlygis - tai bendras atlyginimas 
pinigais ar natūra, kurį darbdavys moka darbuotojams. 
Atlygis apima bruto darbo užmokestį, taip pat premijas, 
apmokėjimą už viršvalandžius ir darbdavio socialinės 
apsaugos įnašus. Atlygis vienam darbuotojui - tai visa 
atlygio suma, padalyta iš bendro darbuotojų skaičiaus. 
Apibrėžties šaltinis ECB MB, 2006/9, žodynėlis AVD Termino 
šaltinis ECB MB 2007/12 
 
CPI 
See: Price Index  Sritis Statistika 
Lithuanian vartotojų kainų indeksas Termino šaltinis ECB 
VKI 
 
CPI-deflated Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian skaičiuojamas taikant VKI Termino šaltinis ECB 
MB 2009 03 
 
CQS 
See: Quality Step  Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian kredito kokybės žingsnis Termino šaltinis (--
>KVP) ; Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas 
Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų 
nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) Apibrėžtis ECAI 
taikomų kredito rizikos vertinimų (reitingų) skalės intervalai, 
parodantys skirtingą kredito rizikos lygį (1 priedas). 
Apibrėžties šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 
nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo 
bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
 
CR 
See: Republic of Costa Rica  Sritis Bendra 
Lithuanian Kosta Rikos Respublika San Chosė 
 
crawling peg Sritis Pinigų politika 
Lithuanian fiksuotas laipsniškai nuvertinamas kursas 
 
CRC 
See: Rican Colon  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Kosta Rikos kolonas 
 
CRD 
See: Requirements Directive  Sritis Pinigų politika 
Lithuanian kapitalo reikalavimų direktyva KRD Termino 
šaltinis Bendr. dok. 2008 11 
 
credible evaluation Sritis Apskaita 
Lithuanian patikimas įvertinimas Termino šaltinis LRTB 
Pastabos aprobuota VLKK 
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credit Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kreditas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 Apibrėžtis 
Kreditavimo sutartimi bankas ar kita kredito įstaiga 
(kreditorius) įsipareigoja suteikti kredito gavėjui sutartyje 
nustatyto dydžio ir nustatytomis sąlygomis pinigines lėšas 
(kreditą), o kredito gavėjas įsipareigoja gautą sumą grąžinti 
kreditoriui ir mokėti palūkanas. 
. Kreditavimo santykiams šio skyriaus pirmojo skirsnio 
normos taikomos tiek, kiek tai neprieštarauja kreditavimo 
sutarties esmei ir šio skirsnio nustatytoms taisyklėms. 
Apibrėžties šaltinis CK 6.881 straipsnis. Kreditavimo 
sutarties samprata įskaityti Pastabos veiksm. 
 
credit aggregates Sritis Bendra 
Lithuanian kreditų junginiai Termino šaltinis ECB MB 2008 
06, 2008 09, 2009 03 
 
credit agreement for consumers Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian vartojimo kredito sutartis Termino šaltinis 2008 
m. balandžio 23 d. Europosir Tarybos direktyva 
2008/48/EB dėl vartojimo kredito sutarčių ir panaikinanti 
Tarybos direktyvą 
/102/EEB 
 
credit and financial institutions Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian kredito ir finansų įstaigos Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
credit and real income growth Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian skolintų ir realiųjų pajamų didėjimas Termino 
šaltinis ECB MB 2008/6 
 
credit assessment Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian kredito rizikos vertinimas Termino šaltinis (--
>KVP) , 80.1 str. Kontekstas Kredito kokybę galima 
nustatyti, remiantis išorinės kredito rizikos vertinimo 
institucijų (ECAI) suteiktais kredito rizikos vertinimais, 
vadovaujantis 81–83 straipsnių nuostatomis arba eksporto 
kredito agentūrų suteiktais kredito rizikos vertinimais, kaip 
nurodyta VI priedo 1 dalyje. Konteksto šaltinis KVP, 80.1. 
str. 
 
credit assessment at issuance Sritis 
Bankų priežiūra 
Lithuanian kredito vertinimas emisijos metu Termino 
šaltinis 2010 m. kovo 4 d. EUROPOS CENTRINIO BANKO 
GAIRĖS, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2000/7 dėl 
Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir procedūrų 
(ECB/2010/1) (2010/154/ES) 
 
credit assessment below ‘A-’ Sritis 
Pinigų politika 
Lithuanian kredito įvertinimas, žemesnis už „A-“ Termino 
šaltinis 2008 m. spalio 23 d. EUROPOS CENTRINIO 
BANKO REGLAMENTAS (EB) Nr. 1053/2008ėl taisyklių, 
susijusių su įkaito tinkamumu, laikinų pakeitimų 
(ECB/2008/11) 
 
 
credit assessment requirement Sritis 
Pinigų politika 
Lithuanian kredito įvertinimo reikalavimas Termino šaltinis 
2008 m. spalio 23 d. EUROPOS CENTRINIO BANKO 
REGLAMENTAS (EB) Nr. 1053/2008ėl taisyklių, susijusių 

su įkaito tinkamumu, laikinų pakeitimų (ECB/2008/11) 
 
 
credit balance Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kredito likutis Termino šaltinis 2009 m. kovo 31 
d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 290/2009 
 
credit card Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kredito kortelė Apibrėžtis Banko identifikacijos 
kortelė, leidžianti teisėtam jos savininkui atsiskaityti už 
prekes ir patarnavimus negrynaisiais pinigais, t. y. pirkti 
kreditan. Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
credit card credit Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kreditinės kortelės kreditas Termino šaltinis 
2009 m. kovo 31 d. Europos centrinio banko reglamentas 
(EB) Nr. 290/2009 
 
credit card debt Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kreditinės kortelės skola Termino šaltinis 2009 
m. kovo 31 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) 
Nr. 290/2009 
 
credit claim agreement Sritis Pinigų politika 
Lithuanian kredito reikalavimo sutartis Termino šaltinis 
2008 m. spalio 23 d. EUROPOS CENTRINIO BANKO 
REGLAMENTAS (EB) Nr. 1053/2008ėl taisyklių, susijusių 
su įkaito tinkamumu, laikinų pakeitimų (ECB/2008/11) 
 
 
credit claims Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian kredito reikalavimai Termino šaltinis S. 
Šiaudinis 
 
credit companies Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kredito bendrovės 
 
credit conditions Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kreditavimo sąlygos Termino šaltinis ECB MB 
2008/12 
 
credit control 
credit management Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian paskolos kontrolė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
credit cooperative Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kredito kooperatyvas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
credit cycle Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kreditų ciklas Termino šaltinis ECB MB 2007/6, 
p. 54 
 
credit data Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kredito duomenys Termino šaltinis ECB MB 
2008/12 
 
credit default swap 
CDS Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kredito įsipareigojimų neįvykdymo 
apsikeitimo sandoris Termino šaltinis (-->IKP) , I priedas  
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credit derivative Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian kredito išvestinė finansinė priemonė Termino 
šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 
138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų 
nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) Apibrėžtis Finansinė 
priemonė, naudojama pagrindinės (angl. underlying) 
pozicijos kredito rizikai apdrausti, kai ši rizika perduodama 
trečiajai šaliai, bet nuosavybės teisės į pagrindinę poziciją 
neperleidžiamos. Apibrėžties šaltinis Lietuvos banko 
valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo 
pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, 
Nr. 142-5442) išvestinė kredito priemonė Apibrėžtis 
Finansinė priemonė, kurią taikant kreditoatskiriama nuo 
pagrindinio finansinio sandorio, o tai leidžia kredito riziką 
įvertinti ir atskirai. Apibrėžties šaltinis ECB 2007 metų 
ataskaita Termino šaltinis 2009 m. sausio 20 d. EUROPOS 
CENTRINIO BANKO GAIRĖS, iš dalies keičiančios Gaires 
ECB/2000/7 dėl Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir 
procedūrų (ECB/2009/1); ECB 2007 metų ataskaita 
 
credit derivatives market Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian išvestinių kredito priemonių rinka 
 
credit developments Sritis Statistika Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian kredito pokyčiai Termino šaltinis ECB MB 
2006/6, p. 6 kreditų raida Termino šaltinis ECB MB 2006/6, 
p. 17 
 
credit enhancement Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian kredito vertės padidinimas Termino šaltinis (--
>KVP)  Apibrėžtis Sutartinė nuostata, kuria pakeitimo 
vertybiniais popieriais pozicijos kredito kokybė yra 
pagerinama, palyginti su tuo, kokia ji būtų, jei kredito 
vertės padidinimas nebūtų atliktas, įskaitant padidinimą, 
kurį suteikia mažesnio prioriteto pakeitimo vertybiniais 
popieriais segmentai ir kitos kredito užtikrinimo rūšys. 
Apibrėžties šaltinis KVP kredito vertės didinimas Termino 
šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 
138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų 
nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) Apibrėžtis Sutartinė 
nuostata pagerinti pakeitimo vertybiniais popieriais 
pozicijos kredito kokybę, įskaitant padidinimą, kurį suteikia 
mažesnio prioriteto pakeitimo vertybiniais popieriais 
segmentai ir kitos kredito užtikrinimo rūšys. Apibrėžties 
šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 
138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų 
nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
 
credit entry Sritis Apskaita 
Lithuanian įrašas į sąskaitos kreditą Termino šaltinis 
Anglų-lietuvių apskaitos terminų žodynėlis, 1998, VU 
leidykla kredito įrašas Termino šaltinis (-->SSMSVM)  
 
credit event Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kredito įvykis Termino šaltinis ECB MB 2009 03 
 
credit exposure 
See: risk  Sritis Bankai ir finansai Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian kredito rizika Termino šaltinis (-->LITAS)  
Apibrėžtis tikimybė, kad sistemos dalyvis nei nustatytu 
laiku, nei vėliau negalės sistemoje visiškai įvykdyti savo 
finansinių įsipareigojimų Apibrėžties šaltinis LITAS kredito 
rizika Termino šaltinis ECB Apibrėžtis Rizika, kad kita 
sandorio šalis neatsiskaitys už visą įsipareigojimų sumą 
suėjus atsiskaitymo terminui arba kada nors vėliau. Kredito 
riziką sudaro išlaidų kompensavimo rizika, pagrindinė 
rizika, taip pat rizika dėl to, kad bankas negali atsiskaityti. 
Apibrėžties šaltinis ECB 2004 metų ataskaita, Žodynėlis 
kredito rizika Termino šaltinis Lietuvos banko valdybos 

2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo 
skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
Apibrėžtis Tikimybė, kad sandorio šalis nesugebės 
atsiskaityti sutartyje nustatyta tvarka. Apibrėžties šaltinis 
Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 
„Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų 
nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) Pastabos (--
>finansinės rizikos) rūšis 
 
credit exposures Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian kredito rizika Termino šaltinis (-->SSMSVM)  
Kontekstas Ar sistemoje gali pasireikšti kredito rizika? 
Konteksto šaltinis SSMSVM 
 
credit facility 
See: line  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kredito linija Termino šaltinis LB valdybos 2005 
m. kovo 10 d. nutarimas Nr. 32, I sk. 
 
credit facility Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kredito galimybė Termino šaltinis Gairės 
ECB/2005/1 kreditavimo paslauga Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
credit for consumption 
See: credit  Sritis Statistika 
Lithuanian vartojimo paskola Termino šaltinis Eurovoc 4.1; 
LB MB 2006/2, p. 38; 2006 m. rugpjūčio 1 d. KOMISIJOS 
DIREKTYVA 2006/70/EB, nustatanti Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvos 2005/60/EB įgyvendinimo 
priemones,su „politikoje dalyvaujančių asmenų“ 
apibrėžimu, ir supaprastinto deramo klientųprocedūroms 
taikomus techninius kriterijus bei išimtis, suteikiamas dėl 
to, kadveikla verčiamasi retai arba labai ribotai Pastabos 
Daug geriau tiktų subūdvardėjęs neveikiamasis dalyvis 
'vartojamoji', nes įvardytų tam tikrą būdingą paskolos rūšį, 
paskirtį (plg. keičiamoji, padengtoji... paskola). 
Daiktavardžio kilmininkas 'vartojimo' nelabai tinka, nes 
rodytų tam tikrą priklausymą, pvz.: banko, hipotekos 
paskola. Pupkis A. - Gimtoji kalba.2000.Nr.2.P.18-19 
Apibrėžtis Trumpalaikė paskola, kuri suteikiama vartotojui 
prekėms pirkti. Paprastai vartotojo kreditas suteikiamas 
tokiomis formomis: mažmeninės prekybos vietoje pildoma 
kreditine sąskaita, asmenine banko ar finansinės 
kompanijos paskola ir kreditinėmis kortelėmis. Apibrėžties 
šaltinis Eurovoc 4.1 vartojimo kreditas Termino šaltinis 
Civilinis kodeksas 2007-09-01; LB valdybos 2005 m. kovo 
10 d. nutarimas Nr. 32, I sk.; 2009 m. kovo 31 d. Europos 
centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 290/2009 
 
credit growth Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kredito augimas Termino šaltinis ECB MB 2010 
03 
 
credit guarantee Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian paskolos garantija Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
Apibrėžtis Susitarimas, apsaugantis kreditorių, jei 
skolininkas negrąžintų paskolos. Apibrėžties šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
credit history Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kredito istorija Apibrėžtis tai įrašai, rodantys, 
kaip asmenys moka sąskaitas ir grąžina skolas 
 
credit income Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian skolintos pajamos Termino šaltinis ECB MB 
2008/6 
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credit institution 
CI Sritis Teisė ir institucijos Institucijos ECB 
Lithuanian kredito įstaiga Termino šaltinis ECB mėnesinis 
biuletenis, 2004/6; Lietuvos banko įstatymas Nr. I-678; LR 
finansų įstaigų įstatymas Nr. IX-1068, 2 str. Apibrėžtis Tai 
bankas, kitas juridinis asmuo ar užsienio valstybės kredito 
įstaigos padalinys, kuris turi Lietuvos banko išduotą 
licenciją teikti licencines finansines paslaugas. Apibrėžties 
šaltinis Lietuvos banko įstatymas Nr. I-678 KĮ 
 
credit institution subject to 
minimum reserve requirements Sritis 
Bankų priežiūra 
Lithuanian kredito įstaiga, kuriai taikomi privalomųjų 
atsargų reikalavimai 
 
Credit Institutions under Bankruptcy 
Division Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Bankrutuojančių kredito įstaigų skyrius 
 
credit instrument Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kreditinė priemonė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
credit insurance Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian paskolų draudimas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
credit leverage Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian maržinis svertas Apibrėžtis Reikalaujamos 
maržos ir suteikiamo kredito dydžio santykis. 
 
 
 
credit line 
credit facility Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kredito linija Termino šaltinis LB valdybos 2005 
m. kovo 10 d. nutarimas Nr. 32, I sk. 
 
credit linked to purchases Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian su pirkimu susijęs kreditas Termino šaltinis 
2007 m. vasario 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 
215/2007, įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos 
apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS) nuostatas 
dėl šalutinių tikslinių kintamųjų, susijusių su pernelyg 
dideliu įsiskolinimu ir finansine atskirtimi, sąrašo 
 
credit management 
See: control  Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian paskolos kontrolė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
credit market Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kredito rinka Termino šaltinis ECB MB 2007/9, 
p. 49 
 
credit money Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kreditiniai pinigai 
 
credit obligation Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian kreditinis įsipareigojimas Termino šaltinis (--
>KVP)  
 

credit operation Sritis Pinigų politika Institucijos 
ECB 
Lithuanian kredito operacija Termino šaltinis ECBS statuto 
18 str.; LR Lietuvos banko įstatymas Nr. I-678, 30 str. 
 
credit operations against eligible 
assets as collateral Sritis Pinigų politika 
Lithuanian kredito operacijos, užtikrintos tinkamo turto 
įkaitu Termino šaltinis S. Šiaudinis 
 
credit period Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kredito grąžinimo laikas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
credit policy Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian paskolų politika Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
credit portfolio 
See: portfolio  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian paskolų portfelis Termino šaltinis 2008 m. 
gruodžio 19 d. Europos centrinio banko gairės, iš dalies 
keičiančios Gaires ECB/2007/9 dėl pinigų, finansinių 
institucijų ir rinkų statistikos (naują redakciją) 
(ECB/2008/31) 
 
credit portfolio risk management Sritis 
Bankų priežiūra 
Lithuanian paskolų portfelio rizikos valdymas 
 
credit protection Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian kredito užtikrinimas Termino šaltinis (-->KVP)  
 
credit protection arrangement Sritis 
Bankų priežiūra 
Lithuanian susitarimas dėl kredito užtikrinimo Termino 
šaltinis (-->KVP)  
 
credit quality (minimum) threshhold 
Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian kredito kokybės (minimali) riba Termino 
šaltinis S. Šiaudinis 
 
credit quality assessment step Sritis 
Bankų priežiūra 
Lithuanian kredito kokybės vertinimo lygis 
 
Credit Quality Step 
CQS Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian kredito kokybės žingsnis Termino šaltinis (--
>KVP) ; Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas 
Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų 
nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) Apibrėžtis ECAI 
taikomų kredito rizikos vertinimų (reitingų) skalės intervalai, 
parodantys skirtingą kredito rizikos lygį (1 priedas). 
Apibrėžties šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 
nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo 
bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
 
credit quality threshold Sritis Pinigų politika 
Lithuanian kredito kokybės minimali riba Termino šaltinis 
2010 m. kovo 4 d. EUROPOS CENTRINIO BANKO 
GAIRĖS, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2000/7 dėl 
Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir procedūrų 
(ECB/2010/1) (2010/154/ES); Pinigų politikos 
įgyvendinimas euro zonoje. 2006 rugsėjis, p. 43.  
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credit rating Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kredito įvertinimas Apibrėžtis potencialių 
skolininkų kredito grąžinimo galimybių nustatymas 
 
credit rating Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian kredito reitingas Termino šaltinis (-->SSMSVM)  
Apibrėžtis Viešai paskelbtas reitingas remiantis kredito 
įstaigos atlikta finansine analize apie tam tikros bendrovės 
finansinės veiklos istoriją, ypač apie jos pajėgumą vykdyti 
skolinius įsipareigojimus.  
 
credit rationing Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kredito normavimas Apibrėžtis turimų finansinių 
fondų paskirstymas tarp skolintojų, kai paskolų paklausa 
viršija pasiūlą esant tam tikrai palūkanų normai 
 
credit repayment Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kredito grąžinimas Termino šaltinis 2007 m. 
vasario 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 215/2007, 
įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas 
ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS) nuostatas dėl šalutinių 
tikslinių kintamųjų, susijusių su pernelyg dideliu 
įsiskolinimu ir finansine atskirtimi, sąrašo 
 
credit risk 
credit exposure Sritis Bankai ir finansai Sritis 
Bankų priežiūra 
Lithuanian kredito rizika Termino šaltinis (-->LITAS)  
Apibrėžtis tikimybė, kad sistemos dalyvis nei nustatytu 
laiku, nei vėliau negalės sistemoje visiškai įvykdyti savo 
finansinių įsipareigojimų Apibrėžties šaltinis LITAS kredito 
rizika Termino šaltinis ECB Apibrėžtis Rizika, kad kita 
sandorio šalis neatsiskaitys už visą įsipareigojimų sumą 
suėjus atsiskaitymo terminui arba kada nors vėliau. Kredito 
riziką sudaro išlaidų kompensavimo rizika, pagrindinė 
rizika, taip pat rizika dėl to, kad bankas negali atsiskaityti. 
Apibrėžties šaltinis ECB 2004 metų ataskaita, Žodynėlis 
kredito rizika Termino šaltinis Lietuvos banko valdybos 
2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo 
skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
Apibrėžtis Tikimybė, kad sandorio šalis nesugebės 
atsiskaityti sutartyje nustatyta tvarka. Apibrėžties šaltinis 
Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 
„Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų 
nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) Pastabos (--
>finansinės rizikos) rūšis 
 
credit risk control unit Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian kredito rizikos kontrolės padalinys Termino 
šaltinis Viktorija Stank. 
 
credit risk insurance Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kredito rizikos draudimas 
 
credit risk limit Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian kredito rizikos limitas 
 
credit risk limits Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian skolinomo riziką ribojantys normatyvai 
 
credit risk management Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian kredito rizikos valdymas 
 

credit risk management body Sritis 
Bankų priežiūra 
Lithuanian kredito rizikos valdytojas 
 
credit risk management 
subcommittee Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian kredito rizikos valdymo pakomitetis 
 
credit risk mitigation Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian kredito rizikos mažinimas Termino šaltinis (--
>KĮD)  Apibrėžtis (-->kredito įstaigos ) naudojama metodika 
(-->kredito rizikai) , susijusiai su kredito įstaigos tebeturimu 
(-->įsipareigojimu)  arba įsipareigojimais, sumažinti 
Apibrėžties šaltinis KĮD 
 
credit sale Sritis Bendra 
Lithuanian pardavimas į skolą Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
credit scores Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kredito balai Termino šaltinis ECB MB 2007/9, 
p. 37  
 
credit spread Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kreditų kainų skirtumas Termino šaltinis ECB 
MB 2008/9 
 
credit squeeze Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kredito varžymas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
credit standard Sritis Pinigų politika 
Lithuanian kredito standartas Termino šaltinis S. Šiaudinis 
 
credit standards for loans Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian reikalavimai paskolų gavėjams Termino šaltinis 
ECB MB 2008/9 
 
credit standards for residential 
mortgages Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kreditų gyvenamosios paskirties 
nekilnojamajam turtui įsigyti standartai Termino šaltinis 
ECB MB 2007/12 
 
credit support measures Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian kreditų paramos priemonės Termino šaltinis 
ECB MA 2009 
 
credit system Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kredito sistema Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
credit to euro area residents Sritis Bankai 
ir finansai 
Lithuanian kreditas euro zonos rezidentams Termino 
šaltinis ECB MA 2009 
 
credit to general government Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian kreditas valdžios sektoriui 
 
credit to private sector 
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See: to the private sector  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian paskolos privačiajam sektoriui 
 
credit transactions Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kredito sandoriai 
 
credit transfer Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian kredito pervedimas Termino šaltinis (--
>Mokėjimų įstatymas)  Apibrėžtis (-->mokėtojo ) inicijuotas 
(-->sandoris) , kai mokėtojo (-->kredito įstaigai)  pateiktas 
(-->mokėjimo nurodymas)  vykdomas mokėtojo lėšoms 
pervesti (-->gavėjui)  į jo sąskaitą kredito įstaigoje 
Apibrėžties šaltinis (-->Mokėjimų įstatymas) , 2 str. 
 
credit transfer order Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian kredito pervedimo nurodymas Termino šaltinis 
2007 m. spalio 18 d. LIETUVOS BANKO VALDYBOS 
NUTARIMAS Nr. 137 "DĖL SISTEMOS LITAS-PHA 
VEIKLOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" Apibrėžtis Lėšų 
mokėtojo nurodymas, sudarantis galimybę lėšų gavėjui 
disponuoti lėšomis, atlikus įrašą atsiskaitymų sąskaitoje.  
Apibrėžties šaltinis 2007 m. spalio 18 d. LIETUVOS BANKO 
VALDYBOS NUTARIMAS Nr. 137 "DĖL SISTEMOS 
LITAS-PHA VEIKLOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" 
 
credit union Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian saviskolos bendrija Termino šaltinis 2000 m. 
gegužės 18 d. Lietuvos Respublikos Centrinės kredito 
unijos įstatymas Nr. VIII-1682 (2008-06-05 aktuali 
redakcija) Apibrėžtis Bendrų interesų turinčių žmonių 
susivienijimas, pavyzdžiui, pagal darbo ar gyvenamąją 
vietą, kurio tikslas - iš santaupų sudaryti fondą, iš kurio 
kredito kooperatyvo nariai galėtų skolintis mokėdami 
mažesnes palūkanas, negu reikalauja bankai ir kiti 
komerciniai skolintojai (LDBE) (terminas 'kredito unija', 
kuris jau palitęs Lietuvoje, neteiktinas). Apibrėžties šaltinis 
Eurovoc 4.1 kredito unija Termino šaltinis Eurovoc 4.1; 
Kredito unijų įstatymas Nr. I-796, 2 str. 
 
credit valuation adjustment Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian kredito vertinimo koregavimas Termino šaltinis 
Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 
„Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų 
nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) Apibrėžtis Sandorių su 
konkrečia sandorio šalimi portfelio vertinimo koregavimas, 
kol pasiekiama vidutinė rinkos vertė. Šis koregavimas 
parodo kredito rizikos dėl bet kokio įpareigojančio 
susitarimo su sandorio šalimi neįvykdymo pozicijų rinkos 
vertę. Koregavimas gali parodyti su sandorio šalimi 
susijusios kredito rizikos pozicijų rinkos vertę arba bendrą 
su banku ir sandorio šalimi susijusios kredito rizikos 
pozicijų rinkos vertę. Apibrėžties šaltinis Lietuvos banko 
valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo 
pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, 
Nr. 142-5442) 
 
credit-linked notes Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian su kredito įvykiais susietos obligacijos 
Termino šaltinis S. Šiaudinis 
 
credits related to margin calls Sritis 
Apskaita 
Lithuanian kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo 
prievole Termino šaltinis 2009 m. liepos 17 d. EUROPOS 
CENTRINIO BANKO GAIRĖS, iš dalies keičiančios Gaires 
ECB/2006/16 dėl Europos centrinių bankų sistemos 
apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo 
(ECB/2009/18) (2009/595/EB); 2006 m. lapkričio 10 d. 
Europos centrinio banko gairės dėl Europos centrinių 

bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės 
teisinio pagrindo (ECB/2006/16) (2006/887/EB) 
 
credits related to margin calls Sritis 
Apskaita 
 
credits/deposits related to margin 
calls Sritis Pinigų politika 
Lithuanian kreditai (indėliai), susiję su įkaito vertės 
išlaikymo prievole Termino šaltinis S. Šiaudinis 
 
creeping inflation Sritis Statistika 
Lithuanian lėtoji infliacija 
 
criminal authorities Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian teisėsaugos institucijos 
 
criminal offence Sritis Teisė ir institucijos Sritis 
Mokėjimo sistemos 
Lithuanian nusikalstama veika Termino šaltinis Konstitucija 
Europai, neof. var. kriminalinis pažeidimas Termino 
šaltinis Gairės ECB/2005/1 
 
crisis arrangements Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian krizių valdymo priemonės 
 
crisis management Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian krizių valdymas Termino šaltinis 2009 m. kovo 5 
d. Europos centrinio banko nuomonė (CON/2009/17)  
(2009/C 93/03) 
 
 
critical functions Sritis Bendra 
Lithuanian būtiniausios funkcijos 
 
CRMPG 
Counterparty Risk Management 
Policy Group Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Sandorio šalies rizikos valdymo politikos 
grupė 
 
Croatian Kuna 
HRK Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Kroatijos kuna 
 
cross border implications Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian tarpvalstybinis pobūdis Termino šaltinis 
Konstitucija Europai, neoficialus variantas 
 
cross currency deals Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian užsienio valiutų tarpusavio keitimo 
operacijos 
 
cross voting Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian mišrusis balsavimas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 Apibrėžtis Rinkėjas sudaro savo sąrašą pasirinkdamas 
kandidatus iš kelių sąrašų. Apibrėžties šaltinis Eurovoc 4.1 
 
cross-border Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian tarpvalstybinis tarptautinis 
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cross-border consolidated 
supervision Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian tarpvalstybinė konsoliduota priežiūra Termino 
šaltinis (-->KVP)  
 
cross-border cooperation Sritis Bendra 
Lithuanian pasienio bendradarbiavimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
cross-border credit transfer Sritis 
Mokėjimo sistemos 
Lithuanian tarptautinis kredito pervedimas Termino 
šaltinis (-->Mokėjimų įstatymas)  Apibrėžtis (-->kredito 
pervedimas) , kai lėšos per tam tikroje valstybėje esančią 
(-->kredito įstaigą)  arba jos skyrių pervedamos (--
>gavėjui)  į kredito įstaigą arba jos skyrių kitoje valstybėje 
Apibrėžties šaltinis (-->Mokėjimų įstatymas) , 2 str. 
 
cross-border information Sritis Statistika 
Lithuanian tarptautinė informacija Termino šaltinis 2008 m. 
gruodžio 19 d. Europos centrinio banko gairės, iš dalies 
keičiančios Gaires ECB/2007/9 dėl pinigų, finansinių 
institucijų ir rinkų statistikos (naują redakciją) 
(ECB/2008/31) 
 
cross-border payments Sritis Mokėjimo 
sistemos Institucijos ECB 
Lithuanian tarptautiniai mokėjimai Termino šaltinis Gairės 
ECB/2005/1; LB MB 2006/2, p. 105 
 
cross-border positions Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian užsienio pozicijos Termino šaltinis Europos 
centrinio banko rekomendacija dėl Tarybos reglamento, iš 
dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 2533/98 dėl 
Europos centrinio banko renkamos statistinės informacijos 
(ECB/2008/9) (2008/C 251/01) 
 
 
cross-border securitisations Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian tarptautinis pakeitimas vertybiniais 
popieriais Termino šaltinis 2009 m. kovo 5 d. Europos 
centrinio banko nuomonė (CON/2009/17)  
(2009/C 93/03) 
 
 
cross-border settlement Sritis Pinigų politika 
Institucijos ECB 
Lithuanian tarptautinis atsiskaitymas Termino šaltinis (--
>Bendr. dok.)  Apibrėžtis atsiskaitymas, kuris vyksta kitoje 
šalyje arba šalyse, nei ta, kurioje yra viena arba abi 
sandorio šalys Apibrėžties šaltinis (-->Bendr. dok.)  
 
cross-border supply chains Sritis Bendra 
Lithuanian tarptautinės tiekimo grandinės Termino šaltinis 
ECB MA 2009 
 
cross-border trade 
Lithuanian tarpvalstybinė prekyba Termino šaltinis ECB 
 
cross-border transactions Sritis Apskaita 
Lithuanian tarpvalstybinės operacijos Termino šaltinis 
ECB metinės finansinės ataskaitos 2008 užsienio 

sandoriai Termino šaltinis Europos centrinio banko 
rekomendacija dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio 
Reglamentą (EB) Nr. 2533/98 dėl Europos centrinio banko 
renkamos statistinės informacijos 
(ECB/2008/9) (2008/C 251/01) 
 
 
cross-border use of eligible assets 
Sritis Pinigų politika Institucijos ECB 
Lithuanian tarpvalstybinis tinkamo turto panaudojimas 
Termino šaltinis S. Šiaudinis 
 
cross-checks Sritis Statistika 
Lithuanian kryžminiai patikrinimai Termino šaltinis 2008 m. 
gruodžio 19 d. Europos centrinio banko gairės, iš dalies 
keičiančios Gaires ECB/2007/9 dėl pinigų, finansinių 
institucijų ir rinkų statistikos (naują redakciją) 
(ECB/2008/31) 
 
cross-frontier data flow Sritis Bendra 
Lithuanian tarpvalstybinis duomenų srautų perdavimas 
Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
cross-product netting Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian kryžminė produktų užskaita Termino šaltinis 
Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 
„Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų 
nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) Apibrėžtis Skirtingų 
produktų kategorijų sandorių įtraukimas į tą pačią 
užskaitos grupę vadovaujantis šiose nuostatose išdėstytais 
kryžminės produktų užskaitos reikalavimais. Apibrėžties 
šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 
138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų 
nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
 
cross-sectional distribution Sritis 
Statistika 
Lithuanian tarpgrupinis skirstinys Termino šaltinis ECB 
MB 2007/12  
 
cross-sectional distribution of point 
estimates Sritis Statistika 
Lithuanian taškinių įverčių tarpgrupinis skirstinys 
Termino šaltinis ECB MB 2007/12 
 
cross-system settlement Sritis Mokėjimo 
sistemos 
Lithuanian atsiskaitymai tarp sistemų Termino šaltinis 
2009 m. gegužės 7 d. Europos centrinio banko gairės, iš 
dalies keičiančios Gaires ECB/2007/2 dėl Transeuropinės 
automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių 
pervedimų sistemos (TARGET2) (ECB/2009/9) 
(2009/390/EB) Apibrėžtis Realaus laiko debeto nurodymų 
apmokėjimas, kai mokėjimai atliekami iš vienos ISų banko, 
šiam naudojant 6-ąją atsiskaitymo procedūrą, į kitos IS 
atsiskaitymų banką, šiam naudojant 
-ąją atsiskaitymo procedūrą. Apibrėžties šaltinis 2009 m. 
gegužės 7 d. Europos centrinio banko gairės, iš dalies 
keičiančios Gaires ECB/2007/2 dėl Transeuropinės 
automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių 
pervedimų sistemos (TARGET2) (ECB/2009/9) 
(2009/390/EB) 
 
crowding out 
Lithuanian išstūmimo efektas 
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crude oil Sritis Statistika 
Lithuanian žalia nafta 
 
CS 
See: and Montenegro  Sritis Bendra 
Lithuanian Serbija ir Juodkalnija Belgradas 
 
CSD 
Central securities depository Sritis Teisė 
ir institucijos 
Lithuanian CVPD Centrinis vertybinių popierių 
depozitoriumas Termino šaltinis ECB 2004 metų ataskaita, 
Žodynėlis Apibrėžtis Subjektas, kuris laiko ir tvarko 
vertybinius popierius ir leidžia vertybinių popierių sandorius 
apdoroti darant įrašus apskaitoje. Vertybiniai popieriai gali 
būti laikomi fizine forma (bet ne mobilūs) ir nematerialia 
forma (t. y. jie egzistuoja tik elektroniniu būdu padarytuose 
apskaitos įrašuose). Be saugaus vertybinių popierių 
laikymo ir tvarkymo, centrinis vertybinių popierių 
depozitoriumas gali atlikti kliringo ir atsiskaitymo funkcijas. 
Apibrėžties šaltinis ECB 2004 metų ataskaita, Žodynėlis 
 
CSD Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Serbijos dinaras 
 
CSDB 
See: Securities Database  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian Centralizuota vertybinių popierių duomenų 
bazė CVPDB Termino šaltinis 2007 m. gegužės 31 d. 
Europos centrinio banko gairės, iš dalies keičiančios 
Gaires ECB/2004/15 dėl Europos centrinio banko 
statistinės atskaitomybės reikalavimų, taikomų mokėjimų 
balanso ir tarptautinių investicijų balanso statistikos srityje 
bei tarptautiniame atsargų šablone 
(ECB/2007/3)  
(2007/426/EB) 
 
CU 
See: Republic of Cuba  Sritis Bendra 
Lithuanian Kubos Respublika Havana 
 
Cuban Peso 
CUP Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Kubos pesas 
 
cultivation of agricultural land Sritis 
Bendra 
Lithuanian žemdirbystė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
cumulated current account Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian suvestinė einamoji sąskaita Termino šaltinis 
ECB MB 2008/12 
 
cumulated data Sritis Statistika 
Lithuanian suvestiniai duomenys Termino šaltinis ECB 
 
cumulated inflows Sritis Apskaita 
Lithuanian bendros įplaukos Termino šaltinis ECB MB 
2008/3 
 
cumulative accuracy profile curve 
Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian kaupiamojo tikslumo kreivė Termino šaltinis 
PATIKIMUMO VERTINIMO IR JO TIKRINIMO 

NUOSTATOS, PATVIRTINTAbanko valdybos  
m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 140 Apibrėžtis Nustatant 
diskriminacinę galią taikomas patikimumo vertinimo 
metodas, parodantis įsipareigojimų neįvykdžiusių 
skolininkų kaupiamosios procentinės dalies ir visų 
skolininkų kaupiamosios procentinės dalies ryšį. Apibrėžties 
šaltinis PATIKIMUMO VERTINIMO IR JO TIKRINIMO 
NUOSTATOS, PATVIRTINTAbanko valdybos  
m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 140 
 
cumulative base effects Sritis Statistika 
Lithuanian bendri bazės efektai Termino šaltinis ECB MB 
2008/12 
 
cumulative changes Sritis Statistika 
Lithuanian suvestiniai pokyčiai Termino šaltinis ECB MB 
2009 03 
 
cumulative default rate 
CDR Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian kaupiamasis įsipareigojimų neįvykdymo 
rodiklis Termino šaltinis IŠORINIŲ KREDITO RIZIKOS 
VERTINIMO INSTITUCIJŲ PRIPAŽINIMO TVARKA, 
PATVIRTINTAbanko valdybos  
m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 139 
 
cumulative frequency Sritis Statistika 
Lithuanian sukauptasis dažnis 
 
cumulative impact of base effects 
Sritis Statistika 
Lithuanian bendras bazės efektų poveikis Termino šaltinis 
ECB MB 2008/12 
 
cumulative preferential shares Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian privilegijuotosios akcijos su kaupiamuoju 
dividendu Termino šaltinis (-->KVP)  
 
cumulative surplus or deficit Sritis 
Apskaita 
Lithuanian sukauptas perviršis arba deficitas Termino 
šaltinis LRTB Pastabos aprobuota VLKK 
 
CUP 
See: Peso  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Kubos pesas 
 
currency 
cash Sritis Statistika 
Lithuanian grynieji pinigai Termino šaltinis 2008 m. 
gruodžio 19 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) 
Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus 
balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 Apibrėžtis Turimi eurų ir užsienio valiutų banknotai ir 
monetos, esantys apyvartoje, paprastaimokėjimams atlikti. 
Apibrėžties šaltinis 2008 m. gruodžio 19 d. Europos 
centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų 
finansinių institucijų sektoriaus balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
currency Sritis Statistika 
Lithuanian valiuta Termino šaltinis LB MB 2006/2, p. 89 
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currency adjustment Sritis Pinigų politika 
Lithuanian pinigų kurso koregavimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
currency and deposits Sritis Statistika 
Lithuanian grynieji pinigai ir indėliai Termino šaltinis ECB 
MB 2006/3, p. 28; LR mokėjimų balansas 2005, p. 24 
 
currency area Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pinigų erdvė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
currency basket 
See: of currencies  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian valiutų krepšelis Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
currency board Sritis Pinigų politika 
Lithuanian valiutų valdyba Termino šaltinis Pinigų studijos, 
2005/6, 27 psl. 
 
currency convertibility Sritis Pinigų politika 
Lithuanian valiutos konvertuojamumas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
currency exchange (in cash) Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian valiutos keitimas (grynaisiais pinigais) 
Termino šaltinis LR finansų įstaigų įstatymas Nr.IX-1068, 2 
str. 41 p. 
 
currency exchange rate 
exchange rate 
rate of exchange 
foreign exchange rate Sritis Apskaita 
Lithuanian valiutos kursas Termino šaltinis LRTB Pastabos 
aprobuota VLKK 
 
currency exchange regime Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian valiutos kurso režimas Apibrėžtis Vyriausybės 
nurodyta valiutos kurso nustatymo tvarka. 
 
currency futures contract Sritis Rinkos 
operacijos 
Lithuanian valiutos ateities sandoris 
 
currency in circulation Sritis Statistika 
Lithuanian grynieji pinigai apyvartoje Termino šaltinis 
2008 m. gruodžio 19 d. Europos centrinio banko 
reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų 
sektoriaus balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
Currency Information System Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian Grynųjų pinigų informacijos sistema Termino 
šaltinis 2008 m. rugsėjo 11 d. EUROPOS CENTRINIO 
BANKO GAIRĖS dėl duomenų apie eurą rinkimo ir 
Grynųjų pinigų informacinės sistemos 2 veikimo 
(ECB/2008/8) (2008/950/EB) 
 

 
currency item Sritis Apskaita 
Lithuanian valiutinis straipsnis Termino šaltinis LRTB 
Pastabos aprobuota VLKK 
 
currency mismatch Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian valiutos kursų neatitikimas Termino šaltinis 
Viktorija Stank. 
 
currency option Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian valiutos pasirinkimo sandoris 
 
currency outside the LB Sritis Bankai ir 
finansai Institucijos LB 
Lithuanian LB išleisti į apyvartą pinigai Termino šaltinis LB 
mėnesinis biuletenis, 2004/5 
 
currency pool loan Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian jungtinė valiutų skola Apibrėžtis skolą sudaro 
daugiau nei viena valiuta, kurių derinys yra vienodas 
visoms skolininkėms Apibrėžties šaltinis Buckiūnienė O. 
Finansai. Vilnius: Vilniaus kolegija, 2002. 
 
currency risk Sritis Apskaita 
Lithuanian valiutų kursų rizika 
 
currency situation Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian piniginė padėtis Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
currency snake Sritis Pinigų politika 
Lithuanian valiutų grandinė 
 
currency specialization model Sritis 
Rinkos operacijos 
Lithuanian valiutų specializacijos modelis Termino šaltinis 
ECB 2007 metų atsakaita 
 
currency swap Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian apsikeitimas valiutomis Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
currency unit Sritis Mokėjimo sistemos Institucijos 
ECB 
Lithuanian piniginis vienetas Termino šaltinis Gairės 
ECB/2005/1 
 
current account Sritis Apskaita 
Lithuanian einamoji sąskaita Termino šaltinis 2006 m. 
lapkričio 10 d. Europos centrinio banko gairės dėl Europos 
centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB) 
 
current account balance Sritis Statistika 
Lithuanian einamosios sąskaitos balansas Termino 
šaltinis ECB MB 2006/3, p. 75; LR mokėjimų balansas 
2005, p. 117 
 
current account credit Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian einamosios sąskaitos kreditas Termino šaltinis 
Civilinis kodeksas 2007-09-01 
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current account deficit Sritis Statistika 
Lithuanian einamosios sąskaitos deficitas Termino šaltinis 
ECB MB 2006/3, p. 73 
 
current account holdings Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian atsargos einamosiose sąskaitose Termino 
šaltinis ECB MB 2006/3, p. 32; 2007/6, p. 32 
 
current account holdings in excess 
of reserve requirements Sritis Pinigų politika 
Lithuanian privalomųjų atsargų perteklius einamosiose 
sąskaitose Termino šaltinis ECB MB 2006/3, p. 33 
 
current account overdraft Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian einamosios sąskaitos pereikvojimas Termino 
šaltinis S. Šiaudinis 
 
current account surplus Sritis Statistika 
Lithuanian einamosios sąskaitos perviršis Termino 
šaltinis ECB MB 2006 03; 2006 06; ECB MA 2009 
einamosios sąskaitos perteklius Termino šaltinis ECB 
MB 2007/6, p. 16 
 
current accounts of correspondents 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian bankų korespondentinės sąskaitos 
 
current and capital accounts 
balance 
Lithuanian einamosios ir kapitalo sąskaitų balansas 
Termino šaltinis ECB 
 
current assets 
short-term assets Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian trumpalaikis turtas Termino šaltinis Anglų-
lietuvių apskaitos terminų žodynėlis, 1998, VU leidykla 
Apibrėžtis turtas, kurį įmonė sunaudoja ekonominei naudai 
gauti per vienerius metus arba per vieną įmonės veiklos 
ciklą Apibrėžties šaltinis (-->2-asis verslo apskaitos 
standartas)  Pastabos balanse informacija apie trumpalaikį 
turtą išdėstoma tokia tvarka: atsargos, išankstiniai 
apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys, per vienerius 
metus (-->gautinos sumos) , kitas trumpalaikis turtas, 
pinigai ir pinigų ekvivalentai apyvartinės lėšos Termino 
šaltinis Swed int. žod. Apibrėžtis Balanso eilutė, žyminti 
pinigų ir jų ekvivalento sumas, gautines sumas, atsargas, 
prekiaujamus vertybinius popierius, avansu apmokėtas 
išlaidas ir kitą turtą, kurį galima paversti pinigais greičiau 
negu per vienerius metus. 
 
current balance sheet positions Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian esamos balanso pozicijos Termino šaltinis 
2009 m. kovo 31 d. Europos centrinio banko reglamentas 
(EB) Nr. 290/2009 
 
current capital 
See: capital  Sritis Apskaita 
Lithuanian apyvartinis kapitalas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1; ECB MB 2007/9, p. 52; 2008/3 
 
current cost Sritis Apskaita 
Lithuanian einamųjų išlaidų vertė Termino šaltinis TAS 

Apibrėžtis Turtas apskaitoje parodomas pinigų suma, kuri 
turėtų būti sumokėta, jei toks pat arba panašus turtas būtų 
įsigytas ataskaitiniu laikotarpiu. 
 
current cost accounting Sritis Apskaita 
Lithuanian išlaidų einamoji apskaita Termino šaltinis 
Anglų-lietuvių apskaitos terminų žodynėlis, 1998, VU 
leidykla 
 
current cost approach Sritis Apskaita 
Lithuanian einamųjų išlaidų metodas 
 
current debt 
See: liabilities  Sritis Apskaita 
Lithuanian trumpalaikiai įsipareigojimai Termino šaltinis 
Anglų-lietuvių apskaitos terminų žodynėlis, 1998, VU 
leidykla Apibrėžtis įsipareigojimai, už kuriuos įmonė privalės 
atsiskaityti per vienerius metus nuo (-->balanso)  
sudarymo datos arba per vieną įmonės veiklos ciklą 
Apibrėžties šaltinis (-->2-asis verslo apskaitos standartas)  
 
current expenditure 
current expenses Sritis Apskaita 
Lithuanian einamosios išlaidos Termino šaltinis ECB 
metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
current expenses 
See: expenditure  Sritis Apskaita 
Lithuanian einamosios išlaidos Termino šaltinis ECB 
metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
current exposure 
See: position  Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian dabartinė pozicija Termino šaltinis (-->IKP) , I 
priedas, 4 p.; Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 
nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo 
bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) Apibrėžtis 
Sandorio ar užskaitos grupės sandorių su konkrečia 
sandorio šalimi portfelio didesnė už nulį arba rinkos vertė, 
kuri būtų prarasta, jei sandorio šalis neįvykdytų 
įsipareigojimų, esant prielaidai, kad jokios šių sandorių 
vertės nepavyktų atgauti bankroto procedūros metu. 
Apibrėžties šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 
nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo 
bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
 
current key ECB interest rates Sritis 
Pinigų politika 
Lithuanian dabartinės pagrindinės ECB palūkanų 
normos Termino šaltinis ECB MB 2010 03 
 
current liabilities 
short-term liabilities 
current debt 
payables Sritis Apskaita 
Lithuanian trumpalaikiai įsipareigojimai Termino šaltinis 
Anglų-lietuvių apskaitos terminų žodynėlis, 1998, VU 
leidykla Apibrėžtis įsipareigojimai, už kuriuos įmonė privalės 
atsiskaityti per vienerius metus nuo (-->balanso)  
sudarymo datos arba per vieną įmonės veiklos ciklą 
Apibrėžties šaltinis (-->2-asis verslo apskaitos standartas)  
 
current market value 
CMV Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian dabartinė rinkos vertė Termino šaltinis Lietuvos 
banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl 
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kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ 
(Žin., 2006, Nr. 142-5442) Apibrėžtis Su sandorio šalimi 
sudarytų užskaitos grupės sandorių portfelio grynoji rinkos 
vertė. Apskaičiuojant dabartinę rinkos vertę naudojamos ir 
teigiamos, ir neigiamos vertės.  Apibrėžties šaltinis Lietuvos 
banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl 
kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ 
(Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
 
current obligations Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian einamieji įsipareigojimai Termino šaltinis ECB 
MB 2008/9 
 
current orders Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian einamieji nurodymai Termino šaltinis 2009 m. 
gegužės 7 d. Europos centrinio banko gairės, iš dalies 
keičiančios Gaires ECB/2007/2 dėl Transeuropinės 
automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių 
pervedimų sistemos (TARGET2) (ECB/2009/9) 
(2009/390/EB) 
 
current prices Sritis Statistika 
Lithuanian faktinės kainos Termino šaltinis LRMB; LR 
mokėjimų balansas 2005, p. 117 galiojančios kainos 
Termino šaltinis ECB 
 
current profit (loss) 
Lithuanian einamasis pelnas (nuostolis) 
 
current rates Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian dabartinės palūkanų normos Termino šaltinis 
ECB MB 2010 03 
 
current recession Sritis Statistika 
Lithuanian dabartinė recesija Termino šaltinis ECB MB 
2009 03 
 
current replacement cost Sritis Rinkos 
operacijos 
Lithuanian einamoji atkuriamoji vertė Apibrėžtis Vienos 
sutarties pakeitimo kita išlaidos 
 
current revenue 
Lithuanian einamosios pajamos Termino šaltinis ECB 
 
current service cost Sritis Apskaita 
Lithuanian dabartinės tarnybos išlaidos 
 
current tax Sritis Apskaita 
Lithuanian ataskaitinio laikotarpio mokestis 
 
current transfers Sritis Statistika 
Lithuanian einamieji pervedimai Termino šaltinis ECB MB; 
LR mokėjimų balansas 2005, p. 19 Apibrėžtis Valdžios 
sektoriaus dotacijos įmonėms, namų ūkiams ir likusiam 
pasauliui, grynosios dotacijos iš likusio pasaulio, 
nesusijusios su kapitalo išlaidomis; tai apima subsidijas 
produkcijai ir importui, socialines išmokas ir pervedimus 
ES institucijoms.  Apibrėžties šaltinis Pranešimas apie 
konvergenciją 2006, Žodynėlis 
 
current transfers balance 
See: of current transfers  Sritis Statistika 
Lithuanian einamųjų pervedimų balansas Termino šaltinis 
LB MB 2006/2, p. 100; ECB MB 2006/3, p. 76 

 
current transfers deficit Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian einamųjų pervedimų deficitas Termino šaltinis 
ECB MB 2010 03 
 
current value Sritis Apskaita 
Lithuanian dabartinė vertė Termino šaltinis LRTB Pastabos 
aprobuota VLKK 
 
current value of net assets Sritis Apskaita 
Lithuanian grynojo turto esamoji vertė Termino šaltinis 
Anglų-lietuvių apskaitos terminų žodynėlis, 1998, VU 
leidykla 
 
current volatility in the financial 
markets Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian dabartinis finansų rinkų svyravimas Termino 
šaltinis ECB MV 2007/9, p. 6 
 
current year losses Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian einamųjų metų nuostolis Termino šaltinis (--
>Nr.172) , 14.3. 
 
curtailment Sritis Apskaita 
Lithuanian sumažinimas 
 
curve of concordance Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian atitikimo kreivė Termino šaltinis PATIKIMUMO 
VERTINIMO IR JO TIKRINIMO NUOSTATOS, 
PATVIRTINTAbanko valdybos  
m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 140 Apibrėžtis Nustatant 
diskriminacinę galią taikomas patikimumo vertinimo 
metodas, parodantis įsipareigojimų neįvykdžiusių 
skolininkų kaupiamosios procentinės dalies ir 
įsipareigojimus įvykdžiusių skolininkų kaupiamosios 
procentinės dalies ryšį. Apibrėžties šaltinis PATIKIMUMO 
VERTINIMO IR JO TIKRINIMO NUOSTATOS, 
PATVIRTINTAbanko valdybos  
m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 140 
 
custodian Sritis Pinigų politika Institucijos ECB 
Lithuanian investicijų saugotojas Termino šaltinis (--
>Bendr. dok.)  Apibrėžtis teisinis subjektas, kuris kitų vardu 
įsipareigoja saugoti ir administruoti vertybinius popierius ir 
kitą finansinį turtą Apibrėžties šaltinis (-->Bendr. dok.)  
 
custodian bank Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian indėlių bankas Termino šaltinis (-->BBB)  
 
custodian contract Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian pasaugos sutartis Termino šaltinis Civilinis 
kodeksas 2007-09-01 
 
custom duties Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian muitas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
customer-operated cash-in 
machines Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian klientų valdomi grynųjų pinigų priėmimo 
automatai Termino šaltinis KD 
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customer-operated machine Sritis 
Banknotai ir monetos 
Lithuanian klientų valdomas aparatas Termino šaltinis (--
>pei)  
 
customers' payment instructions Sritis 
Mokėjimo sistemos 
Lithuanian klientų mokėjimo nurodymai Termino šaltinis 
2007 m. spalio 18 d. LIETUVOS BANKO VALDYBOS 
NUTARIMAS Nr. 137 "DĖL SISTEMOS LITAS-PHA 
VEIKLOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" Apibrėžtis Tokie 
mokėjimo nurodymai, kuriuose mokėtojas ir(arba) gavėjas 
nėra sistemos LITAS-PHA dalyvis arba sistemos 
TARGET2 tiesioginis ar netiesioginis dalyvis. Mokėtojas 
šiuo atveju yra asmuo, nurodomas mokėjimo nurodymo 
laukelyje, kuris techninėje sistemos LITAS-PHA 
dokumentacijoje įvardijamas kaip pirminio lėšų mokėtojo 
arba lėšų mokėtojo, nurodomo kaip dalyvio klientas, 
laukelis. Gavėjas šiuo atveju yra asmuo, nurodomas 
mokėjimo nurodymo laukelyje, kuris techninėje sistemos 
LITAS-PHA dokumentacijoje įvardijamas kaip galutinio 
lėšų gavėjo arba lėšų gavėjo, nurodomo kaip dalyvio 
klientas, laukelis. Apibrėžties šaltinis 2007 m. spalio 18 d. 
LIETUVOS BANKO VALDYBOS NUTARIMAS Nr. 137 
"DĖL SISTEMOS LITAS-PHA VEIKLOS TAISYKLIŲ 
PATVIRTINIMO" 
 
customs authority 
Lithuanian muitinė 
 
customs cooperation Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian bendradarbiavimas muitų srityje Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
customs fraud Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian muito klastotė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
customs inspection Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian muitinės tikrinimas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
customs legislation Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian muitų įstatymai Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
customs procedure suspending 
duties Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian muitų stabdymo tvarka Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
customs procedure suspending 
import duties Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian importo muito taikymo sustabdymas Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
customs regulations Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian muitų nuostatai Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
customs territory of the EEC Sritis 
Bendra 
Lithuanian EEB muitų teritorija Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
customs union Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian muitų sąjunga Apibrėžtis tarpvalstybinis 
susitarimas dėl prekybos muitų galiojimo panaikinimo 

 
cut-off date Sritis Bendra 
Lithuanian galutinė data Termino šaltinis ECB MB 2010 03 
 
cut-off time for customer payments 
Sritis Mokėjimo sistemos Institucijos ECB 
Lithuanian mokėjimų nutraukimo laikas klientams 
Termino šaltinis Gairės ECB/2005/1 
 
cutting off the tail Sritis Statistika 
Lithuanian statistiškai nereikšmingos mažumos 
atmetimas Termino šaltinis LB Statistikos dep. žodynėlis 
 
CV 
See: Republic of Cape Verde  Sritis Bendra 
Lithuanian Žaliojo Kyšulio Respublika Praja 
 
CVE 
See: Verde Escudo  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Žaliojo Kyšulio eskudas 
 
CWG 
See: Working Group  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Padirbtų pinigų darbo grupė 
 
cyclical component Sritis Statistika 
Lithuanian ciklinė komponentė Termino šaltinis ECB MB 
2007/12, p. 76 
 
cyclical component of the actual 
balance Sritis Statistika 
Lithuanian faktinio balanso ciklinė komponentė Termino 
šaltinis ECB MB 2007/12, p. 76 
 
cyclical component of the budget 
balance Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian biudžeto balanso cikliškumo komponentas 
Termino šaltinis Pranešimas apie konvergenciją 2006, 
Žodynėlis Apibrėžtis Rodo Europos Komisijos nustatytą 
gamybos atotrūkio poveikį biudžeto balansui. Apibrėžties 
šaltinis Pranešimas apie konvergenciją 2006, Žodynėlis 
 
cyclical developments Sritis Statistika 
Lithuanian cikliniai svyravimai Termino šaltinis ECB MB 
2006/3  
 
cyclical effects Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian cikliniai veiksniai Termino šaltinis 
Konvergencija 2008 
 
cyclical expansion of social benefits 
and transfers Sritis Statistika 
Lithuanian socialinių išmokų ir pervedimų ciklo 
išplėtimas Termino šaltinis ECB MB 2008/12 
 
cyclical fluctuation Sritis Bendra 
Lithuanian ciklinis svyravimas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
cyclical pattern of loans to 
households and non-financial 



corporations in the euro area 

104 

corporations in the euro area Sritis 
Statistika 
Lithuanian euro zonos paskolų namų ūkiams ir 
nefinansinėms korporacijoms dinamikos cikliškumas 
Termino šaltinis ECB MB, 2007/6, p. 53 
 
cyclical position Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian ciklinė pozicija Termino šaltinis ECB MB 2007/9 
 
cyclical sector Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian cikliškas sektorius Termino šaltinis ECB MB 
2008/3 
 
cyclical unemployment Sritis Bendra 
Lithuanian ciklinis nedarbas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
cyclically adjusted budget balance 
Sritis Statistika 
Lithuanian dėl cikliškumo pakoreguotas biudžeto 
balansas Termino šaltinis ECB MB 2007/6, p. 77 
 
cyclically adjusted deficit Sritis Statistika 
Lithuanian dėl cikliškumo pakoreguotas deficitas 
Termino šaltinis Konvergencija 2008 
 
CYP 
See: Pound  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Kipro svaras 
 
Cyprus Pound 
CYP Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Kipro svaras 
 
Czech Koruna 
CZK Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Čekijos krona 
 
Czech National Bank Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian Čekijos nacionalinis bankas 
 
CZK 
See: Koruna  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Čekijos krona 
 
D 
 
daily average Sritis Statistika 
Lithuanian dienos vidurkis Termino šaltinis ECB MB 
2006/3, p. 32 
 
daily average excess reserves Sritis 
Bankai ir finansai Sritis Statistika 
Lithuanian vidutinis dienos atsargų perteklius Termino 
šaltinis ECB MB 2006/3, p. 32; 2007/6, p. 32 
 
daily average of current account 
holdings in excess of reserve 
requirements Sritis Pinigų politika Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian vidutinių dienos atsargų einamosiose 

sąskaitose perviršis virš privalomųjų atsargų Termino 
šaltinis ECB MB 2006/3, p. 32 atsargų einamosiose 
sąskaitose pertekliaus virš privalomųjų atsargų dienos 
vidurkis Termino šaltinis ECB MB 2007/12, p. 31 
 
daily balance Sritis Pinigų politika 
Lithuanian atsargos / lėšos dienos pabaigoje Termino 
šaltinis ECB 
 
daily data Sritis Statistika 
Lithuanian dienos duomenys Termino šaltinis ECB MB 
2006/3, p. 30  
 
daily excess reserves Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian dienos atsargų perteklius Termino šaltinis ECB 
MB 2010 03 
 
daily interest rates Sritis Pinigų politika 
Lithuanian dienos palūkanų normos Termino šaltinis ECB 
MB 2006/3, p. 33  
 
daily processing Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian dienos operacijos Termino šaltinis (--
>SSMSVM)  
 
Dalasi 
GMD Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian dalasis 
 
damage Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian žala Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
damaged banknote Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian sugadintas banknotas Termino šaltinis (-->pei)  
 
damaged banknotes Sritis Banknotai ir 
monetos 
Lithuanian apgadinti banknotai 
 
damages Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian nuostolių atlyginimas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
Danish Krone 
DKK Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Danijos krona 
 
Danmarks Nationalbank Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian Danijos nacionalinis bankas 
 
darbo stažas Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian length of service Termino šaltinis Code of 
labour 
 
data back-up software Sritis Bendra 
Lithuanian duomenų atsarginio kopijavimo programinė 
įranga 
 
data colection Sritis Statistika 
Lithuanian duomenų rinkimas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
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data event Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian duomenų įvykis Termino šaltinis 2008 m. 
rugsėjo 11 d. EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 
dėl duomenų apie eurą rinkimo ir Grynųjų pinigų 
informacinės sistemos 2 veikimo 
(ECB/2008/8) (2008/950/EB) 
 
 
data set Sritis Statistika 
Lithuanian duomenų aibė 
 
database consultation Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian tikrinimas duomenų bazėje 
 
data-processing system 
Lithuanian duomenų apdorojimo sistema Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
data-transmission network 
Lithuanian duomenų perdavimo tinklas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
date of acceptance Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian akcepto data Apibrėžtis tai data, kai įvykdomos 
visos įstaigos nustatytos sąlygos tarptautinio kreditinio 
pervedimo pavedimui atlikti, susijusi su galimybe gauti 
pakankamą finansinį padengimą bei tokiam pavedimui 
įvykdyti reikalingą informaciją Termino šaltinis Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva dėl tarptautinių kreditinių 
pervedimų 97/5/EB Apibrėžties šaltinis EP ir Tarybos 
direktyva 97/5/EB 
 
date of acquisition Sritis Apskaita 
Lithuanian įsigijimo data 
 
date of settlement 
settlement date 
settlement date Sritis Apskaita 
Lithuanian atsiskaitymo diena Termino šaltinis ECB; (--
>Bendr. dok.)  atsiskaitymo diena Termino šaltinis 2002 
m. lapkričio 21 d. Europos centrinio banko gairė dėl 
Europos centriniostatistinės atskaitomybės reikalavimų 
ketvirtinių finansinių sąskaitų (ECB/2002/7) (2002/967/EB) 
Apibrėžtis Diena, kada atitinkama atsiskaitymo įstaiga savo 
apskaitoježregistruoja galutinį ir neatšaukiamą vertės 
pervedimą. Gali būti atsiskaitoma (realiu laiku), tą pačią 
dieną (dienos pabaigoje) arba susitartą dieną po 
įsipareigojimo prisiėmimo dienos. Apibrėžties šaltinis 2002 
m. lapkričio 21 d. Europos centrinio banko gairė dėl 
Europos centriniostatistinės atskaitomybės reikalavimų 
ketvirtinių finansinių sąskaitų (ECB/2002/7) (2002/967/EB), 
II priedas Žodynas su paaiškinimais 
 
day of rest 
Lithuanian ne darbo diena Termino šaltinis VLKK 
 
day order Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian prekybos dienos pavedimas Apibrėžtis Pirkimo 
ar pardavimo pavedimas, kuris automatiškai nustoja galioti 
jo neįvykdžius prekybos sesijos metu.  Termino šaltinis 
SWED internetinis. žod. 
 

day safe Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian dienos seifas Termino šaltinis (-->pei)  
 
day-count convention Sritis Pinigų politika 
Institucijos ECB 
Lithuanian dienų skaičiavimo susitarimas Termino šaltinis 
(-->Bendr. dok.)  Apibrėžtis susitarimas, reguliuojantis dienų 
skaičių, į kurį atsižvelgiama apskaičiuojant paskolų 
palūkanas. Eurosistema savo pinigų politikos operacijoms 
taiko faktinį/360 dienų skaičiavimo susitarimą. Apibrėžties 
šaltinis (-->Bendr. dok. )  
 
day-to-day money Sritis Apskaita 
Lithuanian vienos dienos paskolos Termino šaltinis 2009 
m. liepos 17 d. EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS, 
iš dalies keičiančios Gaires ECB/2006/16 dėl Europos 
centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2009/18) 
(2009/595/EB); 2006 m. lapkričio 10 d. Europos centrinio 
banko gairės dėl Europos centrinių bankų sistemos 
apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo 
(ECB/2006/16) (2006/887/EB) 
 
day-to-day money management 
facilities Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kasdienio pinigų valdymo paslaugos Termino 
šaltinis 2007 m. vasario 28 d. Komisijos reglamentas (EB) 
Nr. 215/2007, įgyvendinantis Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos 
statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS) 
nuostatas dėl šalutinių tikslinių kintamųjų, susijusių su 
pernelyg dideliu įsiskolinimu ir finansine atskirtimi, sąrašo 
 
day-to-day supervision of cross-
border banks Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian kasdienė tarptautinių bankų priežiūra Termino 
šaltinis 2009 m. kovo 5 d. Europos centrinio banko 
nuomonė (CON/2009/17)  
(2009/C 93/03) 
 
 
de minimis aid Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian de minimis pagalba Termino šaltinis IATE 
 
de minimis rule Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian de minimis taisyklė Termino šaltinis IATE 
 
De Nederlandsche Bank Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian Nyderlandų bankas 
 
deadline Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian galutinis terminas Termino šaltinis 2008 m. 
gruodžio 19 d. Europos centrinio banko gairės, iš dalies 
keičiančios Gaires ECB/2007/9 dėl pinigų, finansinių 
institucijų ir rinkų statistikos (naują redakciją) 
(ECB/2008/31) 
 
dealer Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian tarpininkas / prekybo agentas / firmos 
atstovas Termino šaltinis Kvašytė R. Lietuvių ir latvių kalbų 
ekonomikos terminijos anglybės. - Terminologija. 2004. Nr. 
11. P. 31-51. 
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death grant Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian laidotuvių pašalpa Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
debenture Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian skolinis įsipareigojimas 
 
debentures and loan stock 
convertible into shares Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian į akcijas konvertuojamos obligacijos 
 
debentures and loan stock 
convertible into shares Sritis Apskaita 
Lithuanian konvertuojamos į akcijas [neužtikrintos] 
obligacijos ir [kitas] skolintas kapitalas, 
konvertuojamosios [neužtikrintos] obligacijos 
 
debit Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian nurašyti (iš sąskaitos) Termino šaltinis (--
>Mokėjimų įstatymas)  
 
debit balances Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian debeto likučiai Termino šaltinis 2008 m. 
gruodžio 19 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) 
Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus 
balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
debit card Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian debito kortelė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
debit entry Sritis Apskaita 
Lithuanian įrašas į sąskaitos debetą Termino šaltinis 
Anglų-lietuvių apskaitos terminų žodynėlis, 1998, VU 
leidykla debeto įrašas Termino šaltinis (-->SSMSVM)  
 
debit position Sritis Mokėjimo sistemos Institucijos 
ECB 
Lithuanian debeto pozicija Termino šaltinis ECB TARGET2 
raidos ataskaita, 2005 m. vasario mėn. 
 
debit transfer Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian debeto pervedimas Termino šaltinis (--
>Mokėjimų įstatymas)  Apibrėžtis (-->gavėjo)  inicijuotas (--
>sandoris) , kai (-->mokėtojo) arba gavėjo (-->kredito 
įstaigai)  pateiktas (-->mokėjimo nurodymas)  vykdomas 
mokėtojo lėšoms pervesti gavėjui į jo sąskaitą kredito 
įstaigoje Apibrėžties šaltinis (-->Mokėjimų įstatymas) , 2 str. 
 
debt 
See:   Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian paskola Termino šaltinis (-->Nr.172) ,13.3.3. 
Apibrėžtis . Paskolos sutartimi viena šalis (paskolos 
davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) 
nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus 
suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja 
grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos 
sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų 
daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko 
kita. 
. Paskolos sutartis pripažįstama sudaryta nuo pinigų arba 
daiktų perdavimo momento.  
. Paskolos gavėjas tampa jam perduotų daiktų (pinigų) 
savininku. Nuo daiktų perdavimo momento paskolos 

gavėjui tenka daiktų atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika. 
Apibrėžties šaltinis CK 6.870 straipsnis. Paskolos sutarties 
samprata Pastabos Paskolų rūšys: įprasta paskola; 
paskolos limitas. Paskolos tipas: sindikuotoji paskola; 
nesindikuotoji paskola. 
 
debt Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian skola Termino šaltinis LRTB 
 
debt (financial accounts) 
Lithuanian skola (finansinės sąskaitos) Termino šaltinis 
ECB MB Apibrėžtis Paskolos, išleisti skolos vertybiniai 
popieriai ir nefinansinių korporacijų atidėjiniai į pensijų 
fondą rinkos verte laikotarpio pabaigoje. Ketvirtinėse 
finansinėse sąskaitose į skolą neįskaitomos nefinansinių 
sektorių (pavyzdžiui, bendrovių) tarpusavio paskolos ar už 
euro zonos ribų esančių bankų suteiktos paskolos, nors 
minėtos sudedamosios dalys įskaitomos į metų finansines 
sąskaitas. Apibrėžties šaltinis ECB MB, 2006/9, žodynėlis 
 
debt agreement Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian skolos sutartis skolinimosi sutartis Termino 
šaltinis (-->KVP)  
 
debt assumption Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian skolos prisiėmimas 
 
debt certificate Sritis Pinigų politika 
Lithuanian skolos sertifikatas Termino šaltinis (-->Bendr. 
dok) . 
 
debt certificates issued Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian išleisti skolos sertifikatai Termino šaltinis 2006 
m. lapkričio 10 d. Europos centrinio banko gairės dėl 
Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB) 
 
debt certificates purchased for fine-
tuning purposes Sritis Apskaita 
Lithuanian skolos sertifikatai, įsigyti koregavimo tikslais 
Termino šaltinis 2006 m. lapkričio 10 d. Europos centrinio 
banko gairės dėl Europos centrinių bankų sistemos 
apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo 
(ECB/2006/16) (2006/887/EB) 
 
debt consolidation Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian skolos konsolidavimas Termino šaltinis 2009 
m. kovo 31 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) 
Nr. 290/2009 
 
debt derivative Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian skolos išvestinė finansinė priemonė Termino 
šaltinis (-->IKP) , I priedas 
 
debt exposures Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian skolos pozicijos Termino šaltinis (-->KVP)  
 
debt financing Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian finansavimas skolintomis lėšomis Termino 
šaltinis ECB MB 2007/12; 2008/3; 2008/6 
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debt forgiveness Sritis Statistika 
Lithuanian nurašytos skolos Termino šaltinis LR mokėjimų 
balansas 2005, p. 20 
 
debt instrument Sritis Pinigų politika 
Lithuanian skolos finansinė priemonė Termino šaltinis (--
>IKP) , I priedas, 4 p. skolinis įsipareigojimas Termino 
šaltinis 1994 m. gruodžio 1 d. Lietuvos Respublikos 
Lietuvos banko įstatymas Nr. I-678 Kontekstas Lietuvos 
bankas turi teisę savo nustatyta tvarka ir sąlygomis 
rediskontuoti kredito įstaigoms vekselius ir kitus skolinius 
įsipareigojimus. Konteksto šaltinis 1994 m. gruodžio 1 d. 
Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymas Nr. I-678, 
26 str. 
 
debt instruments issued by credit 
institutions Sritis Pinigų politika 
Lithuanian kredito įstaigų išleistos skolos priemonės 
Termino šaltinis 2008 m. spalio 23 d. EUROPOS 
CENTRINIO BANKO REGLAMENTAS (EB) Nr. 
1053/2008ėl taisyklių, susijusių su įkaito tinkamumu, 
laikinų pakeitimų (ECB/2008/11) 
 
 
debt liabilities to affiliated 
enterprises Sritis Statistika 
Lithuanian įsipareigojimai susietoms įmonėms Termino 
šaltinis LR mokėjimų balansas 2005, p. 71 
 
debt ratio (general government) Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian valdžios sektoriaus skolos santykis Termino 
šaltinis Konvergencija 2006 Apibrėžtis Valdžios sektoriaus 
skola yra apibrėžta kaip bendroji skola nominaliąja verte 
metų pabaigoje ir konsoliduojama tarp valdžios sektorių ir 
jų viduje. Valdžios skolos ir BVP santykis – tai valdžios 
sektoriaus skolos ir BVP galiojančiomis rinkos kainomis 
santykis. Tai yra vienas iš fiskalinės konvergencijos 
kriterijų, nustatytų Sutarties 104 straipsnio 2 dalyje, 
perviršinam deficitui apibrėžti. Pastabos valdžios skolos ir 
BVP santykis - tai valdžios skolos ir bendrojo vidaus 
produkto galiojančiomis rinkos kainomis santykis, ir jis yra 
vienas iš fiskalinės konvergencijos kriterijų, nustatytų 
Europos Bendrijos steigimo sutarties 104 str. 2 dalyje 
Apibrėžties šaltinis Konvergencija 2006 valdžios skolos 
santykis Termino šaltinis ECB MB, 2006/9, žodynėlis 
Apibrėžtis Valdžios skola - tai bendroji skola nominaliąja 
verte metų pabaigoje ir konsoliduojama tarp valdžios 
sektorių ir jų viduje. Valdžios skolos ir BVP santykis - tai 
valdžios skolos ir bendrojo vidaus produkto galiojančiomis 
rinkos kainomis santykis, ir yra vienas iš fiskalinės 
konvergencijos kriterijų, nustatytų Europos Bendrijos 
steigimo sutarties 104 straipsnio 2 dalyje. Apibrėžties 
šaltinis ECB MB, 2006/9, žodynėlis 
 
debt ratios Sritis Bankai ir finansai Sritis Statistika 
Lithuanian skolos rodikliai Termino šaltinis ECB MB 
2008/9 skolos santykis 
 
debt reduction Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian skolos mažinimas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
debt restructuring Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian skolos restruktūrizavimas Termino šaltinis ECB 
MB 20008/9; 2009 m. kovo 31 d. Europos centrinio banko 
reglamentas (EB) Nr. 290/2009 
 

debt securities Sritis Statistika 
Lithuanian skolos vertybiniai popieriai Termino šaltinis 
ECB MB 2006/3, p. 23 Apibrėžtis Emitento (skolininko) 
pasižadėjimas atlikti vieną ar daugiau mokėjimų turėtojui 
(skolininkui) tiksliai nustatytomis dienomis ateityje. 
Paprastai jiems yra nustatyta tiksli palūkanų norma 
(atkarpa) ir (arba) jie parduodami už diskontuotą sumą, 
kuri grąžinama suėjus terminui. Skolos vertybiniai 
popieriai, kurių pradinis terminas yra ilgesnis kaip 1 m., 
priskiriami ilgalaikiams vertybiniams popieriams. Apibrėžties 
šaltinis ECB MB, 2006/9, žodynėlis 
 
debt securities guaranteed by a 
third party Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian trečiosios šalies garantuoti skolos 
vertybiniai popieriai 
 
debt securities issued Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian išleisti skolos vertybiniai popieriai Termino 
šaltinis ECB 
 
debt securities of indeterminate 
duration Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian neterminuotieji skolos vertybiniai popieriai 
Termino šaltinis 2007 m. spalio 11 d. Lietuvos banko 
valdybos nutarimas Nr. 131 „Neterminuotųjų skolos 
vertybinių popierių ir jų įtraukimo į banko kapitalą 
bendrosios nuostatos“ 
 
debt security Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian skolos vertybinis popierius Termino šaltinis 
LRTB 
 
debt security redemptions Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian skolos vertybinių popierių išpirkimas Termino 
šaltinis ECB MB 2006/3, p. 45 
 
debt servicing Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian skolos tvarkymas 
 
debt servicing burden Sritis Statistika 
Lithuanian skolos tvarkymo našta 
 
debt to equity ratio 
See: equity ratio  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian skolos ir turto santykis  skolos rodiklis 
skolos koeficientas finansinių įsipareigojimų rodiklis 
 
debt-assets ratio 
See: equity ratio  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian skolos ir turto santykis  skolos rodiklis 
skolos koeficientas finansinių įsipareigojimų rodiklis 
 
debt-equity ratio 
debt to equity ratio 
gearing ratio 
debt-assets ratio 
leverage ratio Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian skolos ir turto santykis  skolos rodiklis 
skolos koeficientas finansinių įsipareigojimų rodiklis 
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debtor 
obligor Sritis Bankai ir finansai Institucijos ECB 
Lithuanian skolininkas Termino šaltinis LRTB; ECB 
TARGET2 raidos ataskaita, 2005 m. vasario mėn. 
Apibrėžtis Tai fizinis arba juridinis asmuo, kuriam bankas 
turi piniginių reikalavimų, įtrauktų į bankinei knygai 
priskiriamus balansinius straipsnius. Apibrėžties šaltinis 
Minimalūs paskolų vertinimo reikalavimai, LB valdybos 
nutarimas Nr. 114 
 
debtor of credit claims Sritis Pinigų politika 
Lithuanian kredito reikalavimų skolininkas Termino 
šaltinis Pinigų politikos įgyvendinimas euro zonoje. 2006 
rugsėjis, p. 45.  
 
debtor’s agent Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian skolininko atstovas Termino šaltinis 2008 m. 
lapkričio 14 d. EUROPOS CENTRINIO BANKO 
SPRENDIMASėl 2008 m. spalio 23 d. Reglamento 
ECB/2008/11 dėl taisyklių, susijusių su įkaito tinkamumu,ų 
pakeitimų įgyvendinimo 
(ECB/2008/15) 
(2008/874/EB) 
 
 
debt-to-GDP ratio 
ratio of debt to GDP Sritis Statistika 
Lithuanian skolos ir BVP santykis Termino šaltinis ECB 
MB 2006/3, p. 47 
 
Debt-to-GDP ratio (general 
government) Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian valdžios sektoriaus skolos ir BVP santykis 
 
deceleration in economic activity Sritis 
Bendra 
Lithuanian ekonominės veiklos lėtėjimas Termino šaltinis 
Konvergencija 2008 
 
deceleration in M3 dynamics Sritis 
Statistika 
Lithuanian P3 dinamikos sulėtėjimas Termino šaltinis ECB 
MB 2009 03 
 
decentralised Community body Sritis 
Teisė ir institucijos 
Lithuanian decentralizuotoji Bendrijos įstaiga Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
decimal places Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian skaičiai po kablelio Termino šaltinis 2009 m. 
kovo 31 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 
290/2009 
 
decision Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian sprendimas Apibrėžtis EB institucijų – Europos 
Parlamento ir Tarybos, Tarybos ar Komisijos (pagal 
Sutarties 249 str.) arba ECB (pagal ECBS ir ECB statuto 
34 str.) teisės aktas, privalomas tik tam subjektui, kuriam 
jis adresuojamas. 
 
Decision of the European 
Parliament and the Council 
concerning the 7th framework 

programme of the European 
Community for research, 
technological development and 
demonstration activities (2007-2013) 
Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas 
dėl Europos bendrijos septintosios bendrosios 
mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir 
demonstravimo veiklos Termino šaltinis Pakeistas 
pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo 
dėl Europos bendrijos 7-osios bendrosios mokslinių tyrimų, 
technologijų plėtros ir demonstravimo veiklos programos 
(2007–2013 m.) (COM(2006)364) 
 
decision-making body Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian sprendžiamasis organas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
decision-making process Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian sprendimų priėmimas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
decline in the rate of contraction Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian lėtesnis mažėjimo tempas Termino šaltinis ECB 
MB 2009 06 
 
declining industrial region 
Lithuanian silpnėjančios pramonės regionas Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
decomposition of financial 
derivatives Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian išvestinių finansinių priemonių išskaidymas 
Termino šaltinis (-->Nr.172) , 82. 
 
decoupling rate Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian atsiejimo norma Termino šaltinis ECB MB 
2007/12 
 
dedicated liquidity Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian paskirtos lėšos Termino šaltinis 2009 m. 
gegužės 7 d. Europos centrinio banko gairės, iš dalies 
keičiančios Gaires ECB/2007/2 dėl Transeuropinės 
automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių 
pervedimų sistemos (TARGET2) (ECB/2009/9) 
(2009/390/EB) 
 
dedicated portfolio Sritis Apskaita 
Lithuanian specialus portfelis Termino šaltinis ECB 
metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
dedicated sub-accounts Sritis Mokėjimo 
sistemos 
Lithuanian paskirtos subsąskaitos Termino šaltinis 2009 
m. gegužės 7 d. Europos centrinio banko gairės, iš dalies 
keičiančios Gaires ECB/2007/2 dėl Transeuropinės 
automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių 
pervedimų sistemos (TARGET2) (ECB/2009/9) 
(2009/390/EB) 
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deductible temporary difference Sritis 
Apskaita 
Lithuanian įskaitomas laikinasis skirtumas 
 
deduction Sritis Pinigų politika 
Lithuanian išskaitymas Termino šaltinis 2008 m. lapkričio 
14 d. EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMASėl 
2008 m. spalio 23 d. Reglamento ECB/2008/11 dėl 
taisyklių, susijusių su įkaito tinkamumu,ų pakeitimų 
įgyvendinimo 
(ECB/2008/15) 
(2008/874/EB) 
 
 
deduction at source Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian išskaitymas išmokant Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
deduction of the commission fee Sritis 
Mokėjimo sistemos 
Lithuanian komisinio atlyginimo išskaičiavimas Termino 
šaltinis (-->Mokėjimų įstatymas)  
 
deductions from capital Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian atskaitymai iš kapitalo Termino šaltinis (--
>Nr.172)  
 
deep mining 
Lithuanian požeminiai kasybos darbai Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
deep-discount bond Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian didelio diskonto obligacija 
 
deepening of the Community 
Lithuanian Bendrijos vystymas(is) Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
deepening of the European Union 
Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Europos Sąjungos vystymas(is) Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
default Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian įsipareigojimų neįvykdymas nusižengimas 
Termino šaltinis (-->KVP) , 52 str. Kontekstas Šis skirsnis 
netrukdo valstybės narės kompetentingoms institucijoms 
perduoti informacijos, nurodytos 44–46 straipsniuose, 
kliringo namams ir kitai panašiai įstaigai, pripažįstamai 
pagal nacionalinę teisę galinčia teikti kliringo ar 
atsiskaitymo paslaugas vienos iš jų nacionalinei rinkai, 
jeigu jos laikosi nuomonės, kad perduoti šią informaciją 
būtina tam, kad būtų užtikrintas tinkamas tų organų 
funkcionavimas, kiek jis susijęs su rinkos dalyvių 
padarytais ar galimais nusižengimais. Konteksto šaltinis 
KVP, 52 str. 
 
default notice Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian oficialus pranešimas 
 
default option Sritis Bendra 
Lithuanian numatytoji parinktis 
 

default risk Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian įsipareigojimų neįvykdymo rizika Termino 
šaltinis (-->KVP)  
 
default risk distribution Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian nemokumo rizikos paskirstymas Termino 
šaltinis ECB MB 2007/6, p. 49 
 
default studies Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian įsipareigojimų neįvykdymo studijos Termino 
šaltinis IŠORINIŲ KREDITO RIZIKOS VERTINIMO 
INSTITUCIJŲ PRIPAŽINIMO TVARKA, 
PATVIRTINTAbanko valdybos  
m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 139 
 
defence statistics Sritis Statistika 
Lithuanian gynybos statistika Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
deferred costs Sritis Apskaita 
Lithuanian atidėtosios sąnaudos Termino šaltinis (--
>VRET)  Apibrėžtis Sąnaudos, kurios bus patirtos 
ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais. Kitaip dar 
vadinamos ateities laikotarpio sąnaudomis. Sąnaudos gali 
būti patiriamos ateityje, nors pinigai jau gali būti sumokėti 
(sumokėtas avansas). Apibrėžties šaltinis VRET 
 
deferred expenditure Sritis Apskaita 
Lithuanian būsimojo laikotarpio sąnaudos Termino 
šaltinis Anglų-lietuvių apskaitos terminų žodynėlis, 1998, 
VU leidykla atidėtosios sąnaudos 
 
deferred expenses Sritis Apskaita 
Lithuanian būsimojo laikotarpio išlaidos atidėtosios 
išlaidos 
 
deferred income Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian būsimojo laikotarpio pajamos Termino šaltinis 
Anglų-lietuvių apskaitos terminų žodynėlis, 1998, VU 
leidykla atidėtosios pajamos Termino šaltinis (-->VRET)  
Apibrėžtis Pajamos, kurios už atliktus darbus ar suteiktas 
paslaugas bus gautos ateityje. Kitaip dar vadinamos 
ateities laikotarpio pajamomis. Apibrėžties šaltinis VRET 
 
deferred payment Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian atidėtasis mokėjimas Termino šaltinis Lietuvos 
banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl 
kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ 
(Žin., 2006, Nr. 142-5442) Apibrėžtis Tai mokėjimas, kai už 
įsigytą sandorio objektą sumokama per susitartą laikotarpį 
po jo įsigijimo. Apibrėžties šaltinis Lietuvos banko valdybos 
2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo 
skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
 
deferred tax assets Sritis Apskaita 
Lithuanian atidėtųjų mokesčių turtas 
 
deferred tax liabilities Sritis Apskaita 
Lithuanian atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai 
 
deficiencies 
Lithuanian trūkumai Termino šaltinis ECB 
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deficit (general government) Sritis 
Statistika 
Lithuanian valdžios sektoriaus deficitas 
 
deficit ratio Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian deficito rodiklis 
 
deficit ratio (general government) 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian valdžios sektoriaus deficito rodiklis 
 
deficit-debt adjustment (general 
government) Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian valdžios sektoriaus deficito ir skolos 
sureguliavimas 
 
defined benefit liability Sritis Apskaita 
Lithuanian nustatytų išmokų įsipareigojimai 
 
defined benefit obligation (present 
value of) Sritis Apskaita 
Lithuanian dabartinė nustatytų išmokų įsipareigojimų 
vertė 
 
defined benefit pension plan Sritis 
Apskaita 
Lithuanian apibrėžtų išmokų pensijų planas Termino 
šaltinis ECB metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
defined benefit plans Sritis Apskaita 
Lithuanian nustatytų išmokų planai 
 
defined benefits occupational 
pension fund Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian apibrėžtų išmokų profesinių pensijų fondas 
Termino šaltinis 2006 m. liepos 4 d. LR profesinių pensijų 
kaupimo įstatymas Nr. X-745 Apibrėžtis Profesinių pensijų 
fondas, kurio taisyklėse garantuojama tam tikro dydžio 
investicijų grąža arba tam tikro dydžio pensijų išmoka ir 
kurio pensijų išmokų dydis nėra tiesiogiai priklausomas 
nuo sumokėtų įmokų ir turto vertės pokyčio. Apibrėžties 
šaltinis 2006 m. liepos 4 d. LR profesinių pensijų kaupimo 
įstatymas Nr. X-745 
 
defined contribution plans Sritis Apskaita 
Lithuanian nustatytų įmokų planai 
 
defined contributions occupational 
pension fund Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian apibrėžtų įmokų profesinių pensijų fondas 
Termino šaltinis 2006 m. liepos 4 d. LR profesinių pensijų 
kaupimo įstatymas Nr. X-745 Apibrėžtis Profesinių pensijų 
fondas, kuriame dalyviams priklausančių pensijų išmokų 
dydis priklauso nuo sumokėtų įmokų ir turto vertės 
pokyčio, o pensijų išmokos dydis negarantuojamas. 
Apibrėžties šaltinis 2006 m. liepos 4 d. LR profesinių pensijų 
kaupimo įstatymas Nr. X-745 
 
deflated by the HICP Sritis Statistika 
Lithuanian pakoreguota pagal SVKI Termino šaltinis ECB 
MB 2007/6, p. 24 
 

deflation Sritis Statistika 
Lithuanian defliacija Termino šaltinis Lietuvos bankas, 
Ekonomikos departamentas Apibrėžtis Ilgalaikis bendrojo 
kainų lygio mažėjimas, dėl kurio didėja pinigų perkamoji 
galia. Apibrėžties šaltinis Lietuvos bankas, Ekonomikos 
departamentas 
 
deflationary policy 
Lithuanian defliacinė politika kainų mažinimo politika 
Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
deflationary spiral Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian defliacijos spiralė 
 
degree of operating leverage 
DOL Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian veiklos pastoviųjų išlaidų sverto lygis 
 
degree of recognition Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian pripažinimo laipsnis Termino šaltinis (-->KVP)  
 
delay Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian termino praleidimas Termino šaltinis (--
>Mokėjimų įstatymas)  
 
delayed debit card Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian uždelstinė debetinė kortelė Termino šaltinis 
2008 m. gruodžio 19 d. Europos centrinio banko 
reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų 
sektoriaus balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
delayed settlement of a payment 
instruction Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian mokėjimo nurodymo įvykdymo uždelsimas 
Termino šaltinis (-->Mokėjimų įstatymas)  
 
delegated legislation Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian atstovaujamoji įstatymų leidyba Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
delegation of competence 
transfer of competence Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian kompetencijos perdavimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
delegation of management 
functions to the depository Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian valdymo perdavimas depozitoriumui Termino 
šaltinis 2007 m. spalio 25 d. LR kolektyvinio investavimo 
subjektų įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. X-1303 
 
delegation of power Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian galių perdavimas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
deleverage Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian finansinio įsiskolinimo mažinimas Termino 
šaltinis IATE 
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deleveraging process Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian finansinio įsiskolinimo mažinimo procesas 
 
deleveraging process on the MFI 
balance sheet Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian įsiskolinimo mažinimas PFI balanse Termino 
šaltinis ECB MA 2009 
 
delinquent Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian nesumokėtas 
 
delivered price 
Lithuanian tiekimų kaina Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
delivery 
Lithuanian pristatymas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
delivery costs 
Lithuanian pristatymo sąnaudos Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
delivery free at destination 
Lithuanian apmokėtasis pristatymas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
delivery note Sritis Bendra 
Lithuanian važtaraštis Apibrėžtis tai dokumentas, kurį 
tiekėjas siunčia klientui kartu su tiekiamomis prekėmis 
 
delivery versus payment (DVP) or 
delivery against payment system Sritis 
Pinigų politika Institucijos ECB 
Lithuanian vienalaikio vertybinių popierių ir lėšų 
pateikimo sistema Termino šaltinis (-->Bendr. dok.)  
Apibrėžtis vertės mainų (-->mokėjimo)  sistemos 
mechanizmas, kuris užtikrina, kad turto (vertybinių popierių 
arba kitų (-->finansinių priemonių) ) galutinis pervedimas 
įvyksta, jeigu ir tik jeigu įvyksta kito turto (-->galutinis 
pervedimas)  Apibrėžties šaltinis (-->Bendr. dok.)  
 
Delivery-versus-Payment 
DVP 
DvP Sritis Mokėjimo sistemos Institucijos ECB 
Lithuanian vienalaikis vertybinių popierių ir piniginių 
lėšų pervedimas Termino šaltinis 2003 m. rugsėjo 11 d. LB 
valdybos nutarimo Nr. 92 2 priedo 7 punktas. DVP 
 
delta Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian delta koeficientas Termino šaltinis Lietuvos 
banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl 
kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ 
(Žin., 2006, Nr. 142-5442) delta Termino šaltinis (-->IKP) , 3 
str. Apibrėžtis Numatomas pasirinkimo sandorio kainos 
pasikeitimas, proporcingas nedideliam pasirinkimo 
sandorio pagrindinės finansinės priemonės kainos 
pasikeitimui. Apibrėžties šaltinis IKP , 3 str. 
 
delta equivalent method Sritis Apskaita 
Lithuanian delta ekvivalento metodas 
 
delta risk Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian delta rizika Termino šaltinis (-->IKP) , I priedas, 
4 p. 

 
deman for loan 
See: demand  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian paskolų paklausa 
 
demand Sritis Statistika 
Lithuanian paklausa Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
demand deposit Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian indėlis iki pareikalavimo Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
demand deposits at foreign banks 
Lithuanian indėliai iki pareikalavimo užsienio bankuose 
 
demand deposits in foreign 
currency 
Lithuanian indėliai iki pareikalavimo užsienio valiutomis 
 
demand deposits of nonbank 
financial institutions 
Lithuanian nebankinių finansinių institucijų indėliai iki 
pareikalavimo 
 
demand deposits of nonfinancial 
public enterprises 
Lithuanian nefinansinių valstybės įmonių indėliai iki 
pareikalavimo 
 
demand deposits of private sector 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian privačiojo sektoriaus indėliai iki 
pareikalavimo 
 
demand effect Sritis Bendra 
Lithuanian paklausos efektas Termino šaltinis ECB MB 
2008/3 
 
demand projections Sritis Bendra 
Lithuanian paklausos prognozės Termino šaltinis ECB MB 
2010 03 
 
demand shock Sritis Bendra 
Lithuanian paklausos sukrėtimas Termino šaltinis ECB MB 
2009 09 
 
demand-induced inflationary 
pressures Sritis Statistika 
Lithuanian paklausos skatinamas infliacinis spaudimas 
 
demand-pull inflation Sritis Statistika 
Lithuanian paklausos sukelta infliacija Termino šaltinis 
LRTB; Lietuvos banko Ekonomikos departamentas 
Apibrėžtis Infliacija, lemiama visuminės paklausos didėjimo.  
Apibrėžties šaltinis LRTB; Lietuvos banko Ekonomikos 
departamentas 
 
dematerialisation Sritis Pinigų politika 
Institucijos ECB 
Lithuanian dematerializavimas Termino šaltinis (-->Bendr. 
dok.)  
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dematerialisation of securities Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian vertybinių popierių pavertimas 
nematerialiais Termino šaltinis ECB 
 
dematerialisation of shares during 
euro changeover Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian akcijų pavertimas nematerialiomis keitimo į 
eurą metu Termino šaltinis ECB 
 
demerger Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian bendrovių skilimas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
Žr. (-->bendrovių susijungimas)  
 
Democratic Republic of Congo 
CD Sritis Bendra 
Lithuanian Kongo Demokratinė Respublika Kinšasa 
 
Democratic Republic of East Timor 
TL Sritis Bendra 
Lithuanian Rytų Timoro Demokratinė Respublika Dilis 
 
demographic growth 
Lithuanian demografinis augimas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
demographic indicator Sritis Statistika 
Lithuanian demografinis rodiklis Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
demographic policy 
See: policy  Sritis Bendra 
Lithuanian demografinė politika Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
demographic statistics Sritis Statistika 
Lithuanian demografinė statistika Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
demonstrably committed Sritis Apskaita 
Lithuanian akivaizdžiai įsipareigojusi įmonė 
 
Denar 
MKD Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Makedonijos denaras 
 
denar 
Lithuanian denaras Apibrėžtis 1. sen. Romos ir kai kurių 
vid. amžių Europos šalių sidabrinė moneta; 2. Makedonijos 
pinig. vienetas. Apibrėžties šaltinis 
http://kietuva.fotonija.lt/zod/ 
 
Denmark Sritis Bendra 
Lithuanian Danijos Karalystė Termino šaltinis VLKK 
nutarimas Nr. 48 DK Pastabos ISO kodas 
 
denomination numeral Sritis Banknotai ir 
monetos 
Lithuanian nominalo skaičius 
 

department store 
Lithuanian universalinė parduotuvė Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
dependence on energy 
Lithuanian energetinis priklausomumas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
dependent child allowance Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian išmoka vaikui išlaikyti 
 
dependent variable Sritis Bendra 
Lithuanian priklausomasis kintamasis 
 
depopulation 
Lithuanian gyventojų skaičiaus mažėjimas Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
deposit Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian indėlis Termino šaltinis 2002 m. rugsėjo 10 d. LR 
finansų įstaigos įstatymas Nr. IX-1068, 2 str. (aktuali 
redakcija 2004 11 02) Apibrėžtis Teigiamas pinigų likutis 
sąskaitoje, kuri atidaryta indėlininkui kredito įstaigoje pagal 
banko indėlio arba banko sąskaitos sutartį. Apibrėžties 
šaltinis LR finansų įstaigų įstatymas Nr. IX-1068, 2 str. 
indėlis Termino šaltinis LR indėlių ir įsipareigojimų 
investuotojams draudimo įstatymas Nr.IX-975 Apibrėžtis 
Indėlininko pinigų, laikomų banke, banko filiale arba kredito 
unijoje pagal banko indėlio ir (ar) banko sąskaitos sutartis, 
ir kitų pinigų, į kuriuos indėlininkas turi reikalavimo teises, 
atsirandančias iš kredito įstaigos įsipareigojimo atlikti 
operacijas su indėlininko pinigais ar suteikti investicines 
paslaugas, suma (įskaitant sukauptas palūkanas). 
Apibrėžties šaltinis LR indėlių ir įsipareigojimų 
investuotojams draudimo įstatymas Nr.IX-975, 2 str. 
(aktuali redakcija 2005 01 20) 
 
deposit account Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian indėlio sąskaita Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
deposit facility Sritis Pinigų politika Institucijos 
ECB Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian indėlių galimybė Apibrėžtis (-->Eurosistemos) (-
->kitoms sandorių šalims) sudaryta nuolatinė galimybė, 
kurią šios šalys gali naudoti vienos nakties indėliams 
padėti nacionaliniame centriniame banke už iš anksto 
nustatytą palūkanų normą Termino šaltinis (-->Bendr. dok.)  
Apibrėžties šaltinis (-->Bendr. dok.)  indėlių sutartys 
Termino šaltinis Gairės ECB/2005/1 indėlių galimybė 
Apibrėžtis Viena iš Eurosistemos sudarytų nuolatinių 
galimybių, kurią kitos sandorių šalys gali naudoti vienos 
nakties indėliams padėti nacionaliniame centriniame banke 
už iš anksto nustatytą palūkanų normą. Apibrėžties šaltinis 
ECB MB, 2006/9, žodynėlis 
 
deposit guarantees Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian indėlių garantijos Termino šaltinis (-->KVP)  
 
Deposit Insurance Fund Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian Indėlių draudimo fondas Termino šaltinis 2002 
m. birželio 20 d. Lietuvos Respublikos indėlių ir 
įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymas Nr. IX-
975 (redakcija aktuali nuo 2008-10-21) 
 



deposit insurance scheme 

113 

deposit insurance scheme Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian indėlių draudimo sistema 
 
deposit liabilities Sritis Statistika 
Lithuanian indėlių įsipareigojimai Termino šaltinis 2008 m. 
gruodžio 19 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) 
Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus 
balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
deposit money Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian indėlių pinigai Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
deposit money bank Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian piniginių indėlių bankas Termino šaltinis VLKK 
konsultacijų tarnyba 
 
deposit rate Sritis Pinigų politika 
Lithuanian indėlių palūkanų norma Termino šaltinis ECB 
metų atsakaita 2008 
 
depositary receipt Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian depozitoriumo išduotas pakvitavimas 
Termino šaltinis 2007 m. sausio 18 d. LR vertybinių popierių 
įstatymas Nr. X-1023 
 
depositary receipt in respect of 
shares Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian depozitoriumo išduotas akcijų pakvitavimas 
Termino šaltinis 2007 m. sausio 18 d. LR vertybinių popierių 
įstatymas Nr. X-1023 Apibrėžtis Vertybinis popierius, 
patvirtinantis jo turėtojo teisę iš emitento gauti pajamas, 
kurių dydis priklauso nuo emitento pajamų iš kito emitento 
akcijų, ir teisę pakeisti pakvitavimą į akcijas. Apibrėžties 
šaltinis 2007 m. sausio 18 d. LR vertybinių popierių 
įstatymas Nr. X-1023 
 
deposit-guarantee scheme Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian indėlių garantijų sistema Termino šaltinis (--
>KVP)  
 
depository Sritis Pinigų politika Institucijos ECB 
Lithuanian depozitoriumas Termino šaltinis (-->Bendr. dok.)  
 
depository institutions Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian indėlių įstaigos Apibrėžtis vietos, kur asmenys 
ir firmos gali padėti (deponuoti) savo pinigus 
 
deposits (over 2 years' agreed 
maturity) Sritis Pinigų politika 
Lithuanian indėliai (nuo 2 m. sutarto termino) Termino 
šaltinis ECB; S. Šiaudinis 
 
deposits (overnight, up to 2 years' 
agreed maturity and notice period) 
Sritis Pinigų politika 
Lithuanian indėliai (vienadieniai, iki 2 m. imtinai sutarto 
termino ar įspėjamojo laikotarpio) Termino šaltinis ECB 
 

deposits of businesses 
Lithuanian verslo indėliai 
 
deposits of deposit money banks 
Lithuanian piniginių indėlių bankų indėliai 
 
deposits of other banking 
institutions 
Lithuanian kitų kredito įstaigų indėliai 
 
deposits over two years agreed 
maturity Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian sutarto nuo dvejų metų termino indėliai 
Termino šaltinis 2008 m. gruodžio 19 d. Europos centrinio 
banko reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių 
institucijų sektoriaus balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
deposits redeemable at notice Sritis 
Pinigų politika Institucijos ECB 
Lithuanian įspėjamojo laikotarpio indėliai Termino šaltinis 
(-->Bendr. dok.)  Apibrėžtis priemonių kategorija, žyminti 
indėlius, kurių savininkas turi išlaukti nustatytą laiką po 
paraiškos atsiimti indėlį ir tik po to gali atsiimti lėšas. Tam 
tikrais atvejais yra galimybė atsiimti tam tikrą nustatytą 
sumą per konkretų laikotarpį arba, sumokėjus baudą, indėlį 
atsiimti anksčiau Apibrėžties šaltinis (-->Bendr. dok.)  
 
deposits redeemable at notice over 
two years Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian įspėjamojo nuo dvejų metų laikotarpio 
indėliai Termino šaltinis 2008 m. gruodžio 19 d. Europos 
centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų 
finansinių institucijų sektoriaus balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
deposits related to margin calls Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo 
prievole Termino šaltinis 2009 m. liepos 17 d. EUROPOS 
CENTRINIO BANKO GAIRĖS, iš dalies keičiančios Gaires 
ECB/2006/16 dėl Europos centrinių bankų sistemos 
apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo 
(ECB/2009/18) (2009/595/EB); 2006 m. lapkričio 10 d. 
Europos centrinio banko gairės dėl Europos centrinių 
bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės 
teisinio pagrindo (ECB/2006/16) (2006/887/EB) Apibrėžtis 
Kredito įstaigų indėliai, susidarantys dėlturto, už kurį šioms 
kredito 
įstaigoms buvo suteikti kreditai, vertėsžėjimo. Apibrėžties 
šaltinis 2006 m. lapkričio 10 d. Europos centrinio banko 
gairės dėl Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir 
finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB) 
 
deposits repayable on demand Sritis 
Apskaita 
Lithuanian indėliai, išmokami pagal pareikalavimą 
Termino šaltinis 2006 m. lapkričio 10 d. Europos centrinio 
banko gairės dėl Europos centrinių bankų sistemos 
apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo 
(ECB/2006/16) (2006/887/EB) 
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deposits with agreed maturity Sritis 
Pinigų politika Institucijos ECB 
Lithuanian sutarto termino indėliai Termino šaltinis (--
>Bendr. dok.)  Apibrėžtis priemonių kategorija, daugiausiai 
žyminti nustatyto (-->mokėjimo ) termino (--
>terminuotuosius indėlius) , kurie, vadovaujantis 
nacionaline praktika, iki termino pabaigos negali būti 
atsiimami arba atsiimami tik sumokėjus baudą Apibrėžties 
šaltinis (-->Bendr. dok.)  
 
deposits with central banks Institucijos LB 
Lithuanian lėšos centriniuose bankuose Termino šaltinis 
LB mėnesinis biuletenis, 2004/5 
 
deposits, balances and other 
liabilities Sritis Apskaita 
Lithuanian indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai Termino 
šaltinis ECB metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
deposit-taking bank Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian indėlius priimantis bankas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
depreciable amount Sritis Apskaita 
Lithuanian nusidėvimoji suma 
 
depreciation Sritis Apskaita 
Lithuanian nuvertėjimas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
nuvertėjimas (nuostolis dėl vertės sumažėjimo) 
Termino šaltinis (-->12-asis apskaitos standartas)  Apibrėžtis 
suma, kuria turto (-->balansinė vertė) yra didesnė už jo 
atsiperkamąją vertę Apibrėžties šaltinis 12-asis apskaitos 
standartas nusidėvėjimas 
 
depreciation Sritis Apskaita 
Lithuanian nusidėvėjimas Termino šaltinis (-->12-asis 
apskaitos standartas)  Apibrėžtis riboto naudojimo laiko 
turto (-->nudėvimosios vertės ) priskyrimas (--
>sąnaudoms)  ir paskirstymas per visą planuojamą (--
>naudingo tarnavimo laiką) , atsižvelgiant į realų to turto 
ekonominės vertės kitimą Apibrėžties šaltinis 12-asis 
apskaitos standartas 
 
depreciation expense Sritis Apskaita 
Lithuanian nusidėvėjimo sąnaudos 
 
depreciation of assets Sritis Apskaita 
Lithuanian turto nuvertėjimas Termino šaltinis LRTB 
Pastabos aprobuota VLKK 
 
depreciation of non-current tangible 
assets 
depreciation of tangible fixed assets 
Sritis Apskaita 
Lithuanian ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas 
Termino šaltinis LRTB Apibrėžtis Ilgalaikio materialiojo turto 
vertės mažėjimas, išreiškiamas sistemingai paskirstant to 
turto nudėvimąją vertę per jo naudingo tarnavimo laiką. 
Apibrėžties šaltinis LRTB 
 
depreciation of tangible fixed assets 
Sritis Apskaita 
Lithuanian ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto 
nuvertėjimas Termino šaltinis 2006 m. lapkričio 10 d. 
Europos centrinio banko gairės dėl Europos centrinių 

bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės 
teisinio pagrindo (ECB/2006/16) (2006/887/EB) 
 
depreciation of tangible fixed assets 
See: of non-current tangible assets  Sritis Apskaita 
Lithuanian ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas 
Termino šaltinis LRTB Apibrėžtis Ilgalaikio materialiojo turto 
vertės mažėjimas, išreiškiamas sistemingai paskirstant to 
turto nudėvimąją vertę per jo naudingo tarnavimo laiką. 
Apibrėžties šaltinis LRTB 
 
depreciation rates Sritis Apskaita 
Lithuanian nusidėvėjimo normos Termino šaltinis 2006 m. 
lapkričio 10 d. Europos centrinio banko gairės dėl Europos 
centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB) 
 
depreciation reserve Sritis Apskaita 
Lithuanian nuvertėjimo / amortizacijos rezervas 
 
depreciation value Sritis Apskaita 
Lithuanian nusidėvėjimo vertė Termino šaltinis (-->12-asis 
apskaitos standartas)  Apibrėžtis suma, gauta iš riboto 
naudojimo laiko (-->ilgalaikio materialiojo turto) įsigijimo 
(pasigaminimo) savikainos atėmus numatytą (--
>likvidacinę vertę)  Apibrėžties šaltinis 12-asis apskaitos 
standartas 
 
derecognise (a financial instrument) 
Sritis Apskaita 
Lithuanian pripažinimo (finansinės priemonės) 
nutraukimas 
 
derecognised loans Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian paskolos, kurių pripažinimas panaikintas 
Termino šaltinis 2008 m. gruodžio 19 d. Europos centrinio 
banko reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių 
institucijų sektoriaus balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 nurašytos paskolos Termino šaltinis ECB MB 2010 03 
 
derecognition Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian pripažinimo panaikinimas Termino šaltinis 
2009 m. kovo 5 d. Europos centrinio banko nuomonė 
(CON/2009/17)  
(2009/C 93/03); 2008 m. gruodžio 19 d. Europos centrinio 
banko reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių 
institucijų sektoriaus balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 Apibrėžtis Paskolos arba jos dalies pašalinimas iš atsargų. 
Apibrėžties šaltinis 2008 m. gruodžio 19 d. Europos 
centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų 
finansinių institucijų sektoriaus balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
derecognition of loans Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian paskolų pripažinimo nutraukimas Termino 
šaltinis  2005 m. liepos 28 d. Lietuvos banko valdybos 
nutarimas Nr. 114 DĖL MINIMALIŲ PASKOLŲ 
VERTINIMO REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO; ECB MB 
2008/3 Kontekstas 41.3. paskolų pripažinimo nutraukimo 
(perleidimo ar nurašymo) kriterijai Konteksto šaltinis 2005 m. 
liepos 28 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 114 
DĖL MINIMALIŲ PASKOLŲ VERTINIMO REIKALAVIMŲ 
PATVIRTINIMO 
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derecognition of mortgage loans Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian hipotekos paskolų nurašymas Termino šaltinis 
ECB MB 2008/9 
 
deregulation Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian reglamentavimo panaikinimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
derivative Sritis Statistika 
Lithuanian išvestinė finansinė priemonė Termino šaltinis (-
->Nr.172) , 56.12. Apibrėžtis Finansinė priemonė, kurios 
vertė keičiasi priklausomai nuo prekių kainos, palūkanų 
normos, vertybinių popierių kainos, užsienio valiutos kurso, 
kainos arba palūkanų normos indekso, kreditingumo 
įvertinimo arba kredito indekso arba panašaus kintamojo, 
kuri nereikalauja jokių pradinių investicijų arba reikalauja 
nedidelių investicijų, palyginti su kitomis sandorių rūšimis, 
panašiai reaguojančiomis į rinkos sąlygų pokyčius, taip pat 
pagal kurią turi būti atsiskaityta ateityje. Apibrėžties šaltinis 
Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas Dėl 
išvestinių finansinių priemonių apskaitos metodikos 
patvirtinimo IFP 
 
derivative contract 
See: contract  Sritis Statistika 
Lithuanian išvestinių finansinių priemonių sutartis 
Termino šaltinis 2008 m. gruodžio 19 d. Europos centrinio 
banko reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių 
institucijų sektoriaus balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
derivative financial instrument 
financial derivative Sritis Statistika 
Lithuanian išvestinė finansinė priemonė Termino šaltinis 
2007 m. spalio 25 d. LR kolektyvinio investavimo subjektų 
įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. X-1303 Apibrėžtis 
Finansinė priemonė, kurios vertė keičiasi priklausomai nuo 
palūkanų normos, vertybinių popierių kainos, užsienio 
valiutos kurso arba palūkanų normos indekso ir pagal kurią 
turi būti atsiskaityta ateityje; šiai finansinei priemonei 
dažniausiai nereikia jokių pradinių investicijų, o jei reikia - 
tai visai nedidelių palyginti su kitomis sandorių rūšimis, 
panašiai reaguojančiomis į rinkos sąlygų pokyčius. 
Apibrėžties šaltinis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių 
komisijos 2004 m. lapkričio 5 d. nutarimas Nr. 20 
 
derivative securities guaranteed by 
a third party Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian trečiosios šalies garantuoti išvestiniai 
vertybiniai popieriai 
 
derivatives contract 
derivative contract Sritis Statistika 
Lithuanian išvestinių finansinių priemonių sutartis 
Termino šaltinis 2008 m. gruodžio 19 d. Europos centrinio 
banko reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių 
institucijų sektoriaus balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
derived from Sritis Pinigų politika 
Lithuanian išvestas iš Kontekstas numanomas kintamumas, 
išvestas iš pasirinkimo sandorių 3 mėn. EURIBOR ateities 

sandoriams, kurių terminas baigiasi 2004 m. gegužės 
mėn., sudaryti duomenų gauta iš Termino šaltinis ECB 
 
derived indicator Sritis Statistika 
Lithuanian išvestinis rodiklis Termino šaltinis ECB 
 
derogate from Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian nukrypti nuo Termino šaltinis Vertimų centro 
vadovas 
 
derogation Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian leidžianti nukrypti nuostata Termino šaltinis 
Vertimų centro vadovas 
 
derogation (by way of derogation) 
from paragraph 5, member states 
Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian nukrypdamos nuo 5 dalies, valstybės narės 
Termino šaltinis Vertimų centro vadovas 
 
derogation from Community law Sritis 
Teisė ir institucijos 
Lithuanian nukrypimas nuo Bendrijos teisės Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
derogation from the law Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian įstatymo išlyga Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
derogation granted in accordance 
with the procedure laid down Sritis Teisė 
ir institucijos 
Lithuanian nukrypti leidžiama numatyta tvarka Termino 
šaltinis Vertimų centro vadovas 
 
derogations are provided for by 
member states Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian valstybės narės numato leidžiančias 
nukrypti nuostatas Termino šaltinis Vertimų centro 
vadovas 
 
derogations for bank networks from 
prudential requirements Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian banko tinklų nukrypimai nuo rizikos ribojimo 
reikalavimų 
 
description of the passing of 
investment decisions Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian investicinių sprendimų priėmimo procedūrų 
aprašas Termino šaltinis 2007 m. spalio 25 d. LR 
kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo pakeitimo 
įstatymas Nr. X-1303 
 
descriptive statistics Sritis Statistika 
Lithuanian aprašomoji statistika 
 
designated employment 
Lithuanian tikslinis įdarbinimas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
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designation of origin Sritis Bendra 
Lithuanian kilmės pavadinimas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
desk officer Sritis Bendra 
Lithuanian atsakingas pareigūnas 
 
destination of transport 
Lithuanian transporto sklaida Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
detailed breakdown of the HICP 
components Sritis Statistika 
Lithuanian SVKI sudedamųjų dalių išsamus 
išskaidymas Termino šaltinis ECB MB 2007/9 
 
deterioration of the economy 
Lithuanian ekonominės padėties blogėjimas Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
determination of minimum reserves 
Sritis Pinigų politika Institucijos ECB 
Lithuanian privalomųjų atsargų nustatymas Termino 
šaltinis (-->Bendr. dok) . 
 
Deutsche Bundesbank 
See: Federal Bank  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian Vokietijos federalinis bankas 
 
DEV 
See: General for Development  Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Vystymosi generalinis direktoratas Termino 
šaltinis Vertimo centro vadovas 
 
devaluation Sritis Pinigų politika 
Lithuanian kurso sumažinimas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
DEVE 
See: on Development  Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Vystymosi komitetas Termino šaltinis EK 
vertimo vadovas 
 
developed country Sritis Bendra 
Lithuanian išsivysčiusi šalis Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
developed economy Sritis Bendra 
Lithuanian išsivysčiusi ekonomika Termino šaltinis ECB 
MB 2006/6, p. 14 
 
developing countries 
Lithuanian besivystančios šalys Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
development Sritis Apskaita 
Lithuanian plėtra kaita pokytis raida poslinkis 
 
development aid Sritis Bendra 
Lithuanian plėtros pagalba Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
development area 
Lithuanian plėtros sritis Termino šaltinis Eurovoc 4.1 

 
development bank Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian plėtros bankas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
development capital company Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian bendrovė, teikianti paskolas verslui plėtoti 
 
development cooperation Sritis Bendra 
Lithuanian vystomasis bendradarbiavimas Termino 
šaltinis VLKK 2004-01-19 rekomendacija 
 
development cooperation policy Sritis 
Bendra 
Lithuanian vystomojo bendradarbiavimo politika Termino 
šaltinis 2006 11 13 VLKK terminologijos pakomisės rek. 
 
development costs Sritis Bendra 
Lithuanian plėtros išlaidos Termino šaltinis ECB Mb 2010 
03 
 
development of communications 
Lithuanian ryšio priemonių tobulinimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
development of loans Sritis Statistika 
Lithuanian paskolų kaita Termino šaltinis LB MB 2006/2, p. 
111  
 
developments in earnings growth 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pajamų augimo pokyčiai Termino šaltinis ECB 
MB 2008/9 
 
developments in euro area profits 
Sritis Statistika 
Lithuanian pelno pokyčiai euro zonoje Termino šaltinis 
ECB MB, 2007/6, p. 59 
 
developments in food price inflation 
Sritis Statistika 
Lithuanian maisto kainų didėjimo kaita Termino šaltinis 
ECB MB 2010 03 
 
developments in index-linked bond 
yields Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian su indeksu susietų obligacijų pajamingumo 
raida Termino šaltinis ECB MB 2008/6 
 
developments in inflation 
See: developments  Sritis Statistika 
Lithuanian infliacijos pokyčiai Termino šaltinis ECB MB 
2006 06 infliacijos kaita Termino šaltinis ECB MB 2007 06; 
Konvergencija 2008 
 
developments in monthly flows Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian mėnesinių srautų raida Termino šaltinis ECB 
MB 2010 03 
 
developments in overnight deposits 
Sritis Bankai ir finansai 
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Lithuanian vienadienių indėlių raida Termino šaltinis ECB 
MB 2008/12 
 
developments in the cash flow Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian grynųjų pinigų srautų pokyčiai Termino šaltinis 
ECB MB 2008/9 
 
developments in the world economy 
Sritis Bendra 
Lithuanian pasaulio ekonomikos raida Termino šaltinis 
ECB MB 2007/6, p. 10 
 
deviation 
See:   Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian nuokrypis, nukrypimas 
 
deviation from the central parity Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian nuokrypis nuo centrinio pariteto Termino 
šaltinis ECB MB 2008/3 
 
device Sritis Bendra 
Lithuanian įrenginys Apibrėžtis elektromechaninis ar 
elektroninis kompiuterio komponentas, pvz., pelė, 
vaizduoklis, spausdintuvas, išorinis modemas Pastabos dar 
vadinamas išoriniu įrenginiu įtaisas Apibrėžtis 
elektromechaninis ar elektroninis įrenginio komponentas, 
pvz., diskasukis, pagrindinė atmintinė Pastabos dar 
vadinamas vidiniu įrenginiu 
 
dichotomious variable Sritis Statistika 
Lithuanian dvireikšmis kintamasis 
 
difference compared to last week 
due to transactions Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian skirtumas dėl sandorių, palyginti su 
praėjusia savaite Termino šaltinis ECB 
 
difference in exchange rate Sritis Apskaita 
Lithuanian valiutos kursų skirtumas Termino šaltinis LRTB 
Pastabos aprobuota VLKK 
 
differential 
Lithuanian skirtumas 
 
differentiated integration 
Lithuanian diferencijuotoji integracija Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
differentiated price Sritis Bendra 
Lithuanian išskirtinė kaina Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
differentiation strategy Sritis Bendra 
Lithuanian paskirstymo strategija 
 
diffusion index Sritis Statistika 
Lithuanian pasiskirstymo indeksas Termino šaltinis ECB 
MB 2008/12 
 
digital certificate 

certificate Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian liudijimas Apibrėžtis skaitmeninis tapatybės 
liudijimo atitikmuo. Naudojamas subjektų tapatybei 
patvirtinti ir neskelbtinus duomenis (pvz., slaptažodį, banko 
sąskaitos numerį ir kt.) saugiai perduoti kompiuterių tinklais 
(pvz., internetu, ekstranetu, intranetu). Liudijimas nurodo 
asmenvardį, bendrovės ar kokio nors kito subjekto 
pavadinimą ir paliudija, kad (-->viešasis raktas) , įeinantis į 
tą liudijimą, priklauso tam subjektui. Kai skaitmeniniu būdu 
pasirašomas laiškas ar kitokie duomenys, skaitmeninis tų 
duomenų parašas sukuriamas naudojant (-->privatųjį 
raktą) , derantį su šio skaitmeninio liudijimo viešuoju raktu. 
Liudijimą išduoda ir skaitmeniniu būdu pasirašo (--
>liudijimų įstaiga) . Liudijimo tikrumas gali būti nustatytas 
patikrinus jį išdavusios liudijimo įstaigos skaitmeninį parašą 
 
digressive proportionality principle 
Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian degresijos principas 
 
diligence issues Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian fakto klausimai Termino šaltinis 2008 m. 
lapkričio 14 d. EUROPOS CENTRINIO BANKO 
SPRENDIMASėl 2008 m. spalio 23 d. Reglamento 
ECB/2008/11 dėl taisyklių, susijusių su įkaito tinkamumu,ų 
pakeitimų įgyvendinimo 
(ECB/2008/15) 
(2008/874/EB) 
 
 
diligence letter Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian nuomonė dėl fakto klausimų Termino šaltinis 
2008 m. lapkričio 14 d. EUROPOS CENTRINIO BANKO 
SPRENDIMASėl 2008 m. spalio 23 d. Reglamento 
ECB/2008/11 dėl taisyklių, susijusių su įkaito tinkamumu,ų 
pakeitimų įgyvendinimo 
(ECB/2008/15) 
(2008/874/EB) 
 
 
diluted earnings per share Sritis Apskaita 
Lithuanian sumažintasis pelnas vienai akcijai 
 
dilution risk for purchased 
receivables Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian gautinos sumos sumažėjimo rizika Termino 
šaltinis (-->KĮD)  Apibrėžtis rizika, kad gautina suma 
sumažės dėl kreditų įsipareigojusiam asmeniui grynaisiais 
arba negrynaisiais pinigais Apibrėžties šaltinis KĮD 
 
dilution risk of purchased 
receivables Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian gautinų sumų sumažėjimo rizika Termino 
šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 
138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų 
nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) Apibrėžtis Tikimybė, 
kad gautinų sumų vertė sumažės. Apibrėžties šaltinis 
Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 
„Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų 
nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
 
dime Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian daimas Apibrėžtis JAV 10 centų moneta 
 
dimension Sritis Statistika 
Lithuanian matmuo 
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diminishing marginal utility Sritis Bendra 
Lithuanian mažėjantis ribinis naudingumas Apibrėžtis 
mažėjančio ribinio naudingumo dėsnis teigia, kad 
vartotojui, kai jis ima didinti kurios nors prekės ar 
paslaugos vartojimą, ribinis naudingumas, gaunamas iš 
kiekvieno papildomo prekės ar paslaugos vieneto, mažėja 
Apibrėžties šaltinis Mikroekonomika. Vilnius, 2000. 
 
dinar Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian dinaras Apibrėžtis 1. senovinė arabų šalių 
auksinė moneta, daugiausia vartota VII-XV a.; 2. Alžyro, 
Bahreino, Bosnijos ir Hercegovinos, Irako, Jemeno, 
Jordanijos, Jugoslavijos, Kuveito, Libijos, Sudano, Tuniso 
pinig. vienetas; 3. Irano piniginio vieneto rialo šimtoji dalis. 
Apibrėžties šaltinis http://kietuva.fotonija.lt/zod/ 
 
direct applicability Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian tiesioginis taikymas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
direct central bank financing Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian tiesioginis centrinio banko finansavimas 
 
direct control Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian tiesioginė kontrolė Termino šaltinis LR įmonių 
konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymo 
1,2,3,8,9,11 straipsnių bei priedo pakeitimo ir papildymo ir 
įstatymo papildymo antruoju skirsniu įstatymas (Valstybės 
žinios, 2006-07-18, Nr. 78-3058) 
 
direct cost Sritis Apskaita 
Lithuanian tiesioginės sąnaudos Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
direct counterpart to the capital and 
reserves of the ECB Sritis Apskaita 
Lithuanian tiesioginis ECB kapitalo ir rezervų atitikmuo 
Termino šaltinis ECB metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
direct debit payment service Sritis Bankai 
ir finansai 
Lithuanian tiesioginio debeto mokėjimo paslauga 
Termino šaltinis ECB MA 2009 
 
direct debits Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian tiesioginis debetas Termino šaltinis 2008 m. 
gruodžio 19 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) 
Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus 
balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
direct foreign investment 
enterprises Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian tiesioginių užsienio investicijų įmonės 
 
direct investment Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian tiesioginė investicija Termino šaltinis LRTB 
Apibrėžtis Investicija ūkio subjektui steigti ir įregistruoto ūkio 
subjekto kapitalui ar jo daliai įsigyti, taip pat investicija į 
ūkio subjektą, paskola ūkio subjektui, kurio kapitalas ar jo 
dalis priklauso investuotojui, pasitikėtinė (subordinuotoji) 
paskola, jei investuojama siekiant užmegzti arba palaikyti 

ilgalaikius tiesioginius investuotojo ir ūkio subjekto, į kurį 
investuojama, ryšius ir investuojant įsigyta kapitalo dalis 
suteikia investuotojui galimybę kontroliuoti arba daryti 
tiesioginę įtaką ūkio subjektui. Apibrėžties šaltinis LRTB 
 
direct investment abroad Sritis Statistika 
Lithuanian tiesioginės investicijos užsienyje Termino 
šaltinis LB MB 2006/2, p. 102; LR mokėjimų balansas 
2005, p. 63 
 
direct investment income Sritis Statistika 
Lithuanian tiesioginių investicijų pajamos Termino šaltinis 
LR mokėjimų balansas 2005, p. 19 
 
direct investment liabilities Sritis Statistika 
Lithuanian tiesioginių investicijų įsipareigojimai Termino 
šaltinis LR mokėjimų balansas 2005, p. 74 
 
direct issuance of debt securities 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian tiesioginis skolos vertybinių popierių 
išleidimas Termino šaltinis ECB MB 2006/3, p. 45 
 
direct method of reporting cash 
flows from operating activities Sritis 
Apskaita 
Lithuanian tiesioginis pinigų srautų iš pagrindinės 
veiklos pateikimo metodas 
 
direct tax Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian tiesioginiai mokesčiai Apibrėžtis mokesčiai, 
mokami tiesiogiai nuo pajamų ir turto  
 
Directive 2000/12/EC of the 
European Parliament and of the 
Council of 20 March 2000 relating to 
the taking up and pursuit of the 
business of credit institutions as 
last amended by Directive 
2004/xx/EC Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian 2000 kovo 20 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2000/12/EB dėl kredito įstaigų 
steigimosi ir veiklos, su paskutiniais pakeitimais, 
padarytais Direktyva 2004/xx/EB KĮD 
 
Directive 2002/47/EC of the 
European Parliament and of the 
Council of 6 June 2002 on financial 
collateral arrangements Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian 2002 m. birželio 6 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2002/47/EB dėl susitarimų dėl 
finansinio įkaito 
 
Directive 2006/48/EC of the 
European Parliament and of the 
Council of 14 June 2006 relating to 
the taking up and pursuit of the 
business of credit institutions 
(recast) Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir 
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Tarybos direktyva 2006/48/EB dėl kredito įstaigų 
veiklos pradėjimo ir vykdymo (nauja redakcija) KVP 
 
Directorate-General for Competition 
COMP Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Konkurencijos generalinis direktoratas 
Termino šaltinis Vertimų centro vadovas 
 
Directorate-General for 
Development 
DEV Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Vystymosi generalinis direktoratas Termino 
šaltinis Vertimo centro vadovas 
 
Directorate-General for Economic 
and Financial Affairs 
See: and Financial Affairs DG  Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Ekonomikos ir finansų reikalų GD Termino 
šaltinis IATE Ekonomikos ir finansų reikalų generalinis 
direktoratas Termino šaltinis IATE 
 
Directorate-General for Economic 
and Financial Affairs 
ECFIN Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Ekonomikos ir finansų generalinis 
direktoratas Ekonomikos ir finansų GD Termino šaltinis 
EK 
 
Directorate-General for 
Employment, Social Affairs and 
Equal Opportunities 
EMPL Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Užimtumo, socialinių reikalų ir lygių 
galimybių generalinis direktoratas Termino šaltinis 
Komisijos vertimo vadovas 
 
Directorate-General for Energy and 
Transport 
TREN Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Energetikos ir transporto generalinis 
direktoratas Termino šaltinis EK vertimo vadovas 
 
Directorate-General for Enlargement 
ELARG Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Plėtros generalinis direktoratas Termino 
šaltinis Komisijos vertimo vadovas 
 
Directorate-General for Enterprise 
and Industry 
ENTR Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Įmonių ir pramonės generalinis direktoratas 
Termino šaltinis Komisijos vertimo vadovas 
 
Directorate-General for External 
Relations 
RELEX Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Išorės santykių generalinis direktoratas 
Termino šaltinis EK vertimo vadovas 
 

Directorate-General for Fisheries 
and Maritime Affairs 
FISH Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Žuvininkystės ir jūrų reikalų generalinis 
direktoratas Termino šaltinis EK vertimo vadovas 
 
Directorate-General for Health and 
Consumer Protection 
SANCO Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Sveikatos ir vartotojų apsaugos generalinis 
direktoratas Termino šaltinis EK vertimo vadovas 
 
Directorate-General for Regional 
Policy 
REGIO Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Regioninės politikos generalinis direktoratas 
Termino šaltinis EK vertimo vadovas 
 
Directorate-General for Research 
RTD Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Mokslinių tyrimų generalinis direktoratas 
Termino šaltinis EK vertimo vadovas 
 
Directorate-General for Taxation and 
Customs Union 
TAXUD Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Mokesčių ir muitų sąjungos generalinis 
direktoratas Termino šaltinis EK vertimo vadovas 
 
Directorate-General for the Budget 
Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Biudžeto generalinis direktoratas Termino 
šaltinis Vertimų centro vadovas 
 
Directorate-General for the 
Environment 
ENV Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Aplinkos generalinis direktoratas Termino 
šaltinis Komisijos vertimo vadovas 
 
Directorate-General for the Internal 
Market and Services 
MARKT Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Vidaus rinkos ir paslaugų generalinis 
direktoratas Termino šaltinis EK vertimo vadovas 
 
Directorate-General for Trade 
TRADE Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Prekybos generalinis direktoratas Termino 
šaltinis EK vertimo vadovas 
 
disability allowance Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian invalidumo pašalpa Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
disability benefit Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian laikino invalidumo pašalpa Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
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disagio Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian dizažio Termino šaltinis 2009 m. kovo 31 d. 
Europos centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 290/2009 
Apibrėžtis Skirtumas tarp paskolos nominalios sumos ir 
kliento gautos sumos. Apibrėžties šaltinis 2009 m. kovo 31 
d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 290/2009 
 
disclosure Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian informacijos atskleidimas Termino šaltinis (--
>IKP) , 39 str. 
 
disclosure of accounts 
Lithuanian metinių ataskaitų skelbimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
disclosure of confidential 
information Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian konfidencialios informacijos atskleidimas 
Termino šaltinis 2008 m. lapkričio 14 d. EUROPOS 
CENTRINIO BANKO SPRENDIMASėl 2008 m. spalio 23 
d. Reglamento ECB/2008/11 dėl taisyklių, susijusių su 
įkaito tinkamumu,ų pakeitimų įgyvendinimo 
(ECB/2008/15) 
(2008/874/EB) 
 
 
disclosure requirements Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian atskleidimo reikalavimai 
 
discontinuing operation Sritis Apskaita 
Lithuanian nutraukiamoji veikla 
 
discontinuity principle Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian pertraukos principas 
 
discount Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian nuolaida Termino šaltinis 2002 m. lapkričio 21 d. 
Europos centrinio banko gairė dėl Europos 
centriniostatistinės atskaitomybės reikalavimų ketvirtinių 
finansinių sąskaitų (ECB/2002/7) (2002/967/EB); 2006 m. 
lapkričio 10 d. Europos centrinio banko gairės dėl Europos 
centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB) Apibrėžtis Vertybinio popieriaus 
nominaliosios vertės ir jo kainos skirtumas, kai šimažesnė 
už nominaliąją vertę. Apibrėžties šaltinis 2002 m. lapkričio 
21 d. Europos centrinio banko gairė dėl Europos 
centriniostatistinės atskaitomybės reikalavimų ketvirtinių 
finansinių sąskaitų (ECB/2002/7) (2002/967/EB), II priedas 
Žodynas su paaiškinimais diskontas 
 
discount factor Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian diskonto rodiklis Termino šaltinis ECB metinės 
finansinės ataskaitos 2008 
 
discount market Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian diskonto rinka Apibrėžtis rinka, kurioje yra 
perkami ir parduodami trumpalaikiai vekseliai, iždo 
vertybiniai popieriai, obligacijos ir kiti finansiniai vertybiniai 
popieriai Apibrėžties šaltinis Ekonomikos terminų žodynas, 
1997. 
 
discount paper 

See: security  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian vertybinis popierius su nuolaida Termino 
šaltinis 2006 m. lapkričio 10 d. Europos centrinio banko 
gairės dėl Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir 
finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB); 2002 m. lapkričio 21 d. Europos centrinio 
banko gairė dėl Europos centriniostatistinės atskaitomybės 
reikalavimų ketvirtinių finansinių sąskaitų (ECB/2002/7) 
(2002/967/EB) Apibrėžtis Vertybinis popierius, už kurį 
negaunamos palūkanųišmokos ir kurio grąža gaunama 
padidėjus kapitalo vertei, nes šis turtas šleidžiamas į 
apyvartą arba perkamas su nuolaida. Apibrėžties šaltinis 
2002 m. lapkričio 21 d. Europos centrinio banko gairė dėl 
Europos centriniostatistinės atskaitomybės reikalavimų 
ketvirtinių finansinių sąskaitų (ECB/2002/7) (2002/967/EB), 
II priedas Žodynas su paaiškinimais  
 
discount rate Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian diskonto norma Apibrėžtis Palūkanų norma, 
kurią bankai ima už vekselių diskontavimą. Apibrėžties 
šaltinis Eurovoc 4.1 Termino šaltinis Eurovoc 4.1; ECB 
metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
discount sale 
Lithuanian pardavimas su nuolaida Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
discount security 
discount paper Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian vertybinis popierius su nuolaida Termino 
šaltinis 2006 m. lapkričio 10 d. Europos centrinio banko 
gairės dėl Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir 
finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB); 2002 m. lapkričio 21 d. Europos centrinio 
banko gairė dėl Europos centriniostatistinės atskaitomybės 
reikalavimų ketvirtinių finansinių sąskaitų (ECB/2002/7) 
(2002/967/EB) Apibrėžtis Vertybinis popierius, už kurį 
negaunamos palūkanųišmokos ir kurio grąža gaunama 
padidėjus kapitalo vertei, nes šis turtas šleidžiamas į 
apyvartą arba perkamas su nuolaida. Apibrėžties šaltinis 
2002 m. lapkričio 21 d. Europos centrinio banko gairė dėl 
Europos centriniostatistinės atskaitomybės reikalavimų 
ketvirtinių finansinių sąskaitų (ECB/2002/7) (2002/967/EB), 
II priedas Žodynas su paaiškinimais  
 
discount window lending programm 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian diskonto lango skolinimo programa Termino 
šaltinis ECB MB 2010 03 
 
discounted bond Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian diskontuota obligacija Apibrėžtis Obligacija, 
parduodama pigiau už jos nominaliąją vertę. Obligacijos 
nominalioji vertė atkuriama suėjus jos išpirkimo terminui. 
 
discounted cash flow Sritis Apskaita 
Lithuanian diskontuotasis pinigų srautas Apibrėžtis pinigų 
srautas, susijęs su ekonominiu projektu, kuris yra 
reguliuojamas taip, kad būtų priimtinas atsižvelgiant į 
pinigų srauto terminus ir galimas palūkanas nuo 
panaudojamų lėšų Apibrėžties šaltinis Ekonomikos terminų 
žodynas, 1997. 
 
discounted rate Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian diskontuota norma Termino šaltinis 2009 m. 
kovo 31 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 
290/2009 
 



discounted value of common stock 

121 

discounted value of common stock 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian diskontuotoji paprastosios akcijos vertė 
 
discounting Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian diskontavimas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
Apibrėžtis Operacija, kuria apyvarti priemonė perkama 
mažesne negu jos nominalioji vertė. Pirkimo kainos ir 
nominaliosios vertės skirtumas lygus palūkanoms, 
gautinoms nuo nominaliosios sumos iki priemonės 
išpirkimo termino. Apibrėžties šaltinis Eurovoc 4.1 
 
discrete random variable Sritis Statistika 
Lithuanian diskretusis atsitiktinis dydis 
 
discrete variable Sritis Statistika 
Lithuanian diskretusis kintamasis 
 
discretionary fiscal measures Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian diskretinės fiskalinės priemonės Termino 
šaltinis ECB MB 2009 03 
 
discretionary fiscal policy Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian diskretinė fiskalinė politika 
 
discretionary fiscal stimulus Sritis Bankai 
ir finansai 
Lithuanian diskretinės fiskalinio skatinimo priemonės 
Termino šaltinis ECB MB 2009 03 
 
discretionary income 
hot money Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian diskretinės pajamos 
 
discriminative power Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian diskriminacinė galia Termino šaltinis IŠORINIŲ 
KREDITO RIZIKOS VERTINIMO INSTITUCIJŲ 
PRIPAŽINIMO TVARKA, PATVIRTINTAbanko valdybos  
m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 139 
 
discriminatory (separation) power 
Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian diskriminacinė (skiriamoji) galia Termino 
šaltinis PATIKIMUMO VERTINIMO IR JO TIKRINIMO 
NUOSTATOS, PATVIRTINTAbanko valdybos  
m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 140 Apibrėžtis Reitingų 
sistemos gebėjimas atskirti įsipareigojimų neįvykdysiančius 
skolininkus nuo įsipareigojimus įvykdysiančių skolininkų 
arba, kai yra mažmeninės pozicijos, – pozicijas, kurios bus 
įvykdytos, nuo neįvykdytų pozicijų. Apibrėžties šaltinis 
PATIKIMUMO VERTINIMO IR JO TIKRINIMO 
NUOSTATOS, PATVIRTINTAbanko valdybos  
m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 140 
 
disinflation Sritis Bendra 
Lithuanian dezinfliacija Apibrėžtis Infliacijos mažėjimo 
procesas. Termino šaltinis LRTB; Lietuvos banko 
Ekonomikos departamentas Apibrėžties šaltinis LRTB; 
Lietuvos banko Ekonomikos departamentas 
 
disorderly correction Sritis Bendra 
Lithuanian koregavimas pažeidžiant įstatymus Termino 
šaltinis ECB MB 2009 03 

 
disorderly correction of global 
imbalances Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian ekonomikos nesubalansuotumo nesklandus 
koregavimasis Termino šaltinis ECB MB 2010 03 
 
disorderly developments Sritis Bendra 
Lithuanian netvarkinga raida Termino šaltinis ECB MB 
2008/3; 2008/12 
 
display of prices Sritis Bendra 
Lithuanian kainų užrašymas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
disposable income Sritis Apskaita 
Lithuanian disponuojamosios pajamos Termino šaltinis 
ECB MB, 2005/6; ECB MB 2007/9, p. 13 
 
disposals and acquisitions Sritis Statistika 
Lithuanian perdavimai ir įsigijimai Termino šaltinis 2008 m. 
gruodžio 19 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) 
Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus 
balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
dissaving Sritis Pinigų politika 
Lithuanian neigiamos santaupos 
 
dissemination of information Sritis 
Bendra 
Lithuanian informacijos skleidimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
dissemination of statistics Sritis Statistika 
Lithuanian statistikos platinimas Termino šaltinis Europos 
centrinio banko rekomendacija dėl Tarybos reglamento, iš 
dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 2533/98 dėl 
Europos centrinio banko renkamos statistinės informacijos 
(ECB/2008/9) (2008/C 251/01) 
 
 
dissemination of the list of FVCs Sritis 
Statistika 
Lithuanian FPK sąrašo išplatinimas Termino šaltinis 2008 
m. gruodžio 19 d. Europos centrinio banko gairės, iš dalies 
keičiančios Gaires ECB/2007/9 dėl pinigų, finansinių 
institucijų ir rinkų statistikos (naują redakciją) 
(ECB/2008/31) 
 
distance marketing Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian nuotolinė prekyba 
 
distortion Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian iškraipymas Termino šaltinis ECB MB 2007/9, p. 
38 
 
distortion of competition Sritis Bendra 
Lithuanian konkurencijos iškreipimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 konkurencijos iškraipymai Termino šaltinis (-
->KVP)  
 
distribute statistics Sritis Statistika 
Lithuanian platinti statistiką 
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distributed profits Sritis Apskaita 
Lithuanian paskirstytasis pelnas 
 
distribution 
See:   
Lithuanian paskirstymas 
 
distribution Sritis Statistika 
Lithuanian skirstinys 
 
distribution business 
distribution enterprise 
Lithuanian prekybos įmonė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
distribution cost Sritis Apskaita 
Lithuanian platinimo sąnaudos Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
distribution enterprise 
See: business  
Lithuanian prekybos įmonė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
distribution function Sritis Statistika 
Lithuanian pasiskirstymo funkcija 
 
distribution margin Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian paskirstymo marža Termino šaltinis ECB MB 
2006/6, p. 12 
 
distribution network 
Lithuanian prekių platinimo tinklas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
distribution of Community funding 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian Bendrijos finansavimo paskirstymas Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
distribution of exposures Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian pozicijų pasiskirstymas Termino šaltinis 
Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 
„Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų 
nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) Apibrėžtis Rinkos 
vertės pasiskirstymo, nustačius nulinį prognozuojamų 
neigiamų grynųjų rinkos verčių lygį, prognozė, esant tam 
tikrai tikimybei. Apibrėžties šaltinis Lietuvos banko valdybos 
2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo 
skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
 
distribution of income 
Lithuanian pajamų paskirstymas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
distribution of market value Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian rinkos verčių pasiskirstymas Termino šaltinis 
Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 
„Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų 
nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) Apibrėžtis Remiantis 
istoriniais duomenimis atlikta užskaitos grupės sandorių 
grynosios rinkos vertės pasiskirstymо prognozė tam tikrą 
dieną ateityje, esant tam tikrai tikimybei. Apibrėžties šaltinis 

Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 
„Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų 
nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
 
distribution of production 
Lithuanian gamybos paskirstymas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
distribution of the profit 
See: of the profit  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pelno paskirstymas Termino šaltinis 1994 m. 
gruodžio 1 d. Lietuvos Respublikos Lietuvos banko 
įstatymas Nr. I-678 
 
distribution of the tax burden 
Lithuanian mokesčių naštos paskirstymas Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
distribution of votes Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian balsų pasiskirstymas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
distribution policy 
Lithuanian prekių platinimo politika Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
distribution sector Sritis Statistika 
Lithuanian platinimo sektorius Termino šaltinis ECB MB 
2008/6 
 
distribution structure 
Lithuanian prekių platinimo struktūra Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
distributive trades 
Lithuanian prekybos tinklas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
distributive transactions Sritis Apskaita 
Lithuanian paskirstomieji sandoriai 
 
district finances Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian apskričių finansai Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
divergence indicator Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian nuokrypio rodiklis Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
Apibrėžtis Matas, kuriuo matuojama, kiek kuri nors valiuta 
Europos pinigų sistemoje nukrypsta nuo jos centrinio kurso 
ekiu atžvilgiu. Apibrėžties šaltinis Eurovoc 4.1 
 
diversification Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kapitalo išskirstymas / išskaidymas 
investavimas į įvairias sritis Termino šaltinis Kalbos 
patarimų informacinis biuletenis (IX) 
 
diversification effects Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian diversifikavimo efektai Termino šaltinis ECB 
MB 2008/3 
 
diversification of exports Sritis Bendra 
Lithuanian eksporto įvairinimas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 



diversification requirements 

123 

diversification requirements Sritis Bankai 
ir finansai 
Lithuanian diversifikavimo reikalavimai Termino šaltinis 
2007 m. spalio 25 d. LR kolektyvinio investavimo subjektų 
įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. X-1303 
 
dividend shares Sritis Apskaita 
Lithuanian dividendų akcijos 
 
dividends 
payouts Sritis Apskaita 
Lithuanian dividendai Termino šaltinis (-->8-asis apskaitos 
standartas)  Apibrėžtis įmonės pelno dalis, išmokama (--
>akcininkui) , atsižvelgiant į jam nuosavybės teise 
priklausančių (-->akcijų)  klasę ir jų kiekį Apibrėžties šaltinis 
8-asis apskaitos standartas 
 
dividends to be paid Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian mokėtini dividendai Termino šaltinis 2008 m. 
gruodžio 19 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) 
Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus 
balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
dividends, interest from abroad Sritis 
Statistika 
Lithuanian dividendai, palūkanos iš užsienio 
 
dividends, interest to abroad Sritis 
Statistika 
Lithuanian dividendai, palūkanos užsieniui 
 
division 
See:   Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian skaidymas 
 
division of companies Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian bendrovių dalijimasis Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
division of powers Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian kompetencijos padalijimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
DJ 
See: Republic of Djibouti  Sritis Bendra 
Lithuanian Džibučio Respublika Džibutis 
 
DJF 
See: Franc  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Džibučio frankas 
 
Djibouti Franc 
DJF Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Džibučio frankas 
 
DKK 
See: Krone  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Danijos krona 
 

DM 
See: Commonwealth of Dominica  Sritis Bendra 
Lithuanian Dominikos Sandrauga Rozo 
 
DO 
See: Dominican Republic  Sritis Bendra 
Lithuanian Dominikos Respublika Santo Domingas 
 
Dobra 
STD Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian dobra Pastabos San Tomės ir Prinsipės 
Demokratinės Respublikos valiuta 
 
document blank Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian dokumento blankas Termino šaltinis LR 
saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų 
gamybos įstatymo projektas Pastabos aprobuota VLKK 
 
documentary credit Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian dokumentinis akredityvas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 Apibrėžtis Banke atidarytas kreditas 
garantuoti, kad bus apmokėta už prekes pateikus tam 
tikrus dokumentus. Banko ir eksportuotojo susitarimas, 
pagal kurį bankas priima eksportuotojo išrašytus kitos 
šalies importuotojo vardu vekselius iki tam tikros susitartos 
sumos su sąlyga, kad kartu su vekseliu bus pateikiami ir 
siuntos dokumentai (LDBE). Tokiu būdu eksportuotojas 
gauna apmokėjimą už prekes nedelsiant, o importuotojas 
yra kredituojamas (RD). Apibrėžties šaltinis Eurovoc 4.1 
 
dog-ears Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian užlenkimai Pastabos banknotų 
 
DOL 
See: of operating leverage  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian veiklos pastoviųjų išlaidų sverto lygis 
 
dollar area Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian dolerio zona Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
domestic consumption Sritis Statistika 
Lithuanian vartojimas šalies viduje Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
domestic corporate goods price 
index Sritis Statistika 
Lithuanian vietos įmonių prekių kainų indeksas Termino 
šaltinis ECB MB 2006/3, p. 11 
 
domestic cost presures Sritis Bendra 
Lithuanian vidaus sąnaudų spaudimas Termino šaltinis 
ECB MB 2007/12 
 
domestic counterparties Sritis Pinigų 
politika 
Lithuanian vidaus kitos sandorio šalys Termino šaltinis 
2009 m. liepos 2 d. EUROPOS CENTRINIO BANKO 
SPRENDIMAS dėl padengtų obligacijų pirkimo programos 
įgyvendinimo (ECB/2009/16) (2009/522/EB) 
 
domestic credit Sritis Statistika 
Lithuanian vidaus kreditas Termino šaltinis LB MB 2006/2, 
p. 7 
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domestic creditors Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian vidaus kreditoriai Termino šaltinis (-->VSĮ)  
Apibrėžtis finansų įstaigos ir kiti asmenys, turintys 
ekonominių interesų Lietuvoje, besiverčiantys ūkine ar 
kuria kita įsatymų nedraudžiama ekonomine veikla ir 
nuolat arba laikinai, bet ilgiau kaip vienus metus, veikiantys 
ar gyvenantys Lietuvoje, įsigiję Vyriausybės vertybinių 
popierių, suteikę paskolas valstybei pagal paskolų sutartis 
arba kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus 
Apibrėžties šaltinis (-->VSĮ) , 2 str. 
 
domestic demand Sritis Bendra 
Lithuanian vidaus paklausa Termino šaltinis ECB MB 
2007/12 
 
domestic demand pressures Sritis 
Statistika 
Lithuanian vidaus paklausos spaudimas Termino šaltinis 
Konvergencija 2008 
 
domestic factors Sritis Bendra 
Lithuanian vidaus veiksniai Termino šaltinis ECB MB 
2006/3 
 
domestic inflationary pressure Sritis 
Bendra 
Lithuanian vidaus infliacinis spaudimas 
 
domestic investment Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian vidaus investicija Termino šaltinis LRTB 
Apibrėžtis Lietuvos Respublikos fizinio ir (ar) juridinio 
asmens investicija Lietuvos Respublikoje. Apibrėžties 
šaltinis LRTB 
 
domestic law 
national law Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian šalies teisė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
domestic liquidity Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian vidaus rinkos likvidumas Termino šaltinis ECB 
MB 2010 03 
 
domestic market 
internal market Sritis Bendra 
Lithuanian vidaus rinka Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
domestic money Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian vidaus pinigai Termino šaltinis ECB MB 2006/3, 
p. 21 
 
domestic operations Sritis Apskaita 
Lithuanian vidaus operacijos Termino šaltinis ECB metinės 
finansinės ataskaitos 2008 
 
domestic payment area Sritis Mokėjimo 
sistemos 
Lithuanian vidaus mokėjimo teritorija 
 
domestic payments Sritis Mokėjimo sistemos 
Institucijos ECB 
Lithuanian vietiniai mokėjimai Termino šaltinis Gairės 
ECB/2005/1 

 
domestic policy Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian vidaus politika Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
domestic prices Sritis Statistika 
Lithuanian vidaus kainos Termino šaltinis Konvergencija 
2008 
 
domestic product Sritis Statistika 
Lithuanian vidaus produktas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
domestic production Sritis Statistika 
Lithuanian vidaus gamybos apimtis Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
domestic support schemes Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian vidaus paramos sistemos 
 
domestic trade Sritis Statistika 
Lithuanian vidaus prekyba Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
domestic transaction Sritis Mokėjimo 
sistemos Institucijos ECB 
Lithuanian vietinis sandoris Termino šaltinis Gairės 
ECB/2005/1 
 
Dominican Peso 
DOP Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Dominikos pesas 
 
DOP 
See: Peso  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Dominikos pesas 
 
double auction market 
See: market  Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian aukciono rinka 
 
double coincidence of wants Sritis 
Bendra 
Lithuanian abipusis norų sutapimas 
 
double counting Sritis Apskaita 
Lithuanian dvigubas įskaičiavimas Termino šaltinis ECB 
MB 2008/12 
 
double feeds Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian du sulipę banknotai Termino šaltinis (-->pei)  
 
double posting 
See: entry  Sritis Apskaita 
Lithuanian dvigubasis įrašas Termino šaltinis Anglų-lietuvių 
apskaitos terminų žodynėlis, 1998, VU leidykla 
 
double taxation 
Lithuanian dvigubas apmokestinimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
double taxation agreement Sritis Bankai ir 
finansai 
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Lithuanian dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis 
Apibrėžtis Tarpvyriausybinė sutartis, sudaryta siekiant 
išvengti dvigubo pajamų apmokestinimo. Jeigu palūkanos 
ar dividendai apmokestinami jų gavimo vietoje, sumokėti 
mokesčius savo gyvenamoje šalyje iš investuotojų 
nebereikalaujama.  
 
Dow Jones EURO STOXX Broad 
Lithuanian bendras Dow Jones EURO STOXX Termino 
šaltinis ECB 
 
down tick Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian kainos pokytis mažėjimo linkme Termino 
šaltinis VVPB int. žod., 2005 
 
downloading Sritis Bendra 
Lithuanian duomenų atsisiuntimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
downside risks Sritis Bendra 
Lithuanian augimą mažinanti rizika Termino šaltinis ECB 
MB 2008/9 
 
downstream sector Sritis Bendra 
Lithuanian perdirbamasis sektorius Termino šaltinis ECB 
MB 2010 03 
 
downstream transaction Sritis Apskaita 
Lithuanian sandoris "iš viršaus į apačią" 
 
downturn in global trade Sritis Bendra 
Lithuanian pasaulio prekybos nuosmukis Termino šaltinis 
ECB MB 2010 03 
 
downward base effect Sritis Statistika 
Lithuanian mažinantis bazės poveikis Termino šaltinis 
ECB MB 2006/3, p. 13 
 
downward pressure on industrial 
producer prices Sritis Bendra 
Lithuanian mažinantis spaudimas gamintojų kainoms 
Termino šaltinis ECB MB 2010 03 
 
downward trend in stock markets 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian akcijų rinkų mažėjimo tendencija Termino 
šaltinis ECB MB 2008/12 
 
draft Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian įsakomasis čekis Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
draft budget Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian biudžeto projektas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
Draft common position of the 
Community (presented by the 
Commission) Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Bendrijos bendrosios pozicijos projektas 
(pateikta Komisijos) Termino šaltinis Vertimų centro 
vadovas 
 

draft EC budget Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian EB biudžeto projektas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
drafting changes Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian redakcinio pobūdžio pakeitimai 
 
drafting of Community law Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian Bendrijos teisės aktų projektų rengimas 
Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
drafting proposals Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian projekto rengimo pasiūlymai Termino šaltinis 
2009 m. kovo 5 d. Europos centrinio banko nuomonė 
(CON/2009/17)  
(2009/C 93/03) 
 redagavimo pasiūlymai Termino šaltinis 2009 m. vasario 
23 d. Europos centrinio banko nuomonė (CON/2009/14) 
 
drawee Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian mokėtojas Pastabos įsakomojo vekselio  
 
drawee principle Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian mokėtojo principas 
 
drawer Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian davėjas Pastabos įsakomojo vekselio 
 
drawing Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian išmoka atsiėmimas išrašymas 
 
drawing of credit lines Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian kredito linijų atidarymas Termino šaltinis ECB 
MB 2007/12 
 
drawing rights within the reserve 
tranche (net) Sritis Apskaita 
Lithuanian atsargų dalies (grynosios) neviršijančios 
skolinimosi teisės Termino šaltinis 2009 m. liepos 17 d. 
EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS, iš dalies 
keičiančios Gaires ECB/2006/16 dėl Europos centrinių 
bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės 
teisinio pagrindo (ECB/2009/18) (2009/595/EB); 2006 m. 
lapkričio 10 d. Europos centrinio banko gairės dėl Europos 
centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB) Apibrėžtis Nacionalinė kvota, atėmus TVF 
disponuojamųąskaitų eurais likučius. 
Į šią poziciją arba straipsnį „Įsipareigojimaine euro zonos“ 
galima įtraukti TVFąskaitą Nr. 2 (sąskaita eurais 
administravimošlaidoms). Apibrėžties šaltinis 2006 m. 
lapkričio 10 d. Europos centrinio banko gairės dėl Europos 
centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB) 
 
drawing up of the budget Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian biudžeto sudarymas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
drawing up of the Community 
budget Sritis Bankai ir finansai 
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Lithuanian Bendrijos biudžeto sudarymas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
driver Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian lemiamas veiksnys Termino šaltinis ECB MB 
2007/9, p. 13 
 
drop in income Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pajamų sumažėjimas Termino šaltinis 2007 m. 
vasario 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 215/2007, 
įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas 
ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS) nuostatas dėl šalutinių 
tikslinių kintamųjų, susijusių su pernelyg dideliu 
įsiskolinimu ir finansine atskirtimi, sąrašo 
 
drop in prices Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kainų kritimas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
DSSI’s European Patent Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian DSSI Europos patentas Termino šaltinis ECB 
metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
dual circulation period Sritis Pinigų politika 
Lithuanian dviejų valiutų apyvartos laikotarpis 
 
dual exchange rate Sritis Pinigų politika 
Lithuanian dvejopas valiutų keitimo kursas Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
dual key pairs Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian sudvejintos raktų poros Apibrėžtis dvi (--
>viešųjų)  ir (-->privačių raktų ) poros - iš viso keturi raktai - 
atitinka du atskirus liudijimus. Privatusis raktas iš vienos 
poros yra naudojamas parašui, o viešasis ir privatusis 
raktas iš kitos poros - duomenų užšifravimo ir iššifravimo 
operacijoms. Kiekviena pora atitinka atskirą liudijimą 
 
dual nationality Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian dviguba pilietybė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
dual pricing Sritis Bendra 
Lithuanian dviejų kainų sistema Termino šaltinis ECB 
 
dual-sourcing Sritis Bendra 
Lithuanian pirkimas iš dviejų šaltinių 
 
duly justified case Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian tinkamai pagrįstas atvejis Termino šaltinis (--
>KVP)  
 
dummy variables Sritis Statistika 
Lithuanian pseudokintamieji 
 
dumping Sritis Bendra 
Lithuanian dempingas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
Apibrėžtis Prekių pardavimas užsienyje mažesnėmis negu 
vidaus rinkos kainomis. Apibrėžties šaltinis Eurovoc 4.1 
 
duplicated entry 

double posting Sritis Apskaita 
Lithuanian dvigubasis įrašas Termino šaltinis Anglų-lietuvių 
apskaitos terminų žodynėlis, 1998, VU leidykla 
 
durability of convergence Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian konvergencijos patvarumas Termino šaltinis 
Konvergencija 2008 
 
durable goods Sritis Bendra 
Lithuanian ilgalaikio vartojimo prekės Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1; ECB MB 2006/6, p. 9 
 
duration approach Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian trukmės metodas Termino šaltinis (-->Nr.172) , 
73.2. 
 
dutch auction Sritis Pinigų politika Institucijos ECB 
Lithuanian olandiškasis aukcionas Termino šaltinis (--
>Bendr. dok.)  Žr. ribinių palūkanų aukcionas 
 
duties of civil servants Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian valstybės tarnautojų pareigos Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
duties tariff Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian muitų tarifas Apibrėžtis apmokestinamųjų prekių 
sąrašas, kuriame nurodytas imamo mokesčio dydis ir 
būdas 
 
duty-free Sritis Bendra 
Lithuanian neapmuitintų prekių parduotuvė Termino 
šaltinis www.vlkk.lt 
 
duty-free entry Sritis Bendra 
Lithuanian įvežimas be muito Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
duty-free import Sritis Bendra 
Lithuanian importas be muito Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
duty-free sale Sritis Bendra 
Lithuanian pardavimas be muito Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
DvP 
See: versus-Payment  Sritis Mokėjimo sistemos Institucijos 
ECB 
Lithuanian vienalaikis vertybinių popierių ir piniginių 
lėšų pervedimas Termino šaltinis 2003 m. rugsėjo 11 d. LB 
valdybos nutarimo Nr. 92 2 priedo 7 punktas. DVP 
 
DVP 
See: versus-Payment  Sritis Mokėjimo sistemos Institucijos 
ECB 
Lithuanian vienalaikis vertybinių popierių ir piniginių 
lėšų pervedimas Termino šaltinis 2003 m. rugsėjo 11 d. LB 
valdybos nutarimo Nr. 92 2 priedo 7 punktas. DVP 
 
dynamic emerging markets Sritis Bendra 
Lithuanian dinamiškos kylančios ekonomikos Termino 
šaltinis ECB MB 2008/6 
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dynamics of corporate profitability 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian įmonių pelno dinamika Termino šaltinis ECB 
MB 2008/6 
 
DZ 
See: People's Democratic Republic of Algeria  Sritis 
Bendra 
Lithuanian Alžyro Liaudies Demokratinė Respublika 
Termino šaltinis VLKK nutarimas Nr. 48 Alžyras 
 
DZD 
See: Dinar  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Alžyro dinaras 
 
E 
 
EAA 
See: area accounts  Sritis Apskaita 
Lithuanian euro zonos sąskaitos EZS Termino šaltinis 
ECB MB 
 
EAD 
See: at Default  Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian kredito pozicija įsipareigojimų nevykdymo 
atveju Termino šaltinis Pinigų studijos, 2004/1 pozicijos 
vertė esant įsipareigojimų neįvykdymui Termino šaltinis 
Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 
„Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų 
nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) Apibrėžtis Banko turto 
arba nebalansinių pretenzijų straipsnių, įtrauktų į bankinę 
knygą, dydis įsipareigojimų neįvykdymo nustatymo dieną. 
Apibrėžties šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 
nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo 
bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
 
e-administration Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian e. administravimas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
EAGGF 
See: Agricultural Guidance and Guarantee Fund  Sritis 
Teisė ir institucijos 
Lithuanian Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų 
fondas EŽŪOGF Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
EAGGF Guarantee Section Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian EŽŪOGF Garantijų skyrius Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
EAR 
See: Agency for Reconstruction  Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Europos rekonstrukcijos agentūra Termino 
šaltinis EK vertimo vadovas 
 
early repayment 
advance repayment Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian grąžinimas anksčiau termino 
 
early retirement Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian paankstintas išėjimas į pensiją Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 

earmarkable assets Sritis Pinigų politika 
Lithuanian nustatytas turtas Termino šaltinis 2001 m. 
gruodžio 6 d.CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS ėl 
dalyvaujančiųjų valstybių narių nacionalinių centrinių bankų 
finansinių 2002 metų pinigų politikos pajamų paskirstymo 
(ECB/2001/16) (2001/914/EB) Apibrėžtis Kiekvieno NCB 
balanse apskaitoma turto dalis, laikoma 
įsipareigojimų bazei padengti, nurodyta šio sprendimo II 
priede. Apibrėžties šaltinis EUROPOS CENTRINIO BANKO 
SPRENDIMAS ėl dalyvaujančiųjų valstybių narių 
nacionalinių centrinių bankų finansinių 2002 metų pinigų 
politikos pajamų paskirstymo (ECB/2001/16) 
(2001/914/EB) 
 
earmarked balances Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian tikslinės lėšos paskirtos lėšos 
 
earmarked portfolio Sritis Apskaita 
Lithuanian atidėtas portfelis Termino šaltinis 2009 m. 
liepos 17 d. EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS, iš 
dalies keičiančios Gaires ECB/2006/16 dėl Europos 
centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2009/18) 
(2009/595/EB) 
 
earmarking Sritis Pinigų politika 
Lithuanian užtikrinimas atskiruoju įkaitu Termino šaltinis 
S. Šiaudinis Pastabos sandorio 
 
earmarking system Sritis Pinigų politika 
Institucijos ECB 
Lithuanian atskirojo įkaito sistema Termino šaltinis (--
>Bendr. dok.)  Apibrėžtis centrinių bankų operacijų 
užtikrinimo priemonių valdymo sistema, pagal kurią 
likvidumas suteikiamas kiekvieną sandorį užtikrinant turtu 
atskirai Apibrėžties šaltinis Bendr. dok. žodynėlis 
 
earned surplus 
See: profits  Sritis Apskaita 
Lithuanian nepaskirstytasis pelnas Termino šaltinis LRTB 
ribojamasis nepaskirstytasis pelnas Termino šaltinis 
LRTB 
 
earnings 
See:   Sritis Statistika 
Lithuanian darbo užmokestis Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
earnings 
See:   Sritis Apskaita 
Lithuanian pajamos Termino šaltinis Eurovoc 4.1; (--
>Apskaitos įst.)  Apibrėžtis ūkio subjekto ekonominės 
naudos padidėjimas per ataskaitinį laikotarpį, t. y. ūkio 
subjekto turto padidėjimas arba į(-->sipareigojimų) 
sumažėjimas, kai dėl to padidėja (-->nuosavas kapitalas) , 
išskyrus papildomus savininkų įnašus Apibrėžties šaltinis 
Apskaitos įst. Žr. sąnaudos 
 
earnings developments Sritis Statistika 
Lithuanian pajamų raida Termino šaltinis ECB MB 2008/12 
 
earnings estimates Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pelno įverčiai Termino šaltinis ECB MB 2008/6  
 
earnings expectations Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian pelno lūkesčiai Termino šaltinis ECB MB 2010 
03  
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earnings per share 
EPS Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pelnas vienai akcijai Termino šaltinis ECB MB 
2008/6 PVA 
 
earnings price ratio 
See: earnings ratios  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kainos ir pelno santykis Termino šaltinis ECB 
MB 2006/3, p. 42 Apibrėžtis Labiausiai paplitęs vertinimas, 
padedantis nustatyti akcijų brangumo laipsnį. Šis santykis 
apskaičiuojamas dalijant akcijų kapitalizacijos vertę iš 12 
mėnesių pelno, likusio sumokėjus mokesčius.  
 
earnings revision ratio Sritis Statistika 
Lithuanian pelno patikslinimo rodiklis Termino šaltinis 
ECB MB 2008/6 
 
easing of credit conditions Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian kreditavimo sąlygų supaprastinimas Termino 
šaltinis ECB MB 2009 06 
 
easing of financing costs Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian finansavimo kainų smukimas Termino šaltinis 
ECB MB 2010 03 
 
East Carribbean Dollar 
XCD Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Rytų Karibų doleris 
 
East European Factoring 
Association 
EEFA Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian Rytų Europos faktoringo asociacija REFA 
 
EBA 
See: Banking Association  Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Euro bankų asociacija EBA Termino šaltinis 
ECB metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
EBA 
See: Banking Association  Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Euro bankų asociacija 
 
EBRD 
See: Bank for Reconstruction and Development  Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas 
Termino šaltinis Eurovoc 4.1 ERPB Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
EBU 
See: Broadcasting Union  Sritis Bendra 
Lithuanian Europos transliuotojų sąjunga ETS 
 
EC 
See: Community  Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Europos Bendrija Termino šaltinis VLKK 2000 
m. spalio 26 d. nutarimas Nr. 2(76); Eurovoc 4.1 EB 
Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 

EC 
See: Republic of Ecuador  Sritis Bendra 
Lithuanian Ekvadoro Respublika Kitas 
 
EC Accession Treaty Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian prisijungimo prie EB sutartis Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
EC advisory committee Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian EB patariamasis komitetas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
EC budgetary expenditure Sritis Apskaita 
Lithuanian EB biudžeto išlaidos Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
EC Commission 
See: of the European Communities  Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian Europos Bendrijų Komisija Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 EB Komisija Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
EC Intergovernmental Conference 
Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian EB tarpvyriausybinė konferencija Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
EC Intergovernmental Convention 
Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian ES vyriausybių konvencija Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
EC interinstitutional cooperation Sritis 
Teisė ir institucijos 
Lithuanian EB institucijų bendradarbiavimas Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
EC internal competition Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian EB uždarasis konkursas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
EC joint body Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian EB jungtinė institucija Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
EC limited period Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian EB ribotasis laikotarpis Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
EC Merger Treaty Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian EB susijungimo sutartis Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
EC Monetary Committee Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian ES pinigų komitetas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 Apibrėžtis Po to, kai vyriausybės oficialiai susitaria dėl 
valiutų kurso mechanizmo, šis komitetas, apsvarstęs 
įvairias galimybes, sutvarko visas detales. Diskusijos 
vedamos labai slaptai, jose dalyvauja kiekvienos šalies 
finansų ministerijos ir centrinio banko aukštas atstovas 
(RD).  Apibrėžties šaltinis Eurovoc 4.1 
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EC Ombudsman Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian EB įgaliotinis Termino šaltinis Eurovoc 4.1 EB 
ombudsmenas 
 
EC own resources Sritis Bendra 
Lithuanian EB nuosavieji ištekliai Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
EC primary legislation Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian ES pirminės teisės aktai 
 
EC satellite body 
specialised body Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian EB specializuotoji įstaiga Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
EC secondary legislation Sritis Teisė ir 
institucijos Institucijos European 
Lithuanian EB antriniai įstatymai Apibrėžtis aktai, kuriuos 
sukuria Bendrijos institucijos remdamosi EB sutartimis 
Apibrėžties šaltinis Eurovoc 4.1 
 
EC surveys Sritis Statistika 
Lithuanian EK apklausos Termino šaltinis ECB MB 
Apibrėžtis Europos Komisijos vykdomos kokybinės verslo ir 
vartotojų apklausos. Klausimai pateikiami apdirbamosios 
pramonės, statybos, mažmeninės prekybos ir paslaugų 
įmonių vadovams, prekių ir paslaugų vartotojams. 
Pasitikėjimo rodikliai yra sudedamieji rodikliai, 
apskaičiuojami kaip sudedamųjų dalių procentinių balansų 
(teigiamų ir neigiamų atsakymų skaičiaus skirtumas 
procentais) aritmetiniai vidurkiai (išsamiau žr. skirsnio 
"Euro zonos statistika" 5.2.5 lentelę).  Apibrėžties šaltinis 
ECB MB, 2006/9, žodynėlis  
 
EC transitional period Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian EB pereinamasis laikotarpis Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
EC Treaty Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian EB sutartis Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
ECAF 
See: credit assessment framework  Sritis Pinigų politika 
Lithuanian Eurosistemos kredito vertinimo sistema 
EKVS Termino šaltinis 2010 m. kovo 4 d. EUROPOS 
CENTRINIO BANKO GAIRĖS, iš dalies keičiančios Gaires 
ECB/2000/7 dėl Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir 
procedūrų (ECB/2010/1)(2010/154/ES); Pinigų politikos 
įgyvendinimas euro zonoje. 2006 rugsėjis 
 
ECAI 
See: credit assessment institution  Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian išorinė kredito rizikos vertinimo institucija 
Termino šaltinis (-->KVP)  Apibrėžtis Institucija, kurios 
pagrindinė veikla yra skolininkų pajėgumo įvykdyti 
finansinius įsipareigojimus vertinimas - kredito rizikos 
reitingų nustatymas. Apibrėžties šaltinis LRTB Konteksto 
šaltinis (-->KVP) , 80.1. str. Pastabos aprobuota VLKK, 
paskelbta LRTB 
 
ECAI Sritis Bankų priežiūra Institucijos LB 
Lithuanian pripažįstama išorinė kredito vertinimo 

institucija Termino šaltinis LB Kapitalo pakankamumo 
skaičiavimo metodinės rekomendacijos, projektas, 2005 
Apibrėžtis išorinė kredito vertinimo institucija, kurią 
priežiūros funkcijai atlikti pripažįsta Lietuvos bankas 
 
ECAI credit assessment Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian IKVI kredito vertinimas Termino šaltinis 2010 
m. kovo 4 d. EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS, iš 
dalies keičiančios Gaires ECB/2000/7 dėl Eurosistemos 
pinigų politikos priemonių ir procedūrų (ECB/2010/1) 
(2010/154/ES) 
 
ECAI credit assessment of asset-
backed securities Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian turtu užtikrintų vertybinių popierių IKVI 
kredito vertinimas Termino šaltinis 2010 m. kovo 4 d. 
EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS, iš dalies 
keičiančios Gaires ECB/2000/7 dėl Eurosistemos pinigų 
politikos priemonių ir procedūrų (ECB/2010/1) 
(2010/154/ES) 
 
ECB 
See: Central Bank  Sritis Bankai ir finansai Institucijos ECB 
Lithuanian Europos centrinis bankas ECB Termino šaltinis 
ECB 2004 metų ataskaita, Žodynėlis Apibrėžtis 
Eurosistemos ir Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) 
centras, kuriam pagal Bendrijos įstatymus priskiriamas 
juridinio asmens statusas. ECB užtikrina, kad Eurosistemai 
ir ECBS iškelti tikslai būtų įgyvendinti paties ECB arba 
nacionalinių centrinių bankų, vadovaujantis ECBS statutu. 
Jam vadovauja Valdančioji taryba, Vykdomoji valdyba ir 
Bendroji taryba - trečiasis sprendimus priimantis organas 
Apibrėžties šaltinis ECB 2004 metų ataskaita, Žodynėlis 
 
ECB marginal lending facility Sritis 
Pinigų politika Institucijos ECB 
Lithuanian Europos centrinio banko nustatytos vienos 
nakties paskolų galimybės Termino šaltinis Dėl kredito 
įstaigų privalomųjų atsargų taisyklių patvirtinimo (Valstybės 
žinios, 2002, Nr. 31-1201) 
 
ECB payment mechanism 
EPM Sritis Pinigų politika Institucijos ECB 
Lithuanian ECB mokėjimo mechanizmas Termino šaltinis 
(-->Bendr. dok) . EMM 
 
ECB time Sritis Pinigų politika Institucijos ECB 
Lithuanian ECB laikas Termino šaltinis (-->Bendr. dok.)  
Apibrėžtis vietos, kurioje yra ECB, laikas  Apibrėžties šaltinis 
(-->Bendr. dok.)  
 
ECB/European Commission survey 
on the access to finance of SMEs 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian ECB ir Europos Komisijos apklausa dėl 
galimybių euro zonos MVĮ pasiskolinti lėšų Termino 
šaltinis ECB MB 2010 03 
 
ECB’s pension obligations Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian ECB pensiniai įsipareigojimai Termino šaltinis 
ECB metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
ECB’s Statistical Data Warehouse 
Sritis Statistika 
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Lithuanian ECB statistinių duomenų saugykla Termino 
šaltinis ECB MB 2008/12 
 
ECESB 
See: Community Energy Star Board  Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian Europos Bendrijos „Energijos žvaigždės“ 
taryba ECESB Termino šaltinis EK vertimo vadovas 
 
ECFIN 
See: and Financial Affairs DG  Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Ekonomikos ir finansų reikalų GD Termino 
šaltinis IATE Ekonomikos ir finansų reikalų generalinis 
direktoratas Termino šaltinis IATE 
 
ECFIN 
See: General for Economic and Financial Affairs  Sritis 
Teisė ir institucijos 
Lithuanian Ekonomikos ir finansų generalinis 
direktoratas Ekonomikos ir finansų GD Termino šaltinis 
EK 
 
ECOFIN Council 
See: and Financial Affairs Council  Sritis Teisė ir 
institucijos Institucijos European 
Lithuanian ECOFIN taryba Termino šaltinis IATE 
Ekonomikos ir finansų taryba Termino šaltinis IATE 
 
e-commerce Sritis Bendra 
Lithuanian e. prekyba Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
ecomonic uncertainty Sritis Bendra 
Lithuanian ekonominis netikrumas Termino šaltinis ECB 
MB 2006/6, p. 17 
 
ECON 
See: on Economic and Monetary Affairs  Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas 
Termino šaltinis EK vertimo vadovas 
 
economic activities 
kind of economic activity Sritis Statistika 
Lithuanian ekonominės veiklos rūšys Termino šaltinis LR 
mokėjimų balansas 2005, p. 89 
 
economic activity Sritis Bendra 
Lithuanian ekonominė veikla Termino šaltinis ECB MB 
2006/3, p. 34; LB MB 2006/2, p. 111; 2008/12   Pastabos 
LB SD vartoja tik tokį terminą ekonominis aktyvumas 
Termino šaltinis ECB MB 2006/3, p.6; 2006/6, p. 9; ECB 
metų ataskaita 2005, p. 12 ūkinė veikla Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1; 1999 m. liepos 7 d. Lietuvos Respublikos 
investicijų įstatymas Nr. VIII-1312 (redakcija aktuali nuo 
2004-11-02) ūkio aktyvumas Termino šaltinis ECB MB 
2006/3, p. 64; 2007/6, p. 23; 2007/9, p. 15; 2007/12, 10 p. 
ekonominės veiklos aktyvumas Termino šaltinis ECB MB 
2006/6, p. 11; ECB MB 2007/6, p. 10 ūkio aktyvumo 
tempas Termino šaltinis ECB MB 2007/9, p. 11 
 
economic agent Sritis Bendra Institucijos ECB 
Lithuanian ūkio subjektas Termino šaltinis Protokolas dėl 
ECBS ir ECB statuto, 5 straipsnis Pastabos neoficialus ECB 
vertimas 
 

economic aggregate Sritis Statistika 
Lithuanian ekonomikos rodiklių visuma Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
economic alignment Sritis Bendra 
Lithuanian ekonomikos išlyginimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
economic analysis Sritis Bendra 
Lithuanian ekonominė analizė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
Apibrėžtis Viena iš Europos centrinio banko sistemos 
priemonių atlikti išsamią rizikos (-->kainų stabilumui ) 
analizę, kuria remdamasi (-->Valdančioji taryba ) priima 
atitinkamus (-->pinigų politikos ) sprendimus. Atliekant 
ekonominę analizę, dažniausiai dėmesys kreipiamas į 
einamuosius ekonomikos ir finansų pokyčius, numanomą 
vidutinės trukmės riziką kainų stabilumui, vertinant pagal 
šio laikotarpio prekių, paslaugų ir rinkos veiksnių sąveikos 
prognozes. Todėl deramas dėmesys skiriamas poreikiui 
nustatyti ekonomiką veikiančių sukrėtimų pobūdį, jų poveikį 
išlaidoms ir kainoms bei trumpalaikėms šio poveikio 
išplitimo ekonomikoje perspektyvoms. Apibrėžties šaltinis 
ECB 2004 m. metų ataskaita, Žodynėlis 
 
Economic and Financial Affairs 
Council 
ECOFIN Council Sritis Teisė ir institucijos 
Institucijos European 
Lithuanian ECOFIN taryba Termino šaltinis IATE 
Ekonomikos ir finansų taryba Termino šaltinis IATE 
 
Economic and Financial Affairs DG 
Directorate-General for Economic 
and Financial Affairs 
ECFIN Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Ekonomikos ir finansų reikalų GD Termino 
šaltinis IATE Ekonomikos ir finansų reikalų generalinis 
direktoratas Termino šaltinis IATE 
 
Economic and Financial Committee 
EFC Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Ekonomikos ir finansų komitetas Termino 
šaltinis ECB 2004 m. metų ataskaita, Žodynėlis Apibrėžtis 
Konsultacijas teikiantis Bendrijos organas, padedantis (--
>Ekonomikos ir finansų ministrų tarybai ) pasiruošti savo 
darbui. Į jo tikslus įeina ekonominės ir finansinės padėties 
valstybėse narėse ir Bendrijoje apžvalga, biudžeto 
stebėjimas. Apibrėžties šaltinis ECB 2005 m. metų 
ataskaitos žodynėlis 
 
economic and financial 
development 
Lithuanian ekonomikos ir finansų raida Termino šaltinis 
ECB MB, 2007/6 
 
economic and monetary 
developments Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian ekonominė ir pinigų aplinkos raida Termino 
šaltinis ECB MB 2010 03 
 
Economic and Monetary Union 
EMU Sritis Bendra 
Lithuanian Ekonominė ir pinigų sąjunga Termino šaltinis 
IATE EPS Termino šaltinis IATE 
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economic approach Sritis Apskaita 
Lithuanian ekonominis metodas Termino šaltinis 2002 m. 
lapkričio 21 d. Europos centrinio banko gairė dėl Europos 
centriniostatistinės atskaitomybės reikalavimų ketvirtinių 
finansinių sąskaitų (ECB/2002/7) (2002/967/EB); 2006 m. 
lapkričio 10 d. Europos centrinio banko gairės dėl Europos 
centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB) Apibrėžtis Apskaitos metodas, pagal kurį 
apskaitos įvykiai apskaitojesandorio sudarymo dieną. 
Apibrėžties šaltinis 2002 m. lapkričio 21 d. Europos centrinio 
banko gairė dėl Europos centriniostatistinės atskaitomybės 
reikalavimų ketvirtinių finansinių sąskaitų (ECB/2002/7) 
(2002/967/EB), II priedas Žodynas su paaiškinimais 
 
economic area Sritis Bendra 
Lithuanian ekonominė sritis Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
economic assets Sritis Statistika 
Lithuanian ekonominis turtas 
 
economic census Sritis Statistika 
Lithuanian ekonominis surašymas Termino šaltinis ECB 
MB 2006/3  
 
economic cohesion Sritis Bendra 
Lithuanian ekonominė sanglauda Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
economic concentration Sritis Bendra 
Lithuanian ekonomikos santalka Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
economic consequence Sritis Bendra 
Lithuanian ekonominis padarinys Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
economic contingency stock Sritis 
Bendra 
Lithuanian ekonominio būtinumo atsargos Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
economic convergence 
Lithuanian ekonominis suartėjimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
economic cost Sritis Bendra 
Lithuanian sąnaudos Termino šaltinis Kalbos patarimų 
informacinis biuletenis (IX) 
 
economic cycle 
business cycle 
trade cycle Sritis Bendra 
Lithuanian ekonomikos ciklas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
economic dependence Sritis Bendra 
Lithuanian ekonominė priklausomybė Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
economic development Sritis Bendra 
Lithuanian ūkio plėtra Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 

economic developments Sritis Bendra 
Lithuanian ekonominė raida Termino šaltinis ECB metų 
ataskaita 2005, p. 17 ekonomikos pokyčiai Termino 
šaltinis ECB MB 2010 03 
 
economic disparity Sritis Bendra 
Lithuanian ekonominis neatitikimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
economic downturn 
See: recession  Sritis Bendra 
Lithuanian ekonomikos nuosmukis Termino šaltinis ECB 
MB 2008/12 
 
economic efficiency Sritis Bendra 
Lithuanian ekonominis efektyvumas Termino šaltinis ECB 
metų ataskaita 2005, p. 13 
 
economic entities Sritis Bendra 
Lithuanian ūkio subjektai Termino šaltinis 1999 m. liepos 7 
d. Lietuvos Respublikos investicijų įstatymas Nr. VIII-1312 
(redakcija aktuali nuo 2004-11-02) Apibrėžtis Lietuvos 
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įsteigtos visų rūšių ir 
nuosavybės formų įmonės, įstaigos bei organizacijos.  
 Apibrėžties šaltinis 1999 m. liepos 7 d. Lietuvos 
Respublikos investicijų įstatymas Nr. VIII-1312 (redakcija 
aktuali nuo 2004-11-02) 
 
economic expansion Sritis Bendra 
Lithuanian ekonomikos augimas Termino šaltinis ECB MB  
 
economic expansion and 
contraction Sritis Bendra 
Lithuanian ekonomikos augimas ir nuosmukis Termino 
šaltinis ECB MB 2008/9 
 
economic fluctuation Sritis Bendra 
Lithuanian ekonomikos svyravimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
economic forecasting Sritis Bendra 
Lithuanian ekonominis prognozavimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
economic fundamentals Sritis Bendra 
Lithuanian ekonomikos pagrindai 
 
economic growth Sritis Bendra 
Lithuanian ekonomikos augimas Termino šaltinis ECB MB 
2009 03 
 
economic harmonisation 
Lithuanian ekonominis (su)derinimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
economic imbalance Sritis Bendra 
Lithuanian ekonominės pusiausvyros nebuvimas 
Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
economic implication Sritis Bendra 
Lithuanian numanomi ekonominiai padariniai Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
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economic in transition Sritis Bendra 
Lithuanian pereinamąjį laikotarpį išgyvenanti 
ekonomika Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
economic indicator Sritis Bendra 
Lithuanian ekonominis rodiklis Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 Apibrėžtis ekonominiai rodikliai - tai šalies ekonomikos 
barometras. Juos paprastai kas mėnesį ar ketvirtį skelbia 
tam tikras vyriausybės departamentas. Ekonomikos 
rodikliai yra, pavyzdžiui, (-->bendrasis šalies produktas) , 
vartojimo prekių kainų indeksas, pinigų masė, (-->prekybos 
balansas)  ir (-->nedarbas)  Apibrėžties šaltinis Eurovoc 4.1 
 
economic interdependence Sritis Bendra 
Lithuanian ekonominė savitarpio priklausomybė Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
economic inventory Sritis Apskaita 
Lithuanian ūkinis inventorius Pastabos aprobuota VLKK 
 
economic life Sritis Apskaita 
Lithuanian ekonominio naudingumo laikas 
 
economic offence Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian ekonominis nusikaltimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
economic operator Sritis Bendra 
Lithuanian ekonominės veiklos vykdytojas 
 
economic outlook Sritis Bendra 
Lithuanian ekonomikos perspektyvos ekonominės 
veiklos perspektyvos Termino šaltinis ECB MB 2008/12 
 
Economic Policy Committee Sritis Teisė 
ir institucijos 
Lithuanian Ekonominės politikos komitetas Termino 
šaltinis EK vertimo vadovas 
 
economic priority Sritis Bendra 
Lithuanian ekonominė pirmenybė Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
economic projection Sritis Bendra 
Lithuanian ekonominis numatymas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
economic prospects Sritis Bendra 
Lithuanian ekonominės perspektyvos Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
economic reality and transparency 
principle Sritis Apskaita 
Lithuanian ekonominės realybės ir skaidrumo principas 
 
economic recession 
economic downturn Sritis Bendra 
Lithuanian ekonomikos nuosmukis Termino šaltinis ECB 
MB 2008/12 
 
economic reconstruction Sritis Bendra 
Lithuanian ūkio pertvarkymas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 

 
economic recovery Sritis Bendra 
Lithuanian ekonomikos atsigavimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 Apibrėžtis ekonomikos pagyvėjimas po 
nuosmukio periodo Apibrėžties šaltinis Eurovoc 4.1 
ekonominis pagyvėjimas Termino šaltinis ECB MB 
2007/6, p. 55 
 
economic reform Sritis Bendra 
Lithuanian ūkio reforma Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
economic region Sritis Bendra 
Lithuanian ekonominis regionas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
economic sector Sritis Bendra 
Lithuanian ekonomikos sektorius Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
economic sentiment Sritis Bendra 
Lithuanian ekonominiai vertinimai Termino šaltinis ECB 
MB 2006/6, p. 17 
 
economic sentiment indicator Sritis 
Statistika Institucijos ECB 
Lithuanian ekonominių vertinimų rodiklis Termino šaltinis 
ECB MB 
 
economic slowdown Sritis Statistika 
Lithuanian ekonomikos sulėtėjimas Termino šaltinis ECB 
MB 2008/12 
 
economic stabilisation Sritis Bendra 
Lithuanian ekonomikos stabilizavimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
economic stagnation Sritis Bendra 
Lithuanian ekonomikos sąstingis Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 Apibrėžtis būklė, kai nėra augimo Apibrėžties šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
economic structure Sritis Bendra 
Lithuanian ekonominė struktūra Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
Economic Study Committee Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian Ekonominių tyrimų komitetas Termino šaltinis 
EK vertimų vadovas 
 
economic system Sritis Bendra 
Lithuanian ekonomikos sistema Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
economic take-off Sritis Bendra 
Lithuanian ūkio pakilimas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
economic territory Sritis Bendra 
Lithuanian ekonominė erdvė 
 
economic transfer Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian ekonominis perleidimas Termino šaltinis 2008 
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m. gruodžio 19 d. Europos centrinio banko reglamentas 
(EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus 
balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
economic transformation Sritis Bendra 
Lithuanian ekonomikos pertvarka Termino šaltinis Pinigų 
studijos, 2005/6, 53 psl. 
 
economic trend Sritis Bendra 
Lithuanian ekonomikos tendencija Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
economic union Sritis Bendra 
Lithuanian ekonominė sąjunga Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
economic upswing Sritis Bendra 
Lithuanian ekonomikos pakilimas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
economic value Sritis Bendra 
Lithuanian ekonominė vertė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
Apibrėžtis prekės ar paslaugos ekonominis pobūdis, kurį 
galima išmatuoti atsižvelgiant į jos sąnaudas, pasiūlą ir 
paklausą Apibrėžties šaltinis Eurovoc 4.1 
 
economically significant prices Sritis 
Statistika 
Lithuanian ekonomiškai reikšmingos kainos 
 
economics 
See:   Sritis Bendra 
Lithuanian ekonomika 
 
economies of scale Sritis Bendra 
Lithuanian masto ekonomija Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
Apibrėžtis Gamybos sąnaudų mažinimas vienam vienetui 
didinant gamybos pajėgumus. Apibrėžties šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
economies of scope Sritis Bendra 
Lithuanian įvairovės ekonomija 
 
economy 
economics Sritis Bendra 
Lithuanian ekonomika 
 
ECSC 
See: Coal and Steel Community  Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Europos anglių ir plieno bendrija Apibrėžtis 
pirmoji iš Europos Bendrijų, kurios pradėta Europos 
integracija ilgainiui peraugo į Europos sąjungą. Ją įkurti 
paskatino būtinybė pokario metais Vakarų Europoje 
sutvirtinti susitaikymo procesą ir bendrai prižiūrėti buvusių 
Antrojo pasaulinio karo priešų, pirmiausia Vokietijos ir 
Prancūzijos, karo pramonę (anglys ir plienas tuoment buvo 
pagrindinės strateginės žaliavos) Apibrėžties šaltinis 
Europos sąjunga. Enciklopedinis žinynas, 1999. EAPB 
 
ECSC individual Decision Sritis Teisė ir 
institucijos 

Lithuanian EAPB atskirasis sprendimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 Žr. (-->EAPB)  
 
ECTRA 
See: Committee of Telecommunications Regulatory 
Authorities  Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Europos telekomunikacijų reguliavimo 
komitetas Termino šaltinis EK vertimo vadovas ECTRA 
 
ECU 
European Currency Unit Sritis Banknotai ir 
monetos 
Lithuanian ekiu Apibrėžtis 1. senovinė Prancūzijos auksinė, 
vėliau ir sidabrinė moneta; 2. Europos Sąjungos šalių 
atsiskaitymo ir atsargų apskaitos valiutinis vienetas iki 
1999 m. Europos valiutos vienetas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
EDF 
See: Development Fund  Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Europos plėtros fondas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 EPF Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
editorial Sritis Bendra 
Lithuanian įvadinis straipsnis Termino šaltinis ECB MB 
2006/3 
 
EDM 
electronic document management 
Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian EDT Termino šaltinis Eurovoc 4.1 elektroninė 
dokumentų tvarkyba Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
EDP 
See: deficit procedure  Sritis Bendra 
Lithuanian perviršinio deficito procedūra Termino šaltinis 
IATE; Konvergencija; ECB 2005 metų ataskaita, Žodynėlis 
Apibrėžtis Sutarties 104 straipsnyje suformuluotoje 
nuostatoje, konkrečiau apibūdintoje Protokole (Nr. 20), dėl 
perviršinio deficito procedūros reikalaujama, kad ES 
valstybės narės laikytųsi biudžeto drausmės, nustatomi 
kriterijai, pagal kuriuos biudžeto pozicija laikoma 
perviršinio deficito pozicija, ir reglamentuojami veiksmai, 
kurių reikia imtis, jei nustatoma, kad biudžeto balanso ir 
valdžios sektoriaus skolos reikalavimai neįvykdyti. Ją 
papildo 1997 m. liepos 7 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 
1467/97 dėl per didelio deficito reguliavimo tvarkos - 
vienos iš Stabilumo ir augimo pakto sudedamųjų dalių - 
paaiškinimo ir įgyvendinimo paspartinimo. Apibrėžties 
šaltinis ECB 2004 metų ataskaita, Žodynėlis 
 
education allowance Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian mokymosi išmoka 
 
EE 
See: exposure  Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian tikėtina pozicija Termino šaltinis Lietuvos banko 
valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo 
pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, 
Nr. 142-5442) Apibrėžtis Pozicijų pasiskirstymo tam tikrą 
dieną ateityje prieš ilgiausio užskaitos grupės sandorio 
terminą vidurkis. Apibrėžties šaltinis Lietuvos banko 
valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo 
pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, 
Nr. 142-5442) 
 
EEA 
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See: Environment Agency  Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Europos aplinkos agentūra Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
EEA Consultative Committee Sritis Teisė 
ir institucijos 
Lithuanian Europos ekonominės erdvės konsultacinis 
komitetas Termino šaltinis EK vertimo vadovas 
 
EEB 
See: Export Bank  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian Europos eksporto bankas EEB Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
EEC 
See: Economic Community  Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Europos ekonominė bendrija Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 EEB Apibrėžtis 1957 m. įkurta viena iš trijų 
Europos bendrijų, siekusi ekonominiu požiūriu integruoti 
Europą. Iš pradžių ją sudarė šešios valstybės narės: 
Belgija, Italija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Prancūzija ir 
Vokietija. 1993 m. įsigaliojus Mastrichto sutarčiai EEB 
buvo pervadinta į EB ir tapo dabartinės Europos Sąjungos 
pagrindu. Apibrėžties šaltinis www.europa.eu.int Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
EECU 
See: Economic Customs Union  Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Europos ekonominė muitų sąjunga Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 EEMS Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
EEFA 
See: European Factoring Association  Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian Rytų Europos faktoringo asociacija REFA 
 
EEIG 
See: Committee on the European Economic Interest 
Grouping  Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Europos ekonominių interesų grupių 
informacinis komitetas EEIG Termino šaltinis EK vertimo 
vadovas 
 
EEK 
See:   Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Estijos krona 
 
EER 
See: exchange rate  Sritis Bankai ir finansai Sritis 
Statistika 
Lithuanian EK efektyvusis kursas Termino šaltinis ECB 
MB 2008/6 
 
EFAMA 
See: European Fund and Asset Management Association  
Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Europos fondų ir turto valdymo asociacija 
EFTVA Termino šaltinis ECB MB 2007/12, p. 27 
 
EFC 
See: and Financial Committee  Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Ekonomikos ir finansų komitetas Termino 
šaltinis ECB 2004 m. metų ataskaita, Žodynėlis Apibrėžtis 
Konsultacijas teikiantis Bendrijos organas, padedantis (--
>Ekonomikos ir finansų ministrų tarybai ) pasiruošti savo 
darbui. Į jo tikslus įeina ekonominės ir finansinės padėties 
valstybėse narėse ir Bendrijoje apžvalga, biudžeto 

stebėjimas. Apibrėžties šaltinis ECB 2005 m. metų 
ataskaitos žodynėlis 
 
effect Sritis Bendra 
Lithuanian poveikis 
 
effect on the ECB’s capital Sritis Apskaita 
Lithuanian poveikis ECB kapitalui Termino šaltinis ECB 
metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
effective credit risk management Sritis 
Bankų priežiūra 
Lithuanian veiksmingas kredito rizikos valdymas 
 
effective estimator Sritis Statistika 
Lithuanian efektyvusis įvertis 
 
effective exchange rate 
EER Sritis Bankai ir finansai Sritis Statistika 
Lithuanian EK efektyvusis kursas Termino šaltinis ECB 
MB 2008/6 
 
effective exchange rate 
(nominal/real) Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian efektyvusis valiutos kursas 
(nominalusis/realusis) Termino šaltinis Konvergencija 
2006 Apibrėžtis Nominalusis efektyvusis valiutos kursas – 
tai dvišalių šalies valiutos kursų svertiniai vidurkiai tos 
šalies prekybos partnerių valiutų atžvilgiu. Taikomi svoriai 
parodo kiekvienos prekybos partnerės dalį nagrinėjamos 
šalies prekyboje ir nulemia konkurenciją trečiosiose 
rinkose. Realusis efektyvusis valiutos kursas – tai 
nominalusis efektyvusis valiutos kursas, sumažintas pagal 
užsienio kainų ir vidaus kainų santykio svertinį vidurkį. 
Apibrėžties šaltinis Konvergencija 2006 
 
effective exchange rate indices Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian efektyviųjų kursų indeksai Termino šaltinis 
ECB 
 
effective exchange rate indices of 
the litas Sritis Statistika 
Lithuanian efektyvieji lito kursų indeksai Termino šaltinis 
LB MB 2006/2, p. 10  
 
effective exchange rate of the euro 
Sritis Statistika 
Lithuanian euro efektyvusis kursas Termino šaltinis ECB 
MB 2007/6, p. 87; 2007/12 
 
effective exchange rates (EERs of 
the euro (nominal/real)) Sritis Pinigų politika 
Lithuanian euro efektyvieji kursai (EK, nominalieji / 
realieji) EK Termino šaltinis ECB MB 2007/9, Žodynėlis 
Apibrėžtis Dvišalių euro kursų svertiniai vidurkiai euro 
zonos svarbiausių prekybos partnerių valiutų atžvilgiu. 
ECB skelbia nominaliojo EK indeksą dviejų prekybos 
partnerių grupių valiutų atžvilgiu: EK24 (įeina 14 ne euro 
zonos valstybių narių ir 10 pagrindinių prekybos partnerių 
už euro zonos ribų) ir EK44 (įeina EK24 ir dar 20 šalių). 
Taikomi svoriai parodo kiekvienos prekybos partnerės dalį 
euro zonos prekyboje ir nulemia konkurenciją trečiosiose 
rinkose. Realieji EK – tai nominalieji EK, padalyti iš 
užsienio ir vidaus kainų ar sąnaudų santykio svertinio 
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vidurkio. Tai kainų ir sąnaudų konkurencingumo matai. 
Apibrėžties šaltinis ECB MB 2007/9, Žodynėlis 
 
effective expected exposure at a 
specified date Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian konkrečios dienos faktinė tikėtina pozicija 
Termino šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 
nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo 
bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) Apibrėžtis 
Maksimali tikėtina tos arba bet kurios ankstesnės dienos 
pozicija. Konkrečios dienos faktinę tikėtiną poziciją taip pat 
galima apibrėžti kaip tikėtiną tos dienos poziciją arba 
ankstesnės dienos faktinę poziciją, atsižvelgiant į tai, kuri 
iš jų yra didesnė. Apibrėžties šaltinis Lietuvos banko 
valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo 
pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, 
Nr. 142-5442) 
 
effective expected positive 
exposure Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian faktinė tikėtina teigiama pozicija Termino 
šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 
138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų 
nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) Apibrėžtis Tikėtinos 
pozicijos pirmųjų metų svertinis vidurkis arba, jei visų 
užskaitos grupės sandorių terminas trumpesnis nei vieni 
metai, – ilgiausio užskaitos grupės sandorio laikotarpio 
svertinis vidurkis, kai svertiniu koeficientu laikoma viso 
laikotarpio atskiros tikėtinos pozicijos dalis. Apibrėžties 
šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 
138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų 
nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
 
effective interest method Sritis Apskaita 
Lithuanian faktinis palūkanų metodas 
 
effective interest rate Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian apskaičiuotų palūkanų norma Termino šaltinis 
LRTB Apibrėžtis Palūkanų norma, kurią taikant pinigų 
srautai diskontuojami visą finansinio turto ar įsipareigojimo 
turėjimo laiką arba iki kito perkainojimo dienos. Apibrėžties 
šaltinis LRTB 
 
effective maturity Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian efektyvusis terminas Termino šaltinis 
rekomendacijos Apibrėžtis ilgiausias įmanomas laikas, likęs 
iki tol, kol skolininkas turės įvykdyti įsipareigojimus 
 
effective maturity under the internal 
model method Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian faktinis terminas taikant vidaus modelio 
metodą (taikomas užskaitos grupei, kurios terminas 
ilgesnis nei vieni metai) Termino šaltinis Lietuvos banko 
valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo 
pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, 
Nr. 142-5442) Apibrėžtis Santykis, apskaičiuojamas 
nerizikinga palūkanų norma diskontuotą tikėtinų pozicijų 
sumą per visą užskaitos grupės sandorių laikotarpį 
padalinus iš nerizikinga palūkanų norma diskontuotų 
tikėtinų pozicijų sumos per vienus užskaitos grupės 
sandorių metus. Šis faktinis terminas gali būti 
pakoreguotas taip, kad atspindėtų perkėlimo riziką, kuri 
kyla keičiant tikėtiną poziciją faktine tikėtina pozicija, 
siekiant pateikti prognozę trumpesniam nei vienų metų 
laikotarpiui. Apibrėžties šaltinis Lietuvos banko valdybos 
2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo 
skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
 

effective ownership Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian realioji nuosavybė 
 
effective risk management Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian veiksmingas rizikos valdymas Termino šaltinis 
ECB MB 2010 03 
 
efficiency Sritis Bendra 
Lithuanian našumas Termino šaltinis ECB 2005 metų 
ataskaita, p. 15 
 
efficient allocation of resources Sritis 
Bendra Institucijos ECB 
Lithuanian veiksmingas išteklių paskirstymas Termino 
šaltinis (-->Bendr. dok.)  
 
efficient market hypotesis Sritis Rinkos 
operacijos 
Lithuanian efektyviosios rinkos hipotezė Termino šaltinis 
Pinigų studijos, 2004/1 
 
EFMLG 
See: Financial Markets Lawyers Group  Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian Europos finansų rinkų teisininkų grupė 
EFRTG Termino šaltinis 2009 m. kovo 5 d. Europos 
centrinio banko nuomonė (CON/2009/17)  
(2009/C 93/03) 
 
 
EFTA Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian ELPA Europos laisvosios prekybos 
asociacija Termino šaltinis Eurovoc 4.1 Apibrėžtis 1960 m. 
įkurta organizacija, skatinanti laisvą prekybą prekėmis tarp 
valstybių narių 
 
EG 
See: Arab Republic of Egypt  Sritis Bendra 
Lithuanian Egipto Arabų Respublika Kairas 
 
EGAF 
See: Globalization Adjustment Fund  Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian Europos prisitaikymo prie globalizacijos 
padarinių fondas Termino šaltinis 2006 m. gruodžio 20 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 
1927/2006, įsteigiantis Europos prisitaikymo prie 
globalizacijos padarinių fondą 
 
e-government 
electronic government Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian e. vyriausybė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
elektroninė vyriausybė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
EGP 
See: Pound  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Egipto svaras 
 
Egyptian Pound 
EGP Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Egipto svaras 
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EIB 
See: Investment Bank  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian Europos investicijų bankas Apibrėžtis įstaiga, 
įkurta 1958 m., kartu kuriantis Europos Bendrijai. Jos 
tikslas - teikti finansinę pagalbą programoms ir projektams, 
kurie naudingi didinant ekonominę Bendrijos integraciją 
Apibrėžties šaltinis Ekonomikos terminų žodynas, 1997. EIB 
 
EIF 
See: Investment Fund  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian Europos investicijų fondas EIF Termino šaltinis 
IATE 
 
eigenvalue Sritis Statistika 
Lithuanian tikrinė reikšmė 
 
EIRO 
European Industrial Relations 
Observatory Sritis Teisė ir institucijos Institucijos 
European 
Lithuanian Europos darbo santykių priežiūros tarnyba 
EIRO 
 
EL 
See: loss  Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian tikėtinas nuostolis Termino šaltinis (-->KĮD) ; 
LRTB; Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 
138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų 
nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) Apibrėžtis Dėl galimo 
skolininko įsipareigojimų neįvykdymo arba gautinų sumų 
sumažėjimo per vienus metus tikėtinos prarasti pozicijos 
dalies ir visos pozicijos vertės santykis, išreikštas 
procentais. Apibrėžties šaltinis LRTB TN 
 
El Salvador Colon 
SVC Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Salvadoro kolonas 
 
ELARG 
See: General for Enlargement  Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Plėtros generalinis direktoratas Termino 
šaltinis Komisijos vertimo vadovas 
 
elderly dependency ratio Sritis Statistika 
Lithuanian senų žmonių priklausomumo rodiklis Termino 
šaltinis Konvergencija 2006 Apibrėžtis 65 m. ir vyresnių 
šalies gyventojų ir 15–64 m. gyventojų santykis. Apibrėžties 
šaltinis Konvergencija 2006 
 
ELEC 
See: League for Economic Cooperation  Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian Europos ekonominio bendradarbiavimo lyga 
Termino šaltinis Eurovoc 4.1 ELEC Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
elective office Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian renkamosios pareigos Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 Apibrėžtis Pareigos, užimamos rinkimų keliu. Apibrėžties 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
electrical appliances for personal 
care Sritis Statistika 
Lithuanian asmeninio vartojimo elektros įrenginiai 
Termino šaltinis ECB MB 2010 03 

 
electrical equipment Sritis Statistika 
Lithuanian elektros įrenginiai Termino šaltinis LRMB 
 
electricity Sritis Bendra 
Lithuanian elektros energija Termino šaltinis (-->El. įst) . 
Apibrėžtis gaminama aktyvinė elektros energija, kuri kaip 
prekė pateikiama vartotojui Apibrėžties šaltinis El. įst., 2 str. 
 
electricity sector Sritis Bendra 
Lithuanian elektros energetikos sektorius Termino šaltinis 
(-->El. įst.)  Apibrėžtis nacionalinio ūkio energetikos 
sektoriaus dalis, susijusi su elektros energijos gamyba, 
perdavimu, skirstymu ir tiekimu Apibrėžties šaltinis El. įst., 2 
str. 
 
electricity, gas and water Sritis Statistika 
Lithuanian elektros, dujų ir vandens tiekimas Termino 
šaltinis LRMB 
 
electronic banking Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian elektroninė bankininkystė Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
electronic device 
Lithuanian elektroninė laikmena 
 
electronic document Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian elektroninis dokumentas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
electronic document management 
See:   Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian EDT Termino šaltinis Eurovoc 4.1 elektroninė 
dokumentų tvarkyba Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
electronic funds transfer Sritis Mokėjimo 
sistemos 
Lithuanian elektroninis pinigų pervedimas Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
electronic government 
See: government  Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian e. vyriausybė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
elektroninė vyriausybė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
electronic instruction Sritis Mokėjimo 
sistemos 
Lithuanian elektroniniu būdu sudarytas nurodymas 
Termino šaltinis (-->Mokėjimų įstatymas)  
 
electronic means Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian elektroninės priemonės Termino šaltinis 2007 
m. sausio 18 d. LR vertybinių popierių įstatymas Nr. X-
1023 Apibrėžtis Elektroninė įranga duomenims apdoroti 
(įskaitant skaitmeninį glaudinimą), jiems laikyti ir perduoti 
laidinėmis, radijo, optinėmis ar kitomis 
elektromagnetinėmis priemonėmis. Apibrėžties šaltinis 2007 
m. sausio 18 d. LR vertybinių popierių įstatymas Nr. X-
1023 
 
electronic money 
e-money Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian elektroniniai pinigai Termino šaltinis LR 
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mokėjimų įstatymas Nr. VIII-1370 Apibrėžtis Piniginė vertė, 
kaip naudotojo reikalavimo kredito įstaigai išraiška, 
saugoma kredito įstaigos išleistoje priemonėje (kortelės, 
kompiuterio ar kitos įrangos atmintyje). Apibrėžties šaltinis 
LR mokėjimų įstatymas Nr. VIII-1370 e. pinigai / el. 
pinigai 
 
electronic money balances Sritis 
Mokėjimo sistemos 
Lithuanian elektroninių pinigų likučiai Termino šaltinis (--
>Mokėjimų įstatymas)  
 
electronic money institution Sritis Bankai 
ir finansai 
Lithuanian elektroninių pinigų įstaiga Termino šaltinis 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/46/EB; 
2008 m. gruodžio 19 d. Europos centrinio banko 
reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų 
sektoriaus balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
electronic payment instrument Sritis 
Mokėjimo sistemos 
Lithuanian elektroninė mokėjimo priemonė Termino 
šaltinis (-->Mokėjimų įstatymas)  Apibrėžtis nuotolinės 
prieigos (-->mokėjimo priemonės) ir (-->elektroniniai 
pinigai)  Apibrėžties šaltinis (-->Mokėjimų įstatymas) , 2 str. 
 
electronic processing of payments 
Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian elektroninis mokėjimų vykdymas Termino 
šaltinis (-->SSMSVM)  
 
electronic surrogate for coins and 
banknotes Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian elektroninis monetų ir banknotų pakaitalas 
 
electronic trading platforms Sritis Bendra 
Lithuanian elektroninės prekybos platformos Termino 
šaltinis ECB MB 2008/9 
 
eligibility Sritis Pinigų politika 
Lithuanian tinkamumas 
 
eligibility criteria Sritis Pinigų politika 
Lithuanian tinkamumo kriterijai Termino šaltinis Pinigų 
politikos įgyvendinimas euro zonoje. 2006 rugsėjis 
 
eligible assets Sritis Pinigų politika 
Lithuanian tinkamas turtas Termino šaltinis 2008 m. spalio 
23 d. EUROPOS CENTRINIO BANKO REGLAMENTAS 
(EB) Nr. 1053/2008ėl taisyklių, susijusių su įkaito 
tinkamumu, laikinų pakeitimų (ECB/2008/11) 
 
 
eligible bank capital Sritis Apskaita 
Lithuanian skaičiuotinas banko kapitalas 
 
eligible capital Sritis Apskaita 
Lithuanian skaičiuotinas kapitalas 
 
eligible collateral Sritis Bankai ir finansai 
Institucijos ECB 

Lithuanian tinkamas įkaitas Termino šaltinis 2010 m. kovo 
4 d. EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS, iš dalies 
keičiančios Gaires ECB/2000/7 dėl Eurosistemos pinigų 
politikos priemonių ir procedūrų (ECB/2010/1) 
(2010/154/ES); 2009 m. gegužės 28 d. Europos centrinio 
banko gairės, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2006/4 dėl 
Eurosistemos atsargų valdymo paslaugų teikimo eurais 
euro zonoje nesantiems centriniams bankams ir šalims bei 
tarptautinėms organizacijoms (ECB/2009/11) 
(2009/429/EB)  
 
eligible counterparties Sritis Pinigų politika 
Lithuanian tinkamos kitos sandorių šalys Termino šaltinis 
(-->Bendr. dok) . tinkami pinigų politikos operacijų 
partneriai Termino šaltinis Pinigų studijos, 2005/6, 6 psl. 
 
eligible counterparty Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian tinkama sandorio šalis Termino šaltinis 2007 m. 
sausio 18 d. LR finansinių priemonių rinkų įstatymas Nr. X-
1024 
 
eligible covered bonds Sritis Pinigų politika 
Lithuanian tinkamos padengtos obligacijos Termino 
šaltinis 2009 m. liepos 2 d. EUROPOS CENTRINIO 
BANKO SPRENDIMAS dėl padengtų obligacijų pirkimo 
programos įgyvendinimo (ECB/2009/16) (2009/522/EB) 
 
eligible debtor Sritis Pinigų politika 
Lithuanian tinkamas skolininkas Termino šaltinis Pinigų 
politikos įgyvendinimas euro zonoje. 2006 rugsėjis 
 
eligible ECAI Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian pripažinta ECAI Termino šaltinis Lietuvos banko 
valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo 
pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, 
Nr. 142-5442) Apibrėžtis ECAI, Lietuvos banko nustatyta 
tvarka pripažinta tinkama, t. y. jos kredito rizikos vertinimus 
(reitingus) bankai gali naudoti skaičiuodami savo kapitalo 
pakankamumą. Apibrėžties šaltinis Lietuvos banko valdybos 
2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo 
skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
 
elimination of fraud Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian sukčiavimo pašalinimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
EMA 
See: Monetary Agreement  Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Europos piniginis susitarimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 EPS Termino šaltinis Eurovoc 4.1 Apibrėžtis 
Susitarimas, kuris nustatė OECD šalių bendradarbiavimo 
1958-1972 metais institucinę sistemą. Europos šalių 
asociacija, kurią 1958 metais įkūrė OECD ir kuri, kai šių 
šalių valiutos tapo konvertuojamos, pakeitė Europos 
mokėjimų sąjungą. Europos piniginio susitarimo tikslas - 
skatinti tarptautinę prekybą ir valiutų konvertabilumą tarp 
savo narių. Per savo valdomą Europos fondą ši asociacija 
kas mėnesį savo narėms padeda atsiskaityti už tarpusavio 
skolas ir, reikalui esant, suteikia trumpalaikes paskolas. 
Europos piniginiame susitarime dalyvauja Europos 
Ekonominės Bendrijos, EFTA ir kai kurios kitos šalys 
(LDBE). Apibrėžties šaltinis Eurovoc 4.1 
 
embedded derivative Sritis Apskaita Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian įterptoji išvestinė priemonė įterptoji 
išvestinė finansinė priemonė Apibrėžtis Išvestinė 
finansinė priemonė, kuri yra sudedamoji mišrios finansinės 
priemonės dalis, o tokios mišrios finansinės priemonės 
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pinigų srautai kinta tokiu pat būdu kaip ir atskiros 
išvestinės finansinės priemonės pinigų srautai. Apibrėžties 
šaltinis Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas Dėl 
išvestinių finansinių priemonių apskaitos metodikos 
patvirtinimo 
 
EMBL 
See: Molecular Biology Laboratory  Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian Europos molekulinės biologijos laboratorija 
EMBL 
 
EMCC 
European Monitoring Center on 
Change Sritis Teisė ir institucijos Institucijos European 
Lithuanian Europos pokyčių priežiūros centras EPPC 
 
EMCF 
See: Monetary Cooperation Fund  Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian Europos piniginio bendradarbiavimo fondas 
Termino šaltinis Eurovoc 4.1 EPBF Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
emergency funds Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian lėšos netikėtiems atvejams 
 
emergency procedure Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian ypatingoji teisena Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
emergency reserve Sritis Apskaita 
Lithuanian atsargos nenumatytiems nuostoliams 
padengti 
 
emerging Asia Sritis Bendra 
Lithuanian kylančios ekonomikos Azijos šalys Termino 
šaltinis ECB MB 2007 06, p. 10; 2007 09, p. 15; 2007 12, 
p. 10; 2007 12, p. 13; 2008 6; 2008 12; 2010 03 
 
emerging economies Sritis Bendra 
Lithuanian kylančios ekonomikos Termino šaltinis ECB 
MB 2007/12 
 
emerging market economies Sritis 
Bendra 
Lithuanian kylančios rinkos ekonomikos šalys Termino 
šaltinis ECB MB, 2006/3 kylančios rinkos šalys Termino 
šaltinis ECB MB 2007/12 
 
emerging market indicator Sritis Statistika 
Lithuanian kylančios rinkos rodiklis Termino šaltinis ECB 
MB 2007/12, 2008/9 
 
emerging markets Sritis Bendra 
Lithuanian kylančios rinkos Termino šaltinis ECB MB 2009 
03 
 
emerging region Sritis Bendra 
Lithuanian kylantis regionas Termino šaltinis ECB MB 
2006/6, p. 14 
 
EMI 

See: Monetary Institute  Sritis Teisė ir institucijos 
Institucijos European 
Lithuanian Europos pinigų institutas EPI Termino šaltinis 
ECB 2004 metų ataskaita, Žodynėlis Apibrėžtis Antrojo 
ekonominės ir pinigų sąjungos etapo pradžioje 1994 m. 
sausio 1 d. laikinai įkurta institucija. Du pagrindiniai EPI 
uždaviniai buvo sustiprinti centrinių bankų 
bendradarbiavimą ir pinigų politikos koordinavimą bei atlikti 
darbus, būtinus rengiantis sukurti Europos centrinių bankų 
sistemą, siekiat vykdyti bendrą pinigų politiką ir trečiajame 
etape įvesti bendrąją valiutą. Jis buvo likviduotas 1998 m. 
birželio 1 d. įkūrus ECB. Apibrėžties šaltinis Konvergencija 
2006 
 
emission allowances Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian emisijų išmokos Termino šaltinis (-->IKP) , 45 
str. 
 
emoluments Sritis Apskaita 
Lithuanian darbo užmokesčio priedai Termino šaltinis ECB 
metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
e-money 
See: money  Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian elektroniniai pinigai Termino šaltinis LR 
mokėjimų įstatymas Nr. VIII-1370 Apibrėžtis Piniginė vertė, 
kaip naudotojo reikalavimo kredito įstaigai išraiška, 
saugoma kredito įstaigos išleistoje priemonėje (kortelės, 
kompiuterio ar kitos įrangos atmintyje). Apibrėžties šaltinis 
LR mokėjimų įstatymas Nr. VIII-1370 e. pinigai / el. 
pinigai 
 
e-money institutions Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian elektroninių pinigų įstaigos Termino šaltinis 
ECB 
 
EMPL 
See: General for Employment, Social Affairs and Equal 
Opportunities  Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Užimtumo, socialinių reikalų ir lygių 
galimybių generalinis direktoratas Termino šaltinis 
Komisijos vertimo vadovas 
 
EMPL 
See: on Employment and Social Affairs  Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas 
Termino šaltinis EK vertimo vadovas 
 
employee benefits Sritis Apskaita 
Lithuanian išmokos darbuotojams 
 
employee leasing Sritis Bendra 
Lithuanian darbuotojų nuoma 
 
employer's contribution Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian darbdavio įnašas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
employers social contributions Sritis 
Statistika 
Lithuanian socialiniai darbdavių įnašai 
 
employment 
Lithuanian užimtumas Termino šaltinis ECB 
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employment creation 
See: creation  Sritis Bendra 
Lithuanian darbo vietų kūrimas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1; ECB MB 2006 06; 2010 03 
 
employment developments Sritis 
Statistika 
Lithuanian užimtumo raida Termino šaltinis ECB MB 
2008/3 
 
employment expectations Sritis Statistika 
Institucijos ECB 
Lithuanian užimtumo lūkesčiai Termino šaltinis ECB MB 
 
employment expectations in 
manufacturing Sritis Statistika 
Lithuanian užimtumo lūkesčiai apdirbamojoje 
pramonėje Termino šaltinis ECB MB 2007/9 
 
employment growth Sritis Statistika 
Lithuanian užimtumo didėjimas Termino šaltinis ECB MB 
2006/3, p. 61 
 
employment intentions Sritis Bendra 
Lithuanian užimtumo ketinimai Termino šaltinis ECB MB 
2009 03 
 
employment premium Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian įdarbinimo pašalpa Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
employment prospects Sritis Statistika 
Lithuanian užimtumo perspektyvos Termino šaltinis ECB 
MB 2008/12 
 
employment rate Sritis Statistika 
Lithuanian užimtumo lygis Termino šaltinis ECB MB 
2007/9 
 
EMS 
European Monetary System Sritis Bankai 
ir finansai 
Lithuanian EPS Europos pinigų sistema Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
EMU 
See: and Monetary Union  Sritis Bendra 
Lithuanian Ekonominė ir pinigų sąjunga Termino šaltinis 
IATE EPS Termino šaltinis IATE 
 
enacting terms Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian dėstymas 
 
end date of the reporting period Sritis 
Statistika 
Lithuanian ataskaitinio laikotarpio pabaiga 
 
end of the projection horizon Sritis 
Bendra 
Lithuanian prognozių laikotarpio pabaiga Termino šaltinis 
ECB MB 2010 03 
 

end product 
finished product Sritis Bendra 
Lithuanian gatavas produktas Termino šaltinis LRTB 
Apibrėžtis Produktas, visiškai paruoštas vartoti pagal jo 
paskirtį. Apibrėžties šaltinis LRTB 
 
end-month observations Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian mėnesio pabaigos duomenys Termino šaltinis 
2009 m. kovo 31 d. Europos centrinio banko reglamentas 
(EB) Nr. 290/2009 
 
end-month reporting date Sritis Statistika 
Lithuanian ataskaitinė data mėnesio pabaigoje Termino 
šaltinis 2008 m. gruodžio 19 d. Europos centrinio banko 
reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų 
sektoriaus balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
end-of-day Sritis Mokėjimo sistemos Institucijos 
EMU 
Lithuanian dienos pabaiga Apibrėžtis darbo dienos laikas 
(uždarius TARGET sistemą), kai (-->TARGET)  sistema 
baigia apdoroti tos dienos mokėjimus Termino šaltinis (--
>Bendr. dok.)  Apibrėžties šaltinis (-->Bendr. dok.)  
 
end-of-day balance Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian galutinis dienos likutis 
 
end-of-day procedures Sritis Pinigų politika 
Institucijos ECB 
Lithuanian dienos pabaigos procedūros Termino šaltinis (-
->Bendr. dok) . 
 
end-of-month balance sheet Sritis Bankai 
ir finansai 
Lithuanian mėnesio pabaigos balansas Termino šaltinis 
2008 m. gruodžio 19 d. Europos centrinio banko 
reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų 
sektoriaus balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
end-of-month effect Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian įprastinis mėnesio pabaigos efektas Termino 
šaltinis ECB MB 2007/9, p. 30 
 
end-of-period positions 
Lithuanian laikotarpio pabaigos pozicija Termino šaltinis 
ECB 
 
end-of-period prices Sritis Statistika 
Lithuanian laikotarpio pabaigos kainos Termino šaltinis 
ECB MB 2008/6 
 
end-of-quarter amount outstanding 
Sritis Statistika 
Lithuanian ketvirčio pabaigos likučiai Termino šaltinis 
2008 m. gruodžio 19 d. Europos centrinio banko 
reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų 
sektoriaus balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
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endorsement Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian indosamentas Termino šaltinis LR čekių 
įstatymas Nr.VIII-1088, 2 str.; LR įsakomųjų ir paprastųjų 
vekselių įstatymas Nr. VIII-1087, 2 str. Apibrėžtis 1. 
Perduodamasis įrašas čekio antrojoje pusėje arba jo 
pratąsoje, patvirtinantis visų teisių pagal čekį perdavimą 
kitam asmeniui. 2. Perduodamasis įrašas vekselio 
antrojoje pusėje arba jo pratąsoje, patvirtinantis visų teisių 
pagal vekselį perdavimą kitam asmeniui. 
 Apibrėžties šaltinis LR čekių įstatymas Nr.VIII-1088, 2 str.; 
LR įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymas Nr. VIII-
1087 
 
endorser Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian indosantas Termino šaltinis LR čekių įstatymas 
Nr.VIII-1088, 2 str.; LR įsakomųjų ir paprastųjų vekselių 
įstatymas Nr. VIII-1087, 2 str. Apibrėžtis 1. Asmuo, darantis 
čekio antrojoje pusėje arba jo pratąsoje perduodamąjį 
įrašą. 2. Asmuo, darantis vekselio antrojoje pusėje arba jo 
pratąsoje perduodamąjį įrašą.  
 Apibrėžties šaltinis LR čekių įstatymas Nr.VIII-1088, 2 str.; 
LR įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymas Nr. VIII-
1087 
 
endowment assurance Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian kaupiamasis gyvybės draudimas Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
endowment capital Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian negrąžintinai perduotas kapitalas Pastabos 
kredito įstaigos skyriui Termino šaltinis (-->KVP)  
 
enduring value 
See: value  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian istorinė vertė 
 
energy audit Sritis Statistika 
Lithuanian energijos balansas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
energy base effects Sritis Statistika 
Lithuanian energijos bazės efektai Termino šaltinis ECB 
MB 2008/12 
 
energy component Sritis Statistika 
Lithuanian energijos sudedamoji dalis Termino šaltinis 
ECB 
 
energy consumption Sritis Statistika 
Lithuanian energijos (su)vartojimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
energy costs Sritis Statistika 
Lithuanian energijos sąnaudos Termino šaltinis ECB MB 
2007/12 
 
energy crops Sritis Bendra 
Lithuanian energetiniai augalai Termino šaltinis 2003 m. 
rugsėjo 29 d.reglamentas (EB) Nr. 1782/2003 
 
energy diversification Sritis Bendra 
Lithuanian energijos šaltinių įvairinimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 

energy efficiency Sritis Statistika 
Lithuanian energijos vartojimo efektyvumas Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
energy industry Sritis Statistika 
Lithuanian energetikos pramonė Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
energy policy Sritis Bendra 
Lithuanian energetikos politika Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
energy production Sritis Statistika 
Lithuanian energijos gamyba Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
energy security Sritis Bendra 
Lithuanian energetinis saugumas 
 
energy situation Sritis Bendra 
Lithuanian energetikos būklė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
energy statistics Sritis Statistika 
Lithuanian energijos statistika Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
energy supply Sritis Statistika 
Lithuanian energijos tiekimas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
energy tax Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian energijos mokestis Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
enforceable security interest Sritis Pinigų 
politika 
Lithuanian įvykdoma užtikrinimo teisė Termino šaltinis 
2008 m. lapkričio 14 d. EUROPOS CENTRINIO BANKO 
SPRENDIMASėl 2008 m. spalio 23 d. Reglamento 
ECB/2008/11 dėl taisyklių, susijusių su įkaito tinkamumu,ų 
pakeitimų įgyvendinimo 
(ECB/2008/15) 
(2008/874/EB) 
 
 
enforcement body Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian vykdymą užtikrinanti institucija 
 
engine for growth Sritis Bendra 
Lithuanian augimą skatinantis veiksnys Termino šaltinis 
ECB MB 2006/3, p. 16 
 
enhanced credit support Sritis Pinigų 
politika 
Lithuanian aktyvus kreditavimo skatinimas Termino 
šaltinis ECB MB 2009 06 
 
enlargement Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian plėtra (iš)plėtimas plėtimas(is) 
 
enlargement of the Community Sritis 
Teisė ir institucijos 
Lithuanian Bendrijos išplėtimas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
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enlargement of the Union Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian Sąjungos išplėtimas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
enterprise 
See:   Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian įmonė Termino šaltinis LR valstybės ir 
savivaldybės įmonių įstatymo pakeitimo įstatymo projektas 
Nr. IXP-2263, 2 str. Apibrėžtis įmonė yra ribotos civilinės 
atsakomybės viešasis juridinis asmuo Apibrėžties šaltinis LR 
valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo pakeitimo 
įstatymo projektas Nr. IXP-2263 
 
ENTR 
See: General for Enterprise and Industry  Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian Įmonių ir pramonės generalinis direktoratas 
Termino šaltinis Komisijos vertimo vadovas 
 
entrepreneur Sritis Bendra 
Lithuanian verslininkas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
entrepreneurial profit Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian verslo pelnas Termino šaltinis ECB MB 2007/6, 
p. 60 
 
entrepreneurship Sritis Bendra 
Lithuanian verslumas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
entry disposition Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian vykdymo fazė Termino šaltinis 2007 m. spalio 
18 d. BANKO VALDYBOS NUTARIMAS Nr. 136 "DĖL 
MOKĖJIMO SISTEMOS TARGET2-LIETUVOS BANKAS 
VEIKLOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" Apibrėžtis 
Mokėjimo apdorojimo fazė, kai TARGET2-LIETUVOS 
BANKAS, naudojant 20 straipsnyje nurodytas specialias 
procedūras, siekiama įvykdyti pagal 14 straipsnį priimtą 
mokėjimo nurodymą. Apibrėžties šaltinis 2007 m. spalio 18 
d. BANKO VALDYBOS NUTARIMAS Nr. 136 "DĖL 
MOKĖJIMO SISTEMOS TARGET2-LIETUVOS BANKAS 
VEIKLOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" 
 
entry point Sritis Mokėjimo sistemos Institucijos 
ECB 
Lithuanian prieigos taškas Termino šaltinis Gairės 
ECB/2005/1 Kontekstas prijungtas NCB jungiamas arba turi 
prieigos tašką prie tinklo paslaugų teikėjo Konteksto šaltinis 
Gairės ECB/2005/1 
 
entry price Sritis Bendra 
Lithuanian įvežimo kaina Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
enumeration Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian išskaičiavimas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
ENV 
See: General for the Environment  Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian Aplinkos generalinis direktoratas Termino 
šaltinis Komisijos vertimo vadovas 
 
environmental degradation Sritis Bendra 
Lithuanian aplinkos būklės blogėjimas Termino šaltinis 
Taip vartojama daugelyje LRS, Aplinkos ministerijos, 
Tarybos ir Komisijos dokumentų.  

 
environmental liability Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian atsakomybė už žalą aplinkai Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
environmental statistics Sritis Statistika 
Lithuanian ekologinė statistika Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
environmental watch Sritis Bendra 
Lithuanian aplinkos stebėjimas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
EONIA 
See: overnight index average  Sritis Pinigų politika 
Lithuanian euro vienos nakties palūkanų vidurkio 
indeksas Termino šaltinis ECB 2004 metų ataskaita, 
žodynėlis; ECB MB, 2006/9, žodynėlis Apibrėžtis 1. Euro 
tarpbankinėje rinkoje vienos nakties vyraujančių 
efektyviųjų palūkanų normų matas - eurais išreikštų 
neužtikrintų vienos nakties skolinimo sandorių, apie 
kuriuos praneša atitinkamų bankų specialistų grupė, 
palūkanų normų svertinis vidurkis. (ECB 2004 metų 
ataskaita, žodynėlis) 2. Sandoriais pagrįstas euro 
tarpbankinėje rinkoje vienos nakties vyraujančių palūkanų 
normų matas. (ECB MB, 2006/9, žodynėlis) Apibrėžties 
šaltinis ECB 2004 metų ataskaita, žodynėlis; ECB MB 
2006/9, žodynėlis EONIA 
 
EONIA 
overnight interest rate Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian EONIA vienos nakties palūkanų norma 
Termino šaltinis ECB MB 2008/3 
 
EONIA swap index Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian EONIA apsikeitimo sandorių indeksas 
Termino šaltinis ECB MB 2008 03, 2009 03 
 
EONIA swap rates Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian EONIA apsikeitimo sandorių normos Termino 
šaltinis ECB MB 2008/6 
 
EPA 
See: Productivity Agency  Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Europos produktyvumo agentūra Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 EPA Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
EPE 
See: positive exposure  Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian tikėtina teigiama pozicija Termino šaltinis 
Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 
„Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų 
nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) Apibrėžtis Tam tikro 
laikotarpio tikėtinos pozicijos svertinis vidurkis, kai svertiniu 
koeficientu laikoma viso laikotarpio atskiros tikėtinos 
pozicijos dalis. Apskaičiuojant kapitalo poreikį, taikomas 
pirmų metų vidurkis. Jei visų užskaitos grupės sandorių 
terminas yra trumpesnis nei vieni metai, taikomas ilgiausio 
užskaitos grupės sandorio laikotarpio vidurkis. Apibrėžties 
šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 
138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų 
nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
 
EPI 
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Eurozone Manufacturing Input 
Prices Index Sritis Statistika 
Lithuanian ŽKI euro zonos apdirbamosios pramonės 
žaliavų kainų indeksas Termino šaltinis ECB Apibrėžtis 
Apdirbamosios pramonės žaliavų kainų duomenų, 
gaunamų iš apdirbamosios pramonės verslo sąlygų 
apklausų, atliekamų tam tikrose euro zonos šalyse, 
svertinis vidurkis. Apibrėžties šaltinis ECB MB, 2006/9, 
žodynėlis 
 
EPM 
See: payment mechanism  Sritis Pinigų politika Institucijos 
ECB 
Lithuanian ECB mokėjimo mechanizmas Termino šaltinis 
(-->Bendr. dok) . EMM 
 
EPO 
See: Patent Office  Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Europos patentų biuras Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 EPB Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
EPS 
See: per share  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pelnas vienai akcijai Termino šaltinis ECB MB 
2008/6 PVA 
 
EPU 
See: Payments Union  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian Europos mokėjimų sąjunga Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 EMS Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
equal conditions of competition Sritis 
Teisė ir institucijos 
Lithuanian vienodos konkurencijos sąlygos 
 
equal opportunities of men and 
women Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian moterų ir vyrų lygios galimybės 
 
equal treatment of men and women 
Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian vienodas požiūris į moteris ir vyrus 
 
equal wage Sritis Statistika 
Lithuanian vienodas darbo užmokestis Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
equilibration process Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pusiausvyros procesas Termino šaltinis ECB 
MB 2006/3, p. 42 
 
equilibrium money holdings Sritis Bankai 
ir finansai 
Lithuanian pusiausvyros pinigų pozicijos Termino šaltinis 
ECB MB 2008/9 
 
equipment cost Sritis Apskaita 
Lithuanian įrangos sąnaudos Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
equities 
See:   Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian akcijos Termino šaltinis (-->8-asis apskaitos 
standartas)  Apibrėžtis (-->vertybiniai popieriai) , 
patvirtinantys jų savininkų ((-->akcininkų) ) teisę dalyvauti 

įmonės valdyme Apibrėžties šaltinis 8-asis apskaitos 
standartas akcijos Termino šaltinis ECB 2004 metų 
ataskaita, Žodynėlis Apibrėžtis Vertybiniai popieriai, kuriais 
išreiškiama nuosavybės įmonėje dalis. Tai akcijos, 
kuriomis prekiaujama vertybinių popierių biržose 
(kotiruojamosios akcijos), nekotiruojamosios ir kitokios 
akcijos. Paprastai iš akcijų gaunamos pajamos yra 
dividendai. Apibrėžties šaltinis ECB 2004 metų ataskaita, 
Žodynėlis 
 
equity 
property 
ownership Sritis Apskaita 
Lithuanian nuosavybė Termino šaltinis Tarptautiniai 
apskaitos standartai 2002 Apibrėžtis įmonės turto likutis 
atėmus visus jos įsipareigojimus Apibrėžties šaltinis 
Tarptautiniai apskaitos standartai 2002 
 
equity capital Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian nuosavas kapitalas Termino šaltinis LR bankų 
įstatymas Nr.IX-2085, 38 str. Apibrėžtis Banko nuosavą 
kapitalą sudaro: 1) įstatinis kapitalas (sumažintas supirktų 
savų akcijų verte) be privilegijuotųjų akcijų su kaupiamuoju 
dividendu vertės; 2) atsargos kapitalas (atsargos 
rezervas); 3) kapitalo rezervas (emisinis skirtumas); 4) 
praėjusių metų nepaskirstytasis pelnas arba nuostolis; 
5)ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo rezervas; 
6)finansinio turto perkainojimo rezervas; 7)privalomasis 
rezervas arba rezervinis kapitalas; 8) apribotas 
skirstomasis pelnas; 9) einamųjų metų nepaskirstytasis 
pelnas (nuostolis); 10) privilegijuotosios akcijos su 
kaupiamuoju dividendu; 11) kiti rezervai. Apibrėžties šaltinis 
LR bankų įstatymas Nr.IX-2085, 38 str. 
 
equity capital Sritis Statistika 
Lithuanian akcinis kapitalas Termino šaltinis 2007 m. 
gegužės 31 d. Europos centrinio banko gairės, iš dalies 
keičiančios Gaires ECB/2004/15 dėl Europos centrinio 
banko statistinės atskaitomybės reikalavimų, taikomų 
mokėjimų balanso ir tarptautinių investicijų balanso 
statistikos srityje bei tarptautiniame atsargų šablone 
(ECB/2007/3)  
(2007/426/EB); LR mokėjimų balansas 2005, p. 21 
 
equity capital and reinvested 
earnings Sritis Statistika 
Lithuanian akcijos ir reinvesticijos Termino šaltinis LB MB 
2006/2, p. 102; LR mokėjimų balansas 2005, p. 63 
 
equity capital of a bank Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian banko nuosavas kapitalas Termino šaltinis LR 
bankų įstatymas Nr.IX-2085, 38 str. 
 
equity claims Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian nuosavybės vertybinių popierių reikalavimai 
 
equity compensation benefits Sritis 
Apskaita 
Lithuanian kompensacijos nuosavybės vertybiniais 
popieriais 
 
equity compensation plans Sritis Apskaita 
Lithuanian kompensacijų nuosavybės vertybiniais 
popieriais planai 
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equity derivative Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian akcijų išvestinė finansinė priemonė Termino 
šaltinis (-->IKP) , I priedas 
 
equity exposure Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian nuosavybės vertybinių popierių pozicija 
Termino šaltinis (-->KVP)  
 
equity financing Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian finansavimas akcijomis Termino šaltinis ECB 
MB 2008/12 
 
equity fund Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian akcijų fondas Termino šaltinis ECB 
 
equity index 
See: Index  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian akcijų indeksas Termino šaltinis NVPB int. žod. 
Apibrėžtis pasirenkama tam tikra grupė akcijų, kurias 
ekspertai laiko svarbiomis, ir nustatomas jų kainų vidurkis, 
kuris per tam tikrą laiką tampa bendru rinkos tendencijų 
rodikliu 
 
equity injections 
capital injections Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kapitalo injekcijos Termino šaltinis ECB MB 
2009 03 
 
equity instruments Sritis Apskaita 
Lithuanian nuosavybės priemonės Termino šaltinis 2002 
m. lapkričio 21 d. Europos centrinio banko gairė dėl 
Europos centriniostatistinės atskaitomybės reikalavimų 
ketvirtinių finansinių sąskaitų (ECB/2002/7) (2002/967/EB); 
2006 m. lapkričio 10 d. Europos centrinio banko gairės dėl 
Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB) Apibrėžtis Vertybiniai popieriai, už kuriuos 
gaunamas dividendas (įmoniųir vertybiniai popieriai, 
liudijantys investicijas į nuosavybės fondą). Apibrėžties 
šaltinis 2002 m. lapkričio 21 d. Europos centrinio banko 
gairė dėl Europos centriniostatistinės atskaitomybės 
reikalavimų ketvirtinių finansinių sąskaitų (ECB/2002/7) 
(2002/967/EB), II priedas Žodynas su paaiškinimais 
 
equity interest Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian akcinio kapitalo dalis Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
equity market 
stock market Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian akcijų rinka Termino šaltinis ECB 2004 metų 
ataskaita, Žodynėlis Apibrėžtis rinka, kurioje akcijos 
išleidžiamos ir jomis prekiaujama Apibrėžties šaltinis ECB 
2004 metų ataskaita, Žodynėlis nuosavybės vertybinių 
popierių rinka Termino šaltinis ECB MB 2010 03 
 
equity method Sritis Apskaita 
Lithuanian nuosavybės metodas Termino šaltinis LRTB 
Pastabos aprobuota VLKK 
 
equity option 
See: option  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian akcijų pasirinkimo sandoris Termino šaltinis 
ECB MB 2007/12, p. 38 Apibrėžtis Paprastųjų akcijų 
pasirinkimo sandoris, leidžiantis jo turėtojui nustatytą dieną 
pirkti ar parduoti savo akcijas už fiksuotą kainą.  

 
equity premium Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian su akcijomis susijusios išmokos Termino 
šaltinis ECB MB 2006/3, p. 40 
 
equity price risk Sritis Pinigų politika Institucijos 
ECB 
Lithuanian akcijų kainų rizika Termino šaltinis (-->Bendr. 
dok.)  
 
equity return 
return on equity 
ROE Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian nuosavybės vertybinių popierių grąža 
Termino šaltinis ECB MB 2007/9 kapitalo grąža Apibrėžtis 
Šis rodiklis rodo, ar sėkmingai bendrovė reinvestavo pelną 
siekdama dar didesnio pelno ateityje. Rodiklis 
apskaičiuojamas dalijant fiskalinių metų pelną (likusį 
sumokėjus mokesčius, išmokėjus privilegijuotųjų akcijų 
dividendus, tačiau dar neišmokėjus paprastųjų akcijų 
dividendų) iš buhalterinės vertės. Gauta suma įrašoma 
procentais.  
 
equity risk Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian nuosavybės vertybinių popierių kainos rizika 
Termino šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 
nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo 
bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) Apibrėžtis 
Tikimybė, kad bankas patirs nuostolių dėl turimų 
nuosavybės vertybinių popierių kainos svyravimo. 
Apibrėžties šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 
nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo 
bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
 
equity risk premia Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian nuosavybės vertybinių popierių rizikos 
premija Termino šaltinis ECB MB 2008/6 
 
equity securities Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian nuosavybės vertybiniai popieriai Termino 
šaltinis 2007 m. sausio 18 d. LR vertybinių popierių 
įstatymas Nr. X-1023 Apibrėžtis 1) akcinių bendrovių 
akcijos; 
) kiti perleidžiamieji vertybiniai popieriai, lygiaverčiai 
akcinių bendrovių akcijoms;  
) bet kurios kitos rūšies perleidžiamieji vertybiniai popieriai, 
kurie suteikia teisę, atlikus jų konvertavimą arba jų suteiktų 
teisių realizavimą, įgyti šios dalies 1 ir 2 punktuose 
nurodytus vertybinius popierius, jeigu šiame punkte 
nurodytus vertybinius popierius yra išleidęs su šiais 
vertybiniais popieriais susijusių šios dalies 1 ir 2 punktuose 
nurodytų vertybinių popierių emitentas arba kita šio 
emitento įmonių grupės įmonė. Apibrėžties šaltinis 2007 m. 
sausio 18 d. LR vertybinių popierių įstatymas Nr. X-1023 
 
equity shares Sritis Apskaita 
Lithuanian nuosavybės akcijos Termino šaltinis 2006 m. 
lapkričio 10 d. Europos centrinio banko gairės dėl Europos 
centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB) 
 
equity stocks in foreign listed 
companies Sritis Statistika 
Lithuanian akcinis kapitalas užsienyje listinguojamose 
bendrovėse Termino šaltinis 2007 m. gegužės 31 d. 
Europos centrinio banko gairės, iš dalies keičiančios 
Gaires ECB/2004/15 dėl Europos centrinio banko 
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statistinės atskaitomybės reikalavimų, taikomų mokėjimų 
balanso ir tarptautinių investicijų balanso statistikos srityje 
bei tarptautiniame atsargų šablone 
(ECB/2007/3)  
(2007/426/EB) 
 
equivalent entity Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian analogiškas subjektas Termino šaltinis 2006 m. 
liepos 4 d. LR profesinių pensijų kaupimo įstatymas Nr. X-
745 Apibrėžtis Pensijų asociacijai prilyginamas 
(analogiškas) subjektas, tuo pačiu tikslu įsteigtas kitoje 
valstybėje narėje, neatsižvelgiant į jo teisinę formą ar į tai, 
kaip jis vadinamas buveinės valstybėje narėje.  Apibrėžties 
šaltinis 2006 m. liepos 4 d. LR profesinių pensijų kaupimo 
įstatymas Nr. X-745 
 
equivalent supervision Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian atitinkama priežiūra 
 
ER 
See:   Sritis Bendra 
Lithuanian Eritrėja Asmara 
 
ERDF 
See: Regional Development Fund  Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian Europos regioninės plėtros fondas Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 ERPF Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
Eritrea 
ER Sritis Bendra 
Lithuanian Eritrėja Asmara 
 
ERM 
See: Restructuring Monitor  Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Europos restruktūrizavimo stebėjimo 
tarnyba 
 
ERM 
See: rate mechanism  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian valiutų kurso mechanizmas Termino šaltinis 
Sutarties 121 str. 1 dalis; IATE VKM 
 
ERM II countries Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian VKM II dalyvaujančios šalys 
 
ERM II fluctuation margins Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian VKM II nustatytos svyravimo ribos Termino 
šaltinis Konvergencija 2006 Apibrėžtis Didžiausia ir 
mažiausia ribos, tarp kurių gali svyruoti VKM II 
dalyvaujančių valstybių valiutos euro atžvilgiu. Apibrėžties 
šaltinis Konvergencija 2006 
 
ERMII 
See: Rate Mechanism II  Sritis Pinigų politika 
Lithuanian valiutų kurso mechanizmas II VKM II Termino 
šaltinis ECB 2004 metų ataskaita, žodynėlis; ECB MB 
2006/9, žodynėlis Apibrėžtis Valiutų kurso sistema, kuri yra 
bendradarbiavimo valiutų kurso politikos srityje tarp euro 
zonos šalių ir ES valstybių narių, nedalyvaujančių 
trečiajame ekonominės ir pinigų sąjungos etape, 
pagrindas. Apibrėžties šaltinis ECB 2004 metų ataskaita, 
žodynėlis; ECB MB 2006/9, žodynėlis 
 
ERN 

See:   Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian nakfa 
 
erroneous bid Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian klaidingas pasiūlymas Termino šaltinis ECB 
MB 2006/3, p. 86 
 
error margin Sritis Statistika 
Lithuanian paklaidos rėžis 
 
error-correction model Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian klaidų ištaisymo modelis Termino šaltinis ECB 
MA 2009 
 
error-correction model estimation 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian klaidų ištaisymo modelio įverčiai Termino 
šaltinis ECB MA 2009 
 
error-handling procedures Sritis Mokėjimo 
sistemos Institucijos ECB 
Lithuanian klaidų valdymo procedūros Termino šaltinis 
Gairės ECB/2005/1 
 
ES country Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian ES šalis Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
ESA 
See: Space Agency  Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Europos kosmoso agentūra EKA 
 
ESA 95 
European System of Accounts 1995 
Sritis Bendra 
Lithuanian ESS95 Europos sąskaitų sistema Termino 
šaltinis ECB 2004 metų ataskaita, Žodynėlis Apibrėžtis 
vienodai apibrėžtų statistikos terminų ir klasifikacijų 
sistema, kuria siekiama, kad valstybių narių ekonomikos 
kokybiniai apibrėžimai būtų suderinti. ESS95 - Bendrijos 
parengta Nacionalinių sąskaitų sistemos 1993 (NSS93) 
versija, naudojama visame pasaulyje Apibrėžties šaltinis 
ECB 2004 metų ataskaita, Žodynėlis 
 
ESCB 
See: System of Central Banks  Institucijos ECB Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian Europos centrinių bankų sistema Termino 
šaltinis (-->Bendr. dok.)  Apibrėžtis Sistema, kurią sudaro 
Europos centrinis bankas (ECB) ir visų 25 valstybių narių 
nacionaliniai centriniai bankai, t. y., be Eurosistemos narių, 
į ją įeina dar euro neįsivedusių valstybių narių nacionaliniai 
centriniai bankai. ECBS valdo ECB Valdančioji taryba, 
Vykdomoji valdyba ir Bendroji taryba, trečiasis ECB 
sprendimus priimantis organas.  Apibrėžties šaltinis ECB 
2004 metų ataskaita, Žodynėlis ECBS 
 
ESCB accounting and financial 
reporting purposes Sritis Apskaita 
Lithuanian ECBS apskaitos ir finansinės atskaitomybės 
tikslai Termino šaltinis 2002 m. lapkričio 21 d. Europos 
centrinio banko gairė dėl Europos centriniostatistinės 
atskaitomybės reikalavimų ketvirtinių finansinių sąskaitų 
(ECB/2002/7) (2002/967/EB) Apibrėžtis Tikslai, dėl kurių 
ECBI priede išvardytas finansines ataskaitas 
vadovaudamasis Statuto 15 ir  
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straipsniais. Apibrėžties šaltinis 2002 m. lapkričio 21 d. 
Europos centrinio banko gairė dėl Europos 
centriniostatistinės atskaitomybės reikalavimų ketvirtinių 
finansinių sąskaitų (ECB/2002/7) (2002/967/EB) 
 
ESO 
See: Southern Observatory  Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Europos Pietų observatorija EPO 
 
ESRB 
See: Systemic Risk Board  Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian Europos sisteminės rizikos valdyba Termino 
šaltinis IATE ESRV 
 
ESS 
See: Statistical System  Sritis Statistika 
Lithuanian Europos statistikos sistema ESS Termino 
šaltinis Europos centrinio banko rekomendacija dėl 
Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) 
Nr. 2533/98 dėl Europos centrinio banko renkamos 
statistinės informacijos 
(ECB/2008/9) (2008/C 251/01) 
 
 
establishment Sritis Bendra 
Lithuanian ekonominis padalinys Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
establishment plan Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian personalo planas Termino šaltinis Finansinio 
reglamento 46 straipsnio 3 dalis 
 
estimate 
Lithuanian įvertis Termino šaltinis ECB 
 
estimate of derecognised loans Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian nepripažintų paskolų įvertis Termino šaltinis 
ECB MB 2008/9 
 
estimate of the nominal money gap 
Sritis Statistika 
Lithuanian nominaliojo pinigų atotrūkio įvertis Termino 
šaltinis ECB MB 2007/6, p. 24 
 
estimate of the real money gap Sritis 
Statistika 
Lithuanian realiojo pinigų atotrūkio įvertis Termino šaltinis 
ECB MB 2007/6, p. 24  
 
estimate of the sampling error for 
the initial sample Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pradinės imties atrankos paklaidos įvertis 
Termino šaltinis 2009 m. kovo 31 d. Europos centrinio 
banko reglamentas (EB) Nr. 290/2009 
 
estimated impact of portfolio shifts 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian portfelių restruktūrizavimo poveikio įvertis 
Termino šaltinis ECB MB 2009 03 
 
estimated value Sritis Statistika 
Lithuanian įvertinta reikšmė 
 

estimated variance Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian įvertinta dispersija Termino šaltinis 2009 m. 
kovo 31 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 
290/2009 
 
estimates of expected earnings per 
share Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian numatomo pelno akcijai įverčiai Termino 
šaltinis ECB MB 2008/6 
 
estimates of the magnitude of 
portfolio shifts into M3 Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian portfelių restruktūrizavimo poveikio P3 
įverčiai Termino šaltinis ECB MB 2007/6, p. 24 
 
estimator Sritis Statistika 
Lithuanian įvertinys Termino šaltinis IATE 
 
ET 
See: Federal Democratic Republic of Ethiopia  Sritis 
Bendra 
Lithuanian Etiopijos Federacinė Demokratinė 
Respublika Adis Abeba 
 
ETB 
See: Birr  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Etiopijos biras 
 
ethanol production Sritis Bendra 
Lithuanian etanolio gamyba Termino šaltinis ECB MB 
2008/6 
 
Ethiopian Birr 
ETB Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Etiopijos biras 
 
EU Accession Treaty 
EU Treaty of Accession Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian ES stojimo sutartis Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
Apibrėžtis Vartoti nuo 1993 m. lapkričio 1 d., kai įsigaliojo 
Mastrichto sutartis. Apibrėžties šaltinis Eurovoc 4.1 
 
EU Charter of Fundamental Rights 
Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian ES pagrindinių teisių chartija Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
EU classified information Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian ES įslaptinta informacija Termino šaltinis 
Vertimų centro vadovas 
 
EU Council 
Council of the European Union Sritis 
Teisė ir institucijos 
Lithuanian ES Taryba Termino šaltinis Konvergencija 2006 
Apibrėžtis Europos Sąjungos institucija, sudaryta iš 
valstybių narių vyriausybių atstovų, paprastai iš ministrų, 
atsakingų už svarstomus klausimus. ES Tarybos 
susitikimas, kuriame dalyvauja ekonomikos ir finansų 
ministrai, dažnai vadinamas Ecofino taryba. Be to, priimant 
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ypatingos svarbos sprendimus, šaukiama valstybių ar 
vyriausybių vadovų sudėties ES Taryba. Jos nereikėtų 
painioti su Europos Vadovų Taryba. Apibrėžties šaltinis 
Konvergencija 2006 Europos Sąjungos Taryba 
 
EU Economic Policy Committee’s 
Ageing Working Group Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian ES Ekonominės politikos komiteto 
Gyventojų senėjimo darbo grupė Termino šaltinis ECB 
MB 2009 06 
 
EU General Budget Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian EB bendrasis biudžetas 
 
EU Member State Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian ES valstybė narė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
EU Treaty 
Treaty on European Union Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian ES sutartis Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
Europos Sąjungos sutartis Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
EU Treaty of Accession 
See: Accession Treaty  Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian ES stojimo sutartis Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
Apibrėžtis Vartoti nuo 1993 m. lapkričio 1 d., kai įsigaliojo 
Mastrichto sutartis. Apibrėžties šaltinis Eurovoc 4.1 
 
EUMC 
See: Monitoring Centre on Racism and Xenophobia  Sritis 
Teisė ir institucijos 
Lithuanian Europos rasizmo ir ksenofobijos kontrolės 
centras Termino šaltinis EK vertimo vadovas 
 
EUMETSAT 
See: Organisation for the Exploitation of Meteorological 
Satellites  Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Europos meteorologinių palydovų 
eksploatacijos organizacija 
 
EU-OSHA 
See: Agency for Safety and Health at Work  Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian Europos darbuotojų saugos ir sveikatos 
agentūra Termino šaltinis EK Pastabos pati agentūra rašo 
"Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra" 
 
Euratom 
European Atomic Energy 
Community Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Euratomas Europos atominės energijos 
bendrija 
 
Euratom safeguards Sritis Bendra 
Lithuanian "Euratomo" saugos priemonės Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
EUREPO 
See: index for rates on private sector repurchase 
agreements  
Lithuanian privačiojo sektoriaus atpirkimo sandorių 
palūkanų normų indeksas EUREPO 

 
Eurex trading platform Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian Eurex prekybos platforma Termino šaltinis ECB 
MB 2008/3 
 
EURIBOR 
euro interbank offered rate Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian EURIBOR euro tarpbankinio skolinimo 
palūkanų norma Termino šaltinis ECB 2005 metų 
ataskaitos žodynėlis; ECB MB, 2006/9, žodynėlis Apibrėžtis 
1. Palūkanų norma, pagal kurią aukštą kredito reitingą 
turintis bankas yra pasirengęs paskolinti lėšų euro valiuta 
kitam aukštą kredito reitingą turinčiam bankui, duomenis 
apie šią normą teikia grupė bankų; tarpbankinių indėlių ji 
apskaičiuojama kiekvieną dieną, įvairaus termino, iki 12 
mėn. (ECB 2005 metų ataskaita, žodynėlis) 2. Palūkanų 
norma, pagal kurią aukštą kredito reitingą turintis bankas 
yra pasirengęs paskolinti lėšų eurais kitam aukštą kredito 
reitingą turinčiam bankui. Ji apskaičiuojama kasdien 
įvairaus termino iki 12 mėn. tarpbankiniams indėliams. 
(ECB MB, 2006/9, žodynėlis). Apibrėžties šaltinis ECB 2005 
metų ataskaita, žodynėlis; ECB MB, 2006/9, žodynėlis 
 
EURIBOR futures Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian ateities sandorių EURIBOR Termino šaltinis 
ECB MB 2008/12 
 
EURIBOR-EONIA spread Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian EURIBOR-EONIA palūkanų normų skirtumas 
Termino šaltinis ECB MB 2008/12 
 
euro area Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian euro zona Termino šaltinis ECB 2004 metų 
ataskaita, Žodynėlis Apibrėžtis Zona, apimanti valstybes 
nares, įteisinusias eurą kaip bendrąją valiutą, kaip tai 
numato Sutartis, ir vykdančias bendrą pinigų politiką, už 
kurią atsakinga Europos centrinio banko valdančioji taryba. 
Šiuo metu į šią zoną įeina Belgija, Vokietija, Graikija, 
Ispanija, Prancūzija, Airija, Italija, Liuksemburgas, 
Nyderlandai, Austrija, Portugalija ir Suomija. Apibrėžties 
šaltinis ECB 2004 metų ataskaita, Žodynėlis 
 
euro area accounts 
EAA Sritis Apskaita 
Lithuanian euro zonos sąskaitos EZS Termino šaltinis 
ECB MB 
 
euro area aggregate Sritis Statistika 
Lithuanian euro zonos bendras skaičius Termino šaltinis 
ECB MB 2008/12 
 
euro area profit developments by 
main branch of activity Sritis Statistika 
Lithuanian euro zonos pelno pokyčiai pagal pagrindinės 
veiklos rūšis Termino šaltinis ECB MB 2010 03 
 
Euro Banking Association 
EBA Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Euro bankų asociacija EBA Termino šaltinis 
ECB metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
Euro Banking Association 
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EBA Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Euro bankų asociacija 
 
euro interbank offered rate 
See:   Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian EURIBOR euro tarpbankinio skolinimo 
palūkanų norma Termino šaltinis ECB 2005 metų 
ataskaitos žodynėlis; ECB MB, 2006/9, žodynėlis Apibrėžtis 
1. Palūkanų norma, pagal kurią aukštą kredito reitingą 
turintis bankas yra pasirengęs paskolinti lėšų euro valiuta 
kitam aukštą kredito reitingą turinčiam bankui, duomenis 
apie šią normą teikia grupė bankų; tarpbankinių indėlių ji 
apskaičiuojama kiekvieną dieną, įvairaus termino, iki 12 
mėn. (ECB 2005 metų ataskaita, žodynėlis) 2. Palūkanų 
norma, pagal kurią aukštą kredito reitingą turintis bankas 
yra pasirengęs paskolinti lėšų eurais kitam aukštą kredito 
reitingą turinčiam bankui. Ji apskaičiuojama kasdien 
įvairaus termino iki 12 mėn. tarpbankiniams indėliams. 
(ECB MB, 2006/9, žodynėlis). Apibrėžties šaltinis ECB 2005 
metų ataskaita, žodynėlis; ECB MB, 2006/9, žodynėlis 
 
euro money market Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian euro zonos pinigų rinka Termino šaltinis ECB 
MB 2007 12, 2009 03 
 
euro or participating currency 
Lithuanian eurai ar dalyvaujančių šalių valiuta Termino 
šaltinis ECB 
 
euro overnight index average 
EONIA Sritis Pinigų politika 
Lithuanian euro vienos nakties palūkanų vidurkio 
indeksas Termino šaltinis ECB 2004 metų ataskaita, 
žodynėlis; ECB MB, 2006/9, žodynėlis Apibrėžtis 1. Euro 
tarpbankinėje rinkoje vienos nakties vyraujančių 
efektyviųjų palūkanų normų matas - eurais išreikštų 
neužtikrintų vienos nakties skolinimo sandorių, apie 
kuriuos praneša atitinkamų bankų specialistų grupė, 
palūkanų normų svertinis vidurkis. (ECB 2004 metų 
ataskaita, žodynėlis) 2. Sandoriais pagrįstas euro 
tarpbankinėje rinkoje vienos nakties vyraujančių palūkanų 
normų matas. (ECB MB, 2006/9, žodynėlis) Apibrėžties 
šaltinis ECB 2004 metų ataskaita, žodynėlis; ECB MB 
2006/9, žodynėlis EONIA 
 
euro overnight index average Sritis 
Pinigų politika 
Lithuanian euro vienos nakties palūkanų vidurkio 
indeksas Termino šaltinis ECB 2004 metų ataskaita, 
žodynėlis; ECB MB, 2006/9, žodynėlis Apibrėžtis 1. Euro 
tarpbankinėje rinkoje vienos nakties vyraujančių 
efektyviųjų palūkanų normų matas - eurais išreikštų 
neužtikrintų vienos nakties skolinimo sandorių, apie 
kuriuos praneša atitinkamų bankų specialistų grupė, 
palūkanų normų svertinis vidurkis. (ECB 2004 metų 
ataskaita, žodynėlis) 2. Sandoriais pagrįstas euro 
tarpbankinėje rinkoje vienos nakties vyraujančių palūkanų 
normų matas. (ECB MB, 2006/9, žodynėlis) Apibrėžties 
šaltinis ECB 2004 metų ataskaita, žodynėlis; ECB MB 
2006/9, žodynėlis 
 
euro per fine ounce of gold Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian eurai už Trojos unciją grynojo aukso Termino 
šaltinis ECB metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
euro short-term markets Sritis Bankai ir 
finansai 

Lithuanian trumpalaikių sandorių eurais rinka Termino 
šaltinis ECB metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
euro unit Sritis Pinigų politika 
Lithuanian euro vienetas 
 
euro-based currency board 
arrangement Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian euru paremtas valiutų valdybos modelis 
Termino šaltinis Konvergencija 2008 
 
Eurobond Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian euroobligacija Apibrėžtis obligacija, kuri yra 
išleista kuria nors eurovaliuta (ODBW) Obligacija išleista 
kuria nors valiuta ne valiutos šalyje. Euroobligacijoms 
netaikomas išskaičiuojamasis mokestis ir jos nepriklauso 
jokios šalies jurisdikcijai. Didžiausi euroobligacijų emitentai 
yra tarptautinės kompanijos, vyriausybės, įvairios jų 
žinybos ir tarptautinės institucijos Apibrėžties šaltinis 
Eurovoc 4.1 Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
Eurocredit Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian eurokreditas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
Eurocurrency Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian eurovaliuta Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
Eurocurrency credit Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian eurovaliutos kreditas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
eurodenominated covered bonds 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian eurais išreikštos padengtos obligacijos 
Termino šaltinis ECB MB 2009 06; 2009 m. liepos 2 d. 
EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMASėl 
padengtų obligacijų pirkimo programos įgyvendinimo 
(ECB/2009/16) 
(2009/522/EB 
 
Eurodollar Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian eurodoleris Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
Eurogroup Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Eurogrupė Termino šaltinis Konvergencija 2006 
Apibrėžtis Neoficiali grupė, kurioje dalyvauja Ecofino 
tarybos nariai, atstovaujantys euro zonos valstybėms. Ši 
grupė renkasi reguliariai (paprastai prieš Ecofino tarybos 
posėdžius) ir aptaria euro zonos šalių bendros 
atsakomybės už bendrosios valiutos klausimus. Europos 
Komisija ir ECB reguliariai kviečiami dalyvauti šiuose 
pasitarimuose. Apibrėžties šaltinis Konvergencija 2006 
 
Eurogroup ministers Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Eurogrupės ministrai Termino šaltinis ECB MB 
2008/6 
 
Eurojust Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Eurojustas Termino šaltinis EK 
 
Euroland Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian Euro tėvynė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
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Euromarket Sritis Bendra 
Lithuanian eurorinka Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
Euronet Sritis Bendra 
Lithuanian eurotinklas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
Euronorm Sritis Bendra 
Lithuanian Europos norma Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
European accounting system Sritis 
Apskaita 
Lithuanian Europos apskaitos sistema Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
European Advisory Committee on 
Statistical Information in the 
Economic and Social Spheres Sritis 
Teisė ir institucijos 
Lithuanian Europos ekonomikos ir socialinės statistinės 
informacijos patariamasis komitetas Termino šaltinis EK 
vertimo vadovas 
 
European Agency for 
Reconstruction 
EAR Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Europos rekonstrukcijos agentūra Termino 
šaltinis EK vertimo vadovas 
 
European Agency for Safety and 
Health at Work 
EU-OSHA Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Europos darbuotojų saugos ir sveikatos 
agentūra Termino šaltinis EK Pastabos pati agentūra rašo 
"Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra" 
 
European Agency for the 
Management of Operational 
Cooperation at the External Borders 
Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie 
Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų 
valdymo agentūra Termino šaltinis EK 
 
European Agricultural Guidance and 
Guarantee Fund 
EAGGF Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų 
fondas EŽŪOGF Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
European Anti-Fraud Office Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian Europos kovos su sukčiavimu tarnyba 
Termino šaltinis 2009 m. balandžio 20 d. Europos centrinio 
banko nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš 
dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 332/2002 dėl 
priemonės, teikiančios vidutinės trukmės finansinę pagalbą 
valstybių narių mokėjimų balansams, sukūrimo 
(CON/2009/37) (2009/C 106/01) 
 
European Atomic Energy 
Community 

See:   Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Euratomas Europos atominės energijos 
bendrija 
 
European Automobile 
Manufacturers' Association 
ACEA 
Association des Constructeurs 
Europeens d'Automobiles Sritis Bendra 
Lithuanian Europos automobilių gamintojų asociacija 
Termino šaltinis ECB 
 
European Bank for Reconstruction 
and Development 
EBRD Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas 
Termino šaltinis Eurovoc 4.1 ERPB Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
European Banking Committee Sritis 
Bankų priežiūra 
Lithuanian Europos bankininkystės komitetas Termino 
šaltinis 2003 m. lapkričio 5 d. Komisijos sprendimas 
2004/10/EB, įsteigiantis Europos bankininkystės komitetą  
 
European Broadcasting Union 
EBU Sritis Bendra 
Lithuanian Europos transliuotojų sąjunga ETS 
 
European Bureau of Consumers' 
Unions Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Europos vartotojų sąjungų biuras Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
European Business and Innovation 
Centre Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Europos verslo ir naujovių centras Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
European Central Bank 
ECB Sritis Bankai ir finansai Institucijos ECB 
Lithuanian Europos centrinis bankas ECB Termino šaltinis 
ECB 2004 metų ataskaita, Žodynėlis Apibrėžtis 
Eurosistemos ir Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) 
centras, kuriam pagal Bendrijos įstatymus priskiriamas 
juridinio asmens statusas. ECB užtikrina, kad Eurosistemai 
ir ECBS iškelti tikslai būtų įgyvendinti paties ECB arba 
nacionalinių centrinių bankų, vadovaujantis ECBS statutu. 
Jam vadovauja Valdančioji taryba, Vykdomoji valdyba ir 
Bendroji taryba - trečiasis sprendimus priimantis organas 
Apibrėžties šaltinis ECB 2004 metų ataskaita, Žodynėlis 
 
European Centre of Enterprises with 
Public Participation Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Europos įmonių, turinčių valstybinio 
kapitalo, centras Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
European Chemicals Agency Sritis Teisė 
ir institucijos 
Lithuanian Europos cheminių medžiagų agentūra 
Termino šaltinis EK 
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European civil service Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian Europos viešoji tarnyba Termino šaltinis 
Eurovoc  
 
European Coal and Steel 
Community 
ECSC Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Europos anglių ir plieno bendrija Apibrėžtis 
pirmoji iš Europos Bendrijų, kurios pradėta Europos 
integracija ilgainiui peraugo į Europos sąjungą. Ją įkurti 
paskatino būtinybė pokario metais Vakarų Europoje 
sutvirtinti susitaikymo procesą ir bendrai prižiūrėti buvusių 
Antrojo pasaulinio karo priešų, pirmiausia Vokietijos ir 
Prancūzijos, karo pramonę (anglys ir plienas tuoment buvo 
pagrindinės strateginės žaliavos) Apibrėžties šaltinis 
Europos sąjunga. Enciklopedinis žinynas, 1999. EAPB 
 
European Commission Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian Europos Komisija Termino šaltinis 
Konvergencija 2006 Apibrėžtis Europos Sąjungos 
institucija, užtikrinanti, kad būtų įgyvendinamos Sutarties 
nuostatos. Komisija nustato Bendrijos politicos kryptis, 
siūlo rengti Bendrijos teisės aktus ir vykdo savo įgaliojimus 
aiškiai apibrėžtose srityse. Ekonominės politikos srityje 
Komisija rengia bendrąsias augimo ir darbo vietų gaires, 
apimančias bendrąsias ekonominės politikos ir užimtumo 
gaires, ir ES Tarybai teikia pranešimus dėl ekonominės 
plėtros ir politikos. Ji stebi valstybės finansus remdamasi 
daugiašalės priežiūros sistema ir teikia ataskaitas ES 
Tarybai. Apibrėžties šaltinis Konvergencija 2006 Pastabos tai 
- įprastinis pavadinimas Europos Bendrijų Komisija 
Pastabos tai - oficialus pavadinimas 
 
European Commission Business 
and Consumer Surveys Sritis Statistika 
Lithuanian Europos Komisijos verslo ir vartotojų 
apklausos Termino šaltinis ECB MB 2007/9 
 
European Commission’s survey Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian Europos Komisijos tyrimas Termino šaltinis 
ECB MB 2008/12 
 
European Committee for 
Standardisation 
CEN Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Europos standartizacijos komitetas Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
European Committee of 
Telecommunications Regulatory 
Authorities 
ECTRA Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Europos telekomunikacijų reguliavimo 
komitetas Termino šaltinis EK vertimo vadovas ECTRA 
 
European Communities Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian Europos Bendrijos Apibrėžtis Terminas, 
taikomas kalbant apie visas tris Europos Bendrijas kartu: 
Europos anglių ir plieno bendriją, Europos ekonominę 
bendriją ir Euratomą. Apibrėžties šaltinis Europos Sąjunga. 
Enciklopedinis žinynas, 1999. Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
Pastabos Nuo 1994 m. Europos Sąjunga. 

 
European Community 
EC Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Europos Bendrija Termino šaltinis VLKK 2000 
m. spalio 26 d. nutarimas Nr. 2(76); Eurovoc 4.1 EB 
Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
European Community Energy Star 
Board 
ECESB Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Europos Bendrijos „Energijos žvaigždės“ 
taryba ECESB Termino šaltinis EK vertimo vadovas 
 
European company Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Europos bendrovė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
European construction Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian europinė struktūra Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
European Construction Industry 
Federation Sritis Bendra 
Lithuanian Europos statybos pramonės federacija 
Termino šaltinis ECB MB 2008/3 
 
European consumer information 
agency Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Europos vartotojų informacijos agentūra 
Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
European convention Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian Europos Tarybos konvencija Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
European Convention on Human 
Rights Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Europos žmogaus teisių ir pagrindinių 
laisvių apsaugos konvencija Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
European Council Sritis Teisė ir institucijos 
Institucijos European 
Lithuanian Europos Vadovų Taryba Termino šaltinis VLKK 
2004-01-19 rekomendacija; Konstitucija Europai, IV 
antraštinė dalis, I skyrius, 1 str.; Eurovoc 4.1 Kontekstas 
Europos Vadovų Taryba, remdamasi Tarybos pranešimu, 
aptaria išvadą dėl valstybių narių ir Bendrijos ekonominės 
politikos bendrų gairių. Konteksto šaltinis Europos Bendrijos 
steigimo sutartis, 99 str. Apibrėžtis Viena iš penkių ES 
institucinės struktūros institucijų, nustatanti bendrąsias 
politikos gaires ir prioritetus. Ji nevykdo teisėkūros 
funkcijų. Ją sudaro valstybių narių arba jų vyriausybių 
vadovai ir jos pirmininkas bei Komisijos pirmininkas. Jos 
darbe dalyvauja Sąjungos užsienio reikalų ministras. 
Apibrėžties šaltinis pagal Konstituciją Europai, IV antraštinės 
dalies I skyriaus 21 str. Europos Sąjungos viršūnių 
taryba Pastabos sin. Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
European Currency Unit 
See:   Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian ekiu Apibrėžtis 1. senovinė Prancūzijos auksinė, 
vėliau ir sidabrinė moneta; 2. Europos Sąjungos šalių 
atsiskaitymo ir atsargų apskaitos valiutinis vienetas iki 
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1999 m. Europos valiutos vienetas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
European Development Fund 
EDF Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Europos plėtros fondas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 EPF Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
European Economic and Social 
Committee Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
European Economic Area Sritis Pinigų 
politika 
Lithuanian Europos ekonominė erdvė EEE Termino 
šaltinis Pinigų politikos įgyvendinimas euro zonoje. 2006 
rugsėjis 
 
European Economic Community 
EEC Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Europos ekonominė bendrija Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 EEB Apibrėžtis 1957 m. įkurta viena iš trijų 
Europos bendrijų, siekusi ekonominiu požiūriu integruoti 
Europą. Iš pradžių ją sudarė šešios valstybės narės: 
Belgija, Italija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Prancūzija ir 
Vokietija. 1993 m. įsigaliojus Mastrichto sutarčiai EEB 
buvo pervadinta į EB ir tapo dabartinės Europos Sąjungos 
pagrindu. Apibrėžties šaltinis www.europa.eu.int Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
European Economic Customs Union 
EECU Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Europos ekonominė muitų sąjunga Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 EEMS Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
European Economic Interest 
Grouping Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Europos ekonominių interesų grupė Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
European Environment Agency 
EEA Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Europos aplinkos agentūra Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
European Environment Information 
and Observation Network Sritis Bendra 
Lithuanian Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo 
tinklas Termino šaltinis 1990 m. gegužės 7 d. Tarybos 
reglamentas (EEB) Nr. 1210/90 dėl Europos aplinkos 
agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo 
tinklo įkūrimo 
 
European Environment Monitoring 
and Information Network Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian Europos aplinkos stebėjimo ir informavimo 
tinklas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
European Export Bank 

EEB Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian Europos eksporto bankas EEB Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
European Financial Markets 
Lawyers Group 
EFMLG Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian Europos finansų rinkų teisininkų grupė 
EFRTG Termino šaltinis 2009 m. kovo 5 d. Europos 
centrinio banko nuomonė (CON/2009/17)  
(2009/C 93/03) 
 
 
European Food Safety Authority Sritis 
Teisė ir institucijos 
Lithuanian Europos maisto saugos tarnyba Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
European framework law Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian europinis pagrindų įstatymas Termino šaltinis 
VLKK 2004-01-19 rekomendacija; Sutartis dėl 
Konstitucijos Europai, I-33 straipsnis; Apibrėžtis Įstatymo 
galią turintis aktas, privalomas kiekvienai valstybei narei, 
kuriai jis skirtas, rezultato, kurį reikia pasiekti, atžvilgiu, 
tačiau leidžia nacionalinėms valdžios institucijoms 
pasirinkti formą ir būdus. Apibrėžties šaltinis Konstitucija 
Europai, V antraštinė dalis, I skyrius, 1 str. 
 
European Globalization Adjustment 
Fund 
EGAF Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Europos prisitaikymo prie globalizacijos 
padarinių fondas Termino šaltinis 2006 m. gruodžio 20 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 
1927/2006, įsteigiantis Europos prisitaikymo prie 
globalizacijos padarinių fondą 
 
European GNSS Supervisory 
Authority Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Europos pasaulinės navigacijos palydovų 
sistemos priežiūros institucija Termino šaltinis EK 
 
European growth initiative Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian europinės plėtros iniciatyva Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
European identity Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian europinė tapatybė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
European industrial area Sritis Bendra 
Lithuanian Europos pramonės erdvė Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
European Industrial Relations 
Observatory 
See:   Sritis Teisė ir institucijos Institucijos European 
Lithuanian Europos darbo santykių priežiūros tarnyba 
EIRO 
 
European Institute of Public 
Administration Sritis Teisė ir institucijos 
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Lithuanian Europos viešojo administravimo institutas 
Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
European Investment Bank 
EIB Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian Europos investicijų bankas Apibrėžtis įstaiga, 
įkurta 1958 m., kartu kuriantis Europos Bendrijai. Jos 
tikslas - teikti finansinę pagalbą programoms ir projektams, 
kurie naudingi didinant ekonominę Bendrijos integraciją 
Apibrėžties šaltinis Ekonomikos terminų žodynas, 1997. EIB 
 
European Investment Fund 
EIF Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian Europos investicijų fondas EIF Termino šaltinis 
IATE 
 
European law Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian europinis įstatymas Apibrėžtis Bendro taikymo 
įstatymo galią turintis aktas. Jis privalomas visas ir 
tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse. Apibrėžties 
šaltinis Konstitucija Europai, V antraštinė dalis, I skyrius, 1 
str. 
 
European League for Economic 
Cooperation 
ELEC Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Europos ekonominio bendradarbiavimo lyga 
Termino šaltinis Eurovoc 4.1 ELEC Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
European Molecular Biology 
Laboratory 
EMBL Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Europos molekulinės biologijos laboratorija 
EMBL 
 
European Monetary Agreement 
EMA Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Europos piniginis susitarimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 EPS Termino šaltinis Eurovoc 4.1 Apibrėžtis 
Susitarimas, kuris nustatė OECD šalių bendradarbiavimo 
1958-1972 metais institucinę sistemą. Europos šalių 
asociacija, kurią 1958 metais įkūrė OECD ir kuri, kai šių 
šalių valiutos tapo konvertuojamos, pakeitė Europos 
mokėjimų sąjungą. Europos piniginio susitarimo tikslas - 
skatinti tarptautinę prekybą ir valiutų konvertabilumą tarp 
savo narių. Per savo valdomą Europos fondą ši asociacija 
kas mėnesį savo narėms padeda atsiskaityti už tarpusavio 
skolas ir, reikalui esant, suteikia trumpalaikes paskolas. 
Europos piniginiame susitarime dalyvauja Europos 
Ekonominės Bendrijos, EFTA ir kai kurios kitos šalys 
(LDBE). Apibrėžties šaltinis Eurovoc 4.1 
 
European Monetary Cooperation 
Fund 
EMCF Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Europos piniginio bendradarbiavimo fondas 
Termino šaltinis Eurovoc 4.1 EPBF Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
European Monetary Institute 
EMI Sritis Teisė ir institucijos Institucijos European 
Lithuanian Europos pinigų institutas EPI Termino šaltinis 
ECB 2004 metų ataskaita, Žodynėlis Apibrėžtis Antrojo 

ekonominės ir pinigų sąjungos etapo pradžioje 1994 m. 
sausio 1 d. laikinai įkurta institucija. Du pagrindiniai EPI 
uždaviniai buvo sustiprinti centrinių bankų 
bendradarbiavimą ir pinigų politikos koordinavimą bei atlikti 
darbus, būtinus rengiantis sukurti Europos centrinių bankų 
sistemą, siekiat vykdyti bendrą pinigų politiką ir trečiajame 
etape įvesti bendrąją valiutą. Jis buvo likviduotas 1998 m. 
birželio 1 d. įkūrus ECB. Apibrėžties šaltinis Konvergencija 
2006 
 
European Monetary System 
See:   Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian EPS Europos pinigų sistema Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
European Monitoring Center on 
Change 
See:   Sritis Teisė ir institucijos Institucijos European 
Lithuanian Europos pokyčių priežiūros centras EPPC 
 
European Monitoring Centre on 
Racism and Xenophobia 
EUMC Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Europos rasizmo ir ksenofobijos kontrolės 
centras Termino šaltinis EK vertimo vadovas 
 
European Network and Information 
Security Agency Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Europos tinklų ir informacijos apsaugos 
agentūra Termino šaltinis EK 
 
European Ombudsman Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian Europos ombudsmenas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 Kontekstas Ombudsmenas Europos 
Parlamentui pateikia metinį pranešimą apie savo tyrimų 
išvadas. Konteksto šaltinis Europos Bendrijų steigimo 
sutartis, 195 str. 
 
European order for payment 
procedure Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian Europos vykdomojo rašto dėl apmokėjimo 
išdavimo procedūra Termino šaltinis Pasiūlymas dėl 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento,čio Europos 
vykdomojo rašto dėl apmokėjimo išdavimo procedūrą 
(COM(2004)173) 
 
European Organisation for Nuclear 
Research 
See:   Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Europos branduolinių tyrimų organizacija 
 
European Organisation for the 
Exploitation of Meteorological 
Satellites 
EUMETSAT Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Europos meteorologinių palydovų 
eksploatacijos organizacija 
 
European Organisation for the 
Safety of Air Navigation Sritis Teisė ir 
institucijos 
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Lithuanian Europos oro navigacijos saugumo 
organizacija 
 
European Parliament Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Europos Parlamentas Apibrėžtis Europos 
Sąjungos institucija. Jį sudaro 732 deputatai, 
atstovaujantys valstybių narių piliečiams (nuo 2004 m. 
liepos mėn.). Parlamentas dalyvauja ES teisės aktų 
leidimo procese, tačiau jo prerogatyva priklauso nuo 
procedūrų, kurios taikomos atitinkamam leidžiamam ES 
teisės aktui, todėl ji gali skirtis. Su pinigų politikos ir ECBS 
susijusių klausimų srityse Parlamentas iš esmės atlieka 
patariamąjį vaidmenį. Tačiau Sutartyje nustatytos tam 
tikros ECB demokratiškos atskaitomybės Parlamentui 
procedūros (ECB metinės ataskaitos pristatymas, įskaitant 
bendrą diskusiją apie pinigų politiką, ir pranešimai 
kompetentingiems Parlamento komitetams). Apibrėžties 
šaltinis Konvergencija 2006 
 
European Patent Office 
EPO Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Europos patentų biuras Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 EPB Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
European Payments Union 
EPU Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian Europos mokėjimų sąjunga Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 EMS Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
European Productivity Agency 
EPA Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Europos produktyvumo agentūra Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 EPA Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
European Regional Development 
Fund 
ERDF Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Europos regioninės plėtros fondas Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 ERPF Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
European Restructuring Monitor 
ERM Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Europos restruktūrizavimo stebėjimo 
tarnyba 
 
European Senior Services Network 
Sritis Bendra 
Lithuanian Europos veteranų pagalbos tinklas 
 
European Southern Observatory 
ESO Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Europos Pietų observatorija EPO 
 
European Space Agency 
ESA Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Europos kosmoso agentūra EKA 
 
European Statistical System 
ESS Sritis Statistika 
Lithuanian Europos statistikos sistema ESS Termino 
šaltinis Europos centrinio banko rekomendacija dėl 
Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) 
Nr. 2533/98 dėl Europos centrinio banko renkamos 

statistinės informacijos 
(ECB/2008/9) (2008/C 251/01) 
 
 
european style option Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian europietiškasis pasirinkimo sandoris 
Apibrėžtis Pasirinkimo sandoris, kuris gali būti įvykdytas per 
nustatytą trumpą laiko tarpą (paprastai per vieną dieną) iki 
jo galiojimo pabaigos.  
 
European system for the 
international clearing of vacancies 
and applications for employment Sritis 
Teisė ir institucijos 
Lithuanian Europos laisvų vietų ir užimtumo paieškų 
suderinimo sistema EURES Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
European System of Accounts 1995 
See: 95  Sritis Bendra 
Lithuanian ESS95 Europos sąskaitų sistema Termino 
šaltinis ECB 2004 metų ataskaita, Žodynėlis Apibrėžtis 
vienodai apibrėžtų statistikos terminų ir klasifikacijų 
sistema, kuria siekiama, kad valstybių narių ekonomikos 
kokybiniai apibrėžimai būtų suderinti. ESS95 - Bendrijos 
parengta Nacionalinių sąskaitų sistemos 1993 (NSS93) 
versija, naudojama visame pasaulyje Apibrėžties šaltinis 
ECB 2004 metų ataskaita, Žodynėlis 
 
European System of Central Banks 
ESCB Institucijos ECB Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian Europos centrinių bankų sistema Termino 
šaltinis (-->Bendr. dok.)  Apibrėžtis Sistema, kurią sudaro 
Europos centrinis bankas (ECB) ir visų 25 valstybių narių 
nacionaliniai centriniai bankai, t. y., be Eurosistemos narių, 
į ją įeina dar euro neįsivedusių valstybių narių nacionaliniai 
centriniai bankai. ECBS valdo ECB Valdančioji taryba, 
Vykdomoji valdyba ir Bendroji taryba, trečiasis ECB 
sprendimus priimantis organas.  Apibrėžties šaltinis ECB 
2004 metų ataskaita, Žodynėlis ECBS 
 
European system of integrated 
accounts Sritis Apskaita 
Lithuanian Europos integruotų sąskaitų sistema Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
European system of national and 
regional accounts Sritis Statistika 
Lithuanian Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų 
sistema Termino šaltinis Europos centrinio banko 
rekomendacija dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio 
Reglamentą (EB) Nr. 2533/98 dėl Europos centrinio banko 
renkamos statistinės informacijos 
(ECB/2008/9) (2008/C 251/01) 
 
 
European Systemic Risk Board 
ESRB Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian Europos sisteminės rizikos valdyba Termino 
šaltinis IATE ESRV 
 
European tax cooperation Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian Europos mokestinis bendradarbiavimas 
Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
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European Technical and Scientific 
Centre Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Europos technikos ir mokslo centras 
 
European Telecommunications 
Satellite Organisation 
EUTELSAT Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Europos ryšių palydovų organizacija 
 
European trademark Sritis Bendra 
Lithuanian europinis prekės ženklas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
European undertaking Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian Europos įmonė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
European Union Agency for 
Fundamental Rights Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Europos pagrindinių teisių agentūra Termino 
šaltinis EK Pastabos pakeitusi "Europos rasizmo ir 
ksenofobijos kontrolės centrą" 
 
European unit of account Sritis Apskaita 
Lithuanian Europos apskaitos vienetas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
European Working Conditions 
Observatory 
See:   Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Europos darbo sąlygų stebėjimo tarnyba 
EWCO 
 
European Works Council Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian Europos įmonių taryba Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
Europeche Sritis Bendra 
Lithuanian eurožvejyba Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
Eurostat 
Statistical Office of the European 
Communities 
SOEC Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Eurostatas Termino šaltinis VLKK 
rekomenduojama forma; EK vertimo vadovas EBSB 
Termino šaltinis Eurovoc 4.1 Europos Bendrijų Statistikos 
biuras Termino šaltinis Eurovoc 4.1 Eurostat Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
Eurostat News Release Sritis Statistika 
Lithuanian informacinis Eurostato pranešimas 
 
Eurostat’s external trade statistics 
Sritis Statistika 
Lithuanian Eurostato užsienio prekybos statistika 
Termino šaltinis ECB MB 2008/12 
 

Eurostat’s first estimate Sritis Statistika 
Lithuanian Eurostato pirminis įvertis Termino šaltinis ECB 
MB 2008/9 
 
Eurostat’s first release Sritis Statistika 
Lithuanian išankstinis Eurostato įvertis Termino šaltinis 
ECB MB 2010 03 
 
Eurosystem Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian Eurosistema Apibrėžtis ją sudaro Europos 
centrinis bankas (ECB) ir (-->euro zonos ) valstybių narių 
nacionaliniai centriniai bankai. (-->Eurosistemos)  
sprendimus priimantys organai yra ECB valdančioji taryba 
ir vykdomoji valdyba Apibrėžties šaltinis (-->Bendr. dok.)  
Kalbos dalis dkt. Giminė m. Termino šaltinis (-->Bendr. dok.)  
 
Eurosystem business day Sritis Pinigų 
politika Institucijos ECB 
Lithuanian Eurosistemos darbo diena Termino šaltinis (--
>Bendr. dok.)  Apibrėžtis bet kuri diena, kurią ECB ir bent 
vienas nacionalinis centrinis bankas yra atidaryti tam, kad 
būtų vykdomos Eurosistemos pinigų politikos operacijos 
Apibrėžties šaltinis (-->Bendr. dok.)  
 
Eurosystem credit assessment 
framework 
ECAF Sritis Pinigų politika 
Lithuanian Eurosistemos kredito vertinimo sistema 
EKVS Termino šaltinis 2010 m. kovo 4 d. EUROPOS 
CENTRINIO BANKO GAIRĖS, iš dalies keičiančios Gaires 
ECB/2000/7 dėl Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir 
procedūrų (ECB/2010/1)(2010/154/ES); Pinigų politikos 
įgyvendinimas euro zonoje. 2006 rugsėjis 
 
Eurosystem liquidity operations Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian Eurosistemos likvidumo operacijos Termino 
šaltinis ECB MA 2009 
 
Eurosystem monetary statistics Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian Eurosistemos pinigų statistika Termino šaltinis 
ECB MB 2008/3 
 
Eurosystem oversight policy 
framework Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian Eurosistemos priežiūros politikos modelis 
Termino šaltinis ECB MA 2009 
 
Eurosystem staff macroeconomic 
projections Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian Eurosistemos ekspertų makroekonominės 
prognozės Termino šaltinis ECB MB 2008/12 
 
Eurosystem staff macroeconomic 
projections for the euro area Sritis 
Statistika 
Lithuanian Eurosistemos ekspertų makroekonominės 
prognozės euro zonai Termino šaltinis ECB MB, 2007/6, 
p. 82 
 
Eurosystem’s credit operations Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian Eurosistemos kredito operacijos Termino 
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šaltinis 2009 m. sausio 20 d. EUROPOS CENTRINIO 
BANKO GAIRĖS, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2000/7 
dėl Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir procedūrų 
(ECB/2009/1) 
 
Eurozone Manufacturing Input 
Prices Index 
See:   Sritis Statistika 
Lithuanian ŽKI euro zonos apdirbamosios pramonės 
žaliavų kainų indeksas Termino šaltinis ECB Apibrėžtis 
Apdirbamosios pramonės žaliavų kainų duomenų, 
gaunamų iš apdirbamosios pramonės verslo sąlygų 
apklausų, atliekamų tam tikrose euro zonos šalyse, 
svertinis vidurkis. Apibrėžties šaltinis ECB MB, 2006/9, 
žodynėlis 
 
Eurozone purchasing managers' 
surveys Sritis Statistika 
Lithuanian euro zonos pirkimo vadybininkų apklausa 
Termino šaltinis ECB Apibrėžtis Apdirbamosios pramonės ir 
paslaugų sektorių verslo sąlygų apklausos, atliekamos tam 
tikrose euro zonos šalyse ir jų duomenys naudojami 
indeksams sudaryti. Euro zonos apdirbamosios pramonės 
pirkimų vadybininkų indeksas (PVI) yra svertinis rodiklis, 
apskaičiuojamas pagal produkcijos, naujų užsakymų, 
užimtumo, tiekėjų pristatymo laiko ir atsargų pirkimo 
indeksus. Paslaugų sektoriaus apklausoje teiraujamasi 
apie verslo aktyvumą, verslo aktyvumo ateityje lūkesčius, 
nebaigtų verslo sandorių likučius, naujus verslo sandorius, 
užimtumą, žaliavų kainas ir prašomas kainas. Euro zonos 
sudedamasis indeksas skaičiuojamas sujungiant 
apdirbamosios pramonės ir paslaugų sektorių apklausų 
rezultatus. Apibrėžties šaltinis ECB MB, 2006/9, žodynėlis 
 
EUTELSAT 
See: Telecommunications Satellite Organisation  Sritis 
Teisė ir institucijos 
Lithuanian Europos ryšių palydovų organizacija 
 
evaluation Sritis Bendra 
Lithuanian įvertinimas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
evaluation capacity Sritis Pinigų politika 
Lithuanian vertinimo galimybės Termino šaltinis LRTB 
Pastabos aprobuota VLKK 
 
evaluation of operational nature Sritis 
Pinigų politika 
Lithuanian veiklos vertinimas Termino šaltinis LRTB 
Pastabos aprobuota VLKK 
 
EVCA Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian Europos privataus ir rizikos kapitalo 
asociacija Termino šaltinis ECB MB 2007/6, p. 50 
 
event after a reporting date Sritis Apskaita 
Lithuanian poataskaitinis ūkinis įvykis Termino šaltinis 
LRTB Pastabos aprobuotas VLKK 
 
event of default Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian įsipareigojimų nevykdymas Termino šaltinis 
2007 m. spalio 18 d. BANKO VALDYBOS NUTARIMAS 
Nr. 136 "DĖL MOKĖJIMO SISTEMOS TARGET2-
LIETUVOS BANKAS VEIKLOS TAISYKLIŲ 
PATVIRTINIMO" Apibrėžtis Bet koks gresiantis arba 
esamas įvykis, kuriam įvykus gali kilti grėsmė dėl dalyvio 
įsipareigojimų vykdymo pagal šias Taisykles arba bet 

kokias kitas taisykles, taikomas santykiams tarp to dalyvio 
ir Lietuvos banko arba bet kurio kito CB, įskaitant:) kai 
dalyvis nebeatitinka 4 straipsnyje nustatytų prisijungimo 
kriterijų arba 8 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktyje 
nustatytų reikalavimų; b) kai dalyviui iškelta nemokumo 
byla; c) kai pateikiamas prašymas dėl b punkte numatytos 
bylos; d) kai pateikiamas dalyvio rašytinis pareiškimas dėl 
jo negalėjimo sumokėti visų arba dalies savo skolų ar 
įvykdyti savo įsipareigojimų, susijusių su dienos paskola; 
e) kai dalyvis su savo kreditoriais sudaro savanorišką 
bendrą sutartį arba susitarimą; f) kai dalyvis yra arba CB 
laiko jį esant nemokiu arba negalinčiu sumokėti savo 
skolų; g) kai dalyvio MM sąskaitos teigiamam balansui 
arba visam dalyvio turtui arba didžiajai jo daliai taikoma 
nutartis dėl įšaldymo, areštas, konfiskavimas ar bet kuri 
procedūra, skirta apsaugoti viešąjį interesą arba dalyvio 
kreditorių teises; h) kai dalyvio dalyvavimas kitoje 
TARGET2 komponento sistemoje ir (arba) išorinėje 
sistemoje yra sustabdytas arba nutrauktas; i) kai bet koks 
esminis pareiškimas arba kitoks ikisutartinis paskelbimas, 
kuris dalyvio buvo pateiktas arba pagal taikytiną teisę 
numanoma, kad buvo pateiktas, yra netikslus arba 
klaidingas; arba j) kai perleidžiama visa arba didžioji 
dalyvio turto dalis. Apibrėžties šaltinis 2007 m. spalio 18 d. 
BANKO VALDYBOS NUTARIMAS Nr. 136 "DĖL 
MOKĖJIMO SISTEMOS TARGET2-LIETUVOS BANKAS 
VEIKLOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" 
 
events after the balance sheet date 
post-balance-sheet events Sritis Apskaita 
Lithuanian įvykiai po balanso sudarymo dienos 
 
evolution of commodity prices Sritis 
Statistika 
Lithuanian žaliavų kainų raida Termino šaltinis ECB MB 
2010 03 
 
EWCO 
European Working Conditions 
Observatory Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Europos darbo sąlygų stebėjimo tarnyba 
EWCO 
 
ex-ante evaluation Sritis Pinigų politika 
Lithuanian išankstinis vertinimas Termino šaltinis LRTB 
Pastabos aprobuota VLKK 
 
ex-ante financial control Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian išankstinė finansų kontrolė Termino šaltinis LR 
vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas Pastabos 
aprobuota VLKK 
 
except by way of derogation Sritis Teisė 
ir institucijos 
Lithuanian išskyrus atvejus, kai laikomasi leidžiančių 
nukrypti nuostatų Termino šaltinis Vertimų centro vadovas 
 
exceptional operation Sritis Rinkos 
operacijos 
Lithuanian išskirtinė operacija Termino šaltinis ECB MB 
2006/3, p. 86 
 
exceptional payment volumes Sritis 
Mokėjimo sistemos Institucijos ECB 
Lithuanian išskirtinės mokėjimo apimtys Termino šaltinis 
Gairės ECB/2005/1 
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exceptional revision Sritis Statistika 
Lithuanian išimtinis tikslinimas 
 
excess Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian perviršis Termino šaltinis (-->IKP) , 29 str. 
Kontekstas ... perviršį, kuriuo įstaigos ilgosios pozicijos, 
sudarančios visas atitinkamo kliento išleistas finansines 
priemones, viršija jos trumpąsias pozicijas, jeigu toks 
perviršis yra teigiamas, o visų atskirų finansinių priemonių 
grynoji pozicija apskaičiuojama pagal šios direktyvos I 
priede išdėstytus metodus... Konteksto šaltinis IKP, 29 str. 
 
excess capacity Sritis Statistika 
Lithuanian perviršiniai pajėgumai Termino šaltinis ECB MB 
2006/3, p. 15 
 
excess domestic liquidity Sritis Pinigų 
politika 
Lithuanian vidaus rinkos likvidumo perteklius Termino 
šaltinis ECB MB 2010 03 
 
excess liquidity 
liquidity surplus Sritis Pinigų politika 
Lithuanian likvidumo perteklius Termino šaltinis ECB 
perteklinis likvidumas Termino šaltinis ECB MA 2009 
 
excess of inter-MFI liabilities Sritis 
Statistika 
Lithuanian pertekliniai PFI tarpusavio įsipareigojimai 
Termino šaltinis ECB MB 2006/6, p. 11 (Statistika) PFI 
tarpusavio įsipareigojimų perteklius Termino šaltinis LB 
MB 2006/2, p. 25 
 
excess reserves Sritis Statistika 
Lithuanian atsargų perteklius Termino šaltinis ECB MB 
2006/3, p. 32; 2007/6, p. 32; 2007/9, p. 29 
 
excess spread Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian kainų skirtumo perviršis Termino šaltinis 
Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 
„Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų 
nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) Apibrėžtis Finansinių 
mokesčių surinkimo ir kitų mokesčių, gaunamų dėl 
pakeistų vertybiniais popieriais pozicijų, pajamos, atėmus 
sąnaudas ir išlaidas. Apibrėžties šaltinis Lietuvos banko 
valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo 
pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, 
Nr. 142-5442) 
 
excess spread trapping point Sritis 
Bankų priežiūra 
Lithuanian kainų skirtumo perviršio fiksuojamasis dydis 
Termino šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 
nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo 
bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) Apibrėžtis 
Pagal pakeitimo vertybiniais popieriais sandorio sąlygas 
nustatytas kainų skirtumo perviršio dydis, nuo kurio kainų 
skirtumo perviršis turi būti kaupiamas. Apibrėžties šaltinis 
Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 
„Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų 
nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
 
excess volatility Sritis Pinigų politika 
Lithuanian perteklinis kintamumas Termino šaltinis Pinigų 
studijos, 2004/1 

 
excessive deficit Sritis Statistika 
Lithuanian perviršinis deficitas Termino šaltinis ECB MB 
2006 03, 2006 06; 2008 03  
 
excessive deficit procedure 
EDP Sritis Bendra 
Lithuanian perviršinio deficito procedūra Termino šaltinis 
IATE; Konvergencija; ECB 2005 metų ataskaita, Žodynėlis 
Apibrėžtis Sutarties 104 straipsnyje suformuluotoje 
nuostatoje, konkrečiau apibūdintoje Protokole (Nr. 20), dėl 
perviršinio deficito procedūros reikalaujama, kad ES 
valstybės narės laikytųsi biudžeto drausmės, nustatomi 
kriterijai, pagal kuriuos biudžeto pozicija laikoma 
perviršinio deficito pozicija, ir reglamentuojami veiksmai, 
kurių reikia imtis, jei nustatoma, kad biudžeto balanso ir 
valdžios sektoriaus skolos reikalavimai neįvykdyti. Ją 
papildo 1997 m. liepos 7 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 
1467/97 dėl per didelio deficito reguliavimo tvarkos - 
vienos iš Stabilumo ir augimo pakto sudedamųjų dalių - 
paaiškinimo ir įgyvendinimo paspartinimo. Apibrėžties 
šaltinis ECB 2004 metų ataskaita, Žodynėlis 
 
excessive lending Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian per didelis skolinimasis Termino šaltinis ECB 
MB 2007/9, p. 15 
 
exchange control Sritis Pinigų politika 
Lithuanian valiutų kontrolė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
exchange difference Sritis Apskaita 
Lithuanian valiutos keitimo skirtumas 
 
exchange granted trade Sritis Rinkos 
operacijos 
Lithuanian biržos leidžiamas sandoris Apibrėžtis 
Tiesioginis sandoris, kurį sudarant būtina atskleisti VVPB, 
dėl kokių priežasčių nukrypstama nuo Prekybos taisyklių 
52 punkte nustatytų apribojimų. VVPB taip pat turi teisę 
reikalauti, jog kiekvienu konkrečiu atveju sudarant 
tiesioginį sandorį, būtų atskleidžiama papildoma 
informacija, būdinga tam sandoriui, reikalinga skaidriam 
rinkos veikimui užtikrinti. Apibrėžties šaltinis AB „VILNIAUS 
VERTYBINIŲ POPIERIŲ BIRŽA“TAISYKLIŲ PAKEITIMAI 
IR PAPILDYMAI (2006) 
 
exchange of instruments 
constituting a treaty Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian pasikeitimas sutartį sudarančiais 
dokumentais Termino šaltinis VDIC 
 
exchange of mutilated or damaged 
banknotes Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian sugadintų ir apgadintų banknotų keitimas 
 
exchange parity Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian valiutų lygiavertiškumas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
exchange policy Sritis Pinigų politika 
Lithuanian valiutų keitimo politika Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
exchange rate 
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See: exchange rate  Sritis Apskaita 
Lithuanian valiutos kursas Termino šaltinis LRTB Pastabos 
aprobuota VLKK 
 
exchange rate and balance of 
payments developments Sritis Apskaita 
Lithuanian valiutų kursų ir mokėjimų balanso pokyčiai 
Termino šaltinis ECB MB, 2007/6, p. 86 
 
exchange rate as national currency 
per euro 
Lithuanian nacionalinės valiutos kursas euro atžvilgiu 
Termino šaltinis ECB 
 
exchange rate measure Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian valiutos kurso matas 
 
Exchange Rate Mechanism II 
ERMII Sritis Pinigų politika 
Lithuanian valiutų kurso mechanizmas II VKM II Termino 
šaltinis ECB 2004 metų ataskaita, žodynėlis; ECB MB 
2006/9, žodynėlis Apibrėžtis Valiutų kurso sistema, kuri yra 
bendradarbiavimo valiutų kurso politikos srityje tarp euro 
zonos šalių ir ES valstybių narių, nedalyvaujančių 
trečiajame ekonominės ir pinigų sąjungos etape, 
pagrindas. Apibrėžties šaltinis ECB 2004 metų ataskaita, 
žodynėlis; ECB MB 2006/9, žodynėlis 
 
exchange rate movements Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian valiutos kurso svyravimai 
 
exchange rate of foreign currency 
Sritis Pinigų politika 
Lithuanian užsienio valiutos keitimo santykis Termino 
šaltinis (-->Mokėjimų įstatymas)  
 
exchange rate revaluation accounts 
of financial assets Sritis Pinigų politika 
Institucijos LB 
Lithuanian finansinio turto perkainojimo dėl valiutos 
santykio sąskaitos Termino šaltinis LB 
 
exchange rate volatility Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian valiutos kurso kintamumas Termino šaltinis 
Konvergencija 2006 Apibrėžtis Valiutos kurso kintamumo 
matas, paprastai skaičiuojamas pagal metinį procentinių 
pokyčių standartinį nuokrypį. Apibrėžties šaltinis 
Konvergencija 2006 
 
exchange transaction Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian pinigų keitimas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
exchangeable Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian keičiamas 
 
exchangeable bonds 
XB 
exchangeables Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian keičiamosios obligacijos 
 

exchangeables 
See: bonds  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian keičiamosios obligacijos 
 
exchange-rate mechanism 
ERM Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian valiutų kurso mechanizmas Termino šaltinis 
Sutarties 121 str. 1 dalis; IATE VKM 
 
exchange-traded equity Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais 
prekiaujama biržoje Termino šaltinis (-->KVP)  
 
exchequer 
See: treasury  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian valstybės iždas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
excise duty Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian akcizas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
excise tax Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian akcizo mokestis Apibrėžtis prekybos mokestis 
už tam tikros prekės ar paslaugos pardavimą Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
excluding charges Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian neįskaitant mokesčių Termino šaltinis ECB MB 
2006/3, p. 36 
 
exclusion Sritis Pinigų politika 
Lithuanian atsisakymas Termino šaltinis 2009 m. sausio 20 
d. EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS, iš dalies 
keičiančios Gaires ECB/2000/7 dėl Eurosistemos pinigų 
politikos priemonių ir procedūrų (ECB/2009/1) Kontekstas 
Eurosistema gali atsisakyti naudoti tam tikrą turtą savo 
pinigų politikos operacijoms. Tokie apribojimai taipgali būti 
taikomi tam tikroms kitoms sandorio šalims, ypač jeigu 
kitos sandorio šalies kredito kokybėlabai stiprią sąsają su 
kitos sandorio šalies pateikto įkaito kredito kokybe. 
Konteksto šaltinis 2009 m. sausio 20 d. EUROPOS 
CENTRINIO BANKO GAIRĖS, iš dalies keičiančios Gaires 
ECB/2000/7 dėl Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir 
procedūrų (ECB/2009/1) 
 
exclusion from EC treatment Sritis Teisė 
ir institucijos 
Lithuanian leidžiamieji EB nukrypimai Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 Apibrėžtis Komisijos valstybėms narėms 
duodamas leidimas nukrypti nuo Bendrijos bendrosios 
prekybos politikos standartų srityje. Apibrėžties šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
exclusion-based measures of 
underlying inflation Sritis Statistika 
Lithuanian neįtraukimu pagrįsti grynosios infliacijos 
matai 
 
exclusive competence Sritis Bendra 
Lithuanian išimtinė kompetencija Termino šaltinis VLKK 
2004-01-19 rekomendacija 
 
exclusive economic zone Sritis Bendra 
Lithuanian išskirtinė ekonominė zona Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
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ExD 
See: dividend day  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian diena be dividendų Apibrėžtis Pirmoji 
laikotarpio, prasidedančio dividendų paskelbimu ir 
trunkančio iki dividendų išmokėjimo, diena. Pirmoji “be 
dividendų” laikotarpio diena dar vadinama “reinvestavimo 
diena”.  
 
ExDiv 
See: dividend day  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian diena be dividendų Apibrėžtis Pirmoji 
laikotarpio, prasidedančio dividendų paskelbimu ir 
trunkančio iki dividendų išmokėjimo, diena. Pirmoji “be 
dividendų” laikotarpio diena dar vadinama “reinvestavimo 
diena”.  
 
ex-dividend day 
ExD 
ExDiv Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian diena be dividendų Apibrėžtis Pirmoji 
laikotarpio, prasidedančio dividendų paskelbimu ir 
trunkančio iki dividendų išmokėjimo, diena. Pirmoji “be 
dividendų” laikotarpio diena dar vadinama “reinvestavimo 
diena”.  
 
executable file Sritis Bendra 
Lithuanian vykdomoji rinkmena Apibrėžtis į kompiuterinę 
kalbą sukompiliuotų programų vykdomosios rinkmenos 
dažniausiai turi prievardžius EXE, COM, PIF 
 
executing measures Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian vykdomosios priemonės Termino šaltinis 2008 
m. spalio 23 d. EUROPOS CENTRINIO BANKO 
REGLAMENTAS (EB) Nr. 1053/2008ėl taisyklių, susijusių 
su įkaito tinkamumu, laikinų pakeitimų (ECB/2008/11) 
 
 
execution of a payment instruction 
Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian mokėjimo nurodymo įvykdymas Termino 
šaltinis (-->Mokėjimų įstatymas)  
 
execution of a transfer order Sritis 
Mokėjimo sistemos 
Lithuanian pervedimo nurodymo vykdymas 
 
execution, delivery and process 
management Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian vykdymas, pristatymas ir proceso valdymas 
Termino šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 
nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo 
bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) Apibrėžtis 
Nuostoliai, patirti dėl neįvykdytų sandorių, operacijų ar 
procesų valdymo, dėl santykių su prekybos partneriais ir 
pardavėjais. Apibrėžties šaltinis Lietuvos banko valdybos 
2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo 
skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
 
executive Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian administracija Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
Executive agency for 
Competitiveness and Innovation Sritis 
Teisė ir institucijos 

Lithuanian Konkurencingumo ir inovacijų vykdomoji 
įstaiga Termino šaltinis EK 
 
Executive Agency for the Public 
Health Programme Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Visuomenės sveikatos programos vykdomoji 
įstaiga Termino šaltinis EK 
 
Executive Board 
management board Sritis Teisė ir institucijos 
Institucijos ECB 
Lithuanian Vykdomoji valdyba Termino šaltinis Protokolas 
dėl Europos centrinių bankų sistemos ir Europos cenrinio 
banko statuto, 11 str. Apibrėžtis vienas iš sprendimus 
priimančių Europos centrinio banko (ECB) organų. Ją 
sudaro ECB pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas bei 
keturi nariai, kuriuos bendru susitarimu paskiria eurą 
įsivedusių šalių valstybių arba vyriausybių vadovai 
Apibrėžties šaltinis ECB 2004 metų ataskaita, Žodynėlis 
 
executive body Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian vykdomasis organas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
executive competence Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian vykdomosios valdžios kompetencija Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
executive power Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian vykdomoji valdžia Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
executive power and public service 
Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian vykdomoji valdžia ir valstybės tarnyba 
Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
executive role Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian vykdomieji įgaliojimai Termino šaltinis (-->KVP)  
 
executive summary regarding work 
on delegation Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian vykdomoji santrauka dėl darbo apie 
perdavimą Termino šaltinis 2009 m. kovo 5 d. Europos 
centrinio banko nuomonė (CON/2009/17)  
(2009/C 93/03) 
 
 
exemption from customs duties Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian neapmuitinimas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
Apibrėžtis Atleidimas nuo muito mokesčių pagal Bendrąjį 
muitų tarifą, kai prekės įvežamos asmeniniam naudojmui 
arba jas įveža privatūs asmenys. Apibrėžties šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
exemption from import duty Sritis Bankai 
ir finansai 
Lithuanian importo muito netaikymas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
exeptional revisions Sritis Statistika 
Lithuanian išimtiniai tikslinimai 
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exercise price 
See: price  Sritis Apskaita 
Lithuanian iš anksto nustatyta kaina Termino šaltinis 2006 
m. lapkričio 10 d. Europos centrinio banko gairės dėl 
Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB) Apibrėžtis Pasirinkimo sandoryje nurodyta 
kaina, kurią taikant sutartis gali būti įvykdyta. Apibrėžties 
šaltinis 2006 m. lapkričio 10 d. Europos centrinio banko 
gairės dėl Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir 
finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB) 
 
existing goods Sritis Statistika 
Lithuanian naudojamos prekės ar priemonės 
 
exit markets for buyout deals Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian pasitraukimo iš akcijų pirkimo sandorių 
rinka Termino šaltinis ECB MB 2007/6, p. 49 
 
exoneration from customs duty Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian atleidimas nuo muito Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
exotic options Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian egzotiniai pasirinkimo sandoriai Apibrėžtis 
Labai specializuoti ar nestandartiniai bei išvestiniai 
pasirinkimo sandoriai, dažniausiai jais prekiaujama ne 
biržoje. 
 
expansion factors Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian išplėtimo koeficientai Termino šaltinis 2009 m. 
kovo 31 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 
290/2009 
 
expansion of industrial production 
Sritis Bendra 
Lithuanian pramoninės gamybos augimas 
 
expansion of the range of eligible 
collateral Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian tinkamo įkaito sąrašo išplėtimas Termino 
šaltinis ECB MA 2009 
 
expansion/contraction threshold Sritis 
Statistika 
Lithuanian plėtros (traukimosi) riba Termino šaltinis ECB 
MB 2010 03 
 
expansionary fiscal stance Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian ekspansinė fiskalinė padėtis Termino šaltinis 
Konvergencija 2008 
 
expectations Sritis Pinigų politika 
Lithuanian lūkesčiai Termino šaltinis ECB 
 
expectations regarding access to 
financing Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian lūkesčiai dėl galimybių pasiskolinti lėšų 
Termino šaltinis ECB MB 2010 03 
 

expected Sritis Bendra 
Lithuanian tikėtinas Termino šaltinis ECB 
 
expected business situation Sritis 
Statistika Institucijos ECB 
Lithuanian numatoma verslo padėtis Termino šaltinis ECB 
MB 
 
expected exposure 
EE Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian tikėtina pozicija Termino šaltinis Lietuvos banko 
valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo 
pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, 
Nr. 142-5442) Apibrėžtis Pozicijų pasiskirstymo tam tikrą 
dieną ateityje prieš ilgiausio užskaitos grupės sandorio 
terminą vidurkis. Apibrėžties šaltinis Lietuvos banko 
valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo 
pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, 
Nr. 142-5442) 
 
expected frequency Sritis Statistika 
Lithuanian tikėtinasis dažnis 
 
expected growth of corporate 
earnings Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian numatomas korporacijų pelno augimas 
Termino šaltinis ECB MB 2008/6 
 
expected inflation Sritis Statistika 
Lithuanian numatoma infliacija Termino šaltinis LRTB; 
Lietuvos banko Ekonomikos departamentas Apibrėžtis 
Bendrojo kainų lygio didėjimo, kurio tikisi rinkos dalyviai, 
rodiklis. Apibrėžties šaltinis LRTB; Lietuvos banko 
Ekonomikos departamentas 
 
expected loss 
EL Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian tikėtinas nuostolis Termino šaltinis (-->KĮD) ; 
LRTB; Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 
138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų 
nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) Apibrėžtis Dėl galimo 
skolininko įsipareigojimų neįvykdymo arba gautinų sumų 
sumažėjimo per vienus metus tikėtinos prarasti pozicijos 
dalies ir visos pozicijos vertės santykis, išreikštas 
procentais. Apibrėžties šaltinis LRTB TN 
 
expected policy rates Sritis Pinigų politika 
Lithuanian numatomos pinigų politikos palūkanų 
normos Termino šaltinis ECB MB 
 
expected positive exposure 
EPE Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian tikėtina teigiama pozicija Termino šaltinis 
Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 
„Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų 
nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) Apibrėžtis Tam tikro 
laikotarpio tikėtinos pozicijos svertinis vidurkis, kai svertiniu 
koeficientu laikoma viso laikotarpio atskiros tikėtinos 
pozicijos dalis. Apskaičiuojant kapitalo poreikį, taikomas 
pirmų metų vidurkis. Jei visų užskaitos grupės sandorių 
terminas yra trumpesnis nei vieni metai, taikomas ilgiausio 
užskaitos grupės sandorio laikotarpio vidurkis. Apibrėžties 
šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 
138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų 
nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
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expected profitability Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian numatomas pelningumas Termino šaltinis ECB 
MB 2006/3, p. 37 
 
expected rate of return Sritis Apskaita 
Lithuanian tikėtina grąžos norma 
 
expected return Sritis Apskaita 
Lithuanian tikėtina grąža Termino šaltinis ECB metinės 
finansinės ataskaitos 2008 
 
expected value of random variable 
Sritis Statistika 
Lithuanian atsitiktinio dydžio vidurkis, matematinė viltis 
 
expected volatility Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian tikėtinas kintamumas Termino šaltinis ECB MB 
2008/3 
 
expenditure Sritis Apskaita 
Lithuanian išlaidos Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
expenditure ratio Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian išlaidų santykis Termino šaltinis ECB MB 
2008/3 
 
expenditure reforms Sritis Pinigų politika 
Lithuanian išlaidų reformos Termino šaltinis ECB MB 2010 
03 
 
expenditure restraint Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian išlaidų ribojimas Termino šaltinis Konvergencija 
2008 
 
expenditure weights Sritis Statistika 
Lithuanian išlaidų svoriai Termino šaltinis ECB MB 2006/3, 
p. 53 
 
expenditure-based adjustment 
strategy Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian išlaidų koregavimu pagrįsta strategija 
Termino šaltinis ECB MB 2006/3, p. 71 
 
expenses Sritis Apskaita 
Lithuanian išlaidos 
 
expenses accrued Sritis Apskaita 
Lithuanian sukauptos išlaidos 
 
expenses on specific provisions Sritis 
Bankų priežiūra 
Lithuanian specialiųjų atidėjinių išlaidos 
 
expenses relating to fees and 
commissions Sritis Apskaita 
Lithuanian komisinių ir kitų atlygių išlaidos Termino 
šaltinis ECB metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
experience adjustments Sritis Apskaita 
Lithuanian praktinis pakeitimas 

 
Expert Group appointed by the 
Euratom Scientific and Technical 
Committee to address Basic 
Standards Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Euratomo mokslo ir technikos komiteto su 
pagrindiniais standartais dirbti paskirta ekspertų 
grupė Termino šaltinis EK vertimo vadovas 
 
Expert Group appointed by the 
Euratom Scientific and Technical 
Committee to address Radioactive 
Effluents Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Euratomo mokslo ir technikos komiteto su 
radioaktyviosiomis nuotekomis dirbti paskirta 
ekspertų grupė Termino šaltinis EK vertimo vadovas 
 
expiration date Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian galiojimo pabaigos diena Apibrėžtis Diena, kai 
pasirinkimo sandoris, teisė ar laidavimas nebegalioja ir, 
jeigu jie yra neįvykdyti, tampa beverčiais. 
 
explanatory factor Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian aiškinamasis veiksnys Termino šaltinis ECB 
MB 2008/3 
 
explanatory memorandum Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian aiškinamasis memorandumas Termino šaltinis 
Vertimų centro vadovas 
 
explanatory note on the financial 
accounts Sritis Apskaita 
Lithuanian finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 
Termino šaltinis LRTB Pastabos aprobuota VLKK 
 
explanatory notes Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian aiškinamasis raštas Termino šaltinis 1994 m. 
gruodžio 1 d. Lietuvos Respublikos Lietuvos banko 
įstatymas Nr. I-678 Kontekstas Lietuvos banko metinę 
finansinę ataskaitą sudaro balansas, pelno (nuostolio) 
ataskaita ir aiškinamasis raštas. Konteksto šaltinis 1994 m. 
gruodžio 1 d. Lietuvos Respublikos Lietuvos banko 
įstatymas Nr. I-678, 49 str. aiškinamosios pastabos 
Termino šaltinis 2008 m. gruodžio 19 d. Europos centrinio 
banko reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių 
institucijų sektoriaus balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
explanatory variable 
See: variable  Sritis Bendra 
Lithuanian nepriklausomas kintamasis 
 
explicit contingent liabilities Sritis Bankai 
ir finansai 
Lithuanian netiesioginiai įsipareigojimai 
 
explicit guarantees Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian tiesioginės garantijos 
 



exploitation of resources 

160 

exploitation of resources Sritis Bendra 
Lithuanian gamtos išteklių naudojimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
exploitation of the seas Sritis Bendra 
Lithuanian jūrų išteklių naudojimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
export / import financing companies 
Sritis Statistika 
Lithuanian kompanijos, finansuojančios eksportą ir 
importą Termino šaltinis LB Statistikos dep. žodynėlis 
 
export aid Sritis Bendra 
Lithuanian pagalba eksportui Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
export authorisation Sritis Bendra 
Lithuanian eksporto patvirtinimas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
export credit Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian eksporto kreditas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
export credit guarantee Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian eksporto kredito garantija Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
export credit insurance Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian eksporto draudimas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
export customs debt Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian eksporto muito skola Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
export customs procedure Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian eksporto muitų tvarka Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
export financing Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian eksporto finansavimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
export growth Sritis Statistika 
Lithuanian eksporto didėjimas Termino šaltinis ECB 
 
export industry Sritis Bendra 
Lithuanian eksporto pramonė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
export levy Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian eksporto rinkliava Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
Apibrėžtis Muitas, taikomas, kada Bendrijos kainos yra 
žemesnės negu pasaulinės kainos, norint užkirsti kelią 
nepritekliui. Apibrėžties šaltinis Eurovoc 4.1 
 
export licence Sritis Bendra 
Lithuanian eksporto licencija Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 

export of capital Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kapitalo eksportas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
export permit Sritis Bendra 
Lithuanian eksporto leidimas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
export price Sritis Bendra 
Lithuanian eksporto kaina Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
export refund Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian eksporto kompensacija Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 Apibrėžtis Vykdant bendrą žemės ūkio politiką, 
žemės ūkio produktų eksportui taikoma subsidija 
garantuotoms gamintojų kainoms užtikrinti. Apibrėžties 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
export restriction Sritis Bendra 
Lithuanian eksporto ribojimas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
export revenue Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian eksporto įplaukos Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
export scheme Sritis Bendra 
Lithuanian eksporto schema Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
export sertificate Sritis Bendra 
Lithuanian eksporto pažymėjimas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
export subsidy Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian eksporto subsidija Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
export system Sritis Bendra 
Lithuanian eksporto sistema Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
export tax Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian eksporto mokestis Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
export volumes Sritis Statistika 
Lithuanian eksporto apimtis Termino šaltinis ECB MB 
2006/3, p. 75 
 
export weights Sritis Statistika 
Lithuanian eksporto svoriai 
 
ex-post evaluation Sritis Pinigų politika 
Lithuanian baigiamasis vertinimas Termino šaltinis LRTB 
Pastabos aprobuota VLKK 
 
ex-post financial control Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian paskesnė finansų kontrolė Termino šaltinis LR 
vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas Pastabos 
aprobuota VLKK 
 
exposure Sritis Bankų priežiūra Institucijos ECB 
Lithuanian pozicija Termino šaltinis Lietuvos banko 
valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo 
pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, 
Nr. 142-5442) Apibrėžtis Banko turto arba nebalansinių 
pretenzijų straipsnis. Apibrėžties šaltinis Lietuvos banko 
valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo 
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pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, 
Nr. 142-5442) paskola Termino šaltinis (-->KĮKP)  rizika 
 
exposure 
See:   Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian pozicija Termino šaltinis 2000 12 21 LB valdybos 
nutarimas Nr.172 Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo 
taisyklių, I dalies 6 p. Apibrėžtis Banko turto, nebalansinių 
pretenzijų, balansinių ir nebalansinių įsipareigojimų 
straipsnių, įtraukiamų į bankinę ar prekybos knygą, dydis. 
Apibrėžties šaltinis LB valdybos nutarimas Nr. 172, I dalies 6 
p. būklė 
 
Exposure at Default 
EAD Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian kredito pozicija įsipareigojimų nevykdymo 
atveju Termino šaltinis Pinigų studijos, 2004/1 pozicijos 
vertė esant įsipareigojimų neįvykdymui Termino šaltinis 
Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 
„Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų 
nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) Apibrėžtis Banko turto 
arba nebalansinių pretenzijų straipsnių, įtrauktų į bankinę 
knygą, dydis įsipareigojimų neįvykdymo nustatymo dieną. 
Apibrėžties šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 
nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo 
bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
 
exposure class Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian pozicijos klasė 
 
exposure value Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian pozicijos vertė Termino šaltinis (-->KVP)  
Apibrėžtis Banko turto ir nebalansinių pretenzijų dydis. 
Apibrėžties šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 
nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo 
bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
 
exposure value of an asset item Sritis 
Bankų priežiūra 
Lithuanian turto straipsnio pozicijos vertė Termino šaltinis 
(-->KVP)  
 
exposures secured by real estate 
property Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian nekilnojamuoju turtu užtikrintos pozicijos 
Termino šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 
nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo 
bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) Apibrėžtis 
Pozicijos arba jų dalys, visiškai užtikrintos gyvenamosios 
ar komercinės paskirties nekilnojamuoju turtu.  Apibrėžties 
šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 
138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų 
nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
 
exposures to central banks and 
central governments Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian pozicijos centriniams bankams ir centrinei 
valdžiai 
 
expropriation Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian atlygintinas paėmimas Termino šaltinis 1999 m. 
liepos 7 d. Lietuvos Respublikos investicijų įstatymas Nr. 
VIII-1312 (redakcija aktuali nuo 2004-11-02) 
 
extended credit card credit Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian išplėstinis kreditinės kortelės kreditas 

Termino šaltinis 2008 m. gruodžio 19 d. Europos centrinio 
banko reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių 
institucijų sektoriaus balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
extended credit card debt Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian išplėstinė kreditinės kortelės skola Termino 
šaltinis 2009 m. kovo 31 d. Europos centrinio banko 
reglamentas (EB) Nr. 290/2009 
 
Extended Custodial Inventory (ECI) 
programme Sritis Apskaita 
Lithuanian Išplėstinė atsargų pasaugos (IAP) programa 
Termino šaltinis 2006 m. lapkričio 10 d. Europos centrinio 
banko gairės dėl Europos centrinių bankų sistemos 
apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo 
(ECB/2006/16) (2006/887/EB) Apibrėžtis Programa, kurią 
sudaro komercinio banko, kuriame Eurosistemos 
vardueurų banknotai, valdoma saugykla už euro zonos 
ribų, skirta eurų banknotams tiekti ir gauti. Apibrėžties 
šaltinis 2006 m. lapkričio 10 d. Europos centrinio banko 
gairės dėl Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir 
finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB) Pastabos terminas pakoreguotas A. 
Lapinskienės; šaltinyje jis yra "Išplėstinė pasaugos 
inventorizacijos (IPI) programa" 
 
extensive coverage of FVC issued 
debt securities Sritis Statistika 
Lithuanian plati FPK išleistų skolos vertybinių popierių 
aprėptis Termino šaltinis 2008 m. gruodžio 19 d. Europos 
centrinio banko gairės, iš dalies keičiančios Gaires 
ECB/2007/9 dėl pinigų, finansinių institucijų ir rinkų 
statistikos (naują redakciją) (ECB/2008/31) 
 
extensive macroeconomic stimulus 
Sritis Bendra 
Lithuanian visapusiškos makroekonominės skatinimo 
priemonės Termino šaltinis ECB MB 2010 03 
 
extent of materialised risk 
exposures in the current financial 
year Sritis Apskaita 
Lithuanian per einamuosius finansinius metus 
pasireiškusi rizika Termino šaltinis ECB metinės 
finansinės ataskaitos 2008 
 
external assets Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian išorės turtas Termino šaltinis ECB MA 2009 
 
external counterpart of M3 
Lithuanian išorinis pinigų P3 priešinys Termino šaltinis 
ECB 
 
external counterparts Sritis Statistika 
Lithuanian išorės priešiniai Termino šaltinis 2008 m. 
gruodžio 19 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) 
Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus 
balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 



external credit assessment 

162 

external credit assessment Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian išorinis kredito rizikos vertinimas Termino 
šaltinis (-->KVP) , 81 str. Kontekstas Išorinis kredito rizikos 
vertinimas gali būti naudojamas, norint nustatyti rizikos 
koeficientą pozicijai pagal 80 straipsnį tik tuomet, jei 
kompetentingos institucijos pripažįsta šį kredito rizikos 
vertinimą suteikusią ECAI (toliau taikant šį poskirsnį – 
reikalavimus atitinkanti ECAI). Konteksto šaltinis KVP, 81 
str. 
 
external credit assessment 
institution 
ECAI Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian išorinė kredito rizikos vertinimo institucija 
Termino šaltinis (-->KVP)  Apibrėžtis Institucija, kurios 
pagrindinė veikla yra skolininkų pajėgumo įvykdyti 
finansinius įsipareigojimus vertinimas - kredito rizikos 
reitingų nustatymas. Apibrėžties šaltinis LRTB Konteksto 
šaltinis (-->KVP) , 80.1. str. Pastabos aprobuota VLKK, 
paskelbta LRTB 
 
external customer Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian išorės klientas Termino šaltinis (-->IKP) , 20 str. 
 
external debt Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian užsienio skola Termino šaltinis Eurovoc 4.1; (--
>VSĮ)  Apibrėžtis valdžios sektoriui priskirtų subjektų, 
turinčių teisę skolintis, prisiimtų, bet dar neįvykdytų 
įsipareigojimų grąžinti užsienio kreditoriams lėšas, 
pasiskolintas išplatinus Vyriausybės vertybinius popierius, 
pasirašius paskolų sutartis, lizingo (finansinės nuomos) 
sutartis ir kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus, 
suma Apibrėžties šaltinis (-->VSĮ) , 2 str. 
 
external debt of the government Sritis 
Statistika 
Lithuanian valdžios skola užsieniui Termino šaltinis LR 
mokėjimų balansas 2005, p. 75 
 
external deficit Sritis Statistika 
Lithuanian išorės deficitas Termino šaltinis ECB MB 
2006/3 
 
external demand Sritis Bendra 
Lithuanian išorės paklausa Termino šaltinis ECB MB 
2006/3; 2008/6 
 
external economic relations Sritis Bendra 
Lithuanian užsienio ekonominiai ryšiai Termino šaltinis EK 
vertimo vadovas 
 
external environment Sritis Bendra 
Lithuanian išorės aplinka Termino šaltinis ECB MB 2006/3; 
2007/6, p. 9 
 
external evaluation Sritis Pinigų politika 
Lithuanian išorinis vertinimas Termino šaltinis LRTB 
Pastabos aprobuota VLKK 
 
external export market Sritis Bendra 
Lithuanian išorės eksporto rinka Termino šaltinis ECB 
 

external factors Sritis Bendra 
Lithuanian išorės veiksniai Termino šaltinis ECB MB 
2006/3 
 
external financing Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian finansavimas skolintomis lėšomis Termino 
šaltinis ECB MB 2010 03 
 
external financing conditions Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian finansavimo skolintomis lėšomis sąlygos 
 
external fraud Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian sukčiavimas už banko ribų Termino šaltinis 
Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 
„Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų 
nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) Apibrėžtis Nuostoliai, 
patirti dėl trečiųjų šalių pasikėsinimo sukčiauti, pasisavinti 
turtą arba nepaisyti įstatymų. Apibrėžties šaltinis Lietuvos 
banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl 
kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ 
(Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
 
external frontier of the Community 
Sritis Bendra 
Lithuanian išorinė Bendrijos siena Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
external imbalance Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian užsienio sąskaitos disbalansas Termino 
šaltinis IATE 
 
external legal counsel Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian nepriklausomi teisininkai Termino šaltinis 2008 
m. lapkričio 14 d. EUROPOS CENTRINIO BANKO 
SPRENDIMASėl 2008 m. spalio 23 d. Reglamento 
ECB/2008/11 dėl taisyklių, susijusių su įkaito tinkamumu,ų 
pakeitimų įgyvendinimo 
(ECB/2008/15) 
(2008/874/EB) 
 
 
external liabilities Sritis Statistika 
Lithuanian išorės įsipareigojimai Termino šaltinis ECB MB; 
LB MB 2006 02 
 
external loans Sritis Apskaita 
Lithuanian užsienio paskolos  Termino šaltinis 2006 m. 
lapkričio 10 d. Europos centrinio banko gairės dėl Europos 
centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB) 
 
external position Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian išorės pozicija Termino šaltinis ECB MB 2006 
03  
 
external price pressures Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian išorės kainų spaudimas Termino šaltinis ECB 
MB 2008/12 
 
external price pressures for 
manufactured consumer goods Sritis 
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Bankai ir finansai 
Lithuanian išorės kainų spaudimas pagamintoms 
vartojimo prekėms Termino šaltinis ECB MB 2010 03 
 
external rating Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian išorinis reitingas Termino šaltinis (-->KVP)  
 
external relations Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian išorės santykiai Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
external statistics Sritis Statistika 
Lithuanian išorės statistika Termino šaltinis ECB 
 
external trade Sritis Bendra 
Lithuanian užsienio prekyba Termino šaltinis ECB 
 
external trade in goods Sritis Statistika 
Lithuanian užsienio prekyba prekėmis Termino šaltinis 
ECB MB Apibrėžtis Prekių importas ir eksportas euro 
zonoje ir už jos ribų, išreikštas verte, natūriniais vienetais ir 
vieneto vertės indeksais. Prekyba euro zonoje - tai prekių 
judėjimas tarp euro zonos šalių, o prekyba už euro zonos 
ribų - tai euro zonos užsienio prekyba. Užsienio prekybos 
statistikos negalima tiesiogiai palyginti su nacionalinėse 
sąskaitose registruojamu eksportu ir importu, nes į 
pastarąsias įtraukiama tiek euro zonos vidaus, tiek išorės 
sandoriai, prekės ir paslaugos. Apibrėžties šaltinis ECB MB, 
2006/9, žodynėlis 
 
external trade statistics Sritis Statistika 
Lithuanian užsienio prekybos statistika Termino šaltinis 
ECB MB 2008/12 
 
external transactions and positions 
Sritis Statistika 
Lithuanian išorės sandoriai ir balansai Termino šaltinis 
ECB MB, 2006/12, Statistika, 55 p. 
 
external vendor model Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian išorės modelis Termino šaltinis Lietuvos banko 
valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo 
pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, 
Nr. 142-5442) Apibrėžtis Trečiųjų šalių sukurtas kredito 
rizikos vertinimo modelis, taikomas vertinant ir valdant 
banko riziką. Apibrėžties šaltinis Lietuvos banko valdybos 
2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo 
skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
 
extra-budgetary expenditure Sritis 
Apskaita 
Lithuanian nebiudžetinės išlaidos Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
extra-budgetary funds Sritis Apskaita 
Lithuanian nebiudžetinės lėšos Termino šaltinis ECB MB 
2009 03 
 
extra-Community trade Sritis Bendra 
Lithuanian prekyba už Bendrijos ribų Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
extraordinary budget Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian ypatingasis biudžetas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 

extraordinary expenditure Sritis Apskaita 
Lithuanian papildomos išlaidos 
 
extraordinary items Sritis Apskaita 
Lithuanian papildomi straipsniai 
 
extraordinary liquidity Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian papildomas likvidumas Termino šaltinis ECB 
MA 2009 
 
extraordinary liquidity measures Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian papildomos likvidumo priemonės 
 
extraordinary measures Sritis Pinigų politika 
Lithuanian papildomos priemonės 
 
EXTRASTAT Sritis Statistika 
Lithuanian Ekstrastatas Termino šaltinis STD Apibrėžtis 
duomenų apie Lietuvos prekybą su ne ES valstybėmis 
surinkimo sistema. Pagrindinis jos duomenų šaltinis - 
muitinės deklaracijos (Bendrojo dokumento) duomenys 
Apibrėžties šaltinis STD 
 
extraterritorial authority Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian eksteritoriniai įgaliojimai Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
extraterritorial jurisdiction Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian eksteritorinė jurisdikcija Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
extra-territoriality Sritis Bendra 
Lithuanian eksteritorialumas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
F 
 
f.o.b. 
free on board at the exporter’s 
border Sritis Bendra 
Lithuanian f.o.b. Termino šaltinis ECB MB 2008/6 franko 
laivo denis 
 
face value 
See: value  Sritis Apskaita 
Lithuanian nominalioji vertė Apibrėžtis ekonominių 
susumuotų rodiklių matas esamųjų kainų požiūriu 
Apibrėžties šaltinis Ekonominių terminų žodynas, 1997. Žr. 
(-->realioji vertė)  
 
facility agent 
See:   Sritis Pinigų politika 
Lithuanian tarpininkas Termino šaltinis (-->Mokėjimų 
įstatymas)  Apibrėžtis (-->kredito įstaiga) , kuri nėra nei (--
>mokėtojo)  kredito įstaiga, nei (-->gavėjo)  kredito įstaiga, 
bet dalyvayja (-->vykdant mokėjimo nurodymus)  
Apibrėžties šaltinis (-->Mokėjimų įstatymas) , 2 str. 
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facility grade Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian priemonės rangas Termino šaltinis Lietuvos 
banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl 
kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ 
(Žin., 2006, Nr. 142-5442) Apibrėžtis Priemonių reitingų 
skalės rizikos kategorija, kuriai pagal tiksliai apibrėžtą ir 
aiškią reitingų kriterijų grupę turi būti priskiriamos pozicijos, 
ir pagal kurią turi būti nustatomas LGD ir (arba) CF. 
Apibrėžties šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 
nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo 
bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
 
factor of production Sritis Bendra 
Lithuanian gamybos veiksnys Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
factories Sritis Statistika 
Lithuanian prekyvietės Termino šaltinis LB Statistikos dep. 
žodynėlis 
 
factoring Sritis Apskaita 
Lithuanian sąskaitos faktūros išdavimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
factoring Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian faktoringas Termino šaltinis Civilinis kodeksas 
2007-09-01; LB valdybos 2005 m. kovo 10 d. nutarimas 
Nr. 32, I sk. Apibrėžtis piniginio reikalavimo, atsiradusio 
pardavus prekes ar paslaugas, perleidimas faktoringo 
įmonei už pinigus. Faktoringo įmonė - pelno siekiantis 
juridinis asmuo, kuriam prekių pardavėjas perleidžia 
reikalavimo teises į prekių pirkėjo apmokėjimus už prekes. 
Lietuvoje faktoringo paslaugas teikia bankai ir jų dukterinės 
įmonės Apibrėžties šaltinis www.svv.lt Pastabos Lietuvoje yra 
trijų rūšių faktoringas: vidaus ir tarptautinis faktoringas, 
atviras ir uždaras (konfidencialus) faktoringas, faktoringas 
su regreso teise ir be regreso teisės  faktorijos 
operacijos Termino šaltinis Kvašytė R. Lietuvių ir latvių 
kalbų ekonomikos terminijos anglybės. - Terminologija. Nr. 
11. P. 31-51. 
 
fads model Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian užgaidų modelis Termino šaltinis Pinigų 
studijos, 2004/1 Apibrėžtis akcijų kainos kitimo teorija, 
grindžiama rinkos veikėjų psichologija Apibrėžties šaltinis 
Pinigų studijos, 2004/1 
 
fair conditions of competition Sritis 
Teisė ir institucijos 
Lithuanian sąžiningos konkurencijos sąlygos 
 
fair price Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian sąžiningoji kaina Termino šaltinis Pinigų 
studijos, 2004/1 
 
fair value Sritis Apskaita 
Lithuanian tikroji vertė Termino šaltinis LRTB; LR įmonių 
konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymo 
1,2,3,8,9,11 straipsnių bei priedo pakeitimo ir papildymo ir 
įstatymo papildymo antruoju skirsniu įstatymas (Valstybės 
žinios, 2006-07-18, Nr. 78-3058) Apibrėžtis Suma, už kurią 
gali būti apsikeista turtu arba kuria gali būti užskaitytas 
nesusijusių šalių, kurios ketina pirkti (parduoti) turtą arba 
užskaityti tarpusavio įsipareigojimą, tarpusavio 
įsipareigojimas. Apibrėžties šaltinis tas pats įstatymas 
 
fair value approach Sritis Apskaita 
Lithuanian tikrosios vertės metodas 

 
Falkland Islands Pound 
FKP Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Falklando salų svaras 
 
fall in prices Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kainų mažėjimas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
false bill 
Lithuanian suklastotas vekselis Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
false invoice 
Lithuanian suklastota sąskaita faktūra Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
family allowances Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian išmokos šeimai 
 
family benefit Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian socialinė pašalpa šeimai Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
FAOSTAT 
See: and Agriculture Organisation of the United Nations  
Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio 
organizacija FAOSTAT 
 
farm legislation Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian žemės ūkio įstatymai Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
Faroe Islands Sritis Bendra 
Lithuanian Farerų Salos Termino šaltinis 2007 m. gruodžio 
20 d. VLKK nutarimas Nr. N-4 (113) „Valdų ir kraštų 
pavadinimai“ 
 
fastest-growing countries Sritis Bendra 
Lithuanian sparčiausiai besivystančios šalys Termino 
šaltinis ECB MB 2007/9, p. 13 
 
fast-growing economy Sritis Bendra 
Lithuanian sparčiai besivystanti ekonomika Termino 
šaltinis ECB MB 2006/6, p. 11 
 
favourable asset market 
developments Sritis Bendra 
Lithuanian teigiami turto rinkos pokyčiai Termino šaltinis 
ECB MB 2010 03 
 
favourable economic outlook Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian palankesnės ekonomikos perspektyvos 
Termino šaltinis ECB MB 2008/6 
 
favourable rates Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian lengvatinės palūkanų normos Termino šaltinis 
2009 m. kovo 31 d. Europos centrinio banko reglamentas 
(EB) Nr. 290/2009 
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favourable risk management culture 
Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian tinkama rizikos valdymo kultūra 
 
FC 
See: Control DG  Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Finansų kontrolės generalinis direktoratas 
Termino šaltinis EK vertimo vadovas 
 
FDI 
See: direct investment  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian tiesioginės užsienio investicijos 
 
feasibility study Sritis Bendra 
Lithuanian ekonominio pagrįstumo analizė Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 Apibrėžtis siūloma naujo proceso ar 
gaminio finansinių veiksmų analizė. Analizuojamos 
proceso, gaminio ar objekto įvedimo ir eksploatacijos 
sąnaudos, kapitalo poreikiai, palūkanos, žaliavų kainos ir 
tikėtinos pajamos. Tokiu būdu sprendžiama apie gaminio, 
proceso ir t.t. komercinį gyvybingumą Apibrėžties šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
FED 
See: Reserve Board  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian Federalinė rezervų valdyba Federalinė 
rezervų taryba Valdytojų taryba 
 
federal funds Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian federaliniai fondai Termino šaltinis ECB MB 
2008/3 
 
Federal Open Market Committee 
FOMC Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Federalinis atvirosios rinkos komitetas 
FARK 
 
Federal Reserve Board 
FED Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian Federalinė rezervų valdyba Federalinė 
rezervų taryba Valdytojų taryba 
 
Federal Reserve System Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian Federalinė rezervų sistema Apibrėžtis JAV 
centrinis bankas, susidedantis iš 12 regioninių bankų. 
Federalinių rezervų sistema įsteigta 1913 m. gruodžio 23 
d. 
 
Federated States of Micronesia 
FM Sritis Bendra 
Lithuanian Mikronezijos Federacinės Valstijos Palikiras 
 
Federation of International Trade 
Associations Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Tarptautinių darbo asociacijų federacija 
Termino šaltinis ECB MB 2007/9 
 
fee Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian įmoka Termino šaltinis Lietuvos banko valdybos 
2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo 
skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
Apibrėžtis Bet kuri, išskyrus garantinę įmoką, į banką 
įmokėta suma, susijusi su prekybos knygos operacijomis. 

Apibrėžties šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 
nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo 
bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
 
feedback Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian grįžtamasis ryšys Termino šaltinis ECB MB 
2010 03 
 
feeder fund Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian finansuojantysis fondas 
 
fidelity and/or growth premium Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian ištikimybės ir (arba) didėjimo priemoka 
Termino šaltinis 2009 m. kovo 31 d. Europos centrinio 
banko reglamentas (EB) Nr. 290/2009 
 
fidelity bond 
fidelity guaranty 
fidelity insurance 
blanket bond Sritis Bankai ir finansai 
 
fidelity guaranty 
See: bond  Sritis Bankai ir finansai 
 
fidelity insurance 
See: bond  Sritis Bankai ir finansai 
 
fiduciary Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian patikėjimo teisė Termino šaltinis 2007 m. spalio 
25 d. LR kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 
pakeitimo įstatymas Nr. X-1303 Kontekstas Valdymo įmonė 
investicinį fondą sudarantį turtą valdo, naudoja ir juo 
disponuoja turto patikėjimo teise. Konteksto šaltinis 2007 m. 
spalio 25 d. LR kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 
pakeitimo įstatymas Nr. X-1303 
 
fiduciary euro Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian euras negrynųjų pinigų pavidalo (sąskaitų) 
 
fiduciary loan 
See: loan  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pasitikėtinė (subordinuotoji) paskola Termino 
šaltinis LRTB Apibrėžtis Ne trumpesniam kaip vienų metų 
laikotarpiui suteikta paskola, jeigu yra tenkinamos visos 
nurodytos sąlygos: a) paskola yra gauta pinigais; b) 
paskolos davėjas paskolos sutartyje įsipareigoja 
nereikalauti iš paskolos gavėjo grąžinti paskolą prieš 
sutartyje nustatytą jos grąžinimo terminą; c) paskolos 
grąžinimas nėra užtikrintas jokiomis prievolių įvykdymą 
užtikrinančiomis priemonėmis; d) paskolos sutartyje yra 
nustatyta, kad paskolos gavėjo likvidavimo arba bankroto 
atveju paskolos davėjo reikalavimas pagal paskolos sutartį 
bus tenkinamas tik patenkinus kitų paskolos gavėjo 
kreditorių reikalavimus.  Apibrėžties šaltinis LR finansų 
įstaigų įstatymas Nr. IX-1068, 2 str. 
 
FIFG 
See: Instrument for Fisheries Guidance  Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian Europos žvejybos orientavimo finansinė 
priemonė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 EŽOFP Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
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FIFO (first-in, first-out) Sritis Apskaita 
Lithuanian FIFO (pirmasis į - pirmasis iš) 
 
fight against fraud Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian kova su sukčiavimu Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
Fiji Dollar 
FJD Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Fidžio doleris 
 
file Sritis Bendra 
Lithuanian rinkmena Apibrėžtis 1. duomenų rinkinys, turintis 
vardą; 2. meniu grupė, kurioje yra rinkmenos atvėrimo ir 
įrašymo komandos 
 
final annual accounts Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian galutinės metinės ataskaitos 
 
final anti-dumping duty Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian galutinis antidempingo mokestis Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
final consumption Sritis Statistika 
Lithuanian galutinis vartojimas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
final consumption expenditure Sritis 
Statistika 
Lithuanian bendrasis galutinis vartojimas Termino šaltinis 
LR mokėjimų balansas 2005, p. 117 
 
final domestic demand Sritis Statistika 
Lithuanian galutinė vidaus paklausa Termino šaltinis ECB 
MB 2008/6 
 
final internal audit report Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian galutinė vidaus audito ataskaita Pastabos 
aprobuota VLKK 
 
final pass-through Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian galutinis poveikis Termino šaltinis ECB MA 
2009 
 
final product Sritis Bendra 
Lithuanian galutinis produktas Termino šaltinis LRTB 
Apibrėžtis Paskutinis tam tikro proceso produktas, kuris 
toliau vykstant procesui nesikeičia., 
 
final settlement Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian galutinis atsiskaitymas Termino šaltinis (--
>SSMSVM)  
 
final statement Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian baigiamoji dalis 
 
final transfer Sritis Pinigų politika Institucijos ECB 
Lithuanian galutinis pervedimas Termino šaltinis (--
>Bendr. dok.)  Apibrėžtis neatšaukiamas ir besąlyginis 

pervedimas, kuriuo įvykdomas įsipareigojimas atlikti 
pervedimą Apibrėžties šaltinis (-->Bendr. dok.)  
 
finalisation of the end-of-day 
processing Sritis Mokėjimo sistemos Institucijos 
ECB 
Lithuanian dienos užbaigimo operacijos Termino šaltinis 
ECB TARGET2 raidos ataskaita, 2005 m. vasario mėn. 
 
finality Sritis Mokėjimo sistemos Institucijos ECB 
Lithuanian baigtinumas Termino šaltinis Gairės 
ECB/2005/1 Kontekstas per (-->abipusį ryšį ) atliekamų (--
>tarptautinių mokėjimų ) baigtinumas nustatomas pagal...  
Konteksto šaltinis Gairės ECB/2005/1 
 
finality of netting Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian įskaitymų baigtinumas 
 
finance act Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian finansų įstatymas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
Apibrėžtis Kiekvienais metais priimamas įstatymas, kuris 
vyriausybei suteikia įgaliojimus gauti pinigų, pavyzdžiui, 
skiriant mokesčius, ir leisti pinigus tam tikrais patvirtintais 
būdais (LDBE). Apibrėžties šaltinis Eurovoc 4.1 
 
finance economy Sritis Bendra 
Lithuanian finansų ekonomika 
 
finance house Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pramonės finansavimo rūmai Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
finance lease 
financial lease Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian finansinė nuoma Termino šaltinis LRTB: 19-asis 
viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 
standartas Pastabos aprobuota VLKK finansinis lizingas 
Termino šaltinis 2008 m. gruodžio 19 d. Europos centrinio 
banko reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių 
institucijų sektoriaus balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 Apibrėžtis Tai sutartys, pagal kurias teisėtas ilgalaikės 
prekės(nuomotojas) šį turtą beveik visam arba visam 
ekonominiam jolaikotarpiui skolina trečiajai šaliai 
(nuomininkui) už įnašus,čius prekių kainą ir apskaičiuotas 
palūkanas. Faktiškai laikoma,nuomininkas gauna visą 
naudą iš prekės naudojimo ir padengia sususijusias 
išlaidas bei riziką. Statistikos tikslais finansinis 
lizingasnuomotojo nuomininkui suteiktomis paskolomis 
(suteikiančiomisę nuomininkui nusipirkti ilgalaikę prekę). 
Turtas (ilgalaikės prekės),buvo paskolintas nuomininkui, 
PFI balanse niekur nenurodomas. Apibrėžties šaltinis 2008 
m. gruodžio 19 d. Europos centrinio banko reglamentas 
(EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus 
balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
financial account Sritis Statistika 
Lithuanian finansinė sąskaita Termino šaltinis LB MB 
2006/2, p. 101 finansinė ataskaita 
 
financial account Sritis Apskaita 
Lithuanian finansinė ataskaita Termino šaltinis ECB MB 
2006/3, p. 75 finansinė sąskaita 
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financial account balance Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian finansinės sąskaitos balansas Termino šaltinis 
ECB MB 2006/3, p. 76  
 
financial accountability Sritis Apskaita 
Lithuanian finansinė atskaitomybė Termino šaltinis LRTB 
Pastabos aprobuota VLKK 
 
financial accounting Sritis Apskaita 
Lithuanian finansų apskaita Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
financial accounting and annual 
financial statements Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian finansinė apskaita ir metinė finansinė 
ataskaita Termino šaltinis 1994 m. gruodžio 1 d. Lietuvos 
Respublikos Lietuvos banko įstatymas Nr. I-678 
 
financial accounting and financial 
reporting Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian finansinė apskaita ir finansinė atskaitomybė 
Termino šaltinis 1994 m. gruodžio 1 d. Lietuvos 
Respublikos Lietuvos banko įstatymas Nr. I-678 
 
financial accounts statistics Sritis 
Statistika 
Lithuanian finansinių sąskaitų statistika Termino šaltinis 
ECB MB 2006/3, p. 46 
 
financial activity 
financing activities Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian finansinė veikla Termino šaltinis Eurovoc 4.1; 
ECB MB 2008/9 
 
financial agreement Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian finansinis susitarimas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
financial aid Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian piniginė pagalba Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
financial analysis Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian finansinė analizė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
Apibrėžtis įmonės, pramonės šakos ar šalies finansinės 
padėties analizė remiantis netolimos praeities statistine 
informacija ir nustatant esamas rinkos tendencijas, tokias 
kaip vartotojų paklausa ir vyriausybės išlaidos. Tokia 
analizė leidžia prognozuoti būsimus vertybinių popierių ir 
prekių kainų pokyčius, palūkanas, vartotojų paklausą, 
pragyvenimo kainą ir t. t. Apibrėžties šaltinis Eurovoc 4.1 
 
financial and non-financial variables 
Sritis Statistika 
Lithuanian finansiniai ir nefinansiniai kintamieji Termino 
šaltinis ECB 
 
financial asset 
See: assets  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian finansinis turtas Termino šaltinis LRTB; LR 
finansų įstaigų įstatymas Nr.IX-1068, 2 str. 13 p. (aktuali 
redakcija 2004 11 02) Apibrėžtis Finansų įstaigos 
balansinio finansinio turto ir nebalansinių pretenzijų verčių 
suma. Apibrėžties šaltinis LR finansų įstaigų įstatymas 
Nr.IX-1068, 2 str. 13 p. finansinis turtas 

 
financial asset or liability held for 
trading Sritis Apskaita 
Lithuanian finansinis turtas ar įsipareigojimas, laikomas 
prekybai 
 
financial assets 
financial asset Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian finansinis turtas Termino šaltinis LRTB; LR 
finansų įstaigų įstatymas Nr.IX-1068, 2 str. 13 p. (aktuali 
redakcija 2004 11 02) Apibrėžtis Finansų įstaigos 
balansinio finansinio turto ir nebalansinių pretenzijų verčių 
suma. Apibrėžties šaltinis LR finansų įstaigų įstatymas 
Nr.IX-1068, 2 str. 13 p. finansinis turtas 
 
financial assets for sale 
See: for-sale financial assets  Sritis Apskaita 
Lithuanian parduoti laikomas finansinis turtas Termino 
šaltinis LRTB Apibrėžtis Finansinis turtas, kuris buvo 
įsigytas parduoti arba siekiant gauti pelno iš jo kainos 
svyravimų, ir kitas finansinis turtas, kuris nepriskiriamas 
prie iki išpirkimo termino laikomo finansinio turto ar paskolų 
ir gautinų sumų. Apibrėžties šaltinis LRTB, Lietuvos 
Respublikos finansų ministro 2008 m. birželio 27 d. 
įsakymas Nr. 1K-223 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir 
finansinės atskaitomybės 17-ojo standarto patvirtinimo“ 
(Žin., 2008, Nr. 76-3020) 
 
financial assets revaluation reserve 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian finansinio turto perkainojimo rezervas 
Termino šaltinis LR bankų įstatymas Nr.IX-2085, 44 str., 5 
p. Apibrėžtis Tikrąja verte įvertinto ir perkainojamo banko 
finansinio turto, kuris priskirtinas galimam pardavimui, 
vertės pokyčiai. Apibrėžties šaltinis LR bankų įstatymas 
Nr.IX-2085, 44 str., 5 p. 
 
financial assistance Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian finansinė pagalba Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
financial assurance Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian finansinis laidavimas Termino šaltinis LR 
finansų įstaigų įstatymas Nr.IX-1068, 2 str. 11 p. Apibrėžtis 
Įstatymų nustatyta tvarka sudarytoje laidavimo sutartyje 
nustatytas finansų įstaigos neatšaukiamas įsipareigojimas 
išmokėti tam tikrą laidavimo sutartyje nurodytą sumą, jeigu 
asmuo, už kurį finansų įstaiga laiduoja, nevykdo visos ar 
dalies savo prievolės. Apibrėžties šaltinis LR finansų įstaigų 
įstatymas Nr.IX-1068, 2 str. 11 p. 
 
financial autonomy Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian finansinis savarankiškumas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
financial auxiliaries Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian finansiniai pagalbininkai Termino šaltinis LB 
MB 2006/2, p. 34 finansinės pagalbinės įmonės Termino 
šaltinis Europos centrinio banko rekomendacija dėl 
Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) 
Nr. 2533/98 dėl Europos centrinio banko renkamos 
statistinės informacijos 
(ECB/2008/9) (2008/C 251/01); 2008 m. gruodžio 19 d. 
Europos centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl 
pinigų finansinių institucijų sektoriaus balanso (nauja 
redakcija) 
(ECB/2008/32) 
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financial brokerage firm Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian finansų maklerio įmonė Termino šaltinis (--
>Mokėjimų įstatymas)  
 
financial bubbles 
Lithuanian finansiniai burbulai Termino šaltinis Pinigų 
studijos, 2004/1 
 
financial buffer Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian finansinė atsarga 
 
financial capital Sritis Apskaita 
Lithuanian finansinis kapitalas 
 
financial claim Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian finansinė pretenzija 
 
financial collateral Sritis Pinigų politika 
Lithuanian finansinis užstatas Termino šaltinis LR 
finansinio užtikrinimo susitarimų įstatymas Nr. IX-2127, 
2004 m. balandžio 15 d. Apibrėžtis pinigai ir finansinės 
priemonės, pagal finansinio užtikrinimo susitarimą 
užtikrinančios atitinkamų finansinių įsipareigojimų 
įvykdymą Apibrėžties šaltinis LR finansinio užtikrinimo 
susitarimų įstatymas Nr. IX-2127 Pastabos terminas 
"užstatas" šiame įstatyme yra sinonimas terminui "įkaitas", 
reiškiančiam tą pačią sąvoką LR atsiskaitymų baigtinumo 
mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemose 
įstatyme Nr. IX-1597, aktuali redakcija 2004 04 15  
finansinis užstatas (įkaitas) Termino šaltinis LR Lietuvos 
banko įstatymas Nr. I-678, p. 53 str. Kontekstas Jeigu 
skolininkas sutartyje nustatytu laiku neįvykdo prievolių, 
kurių įvykdymas buvo užtikrintas finansiniu užstatu (įkaitu), 
Lietuvos bankas turi teisę perimti pateiktą finansinį užstatą 
(įkaitą) ir jį realizuoti teisės aktų nustatyta tvarka. Tokią 
teisę Lietuvos bankas gali įgyvendinti net ir tada, kai 
skolininkui iškelta bankroto byla ar draudžiama disponuoti 
pateiktu finansiniu užstatu (įkaitu).  Konteksto šaltinis LR 
Lietuvos banko įstatymas Nr. I-678, 53.3. str. finansinis 
įkaitas Termino šaltinis 2002 m. birželio 6 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/47/EB dėl susitarimų 
dėl finansinio įkaito 
 
financial collateral (collateral) Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian finansinis užstatas (įkaitas) Termino šaltinis 
1994 m. gruodžio 1 d. Lietuvos Respublikos Lietuvos 
banko įstatymas Nr. I-678, 53 str. Kontekstas Tokią teisę 
Lietuvos bankas gali įgyvendinti net ir tada, kai skolininkui 
iškelta bankroto byla ar draudžiama disponuoti pateiktu 
finansiniu užstatu (įkaitu). Konteksto šaltinis 1994 m. 
gruodžio 1 d. Lietuvos Respublikos Lietuvos banko 
įstatymas Nr. I-678, 53 str. 
 
financial collateral arrangements Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian susitarimai dėl finansinio įkaito Termino 
šaltinis ECB 
 
financial collateral comprehensive 
method Sritis Pinigų politika Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian išsamusis finansinio įkaito metodas 
išsamusis finansinių užtikrinimo priemonių metodas 
Termino šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 
nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo 
bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) Apibrėžtis 

Užtikrinimo priemonės vertės nepastovumo korekcijomis 
pagrįstas metodas, taikomas apskaičiuojant užtikrinimo 
priemonių poveikį kredito rizikai. Apibrėžties šaltinis Lietuvos 
banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl 
kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ 
(Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
 
financial collateral simple method 
Sritis Pinigų politika Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian paprastasis finansinio įkaito metodas 
paprastasis finansinių užtikrinimo priemonių metodas 
Termino šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 
nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo 
bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) Apibrėžtis 
Koeficientų pakeitimu (angl. weight substitution) pagrįstas 
metodas, taikomas apskaičiuojant užtikrinimo priemonių 
poveikį kredito rizikai. Apibrėžties šaltinis Lietuvos banko 
valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo 
pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, 
Nr. 142-5442) 
 
financial compensation of an 
agreement Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian finansinis susitarimo kompensavimas 
Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
financial condition 
See: position  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian finansinė pozicija Termino šaltinis Europos 
centrinio banko rekomendacija dėl Tarybos reglamento, iš 
dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 2533/98 dėl 
Europos centrinio banko renkamos statistinės informacijos 
(ECB/2008/9) (2008/C 251/01) 
 finansinė būklė 
 
financial contribution Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian finansinė įmoka Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
financial control Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian finansų kontrolė Termino šaltinis Eurovoc 4.1; 
LR vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas Pastabos 
aprobuota VLKK 
 
Financial Control DG 
FC Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Finansų kontrolės generalinis direktoratas 
Termino šaltinis EK vertimo vadovas 
 
financial cooperation Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian finansinis bendradarbiavimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
financial corporate bond yields Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian finansinių korporacijų obligacijų 
pelningumas Termino šaltinis ECB MB 2008/6 
 
financial corporation Sritis Statistika 
Lithuanian finansinė korporacija Termino šaltinis ECB 
mėnesinis biuletenis, 2004/6; 2008 m. gruodžio 19 d. 
Europos centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl 
pinigų finansinių institucijų sektoriaus balanso (nauja 
redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 finansinė įmonė Termino šaltinis LR mokėjimų balansas 
2005, p. 71 
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financial coverage Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian finansinis padengimas Termino šaltinis (--
>Mokėjimų įstatymas)  Apibrėžtis (-->mokėjimo nurodymui ) 
įvykdyti reikalingų lėšų buvimas (-->mokėtojo)  sąskaitoje, 
esančioje mokėtojo (-->kredito įstaigoje) , arba (-->grynųjų 
pinigų ) įmokėjimas kredito įstaigai ir (ar) mokėtojo kredito 
įstaigos įsipareigojimas suteikti mokėtojui kreditą mokėjimo 
nurodymui įvykdyti Apibrėžties šaltinis (-->Mokėjimų 
įstatymas) , 2 str. 
 
financial crisis resolution Sritis Bendra 
Lithuanian finansų krizės įveika 
 
financial deleveraging Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian finansinių svertų mažinimas Termino šaltinis 
ECB 2008 metų ataskaita skolinimosi mažėjimas Termino 
šaltinis ECB MB 2008/12 
 
financial derivative 
See: financial instrument  Sritis Statistika 
Lithuanian išvestinė finansinė priemonė Termino šaltinis 
2007 m. spalio 25 d. LR kolektyvinio investavimo subjektų 
įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. X-1303 Apibrėžtis 
Finansinė priemonė, kurios vertė keičiasi priklausomai nuo 
palūkanų normos, vertybinių popierių kainos, užsienio 
valiutos kurso arba palūkanų normos indekso ir pagal kurią 
turi būti atsiskaityta ateityje; šiai finansinei priemonei 
dažniausiai nereikia jokių pradinių investicijų, o jei reikia - 
tai visai nedidelių palyginti su kitomis sandorių rūšimis, 
panašiai reaguojančiomis į rinkos sąlygų pokyčius. 
Apibrėžties šaltinis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių 
komisijos 2004 m. lapkričio 5 d. nutarimas Nr. 20 
 
financial derivative positions with 
gross positive market values Sritis 
Statistika 
Lithuanian išvestinių finansinių priemonių pozicijos 
bendrosiomis teigiamomis rinkos vertėmis Termino 
šaltinis 2008 m. gruodžio 19 d. Europos centrinio banko 
reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų 
sektoriaus balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
financial derivatives index Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian finansinių priemonių indeksas Termino šaltinis 
2007 m. spalio 25 d. LR kolektyvinio investavimo subjektų 
įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. X-1303 
 
 Apibrėžtis Statistinis rodiklis, kuriuo išreiškiamas jį 
sudarančių finansinių priemonių vertės kitimas. Apibrėžties 
šaltinis 2007 m. spalio 25 d. LR kolektyvinio investavimo 
subjektų įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. X-1303 
 
financial discipline Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian finansinė drausmė 
 
financial equalisation Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian finansinis išlyginimas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
financial exclusion Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian finansinė atskirtis Termino šaltinis 2007 m. 
vasario 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 215/2007, 
įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas 

ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS) nuostatas dėl šalutinių 
tikslinių kintamųjų, susijusių su pernelyg dideliu 
įsiskolinimu ir finansine atskirtimi, sąrašo 
 
financial expenses Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian finansinės išlaidos Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
financial flows 
See: flows  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian finansavimo srautai Termino šaltinis ECB MB 
2006/3, p. 43 
 
financial framework Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian finansinė programa Termino šaltinis Sutartis dėl 
Konstitucijos Europai 
 
financial future Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian finansinis ateities sandoris Apibrėžtis 
paremtas finansinėmis priemonėmis, pvz., iždo vekseliais, 
indėlių pažymėjimais ir kitokiais vertybiniais popieriais, 
kuriuos veikia palūkanų, valiutų ir vertybinių popierių rinkos 
rodikliai Apibrėžties šaltinis NVPB internetinis žodynėlis, 
2004 
 
financial gain Sritis Apskaita 
Lithuanian finansinis uždirbis 
 
financial grant Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian dotacija Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
financial guarantee Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian finansinė garantija Termino šaltinis LR finansų 
įstaigų įstatymas Nr.IX-1068, 2 str. 6 p. Apibrėžtis Finansų 
įstaigos įstatymų nustatyta tvarka suteikta garantija, kuria 
neatšaukiamai įsipareigojama išmokėti garantijoje 
nustatytą pinigų sumą, jeigu bus įvykdytos visos garantijoje 
nurodytos sąlygos. Apibrėžties šaltinis LR finansų įstaigų 
įstatymas Nr.IX-1068, 2 str. 6 p. 
 
financial holding company Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian finansų kontroliuojančioji (holdingo) 
bendrovė Termino šaltinis LR finansų įstaigų įstatymas Nr. 
IX-1068, 2 str.; LR bankų įstatymas Nr.IX-2085, 57 str. 
Apibrėžtis (-->finansų įstaiga) , kurios kontroliuojamos visos 
įmonės arba jų dauguma yra (-->kredito įstaigos) arba 
finansų įmonės, o iš jų nors viena yra kredito įstaiga 
Apibrėžties šaltinis LR finansų įstaigų įstatymas Nr. IX-1068, 
2 str. 
 
financial impediment 
Lithuanian finansinė kliūtis Termino šaltinis ECB 
 
financial innovations Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian finansinės inovacijos Termino šaltinis ECB 
metų ataskaita 2005, p. 26 
 
financial insolvency Sritis Apskaita 
Lithuanian nemokumas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
financial institution Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian finansų įstaiga Termino šaltinis Eurovoc 4.1; LR 
finansų įstaigų įstatymas Nr. IX-1068; (-->KĮD)  
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financial instrument Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian finansinė priemonė Termino šaltinis 2007 m. 
sausio 18 d. LR finansinių priemonių rinkų įstatymas Nr. X-
1024 Apibrėžtis Bet kuri iš toliau nurodytų priemonių: 
) perleidžiamieji vertybiniai popieriai;  
) pinigų rinkos priemonės; 3) kolektyvinio investavimo 
subjektų vertybiniai popieriai; 4) su vertybiniais popieriais, 
valiutomis, palūkanų normomis ar pajamingumu susieti 
pasirinkimo, ateities, apsikeitimo, išankstiniai palūkanų 
normos sandoriai ir kiti išvestiniai susitarimai, taip pat kitos 
išvestinės priemonės, finansiniai indeksai ir priemonės, už 
kurias gali būti atsiskaitoma grynaisiais pinigais arba 
prekėmis; 5) su biržos prekėmis susieti pasirinkimo, 
ateities, apsikeitimo, išankstiniai palūkanų normos 
sandoriai ir kiti išvestiniai susitarimai, už kuriuos turi būti 
atsiskaitoma grynaisiais pinigais arba gali būti atsiskaitoma 
grynaisiais pinigais vienos iš šalių pasirinkimu (išskyrus 
nemokumo ir veiklos nutraukimo atvejus); 6) su biržos 
prekėmis susieti ir į prekybą reguliuojamoje rinkoje ir (arba) 
daugiašalėje prekybos sistemoje įtraukti pasirinkimo, 
ateities, apsikeitimo sandoriai ir kiti išvestiniai susitarimai, 
už kuriuos gali būti atsiskaitoma prekėmis; 7) su biržos 
prekėmis susieti pasirinkimo, ateities, apsikeitimo, 
išankstiniai sandoriai ir kiti išvestiniai susitarimai, už 
kuriuos gali būti atsiskaitoma prekėmis ir kurie nėra 
nurodyti šios dalies 6 punkte, su sąlyga, kad jie nėra skirti 
komerciniams tikslams, tačiau turi kitų išvestinių finansinių 
priemonių požymių atsižvelgiant į tai, ar, inter alia, 
tarpuskaita ir atsiskaitymai už jas yra vykdomi per 
pripažintus tarpuskaitos namus arba už jas privalu nuolat 
mokėti garantines įmokas. Šiame punkte numatytų 
finansinių priemonių apibrėžimas yra nustatytas 2006 m. 
rugpjūčio 10 d. Europos Komisijos reglamente (EB) Nr. 
1287/2006; 8) kredito rizikos perkėlimo išvestinės 
priemonės; 9) finansiniai susitarimai dėl skirtumų;10) su 
klimato sąlygų pokyčiais, krovinių gabenimo įkainiais, 
taršos emisijomis, infliacijos rodikliais ar kitais oficialiais 
ekonominės statistikos rodikliais susieti pasirinkimo, 
ateities, apsikeitimo, išankstiniai palūkanų normos 
sandoriai ir kiti išvestiniai susitarimai, už kuriuos turi būti 
atsiskaitoma grynaisiais pinigais arba gali būti atsiskaitoma 
grynaisiais pinigais vienos iš sandorio šalių pasirinkimu 
(neskaitant nemokumo ir veiklos nutraukimo atvejų), taip 
pat kiti išvestiniai susitarimai, susieti su turtu, teisėmis, 
įsipareigojimais, indeksais ir kitomis priemonėmis, 
nenurodytomis šioje dalyje, kurios turi kitų išvestinių 
finansinių priemonių požymių – tai yra ar, inter alia, jos yra 
įtrauktos į prekybą reguliuojamoje rinkoje ar daugiašalėje 
prekybos sistemoje, o tarpuskaita ir atsiskaitymai jų 
atžvilgiu yra vykdomi per pripažintus tarpuskaitos namus 
arba jų atžvilgiu taikoma pareiga nuolat mokėti garantines 
įmokas. Šiame punkte numatytų finansinių priemonių 
apibrėžimas yra nustatytas 2006 m. rugpjūčio 10 d. 
Europos Komisijos reglamente (EB) Nr. 1287/2006. 
Apibrėžties šaltinis 2007 m. sausio 18 d. LR finansinių 
priemonių rinkų įstatymas Nr. X-1024 
 
Financial Instrument for Fisheries 
Guidance 
FIFG Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian Europos žvejybos orientavimo finansinė 
priemonė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 EŽOFP Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
financial instrument portfolio 
management Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian finansinių priemonių portfelio valdymas 
Termino šaltinis 2007 m. sausio 18 d. LR finansinių 
priemonių rinkų įstatymas Nr. X-1024 Apibrėžtis Klientų 
portfelių, į kurių sudėtį įeina viena ar daugiau finansinių 
priemonių, valdymas savo nuožiūra pagal individualų 
kiekvieno kliento pavedimą. Apibrėžties šaltinis 2007 m. 

sausio 18 d. LR finansinių priemonių rinkų įstatymas Nr. X-
1024 
 
financial instruments Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian finansinės priemonės Termino šaltinis Lietuvos 
banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl 
kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ 
(Žin., 2006, Nr. 142-5442) Apibrėžtis Visi sandoriai, dėl 
kurių viena sandorio šalis įgyja finansinio turto, o kita – 
finansinių įsipareigojimų arba nuosavybės finansinių 
priemonių. Finansines priemones sudaro: 
.77.1. prekybos tikslais laikomi nuosavybės vertybiniai 
popieriai;  
.77.2. prekybos tikslais laikomi skolos vertybiniai popieriai; 
4.77.3. pinigų rinkos priemonės: iždo vertybiniai popieriai 
(iždo vekseliai), kurių terminas trumpesnis nei vieni metai; 
4.77.4. finansiniai ateities sandoriai; 4.77.5. susitarimai dėl 
išankstinio sandorio palūkanų normos (FRA); 4.77.6. 
nuosavybės vertybinių popierių ir užsienio valiutos 
(išskyrus trumpesnius nei 14 dienų užsienio valiutos ne 
biržos sandorius) išankstiniai sandoriai; 4.77.7. palūkanų 
normos, nuosavybės vertybinių popierių ir užsienio valiutos 
(išskyrus trumpesnius nei 14 dienų užsienio valiutos ne 
biržos sandorius) apsikeitimo sandoriai; 4.77.8. kredito 
išvestinės finansinės priemonės; 4.77.9. atpirkimo 
sandoriai ir atvirkštiniai atpirkimo sandoriai; 4.77.10. kitos 
finansinės priemonės, numatytos banko prekybinės veiklos 
politikoje Apibrėžties šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 
11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo 
skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
 
financial instruments portfolio Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian finansinių priemonių portfelis Termino šaltinis 
2007 m. spalio 25 d. LR kolektyvinio investavimo subjektų 
įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. X-1303; 2007 m. sausio 
18 d. LR finansinių priemonių rinkų įstatymas Nr. X-1024 
Apibrėžtis Investuotojo turimų finansinių priemonių rinkinys. 
Apibrėžties šaltinis 2007 m. sausio 18 d. LR finansinių 
priemonių rinkų įstatymas Nr. X-1024 
 
financial integration Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian finansinė integracija Termino šaltinis ECB metų 
ataskaita 2005, p. 13 
 
financial intermediary Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian finansų tarpininkas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1; IATE 
 
financial intermediation Sritis Statistika 
Lithuanian finansinis tarpininkavimas (agento veikla) 
Termino šaltinis 2004 m. lapkričio 2 d. LR finansų įstaigų 
įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. IX-
2528;mokėjimų balansas 2005, p. 90 Apibrėžtis Veikla 
vienos arba kelių finansų įstaigų vardu ir naudai priimant 
indėlius ir kitas grąžintinas lėšas, skolinant, priimant 
įmokas už kitų asmenų suteiktas paslaugas, teikiant kitas 
finansines paslaugas, taip pat finansų įstaigų vykdoma 
priklausomo draudimo tarpininkavimo veikla, išskyrus 
draudiminių įvykių administravimą. Apibrėžties šaltinis 2004 
m. lapkričio 2 d. LR finansų įstaigų įstatymo 2 straipsnio 
pakeitimo įstatymas Nr. IX-2528 
 
financial intermediation services 
indirectly measured 
See:   Sritis Statistika 
Lithuanian NAFTAP Termino šaltinis ECB netiesiogiai 
apskaičiuotos finansinio tarpininkavimo paslaugos 
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financial intermediation via non-
monetary financial institutions 
Institucijos ECB 
Lithuanian finansinis tarpininkavimas per ne pinigų 
finansines institucijas Termino šaltinis ECB mėnesinis 
biuletenis, 2004/6 
 
financial intervention Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian finansinis kišimasis Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
financial investment Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian finansinė investicija Termino šaltinis LRTB; 
1999 m. liepos 7 d. Lietuvos Respublikos investicijų 
įstatymas Nr. VIII-1312 (redakcija aktuali nuo 2004-11-02) 
Apibrėžtis Pinigų, vertybinių popierių ar bet kokia kita 
investicija, išskyrus kapitalo investiciją. Apibrėžties šaltinis 
LRTB 
 
financial lease 
See: lease  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian finansinė nuoma Termino šaltinis LRTB: 19-asis 
viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 
standartas Pastabos aprobuota VLKK finansinis lizingas 
Termino šaltinis 2008 m. gruodžio 19 d. Europos centrinio 
banko reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių 
institucijų sektoriaus balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 Apibrėžtis Tai sutartys, pagal kurias teisėtas ilgalaikės 
prekės(nuomotojas) šį turtą beveik visam arba visam 
ekonominiam jolaikotarpiui skolina trečiajai šaliai 
(nuomininkui) už įnašus,čius prekių kainą ir apskaičiuotas 
palūkanas. Faktiškai laikoma,nuomininkas gauna visą 
naudą iš prekės naudojimo ir padengia sususijusias 
išlaidas bei riziką. Statistikos tikslais finansinis 
lizingasnuomotojo nuomininkui suteiktomis paskolomis 
(suteikiančiomisę nuomininkui nusipirkti ilgalaikę prekę). 
Turtas (ilgalaikės prekės),buvo paskolintas nuomininkui, 
PFI balanse niekur nenurodomas. Apibrėžties šaltinis 2008 
m. gruodžio 19 d. Europos centrinio banko reglamentas 
(EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus 
balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
financial legislation 
Lithuanian finansų įstatymai Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
financial leverage 
gearing Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian finansinis svertas 
 
financial liability Sritis Apskaita 
Lithuanian finansinis įsipareigojimas Termino šaltinis 
LRTB; 2002 m. lapkričio 21 d. Europos centrinio banko 
gairė dėl Europos centriniostatistinės atskaitomybės 
reikalavimų ketvirtinių finansinių sąskaitų (ECB/2002/7) 
(2002/967/EB) Apibrėžtis Bet koks įsipareigojimas, kuris yra 
institucijos teisinėė atiduoti pinigus ar kitą finansinę 
priemonę kitai institucijai arba apsikeisti ėmis priemonėmis 
su kita institucija potencialiai nepalankiomis institucijai 
slygomis. Apibrėžties šaltinis 2002 m. lapkričio 21 d. 
Europos centrinio banko gairė dėl Europos 
centriniostatistinės atskaitomybės reikalavimų ketvirtinių 
finansinių sąskaitų (ECB/2002/7) (2002/967/EB), II priedas 
Žodynas su paaiškinimais 
 

financial loss Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian finansinis nuostolis Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
financial management Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian finansų valdymas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
financial market Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian finansų rinka Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
financial market developments Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian finansų rinkų pokyčiai Termino šaltinis ECB MB 
2010 03 
 
financial market sentiment Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian finansų rinkos nuotaikos Termino šaltinis ECB 
MB 2007/6, p. 10 
 
financial market strains 
See: market tensions  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian įtampa finansų rinkose Termino šaltinis ECB 
MB 2007/12 finansiniai neramumai Termino šaltinis ECB 
MB 2008/12 
 
financial market tensions 
financial market strains Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian įtampa finansų rinkose Termino šaltinis ECB 
MB 2007/12 finansiniai neramumai Termino šaltinis ECB 
MB 2008/12 
 
financial market turbulence Sritis Bankai 
ir finansai 
Lithuanian finansų rinkų svyravimai Termino šaltinis ECB 
MB 2007/12 
 
financial market turmoil Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian finansų rinkos neramumai Termino šaltinis 
ECB MB 2009 03 
 
financial market volatility Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian finansų rinkos kintamumas Termino šaltinis 
ECB MB 2006/3, p. 23 
 
financial markets statistics Sritis Statistika 
Lithuanian finansų rinkų statistika Termino šaltinis LB MB 
2006/2, p. 89 
 
financial mediation (activities of an 
agent) Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian finansinis tarpininkavimas (agento veikla) 
Termino šaltinis LR finansų įstaigų įstatymas Nr.IX-1068, 2 
str., 12 p. Apibrėžtis Veikla vienos arba kelių finansų įstaigų 
vardu ir naudai priimant indėlius ir kitas grąžintinas lėšas, 
skolinant, priimant įmokas už kitų asmenų suteiktas 
paslaugas, teikiant kitas finansines paslaugas, taip pat 
finansų įstaigų vykdoma priklausomo draudimo 
tarpininkavimo veikla, išskyrus draudiminių įvykių 
administravimą. Apibrėžties šaltinis LR finansų įstaigų 
įstatymas Nr.IX-1068, 2 str., 12 p. 
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financial organisation Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian finansų organizacija Termino šaltinis (-->KVP)  
 
financial performance Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian finansiniai rezultatai 
 
financial perspectives Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian finansinės perspektyvos Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
financial planning 
Lithuanian finansų planavimas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
financial policy 
Lithuanian finansų politika Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
financial position 
financial condition Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian finansinė pozicija Termino šaltinis Europos 
centrinio banko rekomendacija dėl Tarybos reglamento, iš 
dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 2533/98 dėl 
Europos centrinio banko renkamos statistinės informacijos 
(ECB/2008/9) (2008/C 251/01) 
 finansinė būklė 
 
financial position of the ECB Sritis 
Apskaita 
Lithuanian ECB finansinė būklė Termino šaltinis ECB 
metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
financial protocol 
Lithuanian finansinis protokolas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
financial quasi-corporation Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian finansų kvazikorporacija 
 
financial regulation Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian finansų reguliavimas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
financial reporting 
financial statements Sritis Apskaita 
Lithuanian finansinė atskaitomybė Termino šaltinis LR 
įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas Nr. IX-575 
Apibrėžtis finansinių duomenų apie įmonės finansinę būklę, 
veiklos rezultatus, pinigų srautus bei jų aiškinimo periodinis 
parengimas nustatyta forma Apibrėžties šaltinis LR įmonių 
finansinės atskaitomybės įstatymas Nr. IX-575, 3 str. 
Pastabos fin. atskaitomybę sudaro 5-ios finansinės 
ataskaitos: (-->konsoliduotas balansas) ; konsoliduota 
pelno (nuostolių) ataskaita; konsoliduota pinigų srautų 
ataskaita; konsoliduota nuosavo kapitalo pokyčių 
ataskaita; aiškinamasis raštas 
 
financial reporting Sritis Apskaita 
Lithuanian finansinė atskaitomybė Termino šaltinis LR 
įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas Nr. IX-575 
Apibrėžtis finansinių duomenų apie įmonės finansinę būklę, 
veiklos rezultatus, pinigų srautus bei jų aiškinimo periodinis 

parengimas nustatyta forma Apibrėžties šaltinis LR įmonių 
finansinės atskaitomybės įstatymas Nr. IX-575, 3 str. 
Pastabos fin. atskaitomybę sudaro 5-ios finansinės 
ataskaitos: (-->konsoliduotas balansas) ; konsoliduota 
pelno (nuostolių) ataskaita; konsoliduota pinigų srautų 
ataskaita; konsoliduota nuosavo kapitalo pokyčių 
ataskaita; aiškinamasis raštas 
 
financial requirements Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian lėšų poreikiai Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
financial risk Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian finansinė rizika Termino šaltinis Sistemiškai 
svarbių mokėjimo sistemų vertinimo metodika, p.2.1.; 2004 
m. rugsėjo 23 d. patvirtinta LB valdybos nutarimu Nr. 160 
Apibrėžtis Likvidumo ir (arba) kredito rizika. Apibrėžties 
šaltinis tas pats 
 
financial sector Sritis Bankai ir finansai Sritis 
Apskaita 
Lithuanian finansų sektorius Pastabos aprobuota VLKK 
 
financial services Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian finansinės paslaugos Termino šaltinis LR 
finansų įstaigų įstatymas Nr.IX-1068, 3 str. Apibrėžtis 
Finansinės paslaugos yra: 1) indėlių ir kitų grąžintinų lėšų 
priėmimas; 2) skolinimas (įskaitant hipotekines paskolas); 
3) finansinė nuoma (lizingas); 4) pinigų pervedimas; 5) 
mokėjimo kortelių ir kitų mokėjimo priemonių išleidimas ir 
(arba) operacijų su jomis atlikimas; 6)finansinių laidavimų ir 
finansinių garantijų teikimas; 7) sandorių sudarymas savo 
ar kliento sąskaita dėl pinigų rinkos priemonių (čekių, 
vekselių, indėlių sertifikatų ir t.t.), užsienio valiutos, 
finansinių būsimųjų ir pasirinkimo sandorių, valiutos 
keitimo kurso nustatymo ir palūkanų normos nustatymo 
priemonių, viešosios apyvartos vertybinių popierių, tauriųjų 
metalų; 8) investicinės paslaugos; 9) finansinis 
tarpininkavimas (agento veikla); 10) pinigų tvarkymas; 11) 
informacijos bei konsultacijų kredito teikimo ir mokėjimo 
klausimais teikimas; 12) seifo kamerų nuoma; 13) valiutos 
keitimas (grynaisiais pinigais); 14) atsiskaitymų tarp kredito 
įstaigų įskaitymas (kliringas); 15) piniginių lėšų saugojimas 
ir administravimas; 16) įmonių konsultavimas dėl kapitalo 
struktūros, gamybos strategijos ir su tuo susijusių 
klausimų, taip pat konsultacijos ir paslaugos, susijusios su 
įmonių reorganizavimu, pertvarkymu ir pirkimu; 17) su 
vertybinių popierių emisijomis susijusių paslaugų teikimas; 
18) elektroninių pinigų išleidimas ir tvarkymas. Apibrėžties 
šaltinis LR finansų įstaigų įstatymas Nr.IX-1068, 3 str. 
 
Financial Services Action Plan Sritis 
Bankų priežiūra Institucijos ECB 
Lithuanian Finansinių paslaugų veiksmų planas Termino 
šaltinis CON/2005/4 
 
financial services committee Sritis Bankų 
priežiūra Institucijos ECB 
Lithuanian Finansinių paslaugų komitetas Termino šaltinis 
CON/2005/4 
 
financial shock Sritis Bankai ir finansai Institucijos 
ECB 
Lithuanian finansinis sukrėtimas Termino šaltinis ECB MB 
2004/12 
 
financial situation 
Lithuanian finansinė padėtis Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
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financial solvency 
See:   Sritis Apskaita 
Lithuanian mokumas Termino šaltinis (-->TAS 2002) ; 
Eurovoc 4.1 Apibrėžtis Tai sugebėjimas kaupti pinigus ilgą 
laikotarpį, kad įmonė galėtų įvykdyti savo finansinius 
įsipareigojimus atėjus terminui. Apibrėžties šaltinis TAS 
2002 
 
financial stability Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian finansinis stabilumas Termino šaltinis ECB MB 
2010 03 
 
Financial Stability Board 
FSB Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian Finansinio stabilumo taryba FST Termino 
šaltinis ECB MA 2009 
 
Financial Stability Forum Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian Finansinio stabilumo forumas Termino šaltinis 
ECB MA 2009 
 
financial stability statistics Sritis Statistika 
Lithuanian finansinio stabilumo statistika Termino šaltinis 
Europos centrinio banko rekomendacija dėl Tarybos 
reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 
2533/98 dėl Europos centrinio banko renkamos statistinės 
informacijos 
(ECB/2008/9) (2008/C 251/01) 
 
 
financial statement Sritis Apskaita 
Lithuanian finansinė ataskaita Termino šaltinis ECB MB, 
2007/6, p. 43 
 
financial statements 
See: reporting  Sritis Apskaita 
Lithuanian finansinė atskaitomybė Termino šaltinis LR 
įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas Nr. IX-575 
Apibrėžtis finansinių duomenų apie įmonės finansinę būklę, 
veiklos rezultatus, pinigų srautus bei jų aiškinimo periodinis 
parengimas nustatyta forma Apibrėžties šaltinis LR įmonių 
finansinės atskaitomybės įstatymas Nr. IX-575, 3 str. 
Pastabos fin. atskaitomybę sudaro 5-ios finansinės 
ataskaitos: (-->konsoliduotas balansas) ; konsoliduota 
pelno (nuostolių) ataskaita; konsoliduota pinigų srautų 
ataskaita; konsoliduota nuosavo kapitalo pokyčių 
ataskaita; aiškinamasis raštas 
 
financial statements Sritis Apskaita 
Lithuanian finansinės ataskaitos finansinė atskaitomybė 
 
financial statements Sritis Apskaita 
Lithuanian finansinės ataskaitos Termino šaltinis ECB 
metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
financial statements of the ECB Sritis 
Apskaita 
Lithuanian ECB finansinės ataskaitos Termino šaltinis 
ECB metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
financial statistics Sritis Statistika 
Lithuanian finansinė statistika Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 

financial stocks Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian finansų sektoriaus akcijos Termino šaltinis 
ECB MB 2009 03 
 
financial system Sritis Bankai ir finansai 
Institucijos ECB 
Lithuanian finansų sistema Termino šaltinis Protokolas dėl 
ECBS ir ECB statuto, 3 straipsnis 
 
financial system architecture Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian finansų sistemos architektūra 
 
financial transaction Sritis Apskaita Sritis 
Mokėjimo sistemos 
Lithuanian finansinis sandoris Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 finansinė operacija Termino šaltinis (-->Mokėjimų 
įstatymas)  
 
financial transactions Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian finansiniai sandoriai Termino šaltinis 2008 m. 
gruodžio 19 d. Europos centrinio banko gairės, iš dalies 
keičiančios Gaires ECB/2007/9 dėl pinigų, finansinių 
institucijų ir rinkų statistikos (naują redakciją) 
(ECB/2008/31) 
 
financial transfer 
Lithuanian finansų pervedimas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
financial turmoil Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian finansinė sumaištis Termino šaltinis ECB MB 
2008/6 finansiniai neramumai Termino šaltinis ECB MB 
2007/9, p. 43; 2008/6; 2008/12 
 
financial uncertainty Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian finansinis netikrumas Termino šaltinis ECB 
metų ataskaita 2005, p. 27 
 
financial undertaking Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian finansų įmonė Termino šaltinis LR bankų 
įstatymas Nr.IX-2085, 15 str.; Finansų įstaigų įstatymas 
Nr.IX-1068, 2 str. 7 p.  Apibrėžtis Lietuvos Respublikos 
įmonė arba užsienio valstybės įmonės padalinys, kuris 
veikia Lietuvos Respublikoje įstatymų, reglamentuojančių 
finansinių paslaugų teikimą ir finansų įstaigų veiklą, 
nustatyta tvarka ir verčiasi vienos arba daugiau šio 
Įstatymo (-->3 straipsnio 1 dalies 2, 3, 5-17 punktuose ) 
nurodytų finansinių paslaugų teikimu. Apibrėžties šaltinis 
Finansų įstaigų įstatymas Nr.IX-1068, 2 str. 7 p. 
 
financial vehicle corporation 
FVC Sritis Statistika 
Lithuanian finansinių priemonių korporacija FPK Termino 
šaltinis 2008 m. gruodžio 19 d. Europos centrinio banko 
reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų 
sektoriaus balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
financial vehicle corporations 
engaged in securitisation 
transactions Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian finansinių priemonių korporacijos, 
sudarančios pakeitimo vertybiniais popieriais 
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sandorius Termino šaltinis 2008 m. gruodžio 19 d. Europos 
centrinio banko gairės, iš dalies keičiančios Gaires 
ECB/2007/9 dėl pinigų, finansinių institucijų ir rinkų 
statistikos (naują redakciją) (ECB/2008/31) 
 
financial volatility Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian finansų svyravimas Termino šaltinis ECB MB 
2007/12 
 
financial vulnerabilities Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian finansinis pažeidžiamumas Termino šaltinis 
ECB metų ataskaita 2005, p. 24 
 
financial year 
fiscal year Sritis Apskaita 
Lithuanian finansiniai metai Termino šaltinis Eurovoc 4.1; 
LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas Nr. IX-575 
Apibrėžtis laikotarpis, kurio metinė finansinė atskaitomybė 
rengiama Apibrėžties šaltinis LR įmonių finansinės 
atskaitomybės įstatymas Nr. IX-575, 3 str. fiskaliniai 
metai 
 
financially distressed debtors Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian kritinėje finansinėje padėtyje esantys 
skolininkai Termino šaltinis 2009 m. kovo 31 d. Europos 
centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 290/2009 
 
financially sound entity Sritis Pinigų politika 
Lithuanian finansiškai patikimas subjektas Termino 
šaltinis 2009 m. sausio 20 d. EUROPOS CENTRINIO 
BANKO GAIRĖS, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2000/7 
dėl Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir procedūrų 
(ECB/2009/1) 
 
financially sound guarantor Sritis Pinigų 
politika 
Lithuanian finansiškai patikimas garantas Termino šaltinis 
2008 m. spalio 23 d. EUROPOS CENTRINIO BANKO 
REGLAMENTAS (EB) Nr. 1053/2008ėl taisyklių, susijusių 
su įkaito tinkamumu, laikinų pakeitimų (ECB/2008/11) 
 
 
financing activities 
See: activity  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian finansinė veikla Termino šaltinis Eurovoc 4.1; 
ECB MB 2008/9 
 
financing additionality Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian finansavimo papildomumas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
financing arrangements Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian finansavimo būdai Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
financing conditions Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian finansavimo sąlygos Termino šaltinis ECB MB 
2006/3 
 
financing costs 
financing expenditure Sritis Bankai ir finansai 
Sritis Apskaita 

Lithuanian finansavimo sąnaudos Termino šaltinis LRTB; 
ECB MB 2006/3, p. 42 Pastabos aprobuota VLKK 
 
financing expenditure 
See: costs  Sritis Bankai ir finansai Sritis Apskaita 
Lithuanian finansavimo sąnaudos Termino šaltinis LRTB; 
ECB MB 2006/3, p. 42 Pastabos aprobuota VLKK 
 
financing flows 
financial flows Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian finansavimo srautai Termino šaltinis ECB MB 
2006/3, p. 43 
 
financing gap 
See: gap  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian finansavimo deficitas Termino šaltinis ECB MB 
2010 03 finansavimo spraga 
 
financing gap of non-financial 
corporations Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian nefinansinių korporacijų finansavimo 
deficitas Apibrėžtis Finansavimo deficitas gali būti 
apibrėžiamas kaip skirtumas tarp bendrovės santaupų 
(atsirandančių dėl nepaskirstyto pelno ir nusidėvėjimo 
sąnaudų) ir nefinansinių korporacijų nefinansinių 
investicijų. Finansavimo spraga taip pat gali būti 
apibūdinama remiantis finansinėmis sąskaitomis, kaip 
skirtumas tarp finansinio turto grynojo įsigijimo ir 
nefinansinių korporacijų grynųjų prisiimtų įsipareigojimų. 
Dėl skirtingų statistinių duomenų šaltinių tarp dviejų dydžių 
gali būti statistinė paklaida. 
 
financing inventories Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian finansavimo atsargos Termino šaltinis ECB MB, 
2005/6 
 
financing level Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian finansavimo poveikio lygis Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
financing of aid Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pagalbos finansavimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
financing of the Community budget 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian Bendrijos biudžeto finansavimas Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
financing policy Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian finansavimo politika Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
financing through debt securities 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian finansavimas naudojant skolos vertybinius 
popierius Termino šaltinis ECB MB 2008/3 
 
finanfial assets and liabilities Sritis 
Apskaita 
Lithuanian finansinis turtas ir įsipareigojimai 
 
fine Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian bauda Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
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fine tuning-operation Sritis Pinigų politika 
Institucijos ECB 
Lithuanian koreguojamoji operacija Termino šaltinis (--
>Bendr. dok.)  Apibrėžtis nereguliari atvirosios rinkos 
operacija, kurią (-->Eurosistema)  įgyvendina daugiausiai 
tam, kad valdytų netikėtus likvidumo svyravimus rinkoje 
Apibrėžties šaltinis (-->Bendr. dok.)  
 
fine-tuning reverse operation Sritis 
Pinigų politika 
Lithuanian koreguojamoji grįžtamoji operacija Termino 
šaltinis ECB MB koreguojamoji atvirkštinė operacija 
Termino šaltinis 2009 m. liepos 17 d. EUROPOS 
CENTRINIO BANKO GAIRĖS, iš dalies keičiančios Gaires 
ECB/2006/16 dėl Europos centrinių bankų sistemos 
apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo 
(ECB/2009/18) (2009/595/EB); 2006 m. lapkričio 10 d. 
Europos centrinio banko gairės dėl Europos centrinių 
bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės 
teisinio pagrindo (ECB/2006/16) (2006/887/EB) Apibrėžtis 
Atvirkštiniai sandoriai, vykdomi koregavimo tikslais kaip ad 
hoc sandoriai. Apibrėžties šaltinis 2009 m. liepos 17 d. 
EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS, iš dalies 
keičiančios Gaires ECB/2006/16 dėl Europos centrinių 
bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės 
teisinio pagrindo (ECB/2009/18) (2009/595/EB) 
 
finished goods Sritis Bendra 
Lithuanian pagamintos prekės Termino šaltinis ECB MA 
2009 
 
finished product 
See: product  Sritis Bendra 
Lithuanian gatavas produktas Termino šaltinis LRTB 
Apibrėžtis Produktas, visiškai paruoštas vartoti pagal jo 
paskirtį. Apibrėžties šaltinis LRTB 
 
Finlands Bank 
See: Pankki  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian Suomijos bankas 
 
firm 
Lithuanian firma Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
firm commitment Sritis Apskaita 
Lithuanian tvirtas įsipareigojimas 
 
firm governed by commercial law 
Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian komercinė bendrovė Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 Apibrėžtis Komercinės teisės reglamentuojama firma. 
Apibrėžties šaltinis Eurovoc 4.1 
 
firms’ cash flows Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian įmonių pinigų srautai Termino šaltinis ECB MA 
2009 
 
firm-specific outlook Sritis Bendra 
Lithuanian konkrečių įmonių perspektyvos Termino 
šaltinis ECB MB 2008/6 
 
first call guarantor Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pirminio reikalavimo garantas Termino šaltinis 
IATE 
 

fiscal adjustment Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian fiskalinis koregavimas Termino šaltinis ECB Mb 
2010 03 
 
fiscal agent Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian fiskalinis agentas Termino šaltinis ECB MB 
2009 03 
 
fiscal automatic stabilisers Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian fiskalinės savaiminės stabilizavimo 
priemonės 
 
fiscal balances Sritis Statistika 
Lithuanian fiskalinis balansas Termino šaltinis ECB MB 
2006/3, p. 66 
 
fiscal burden Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian fiskalinė našta Termino šaltinis ECB MB 2006/3, 
p. 70 
 
fiscal consolidation Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian fiskalinė konsolidacija Termino šaltinis ECB 
MB 2006/3, p. 68 
 
fiscal consolidation package Sritis Pinigų 
politika Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian fiskalinės konsolidacijos priemonės Termino 
šaltinis ECB MB 2007/6, p. 12 
 
fiscal costs Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian fiskalinės sąnaudos Termino šaltinis ECB MB 
2008/12 
 
fiscal cushions Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian fiskalinės atsargos Termino šaltinis ECB MB 
2006/3, p. 71 
 
fiscal data Sritis Statistika 
Lithuanian fiskaliniai duomenys Termino šaltinis ECB MB 
2006/3, p .69 
 
fiscal deficit Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian iždo deficitas Termino šaltinis ECB 
 
fiscal developments Sritis Statistika 
Lithuanian fiskalinė raida Termino šaltinis ECB MB 2006 
03, 2007 06; Konvergencija 2008  
 
fiscal discipline Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian fiskalinė drausmė Termino šaltinis LRTB; ECB 
metų ataskaita 2005, p. 13 Pastabos aprobuota VLKK 
 
fiscal exit Sritis Pinigų politika 
Lithuanian fiskalinių paskatų atsisakymas Termino šaltinis 
ECB MB 2010 03 
 
fiscal expansion Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian fiskalinė plėtra Termino šaltinis ECB MB 2009 
03 
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fiscal factors Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian fiskaliniai veiksniai Termino šaltinis 
Konvergencija 2008 
 
fiscal framework Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian fiskalinė sistema Termino šaltinis ECB metų 
ataskaita 2005, p. 13 fiskalinė politika Termino šaltinis 
ECB MB 2008/12 
 
fiscal imbalances Sritis Statistika 
Lithuanian fiskalinis nesubalansuotumas Termino šaltinis 
ECB MB 2006/3, p. 66 
 
fiscal implications of the financial 
market turmoil Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian fiskalinis finansų rinkos neramumų poveikis 
Termino šaltinis ECB MB 2008/3 
 
fiscal incentives Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian fiskalinės skatinimo priemonės Termino 
šaltinis ECB MB 2010 03 
 
fiscal institutions Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian fiskalinės institucijos Termino šaltinis ECB MB 
2006/3, p. 71 
 
fiscal monopoly Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian mokesčių monopolija Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
fiscal outlook Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian fiskalinės perspektyvos Termino šaltinis ECB 
MB 2009 06 
 
fiscal package Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian fiskalinis paketas Termino šaltinis ECB MB 
2008/12 
 
fiscal policies 
fiscal policy Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian fiskalinė politika Termino šaltinis ECB MB 
2008/3; 2008/12 
 
fiscal policy Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian fiskalinė politika Termino šaltinis IATE, VLKK 
 
fiscal policy 
See: policies  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian fiskalinė politika Termino šaltinis ECB MB 
2008/3; 2008/12 
 
fiscal policy action Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian fiskalinės politikos veiksmai Termino šaltinis 
ECB MB 2010 03 
 
fiscal policy assumptions Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian fiskalinės politikos prielaidos Termino šaltinis 
ECB MB 2010 03 
 

fiscal position Sritis Statistika 
Lithuanian fiskalinė pozicija Termino šaltinis ECB MB 
2006/3, p. 66 
 
fiscal risks Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian fiskalinė rizika Termino šaltinis ECB MB 2006/3, 
p. 71 
 
fiscal savings Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian fiskalinės santaupos Termino šaltinis ECB MB 
2006/3, p. 72 
 
fiscal stance Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian fiskalinė padėtis Termino šaltinis ECB MB 
2006/3, p. 66 
 
fiscal stimulus Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian fiskalinės paskatos Termino šaltinis ECB MB 
2010 03 
 
fiscal stimulus measures Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian fiskalinių paskatų priemonės Termino šaltinis 
ECB MB 2009 
 
fiscal stimulus package Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian fiskalinių paskatų paketas Termino šaltinis 
ECB MB 2008/9 
 
fiscal stimulus package Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian fiskalinių paskatų paketas Termino šaltinis 
ECB MB 2008/9; 2008/12 
 
fiscal strategies Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian fiskalinė strategija Termino šaltinis ECB MB 
2006/3, p. 71 
 
fiscal surplus Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian fiskalinis perviršis Termino šaltinis 
Konvergencija 2008 
 
fiscal surveillance framework Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian fiskalinio stebėjimo sistema Termino šaltinis 
ECB MB 2008 03; 2009 03 
 
fiscal sustainability Sritis Statistika 
Lithuanian fiskalinis tvarumas Termino šaltinis ECB MB 
2006/3, p. 68; 2007/12; 2008/12 
 
fiscal targets Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian fiskaliniai tikslai Termino šaltinis ECB MB 
2006/3, p. 71 
 
fiscal vulnerability Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian fiskalinis pažeidžiamumas Termino šaltinis 
ECB MB 2006/3, p. 71 
 
fiscal year 
See: year  Sritis Apskaita 
Lithuanian finansiniai metai Termino šaltinis Eurovoc 4.1; 
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LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas Nr. IX-575 
Apibrėžtis laikotarpis, kurio metinė finansinė atskaitomybė 
rengiama Apibrėžties šaltinis LR įmonių finansinės 
atskaitomybės įstatymas Nr. IX-575, 3 str. fiskaliniai 
metai 
 
FISH 
See: General for Fisheries and Maritime Affairs  Sritis 
Teisė ir institucijos 
Lithuanian Žuvininkystės ir jūrų reikalų generalinis 
direktoratas Termino šaltinis EK vertimo vadovas 
 
fishing area Sritis Bendra 
Lithuanian žūklės zona Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
FISIM 
financial intermediation services 
indirectly measured Sritis Statistika 
Lithuanian NAFTAP Termino šaltinis ECB netiesiogiai 
apskaičiuotos finansinio tarpininkavimo paslaugos 
 
fixed Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian fiksuotasis pastovusis nustatytasis ilgalaikis 
pagrindinis 
 
fixed asset investment Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian investicijos į ilgalaikį turtą Termino šaltinis 
ECB MB 2006/6, p. 12 
 
fixed assets 
long-term assets Sritis Apskaita 
Lithuanian ilgalaikis turtas Termino šaltinis (-->2-asis 
verslo apskaitos standartas)  Apibrėžtis turtas, kuris 
naudojamas įmonės ekonominei naudai gauti ilgiau nei 
vienerius metus ir kurio įsigijimo vertė ne mažesnė už 
įmonės nusistatytąją Apibrėžties šaltinis 2-asis verslo 
apskaitos standartas Pastabos (-->balanse)  informacija 
apie ilgalaikį turtą išdėstoma tokia tvarka: (--
>nematerialusis turtas) , (-->materialusis turta) s, (--
>finansinis turtas)  ilgalaikis nefinansinis turtas Termino 
šaltinis ECB MB 2006/3; LB MB 2006/2, p. 12 
 
fixed assets of a public sector entity 
property of a public sector entity Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian viešojo sektoriaus subjekto ilgalaikis turtas 
Termino šaltinis LRTB Apibrėžtis Turtas, kurį viešojo 
sektoriaus subjektas naudoja ekonominei naudai gauti 
arba viešosioms paslaugoms teikti ilgiau kaip 12 mėnesių, 
skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio 
laikotarpio dienos. Apibrėžties šaltinis LRTB, Lietuvos 
Respublikos finansų ministro įsakymas „Dėl viešojo 
sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 2-ojo 
standarto patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 136-5537) 
 
fixed assets revaluation reserves Sritis 
Bankų priežiūra 
Lithuanian ilgalaikio turto perkainojimo rezervai Termino 
šaltinis (-->Nr.172) , 13.2.3. 
 
fixed borrowing rate Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian fiksuotųjų palūkanų normos 
 

fixed capital Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pagrindinis kapitalas Termino šaltinis ECB 
 
fixed capital goods Sritis Statistika 
Lithuanian ilgalaikės gamybos priemonės Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
fixed coupon Sritis Pinigų politika Institucijos ECB 
Lithuanian fiksuotoji atkarpa Termino šaltinis (-->Bendr. 
dok) . 
 
fixed deposit Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pastovusis indėlis Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
fixed exchange rate Sritis Pinigų politika 
Lithuanian fiksuotasis valiutos kursas 
 
fixed exchange rate regime Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian fiksuotasis valiutų kursų režimas 
 
fixed financial assets Sritis Apskaita 
Lithuanian ilgalaikis finansinis turtas Termino šaltinis 
LRTB; 2006 m. lapkričio 10 d. Europos centrinio banko 
gairės dėl Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir 
finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB) 
 
fixed income instruments Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian fiksuotųjų pajamų priemonės 
 
fixed income market Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pastoviųjų pajamų vertybinių popierių rinka 
 
fixed investment Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian investicijos į pagrindinį kapitalą Termino 
šaltinis ECB MB, 2005/6; 2008/9 
 
fixed maturity debt Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian nustatyto termino skola 
 
fixed overheads Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian pastoviosios pridėtinės išlaidos Termino 
šaltinis LRTB Pastabos Aprobuotas 
 
fixed price contract Sritis Apskaita 
Lithuanian pastoviųjų kainų sutartis 
 
fixed production overheads Sritis 
Apskaita 
Lithuanian pastoviosios pridėtinės gamybos išlaidos 
 
fixed rate Sritis Pinigų politika 
Lithuanian fiksuotosios palūkanos Termino šaltinis ECB 
MB 2010 03 
 
fixed rate in MROs Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian PRO fiksuotoji palūkanų norma Termino 
šaltinis ECB MB 2009 03 
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fixed rate in the main refinancing 
operations Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pagrindinių refinansavimo operacijų 
fiksuotoji palūkanų norma Termino šaltinis ECB MA 2009 
 
fixed rate instrument Sritis Pinigų politika 
Institucijos ECB 
Lithuanian fiksuotųjų palūkanų priemonė Termino šaltinis 
(-->Bendr. dok.)  Apibrėžtis finansinė priemonė, kurios 
atkarpa yra fiksuota visam priemonės galiojimo laikui 
Apibrėžties šaltinis (-->Bendr. dok.)  
 
fixed rate position Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian fiksuotųjų palūkanų normų pozicija 
 
fixed rate tender Sritis Pinigų politika Institucijos 
ECB 
Lithuanian fiksuotųjų palūkanų konkursas Termino 
šaltinis (-->Bendr. dok.)  Apibrėžtis 1. Konkurso tvarka, 
pagal kurią centrinis bankas iš anksto nustato palūkanų 
normą, o dalyvaujančios kitos sandorių šalys siūlo pinigų 
sumą, dėl kurios jos nori susitarti už nustatytą palūkanų 
normą. (Bendr. dok.) 2. Konkurso tvarka, pagal kurią 
centrinis bankas iš anksto nustato palūkanų normą, o 
dalyvaujančios kitos sandorių šalys siūlo pinigų sumą, dėl 
kurios jos nori susitarti už fiksuotą palūkanų normą. (ECB 
MB, 2006/9, žodynėlis) Apibrėžties šaltinis (-->Bendr. dok.)  
fiksuotųjų palūkanų aukcionas Termino šaltinis ECB MB 
2009 06 
 
fixed rate tender procedure with full 
allotment Sritis Pinigų politika 
Lithuanian fiksuotųjų palūkanų aukciono, paskirstant 
visą sumą, tvarka Termino šaltinis ECB MB 2009 06 
fiksuotųjų palūkanų konkurso procedūra paskirstant 
visą sumą 
 
fixed weights Sritis Statistika 
Lithuanian pastovūs svoriai Termino šaltinis ECB MB 
2008/12 
 
fixed-income assets Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian fiksuotų pajamų turtas Termino šaltinis ECB 
MB 2005/6 
 
fixed-income securities Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian pastoviųjų pajamų vertybiniai popieriai 
 
fixed-interest loan Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian paskola už nustatytas palūkanas Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
fixed-rate interest Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian fiksuotoji palūkanų norma 
 
fixed-rate single currency loans Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian fiksuotų kursų vienos valiutos paskolos 
 
fixed-term cumulative preferential 
shares Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian nustatyto termino privilegijuotosios akcijos 
su kaupiamuoju dividendu Termino šaltinis (-->KVP)  

 
fixed-term deposit services Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian terminuotųjų indėlių paslaugos Termino 
šaltinis 2009 m. gegužės 28 d. Europos centrinio banko 
gairės, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2006/4 dėl 
Eurosistemos atsargų valdymo paslaugų teikimo eurais 
euro zonoje nesantiems centriniams bankams ir šalims bei 
tarptautinėms organizacijoms (ECB/2009/11) 
(2009/429/EB)  
 
fixed-term deposits Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian terminuotieji indėliai Termino šaltinis 2006 m. 
lapkričio 10 d. Europos centrinio banko gairės dėl Europos 
centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB) 
 
fixed-term employment contract Sritis 
Teisė ir institucijos 
Lithuanian terminuota darbo sutartis Termino šaltinis LR 
darbo kodeksas, 101 str. 
 
fixing of prices Sritis Bendra 
Lithuanian sutartinis kainų nustatymas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
FJ 
See: Republic of the Fiji Islands  Sritis Bendra 
Lithuanian Fidžio Salų Respublika Suva 
 
FJD 
See: Dollar  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Fidžio doleris 
 
FKP 
See: Islands Pound  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Falklando salų svaras 
 
flash estimate Sritis Bendra 
Lithuanian išankstinis įvertis Termino šaltinis ECB 
 
flat bar Sritis Bendra 
Lithuanian juostinis metalas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
flat tax system Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian vienodo tarifo mokesčių sistema Termino 
šaltinis ECB MB 2007/9 
 
flat taxes Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian vienodo tarifo mokesčiai Termino šaltinis ECB 
MB 2007/9 
 
flat yield curve Sritis Statistika 
Lithuanian plokščia pajamingumo kreivė Termino šaltinis 
ECB MB 2007/6, p. 19 
 
flat-rate tax Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian vienodo tarifo mokestis Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
flattening of the yield curve Sritis 
Statistika 
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Lithuanian pajamingumo kreivės horizontalus 
išsilyginimas Termino šaltinis ECB MB 2007/12 
 
flexibility of the economy Sritis Bendra 
Lithuanian ekonomikos lankstumas Termino šaltinis ECB 
metų ataskaita 2005, p. 13 
 
flexible components of the salary 
Sritis Statistika 
Lithuanian darbo užmokesčio lanksčios sudedamosios 
dalys Termino šaltinis ECB MB 2010 03 
 
flexible credit line Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian lanksčioji kredito linija 
 
flexible exchange rate Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian lankstus valiutos kursas Termino šaltinis 
Šiuolaikinių ekonomikos terminų enciklopedinis žodynas, 
1991. Apibrėžtis Valiutos kursas, kai valstybės organai 
nustato tik aukštutinę valiutos keitimo kurso ribą. 
Apibrėžties šaltinis Šiuolaikinių ekonomikos terminų 
enciklopedinis žodynas, 1991. 
 
flexible exchange rate regime Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian lankstusis valiutų kurso režimas 
 
flexible market Sritis Bendra 
Lithuanian lanksti rinka Termino šaltinis ECB metų 
ataskaita 2005, p. 13 
 
flexible payment Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian lankstus mokėjimas Termino šaltinis 2007 m. 
vasario 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 215/2007, 
įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas 
ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS) nuostatas dėl šalutinių 
tikslinių kintamųjų, susijusių su pernelyg dideliu 
įsiskolinimu ir finansine atskirtimi, sąrašo 
 
flexible retirement age Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian lankstus išėjimo į pensiją amžius Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
flexible working arrangements Sritis 
Bendra 
Lithuanian lankstaus darbo sutartys Termino šaltinis ECB 
MB 2010 03 
 
flexible working hours Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian lankstusis darbo laikas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
flexicurity Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian darbo rinkos lankstumo ir užimtumo 
garantijų pusiausvyra lankstumo ir užimtumo 
garantijos Pastabos Terminas kontekstinis. Jei kalbama 
apie pačias garantijas, vartojamas trumpesnis variantas, 
jei apie garantijų pusiausvyrą – ilgesnis. 
 
flight of capital Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kapitalo nutekėjimas iš šalies Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 

 
flight-to-quality strategy Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian į kokybę orientuota strategija Termino šaltinis 
ECB MB 2008/12 
 
flight-to-safety flows into 
government bonds Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian srautai į vyriausybės obligacijas ieškant 
saugaus prieglobsčio Termino šaltinis ECB MB 2008/6 
 
flight-to-safety inflows Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian įplaukos, susijusios su „saugaus 
prieglobsčio“ paieška Termino šaltinis ECB MB 2007/9, p. 
21 
 
float of giro transfers Sritis Apskaita 
Lithuanian žiro pervedimų srautai Termino šaltinis 2006 m. 
lapkričio 10 d. Europos centrinio banko gairės dėl Europos 
centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB) 
 
floating interest rate swap Sritis Rinkos 
operacijos 
Lithuanian kintamos palūkanų normos apsikeitimo 
sandoris 
 
floating interest rates 
See: rates  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kintamos palūkanų normos Termino šaltinis 
2009 m. kovo 31 d. Europos centrinio banko reglamentas 
(EB) Nr. 290/2009 
 
floating interest rates 
variable borrowing rates Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian kintamos palūkanų normos Termino šaltinis 
2009 m. kovo 31 d. Europos centrinio banko reglamentas 
(EB) Nr. 290/2009 
 
floating of currencies Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian valiutų slankumas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
floating rate instrument Sritis Pinigų politika 
Institucijos ECB 
Lithuanian kintamųjų palūkanų priemonė Termino šaltinis 
(-->Bendr. dok.)  Apibrėžtis (-->finansinė priemonė) , kurios 
atkarpa periodiškai nustatotma pagal orientacinį indeksą, 
siekiant parodyti trumpalaikių arba vidutinės trukmės 
rinkos palūkanų normų pasikeitimus. Kintamųjų palūkanų 
priemonės turi arba iš anksto nustatytas, arba vėliau 
nustatomas atkarpas Apibrėžties šaltinis (-->Bendr. dok.)  
 
floating rates 
floating interest rates 
variable borrowing rates Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian kintamos palūkanų normos Termino šaltinis 
2009 m. kovo 31 d. Europos centrinio banko reglamentas 
(EB) Nr. 290/2009 
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floating-rate loan Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian paskola už kintamąsias palūkanas Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
floating-rate note 
FRN Sritis Pinigų politika Institucijos ECB 
Lithuanian kintamosios normos obligacija Termino šaltinis 
(-->Bendr. dok) . Apibrėžtis Obligacijos, kurių atkarpos 
periodiškai nustatomos iš naujo - atsižvelgiant į pinigų 
rinkos bazines normas (kaip antai LIBOR).  KNO 
kintamos palūkanų normos skolos vertybinis 
popierius Termino šaltinis (-->Nr.172) , 56.8. 
 
flotation corporation Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian bendrovė, tvarkanti vertybinių popierių viešą 
išleidimą Termino šaltinis LB Statistikos dep. žodynėlis 
 
flotation costs Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian vertybinių popierių emisijos sąnaudos 
 
flow of capital Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kapitalo srautas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
flows statistics Sritis Statistika 
Lithuanian srautų statistika 
 
fluctuation Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian svyravimas 
 
fluctuation band Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian svyravimo ribos Termino šaltinis ECB MB 2006 
03;  Konvergencija 2008 
 
fluctuation margins Sritis Pinigų politika 
Lithuanian svyravimo ribos Termino šaltinis Sutarties 121 
str. 1 dalis Apibrėžtis ribos, kuriose valiutos vertė gali 
nukrypti į kurią nors pusę nuo (-->centrinio kurso)  
Apibrėžties šaltinis Eurovoc 4.1 
 
fluctuation of exchange rates Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian valiutų kurso svyravimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
fluctuations in the inventory cycle 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian atsargų ciklo svyravimai Termino šaltinis ECB 
MB 2010 03 
 
FM 
See: States of Micronesia  Sritis Bendra 
Lithuanian Mikronezijos Federacinės Valstijos Palikiras 
 
FOB delivery Sritis Bendra 
Lithuanian FOB pristatymas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
Folkland Islands Sritis Bendra 
Lithuanian Folklando Salos Termino šaltinis 2007 m. 
gruodžio 20 d. VLKK nutarimas Nr. N-4 (113) „Valdų ir 
kraštų pavadinimai“ 
 
follow-up activity 

monitoring progress Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pažangos stebėjimas Termino šaltinis LRTB 
Apibrėžtis Vidaus audito tarnybos atliekama priežiūra, kaip 
įgyvendinamas viešojo juridinio asmens vadovo 
sprendimas dėl vidaus audito ataskaitoje pateiktų 
rekomendacijų, siekiant palaikyti pažangą. Apibrėžties 
šaltinis LRTB 
 
FOMC 
See: Open Market Committee  Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Federalinis atvirosios rinkos komitetas 
FARK 
 
Food and Agriculture Organisation 
of the United Nations 
FAOSTAT Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio 
organizacija FAOSTAT 
 
Food and Veterinary Office Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian Maisto ir veterinarijos tarnyba Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
food commodities Sritis Bendra 
Lithuanian maisto žaliavos Termino šaltinis Lietuvos 
higienos norma HN 26:1998 „Maisto žaliavos ir 
produktai.Didžiausias leidžiamas mikrobinio užterštumo 
lygis"; ECB MB 2008/6 
 
food commodity prices Sritis Statistika 
Lithuanian maisto žaliavų kainos Termino šaltinis ECB MB 
2008/12 
 
food economy Sritis Bendra 
Lithuanian maisto ūkis Termino šaltinis Lietuvos 
Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymas (2002 
m. birželio 25 d., Nr. IX-987, Vilnius)  
 
food industry Sritis Bendra 
Lithuanian maisto pramonė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
food price arbitrage Sritis Bendra 
Lithuanian maisto kainų arbitražas Termino šaltinis ECB 
MB 2008/9 
 
food price inflation Sritis Bendra 
Lithuanian maisto kainų didėjimas Termino šaltinis ECB 
MB 2010 03 
 
food products Sritis Statistika 
Lithuanian maisto produktų, gėrimų ir tabako gamyba 
Termino šaltinis LR mokėjimų balansas 2005, p. 89 
 
food safety Sritis Bendra 
Lithuanian maisto sauga Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
food substitute Sritis Bendra 
Lithuanian maisto pakaitas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
food supply chain Sritis Bendra 
Lithuanian maisto tiekimo grandinė Termino šaltinis ECB 
MB 2008/6 
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foodstuffs legislation Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian maisto produktus reglamentuojantys 
įstatymai Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
FOP 
See: of payment  Sritis Pinigų politika Institucijos ECB 
Lithuanian nemokestinis pervedimas Termino šaltinis (--
>Bendr. dok) . FOP 
 
for the purpose of this directive Sritis 
Teisė ir institucijos 
Lithuanian šioje direktyvoje / taikant šią direktyvą 
Termino šaltinis Vertimų centro vadovas 
 
force majeure Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian nenugalima jėga Termino šaltinis Civilinis 
kodeksas 2007-09-01 
 
forceful consolidation of public 
finances Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian priverstinė valstybės finansų konsolidacija 
Termino šaltinis ECB MB 2009 06 
 
foreign assets Sritis Pinigų politika 
Lithuanian užsienio turtas 
 
foreign bank Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian užsienio bankas Termino šaltinis LR bankų 
įstatymas Nr.IX-2085, 2 str. Apibrėžtis Užsienio valstybėje 
įsteigta (-->kredito įstaiga) , kuri turi užsienio valstybės (--
>priežiūros institucijos ) išduotą leidimą ar licenciją verstis 
ir verčiasi indėlių ar kitų grąžintinų lėšų priėmimu iš 
neprofesionalių rinkos dalyvių ir jų skolinimu arba (--
>elektroninių pinigų ) išleidimu ir tvarkymu. Apibrėžties 
šaltinis LR bankų įstatymas Nr.IX-2085, 2 str. 
 
foreign bank branch Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian užsienio banko filialas 
 
foreign capital investment Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian užsienio kapitalo investicijos Termino šaltinis 
1999 m. liepos 7 d. Lietuvos Respublikos investicijų 
įstatymas Nr. VIII-1312 (redakcija aktuali nuo 2004-11-02) 
 
foreign creditors Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian užsienio kreditoriai Termino šaltinis (-->VSĮ)  
Apibrėžtis užsienio valstybės, tarptautinės organizacijos, 
užsienio bankai ir kiti asmenys, turintys ekonominių 
interesų Lietuvoje, tačiau nuolat veikiantys ar gyvenantys 
užsienio valstybėse arba veikiantys ar gyvenantys 
Lietuvoje trumpiau kaip vienus metus, įsigiję Vyriausybės 
vertybinių popierių, suteikę paskolas valstybei pagal 
paskolų sutartis arba kitus įsipareigojamuosius skolos 
dokumentus Apibrėžties šaltinis (-->VSĮ) , 2 str. 
 
foreign currency Sritis Apskaita 
Lithuanian užsienio valiuta 
 
foreign currency assets 
See: exchange asset  Sritis Apskaita 
Lithuanian turtas užsienio valiuta Termino šaltinis 2006 m. 
lapkričio 10 d. Europos centrinio banko gairės dėl Europos 
centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės 

atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB) 
 
foreign currency credit or guarantee 
cover accounts Sritis Apskaita 
Lithuanian užsienio valiutos kreditinės arba garantinio 
draudimo sąskaitos Termino šaltinis 2006 m. lapkričio 10 
d. Europos centrinio banko gairės dėl Europos centrinių 
bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės 
teisinio pagrindo (ECB/2006/16) (2006/887/EB) 
 
foreign currency deposits Sritis Apskaita 
Lithuanian indėliai užsienio valiutomis 
 
foreign currency holding 
foreign position Sritis Apskaita 
Lithuanian užsienio valiutos pozicija Termino šaltinis 2002 
m. lapkričio 21 d. Europos centrinio banko gairė dėl 
Europos centriniostatistinės atskaitomybės reikalavimų 
ketvirtinių finansinių sąskaitų (ECB/2002/7) (2002/967/EB) 
Apibrėžtis Atitinkamos valiutos grynoji pozicija. 
Apskaičiuojantžsienio valiutos grynąją poziciją, 
specialiosios skolinimo teisės (SST) traktuojamos atskira 
valiuta. Apibrėžties šaltinis 2002 m. lapkričio 21 d. Europos 
centrinio banko gairė dėl Europos centriniostatistinės 
atskaitomybės reikalavimų ketvirtinių finansinių sąskaitų 
(ECB/2002/7) (2002/967/EB), II priedas Žodynas su 
paaiškinimais 
 
foreign currency interest rate 
futures Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian palūkanų normų ateities sandoriai užsienio 
valiuta Termino šaltinis ECB metinės finansinės ataskaitos 
2008 
 
foreign currency reserves Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian užsienio valiutos atsargos 
 
foreign currency revaluation 
reserves Sritis Apskaita 
Lithuanian užsienio valiutų perkainavimo atsargos 
 
foreign currency transaction Sritis 
Apskaita 
Lithuanian sandoris užsienio valiuta Termino šaltinis 
LRTB Pastabos aprobuota VLKK 
 
foreign demand Sritis Statistika 
Lithuanian užsienio paklausa Termino šaltinis ECB MB 
2006/3, p. 75 
 
foreign direct investment 
FDI Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian tiesioginės užsienio investicijos 
 
foreign direct investment flows Sritis 
Statistika 
Lithuanian tiesioginių užsienio investicijų srautas 
 
foreign entity Sritis Apskaita 
Lithuanian užsienio įmonė 
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foreign equities Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian užsienio nuosavybės vertybiniai popieriai 
Termino šaltinis ECB MB 2010 03 
 
foreign exchange asset 
foreign currency assets Sritis Apskaita 
Lithuanian turtas užsienio valiuta Termino šaltinis 2006 m. 
lapkričio 10 d. Europos centrinio banko gairės dėl Europos 
centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB) 
 
foreign exchange forward 
See: forward  Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian valiutų keitimo išankstinis sandoris Termino 
šaltinis 2002 m. lapkričio 21 d. Europos centrinio banko 
gairė dėl Europos centriniostatistinės atskaitomybės 
reikalavimų ketvirtinių finansinių sąskaitų (ECB/2002/7) 
(2002/967/EB) Apibrėžtis Susitarimas, pagal kurį tam tikrą 
dieną 
įsipareigojama nustatytą dieną ateityje (ne anksčiau kaip 
dvi darbo dienos po sandorio dienos) pagal susitarime 
nustatytą valiutos keitimo kursą su kita sandorio šalimi 
apsikeisti valiutomis (kurių viena, kaip įprasta – nacionalinė 
valiuta) pagal susitarime nustatytą valiutos keitimo kursą. 
Šis išankstinis valiutos keitimo kursas lygus pagrindiniam 
neatidėliotinam kursui, prie kurio pridedama / iš kurio 
atimama sutarta numatyta premija / nuolaida. Apibrėžties 
šaltinis 2002 m. lapkričio 21 d. Europos centrinio banko 
gairė dėl Europos centriniostatistinės atskaitomybės 
reikalavimų ketvirtinių finansinių sąskaitų (ECB/2002/7) 
(2002/967/EB), II priedas Žodynas su paaiškinimais 
išankstinis užsienio valiutos keitimo sandoris Termino 
šaltinis 2006 m. lapkričio 10 d. Europos centrinio banko 
gairės dėl Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir 
finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB) 
 
foreign exchange forward 
transactions Sritis Apskaita 
Lithuanian išankstiniai užsienio valiutų keitimo 
sandoriai Termino šaltinis ECB metinės finansinės 
ataskaitos 2008 
 
foreign exchange intervention Sritis 
Rinkos operacijos 
Lithuanian užsienio valiutos intervencija Termino šaltinis 
S. Šiaudinis 
 
foreign exchange intervention 
operation Sritis Pinigų politika Institucijos ECB 
Lithuanian užsienio valiutų intervencinė operacija 
Termino šaltinis (-->Bendr. dok) . 
 
foreign exchange interventions Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian užsienio valiutos intervencijos Termino šaltinis 
Konvergencija 2008 
 
foreign exchange market Sritis Rinkos 
operacijos Sritis Statistika 
Lithuanian užsienio valiutų rinka Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
foreign exchange market turnover 
Sritis Statistika 

Lithuanian valiutų rinkos apyvarta Termino šaltinis LB MB 
2006/2, p. 96 
 
foreign exchange market volatility 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian užsienio valiutos rinkos kintamumas Termino 
šaltinis ECB MB 2010 03 
 
foreign exchange operations Sritis 
Rinkos operacijos 
Lithuanian užsienio valiutos keitimo operacijos Termino 
šaltinis 2008 m. gruodžio 19 d. Europos centrinio banko 
reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų 
sektoriaus balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
foreign exchange rate 
See: exchange rate  Sritis Apskaita 
Lithuanian valiutos kursas Termino šaltinis LRTB Pastabos 
aprobuota VLKK 
 
foreign exchange rates Sritis Apskaita 
Lithuanian užsienio valiutų kursai Termino šaltinis ECB 
metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
foreign exchange risk Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian užsienio valiutos kurso rizika Termino šaltinis 
2005 m. gegužės 26 d. LB valdybos nutarimas Nr.88 Dėl 
specializuotų bankų veiklos ir rizikos valdymo reikalavimų; 
Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 
„Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų 
nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) Apibrėžtis Tikimybė, 
kad bankas, turintis grynąją atvirąją užsienio valiutos (taip 
pat ir tauriųjų metalų) poziciją, susidariusią dėl prekybinių 
užsienio valiutos operacijų ir (ar) dėl jo turto ir 
įsipareigojimų struktūros, patirs nuostolių dėl tam tikros 
užsienio valiutos kurso arba jo svyravimo. Apibrėžties 
šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 
138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų 
nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
 
foreign exchange spot transactions 
Sritis Apskaita 
Lithuanian neatidėliotini valiutos keitimo sandoriai 
Termino šaltinis 2006 m. lapkričio 10 d. Europos centrinio 
banko gairės dėl Europos centrinių bankų sistemos 
apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo 
(ECB/2006/16) (2006/887/EB) 
 
foreign exchange swap Sritis Rinkos 
operacijos Institucijos ECB 
Lithuanian valiutų apsikeitimo sandoris Termino šaltinis (-
->Bendr. dok.)  Apibrėžtis tuo pat metu atliekamas vienos 
valiutos nedelsiamas pirkimas (pardavimas) bei išankstinis 
kitos valiutos pardavimas (pirkimas) Apibrėžties šaltinis (--
>Bendr. dok.)  valiutų apsikeitimo sandoris Apibrėžtis 
vienalaikiai neatidėliotini ir išankstiniai valiutų apsikeitimo 
sandoriai Apibrėžties šaltinis ECB 2004 metų ataskaita, 
Žodynėlis valiutų apsikeitimo sandoris Termino šaltinis 
2002 m. lapkričio 21 d. Europos centrinio banko gairė dėl 
Europos centriniostatistinės atskaitomybės reikalavimų 
ketvirtinių finansinių sąskaitų (ECB/2002/7) (2002/967/EB) 
Apibrėžtis Susitarimas, pagal kurį institucija įsipareigoja 
nupirkti /valiutos sumą (pirma sandorio dalis) ir kartu 
įsipareigoja ateityje tą pačią sumą parduoti / nupirkti (antra 
sandorio dalis). Apibrėžties šaltinis 2002 m. lapkričio 21 d. 
Europos centrinio banko gairė dėl Europos 
centriniostatistinės atskaitomybės reikalavimų ketvirtinių 
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finansinių sąskaitų (ECB/2002/7) (2002/967/EB), II priedas 
Žodynas su paaiškinimais 
 
foreign exchange transaction Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian operacija užsienio valiuta 
 
foreign investment 
foreign investments  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian užsienio investicija Apibrėžtis Užsienio 
valstybių, tarptautinių organizacijų, užsienio fizinių ir 
juridinių asmenų investicijos Lietuvos Respublikoje. 
 Apibrėžties šaltinis 1999 m. liepos 7 d. Lietuvos 
Respublikos investicijų įstatymas Nr. VIII-1312 (redakcija 
aktuali nuo 2004-11-02) Termino šaltinis LRTB 
 
foreign investments 
See: investment  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian užsienio investicija Apibrėžtis Užsienio 
valstybių, tarptautinių organizacijų, užsienio fizinių ir 
juridinių asmenų investicijos Lietuvos Respublikoje. 
 Apibrėžties šaltinis 1999 m. liepos 7 d. Lietuvos 
Respublikos investicijų įstatymas Nr. VIII-1312 (redakcija 
aktuali nuo 2004-11-02) Termino šaltinis LRTB 
 
foreign liabilities Sritis Apskaita 
Lithuanian įsipareigojimai užsieniui 
 
foreign operation Sritis Apskaita 
Lithuanian užsienyje veikianti įmonė 
 
foreign position 
See: currency holding  Sritis Apskaita 
Lithuanian užsienio valiutos pozicija Termino šaltinis 2002 
m. lapkričio 21 d. Europos centrinio banko gairė dėl 
Europos centriniostatistinės atskaitomybės reikalavimų 
ketvirtinių finansinių sąskaitų (ECB/2002/7) (2002/967/EB) 
Apibrėžtis Atitinkamos valiutos grynoji pozicija. 
Apskaičiuojantžsienio valiutos grynąją poziciją, 
specialiosios skolinimo teisės (SST) traktuojamos atskira 
valiuta. Apibrėžties šaltinis 2002 m. lapkričio 21 d. Europos 
centrinio banko gairė dėl Europos centriniostatistinės 
atskaitomybės reikalavimų ketvirtinių finansinių sąskaitų 
(ECB/2002/7) (2002/967/EB), II priedas Žodynas su 
paaiškinimais 
 
foreign reserve assets Sritis Pinigų politika 
Institucijos ECB 
Lithuanian užsienio atsargos Termino šaltinis Protokolas 
dėl ECBS ir ECB statuto, 31 straipsnis Pastabos vertimas 
neoficialus Kontekstas Lietuvos bankas užsienio atsargas 
valdo, naudoja ir jomis disponuoja pagal principus ir 
tvarką, atitinkančius Europos Sąjungos teisės 
reikalavimus. Konteksto šaltinis LR Lietuvos banko 
įstatymas Nr. I-678, 33 str. 
 
foreign reserve statistics Sritis Statistika 
Lithuanian užsienio atsargų statistika Termino šaltinis LB 
MB 2006/2, p. 100 
 
foreign supervisory authority Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian užsienio priežiūros institucija Termino šaltinis 
2007 m. spalio 25 d. LR kolektyvinio investavimo subjektų 
įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. X-1303 Apibrėžtis 
Priežiūros institucija, kuri užsienio valstybėje atlieka 
panašias valdymo įmonių ir kolektyvinio investavimo 
subjektų licencijavimo ir veiklos priežiūros funkcijas kaip 

Vertybinių popierių komisija. Apibrėžties šaltinis 2007 m. 
spalio 25 d. LR kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 
pakeitimo įstatymas Nr. X-1303 
 
foreign-exchange contract Sritis Rinkos 
operacijos 
Lithuanian užsienio valiutos keitimo kurso sandoris 
 
foreign-exchange working balances 
Sritis Bankai ir finansai Institucijos ECB 
Lithuanian apyvartinės užsienio valiutos lėšos Termino 
šaltinis Protokolas dėl ECBS ir ECB statuto, 3 straipsnis 
Pastabos neoficialus ECB vertimas 
 
forestry statistics Sritis Statistika 
Lithuanian miškininkystės statistika Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
forex deal Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian valiutų keitimo susitarimas 
 
forex window Sritis Pinigų politika 
Lithuanian valiutos keitimo "langas" Termino šaltinis 
Pinigų studijos, 2005/6, 29 psl. 
 
forfeiture of security Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian negrąžinamas užstatas Termino šaltinis VDIC 
 
forgivable loans Sritis Apskaita 
Lithuanian negrąžinamos paskolos 
 
Forint 
HUF Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Vengrijos forintas 
 
formation of the reserve capital Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian atsargos kapitalo sudarymas Termino šaltinis 
1994 m. gruodžio 1 d. Lietuvos Respublikos Lietuvos 
banko įstatymas Nr. I-678, 56 str. 
 
forthcoming releases of annual 
accounts Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian būsimos metinės ataskaitos Termino šaltinis 
ECB MB 2010 03 
 
forward 
forward agreement Sritis Bankai ir finansai 
Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian išankstinis sandoris, būsimųjų pristatymų (ir 
atsiskaitymų) sandoris, būsimybės sandoris, 
užperkamoji sutartis Termino šaltinis Variantus siūlo J. 
Klimavičius. Gimtoji kalba. 2000. Nr. 2. P. 20-28. 
išankstinis sandoris Termino šaltinis LR Lietuvos banko 
įstatymas Nr. I-678, 30 str. Apibrėžtis Sandoris, pagal kurį 
sandorio šalys susitaria pirkti arba parduoti ateityje prekes, 
valiutą, kitą finansinį turtą už sandorio sudarymo dieną 
sutartą kainą. Apibrėžties šaltinis Lietuvos Respublikos 
finansų ministro įsakymas Dėl išvestinių finansinių 
priemonių apskaitos metodikos patvirtinimo 
 
forward agreement Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian išankstinis sandoris Termino šaltinis LR 
Lietuvos banko įstatymas Nr. I-678, 30 str. Apibrėžtis 
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Sandoris, pagal kurį sandorio šalys susitaria pirkti arba 
parduoti ateityje prekes, valiutą, kitą finansinį turtą už 
sandorio sudarymo dieną sutartą kainą. Apibrėžties šaltinis 
Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas Dėl 
išvestinių finansinių priemonių apskaitos metodikos 
patvirtinimo 
 
forward agreement 
See:   Sritis Bankai ir finansai Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian išankstinis sandoris, būsimųjų pristatymų (ir 
atsiskaitymų) sandoris, būsimybės sandoris, 
užperkamoji sutartis Termino šaltinis Variantus siūlo J. 
Klimavičius. Gimtoji kalba. 2000. Nr. 2. P. 20-28. 
išankstinis sandoris Termino šaltinis LR Lietuvos banko 
įstatymas Nr. I-678, 30 str. Apibrėžtis Sandoris, pagal kurį 
sandorio šalys susitaria pirkti arba parduoti ateityje prekes, 
valiutą, kitą finansinį turtą už sandorio sudarymo dieną 
sutartą kainą. Apibrėžties šaltinis Lietuvos Respublikos 
finansų ministro įsakymas Dėl išvestinių finansinių 
priemonių apskaitos metodikos patvirtinimo 
 
forward break-even inflation rate Sritis 
Pinigų politika Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian išankstinių sandorių numatomą infliaciją 
kompensuojanti norma Termino šaltinis ECB MB 2009 03 
 
forward claims Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian išankstiniai reikalavimai 
 
forward commitment Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian išankstinis įsipareigojimas 
 
forward commitment to buy Sritis Bankai 
ir finansai 
Lithuanian išankstinis įsipareigojimas pirkti Termino 
šaltinis (-->IKP) , I priedas, 4 p. 
 
forward delivery Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pristatymas pagal išankstinį sandorį Termino 
šaltinis ECB MB 2009 09 
 
forward delivery price Sritis Bendra 
Lithuanian pristatymo pagal išankstinį sandorį kaina 
 
forward deposit contracts Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian išankstiniai susitarimai dėl indėlio Termino 
šaltinis (-->Nr.172) , 37.1.6. Apibrėžtis Tai sandoriai dėl 
indėlio kitoje kredito įstaigoje, kai nustatyta ateities data, 
periodas, palūkanų norma. Apibrėžties šaltinis Nr.172, 
37.1.6. 
 
forward EONIA rates Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian išankstinių sandorių EONIA palūkanų 
normos Termino šaltinis ECB MB 2008/12 
 
forward foreign exchange contract 
Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian išankstinis sandoris užsienio valiuta 
 
forward inflation-linked bond yield 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian išankstinių sandorių su infliacija susietų 
obligacijų pajamingumas Termino šaltinis ECB MB 
2008/12 
 

forward interest rate Sritis Pinigų politika 
Lithuanian būsima palūkanų norma Termino šaltinis S. 
Šiaudinis 
 
forward legs Sritis Apskaita 
Lithuanian išankstinės dalys Termino šaltinis ECB metinės 
finansinės ataskaitos 2008 
 
forward legs of foreign exchange 
swaps Sritis Apskaita 
Lithuanian valiutų apsikeitimo sandorių išankstinės 
dalys Termino šaltinis ECB metinės finansinės ataskaitos 
2008 
 
forward money market interest rates 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian išankstinės pinigų rinkos palūkanų normos 
Termino šaltinis Konvergencija 2008 
 
forward money market interest rates 
vis-à-vis the euro area Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian išankstinės pinigų rinkos palūkanų normos, 
palyginti su euro zona Termino šaltinis Konvergencija 
2008 
 
forward par yields Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian išankstinių sandorių nominalusis 
pajamingumas Termino šaltinis ECB MB 2008/12 
 
forward premium puzzle Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian išankstinių sandorių premijos mįslė Termino 
šaltinis ECB MB 2010 03  
 
forward rate agreement 
FRA Sritis Bankų priežiūra Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian išankstiniai palūkanų normų sandoriai 
Termino šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 
nutarimo Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo 
bendrųjų nuostatų“ 7 priedas (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
išankstinis palūkanų normos sandoris Termino šaltinis (-
->IKP) , I priedas, 4 p. išankstinis palūkanų normų 
sandoris Termino šaltinis 2006 m. lapkričio 10 d. Europos 
centrinio banko gairės dėl Europos centrinių bankų 
sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio 
pagrindo (ECB/2006/16) (2006/887/EB) Apibrėžtis 
Susitarimas, pagal kurį dvi šalys susitaria tam tikrąą 
ateityje mokėti palūkanas už nustatyto termino menamąjį 
indėlį. Atsiskaitymo ą viena susitarimo šalis turi sumokėti 
kitai šaliai kompensaciją, kurios dydis priklauso nuo 
atsiskaitymo dieną susidariusio skirtumo tarp sutartyje 
numatytų palūkanų ir rinkos palūkanų. Apibrėžties šaltinis 
2002 m. lapkričio 21 d. Europos centrinio banko gairė dėl 
Europos centriniostatistinės atskaitomybės reikalavimų 
ketvirtinių finansinių sąskaitų (ECB/2002/7) (2002/967/EB), 
II priedas Žodynas su paaiškinimais 
 
forward rates Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian išankstinių sandorių palūkanų normos 
Termino šaltinis ECB MB 2008/12 
 
forward studies Sritis Bendra 
Lithuanian perspektyviniai tyrimai Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
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forward transaction claims Sritis Apskaita 
Lithuanian pretenzijos pagal išankstinius sandorius 
Termino šaltinis ECB metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
forward transactions in securities 
Sritis Apskaita 
Lithuanian vertybinių popierių išankstiniai sandoriai 
Termino šaltinis 2002 m. lapkričio 21 d. Europos centrinio 
banko gairė dėl Europos centriniostatistinės atskaitomybės 
reikalavimų ketvirtinių finansinių sąskaitų (ECB/2002/7) 
(2002/967/EB) Apibrėžtis Biržoje oficialiai neregistruoti 
sandoriai,kuriuos sandorio dieną susitariama pirkti ar 
parduoti sutartą palūkanų normos ę(paprastai obligaciją ar 
skolinį įsipareigojimą) ateityje už nustatytą kainą. 
Apibrėžties šaltinis 2002 m. lapkričio 21 d. Europos centrinio 
banko gairė dėl Europos centriniostatistinės atskaitomybės 
reikalavimų ketvirtinių finansinių sąskaitų (ECB/2002/7) 
(2002/967/EB), II priedas Žodynas su paaiškinimais 
 
forward yield curve Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian būsimo pajamingumo kreivė Termino šaltinis 
ECB MB 2008/6 
 
fossil fuel Sritis Statistika 
Lithuanian iškastinis kuras Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
founder company Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian bendrovė steigėja Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
founders’ shares Sritis Apskaita 
Lithuanian steigėjų akcijos 
 
four-quarter moving average Sritis 
Statistika 
Lithuanian ketvirtinis slenkamasis vidurkis Termino 
šaltinis ECB MB 2009 03 
 
four-quarter moving sums Sritis Statistika 
Lithuanian keturių ketvirčių slenkančios sumos Termino 
šaltinis ECB MB 2007/12 
 
fourth resource Sritis Bendra 
Lithuanian ketvirtoji išteklių grupė Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
FRA 
See: rate agreement  Sritis Bankų priežiūra Sritis Rinkos 
operacijos 
Lithuanian išankstiniai palūkanų normų sandoriai 
Termino šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 
nutarimo Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo 
bendrųjų nuostatų“ 7 priedas (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
išankstinis palūkanų normos sandoris Termino šaltinis (-
->IKP) , I priedas, 4 p. išankstinis palūkanų normų 
sandoris Termino šaltinis 2006 m. lapkričio 10 d. Europos 
centrinio banko gairės dėl Europos centrinių bankų 
sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio 
pagrindo (ECB/2006/16) (2006/887/EB) Apibrėžtis 
Susitarimas, pagal kurį dvi šalys susitaria tam tikrąą 
ateityje mokėti palūkanas už nustatyto termino menamąjį 
indėlį. Atsiskaitymo ą viena susitarimo šalis turi sumokėti 
kitai šaliai kompensaciją, kurios dydis priklauso nuo 
atsiskaitymo dieną susidariusio skirtumo tarp sutartyje 
numatytų palūkanų ir rinkos palūkanų. Apibrėžties šaltinis 
2002 m. lapkričio 21 d. Europos centrinio banko gairė dėl 
Europos centriniostatistinės atskaitomybės reikalavimų 
ketvirtinių finansinių sąskaitų (ECB/2002/7) (2002/967/EB), 
II priedas Žodynas su paaiškinimais 

 
fractional reserve banking Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian dalinio rezervavimo bankininkystė 
 
fragmentation of intraday liquidity 
Sritis Mokėjimo sistemos Institucijos ECB 
Lithuanian dienos likvidumo išbarstymas Termino šaltinis 
ECB TARGET2 raidos ataskaita, 2005 m. vasario mėn. 
 
framework agreement Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian pamatinis susitarimas Termino šaltinis (-->KVP)  
 
framework decision Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian pamatinis sprendimas Termino šaltinis Europos 
Sąjungos sutarties 34 straipsnio 2 dalies b punktas 
 
framework directive Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian pagrindų direktyva Termino šaltinis 2002 m. 
kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų 
bendrosios reguliavimo sistemos (Pagrindų direktyva) 
 
framework for banknote recycling 
Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian pakartotinio banknotų išleidimo į apyvartą 
sistema Termino šaltinis 2008 m. rugsėjo 11 d. EUROPOS 
CENTRINIO BANKO GAIRĖS dėl duomenų apie eurą 
rinkimo ir Grynųjų pinigų informacinės sistemos 2 veikimo 
(ECB/2008/8) (2008/950/EB) 
 
 
framework law Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian pagrindų įstatymas Termino šaltinis VLKK 
2004-01-19 rekomendacija 
 
framework programme Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian pagrindų programa 
 
framework regulation Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian pagrindų reglamentas Termino šaltinis 2004 m. 
kovo 10 d.Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 
(EB) Nr. 549/2004, nustatantis bendro Europos dangaus 
sukūrimo pagrindą (pagrindų reglamentas) 
 
Franc Congolais 
CDF Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Kongo frankas 
 
franchise Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian franšizė 
 
franchise contract Sritis Bendra 
Lithuanian franšizės sutartis Termino šaltinis Civilinis 
kodeksas 2007-09-01 
 
franchisee Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian franšizės gavėjas 
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franchising Sritis Bendra 
Lithuanian franšizės paslaugos Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
franchisor Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian franšizės davėjas 
 
fraud 
swindle Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian sukčiavimas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
apgavystė 
 
fraud against the Community Sritis Teisė 
ir institucijos 
Lithuanian prieš Bendriją nukreiptas sukčiavimas 
Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
fraud prevention Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian sukčiavimo prevencija Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
fraudulent acts Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian nesąžiningi veiksmai Termino šaltinis Gairės 
ECB/2005/1 
 
free capital Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian laisvas kapitalas 
 
free cash flow Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian laisvas pinigų srautas Apibrėžtis Įprastinės 
veiklos pinigų srautas (grynosios pajamos plius 
amortizacija ir nusidėvėjimas), atėmus iš jo kapitalines 
išlaidas ir dividendus.  
 
free circulation Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian laisvasis judėjimas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
Apibrėžtis Sistema, pagal kurią už Europos Bendrijos ribų 
pagamintos prekės gali laisvai judėti Bendrijoje, užmokėjus 
už jas importo mokesčius, kai jos pirmą kartą 
importuojamos į kurią nors valstybę narę.  Apibrėžties 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
free competition Sritis Bendra 
Lithuanian laisvoji konkurencija Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
free credit Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian paskola be palūkanų Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
free delivery Sritis Bendra 
Lithuanian pristatymas be apmokėjimo 
 
free market Sritis Bendra 
Lithuanian laisvoji rinka Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
free movement of capital Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian laisvas kapitalo judėjimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 

free movement of commodities Sritis 
Teisė ir institucijos 
Lithuanian laisvas prekių judėjimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
free movement of goods Sritis Bendra 
Lithuanian laisva prekių apyvarta Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
free movement of products Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian laisvas gaminių judėjimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
free movement of services Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian laisvas paslaugų judėjimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
free movement of workers Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian laisvas darbuotojų judėjimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
free of charge Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian nemokamai Termino šaltinis (-->Mokėjimų 
įstatymas)  
 
Free of payment 
FOP Sritis Pinigų politika Institucijos ECB 
Lithuanian nemokestinis pervedimas Termino šaltinis (--
>Bendr. dok) . FOP 
 
free on board at the exporter’s 
border 
See: .o.b.  Sritis Bendra 
Lithuanian f.o.b. Termino šaltinis ECB MB 2008/6 franko 
laivo denis 
 
free price Sritis Bendra 
Lithuanian laisvoji kaina Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
free trade Sritis Bendra 
Lithuanian laisvoji prekyba Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
free-at-frontier price Sritis Bendra 
Lithuanian laisva pasienio kaina Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
freedom of establishment Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian įsisteigimo laisvė Termino šaltinis Konstitucija 
Europai, III dalies 137 str. 
 
freedom to provide services Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian paslaugų teikimo laisvė Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
freeing of prices Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kainų paleidimas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
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free-lance Sritis Bendra 
Lithuanian laisvai samdomas darbuotojas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
Freetown 
See: Republic of Sierra Leone  Sritis Bendra 
Lithuanian Siera Leonės Respublika Fritaunas 
 
free-trade agreement Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian laisvosios prekybos susitarimas Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
free-trade area Sritis Bendra 
Lithuanian laisvosios prekybos zona Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
freight Sritis Statistika 
Lithuanian krovinių vežimas Termino šaltinis LR mokėjimų 
balansas 2005, p. 14 
 
freight costs Sritis Bendra 
Lithuanian krovinių gabenimo sąnaudos Termino šaltinis 
ECB MB 2008/9 
 
freight price Sritis Bendra 
Lithuanian važtos kaina Termino šaltinis ECB MB 2008/6 
 
freight rate Sritis Bendra 
Lithuanian važtos tarifas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
frequency distribution  Sritis Statistika 
Lithuanian dažnių skirstinys 
 
frequency distribution of HICP items 
Sritis Statistika 
Lithuanian SVKI sudedamųjų dalių dažnio skirstinys 
Termino šaltinis ECB MB 2008/3 
 
frequency indicator Sritis Statistika 
Lithuanian dažnio rodiklis Termino šaltinis ECB MB  
 
fresh food Sritis Bendra 
Lithuanian švieži maisto produktai Termino šaltinis ECB 
MB 2008/6 
 
frictional unemployment Sritis Bendra 
Lithuanian migracinis nedarbas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
friendly society Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian savišalpos draugija Termino šaltinis (-->KVP)  
 
FRN 
See: rate note  Sritis Pinigų politika Institucijos ECB 
Lithuanian kintamosios normos obligacija Termino šaltinis 
(-->Bendr. dok) . Apibrėžtis Obligacijos, kurių atkarpos 
periodiškai nustatomos iš naujo - atsižvelgiant į pinigų 
rinkos bazines normas (kaip antai LIBOR).  KNO 
kintamos palūkanų normos skolos vertybinis 
popierius Termino šaltinis (-->Nr.172) , 56.8. 
 

front end Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian klientų aptarnavimo skyrius Termino šaltinis (--
>pe) i 
 
front office Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian priešakinė grandis 
 
front running Sritis Rinkos operacijos 
 
frontier Sritis Bendra 
Lithuanian pasienis Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
frontier region Sritis Bendra 
Lithuanian pasienio regionas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
frontloading Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian pirminis išankstinis paskirstymas Apibrėžtis 
Fizinis banknotų  pristatymas.  Termino šaltinis Kasos 
departamentas, D. Liaugminienė Pastabos Lietuvos banko 
2006 m.  balandžio mėn. dokumente "Grynųjų pinigų 
pakeitimo planas" vartojamas terminas "išankstinis 
paskirstymas". 
 
frontloading of euro banknotes and 
coins Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian išankstinis eurų banknotų ir monetų 
paskirstymas 
 
frontloading of liquidity Sritis Pinigų politika 
Lithuanian išankstinis likvidumo paskirstymas 
 
frontloading of shipments Sritis Bendra 
Lithuanian išankstinis siuntų pristatymas Termino šaltinis 
ECB MB 2008/3 
 
frozen balance Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian įšaldytų lėšų balansas Termino šaltinis 2009 m. 
gegužės 7 d. Europos centrinio banko gairės, iš dalies 
keičiančios Gaires ECB/2007/2 dėl Transeuropinės 
automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių 
pervedimų sistemos (TARGET2) (ECB/2009/9) 
(2009/390/EB) 
 
FSB 
See: Stability Board  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian Finansinio stabilumo taryba FST Termino 
šaltinis ECB MA 2009 
 
fuel Sritis Bendra 
Lithuanian kuras Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
fuel cell Sritis Bendra 
Lithuanian kuro elementas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
fuel oil Sritis Bendra 
Lithuanian mazutas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
fuel tax Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian degalų mokestis Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
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fuels and lubricants Sritis Statistika 
Lithuanian degalai ir tepalai 
 
full harmonisation Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian visiškas suderinimas 
 
full member Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian tikrasis narys 
 
full repayment of the credit claim Sritis 
Pinigų politika 
Lithuanian visiškas kredito reikalavimo grąžinimas 
Termino šaltinis Pinigų politikos įgyvendinimas euro zonoje. 
2006 rugsėjis 
 
full reporter Sritis Statistika 
Lithuanian išsamias ataskaitas teikianti įstaiga Apibrėžtis 
Tos pinigų finansinės įstaigos, (kurioms priklauso ir kredito 
įstaigos), kurios privalo teikti išsamią statistinę informaciją 
pagal Europos centrinio banko reglamentą ECB/1998/16. 
 
full reporting requirements Sritis Statistika 
Lithuanian išsamios atskaitomybės reikalavimai 
 
full service bank Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian universalusis bankas Termino šaltinis BBB 
 
full-bodied money Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian visaverčiai pinigai 
 
fully collateralised Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian visiškai užtikrinta Termino šaltinis (-->KVP)  
Kontekstas ... pagrindinės sandorio šalies kredito rizika, 
kylanti dėl visų jos sandorių dalyvių, kiekvieną dieną 
visiškai užtikrinta. Konteksto šaltinis KVP, 78.4. str. 
 
fully paid-up amount Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian visiškai apmokėta suma Termino šaltinis (--
>KVP)  
 
fully transferable syndicated loans 
Sritis Pinigų politika 
Lithuanian visiškai perleidžiamos sindikuotosios 
paskolos 
 
fund manager Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian fondo valdytojas Apibrėžtis Asmuo, atsakingas 
už portfelio sprendimų priėmimą investiciniame/bendrame, 
pensijų ar draudimo fonduose.  
 
fund o funds Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian fondų fondas 
 
Fund of Insurance of Liabilities to 
Investors Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian Įsipareigojimų investuotojams draudimo 
fondas Termino šaltinis 2002 m. birželio 20 d. Lietuvos 
Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams 
draudimo įstatymas Nr. IX-975 (redakcija aktuali nuo 2008-
10-21) 
 

fundamental accounting error Sritis 
Apskaita 
Lithuanian esminė apskaitos klaida Termino šaltinis LRTB 
 
fundamental errors Sritis Apskaita 
Lithuanian esminės klaidos 
 
fundamentals Sritis Statistika 
Lithuanian pamatiniai veiksniai Termino šaltinis ECB MA 
2009 
 
funded and unfunded pension 
schemes Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian finansuojami ir neindividualizuoti pensijų 
planai Termino šaltinis Konvergencija 2006 Apibrėžtis 
Finansuojami pensijų planai – tai susitarimai, pagal kuriuos 
pensijų įsipareigojimai padengiami iš sukauptų įmokų. 
Neindividualizuoti pensijų planai, dažnai dar vadinami 
einamųjų mokėjimų pensinio draudimo sistema, yra planai, 
pagal kuriuos einamieji pensijų įnašai yra iškart naudojami 
išmokoms pensininkams mokėti. Tokiu atveju kapitalas 
nekaupiamas. Apibrėžties šaltinis Konvergencija 2006 
 
funded credit protection Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian tiesioginis kredito užtikrinimas Termino šaltinis 
(-->KVP)  Apibrėžtis Kredito rizikos mažinimo priemonė, kai 
kredito įstaigos pozicijos kredito rizika sumažinama kredito 
įstaigai turint teisę – sandorio šalies įsipareigojimų 
neįvykdymo atveju arba kitų numatytų su sandorio šalimi 
susijusių kredito įvykių atvejais – panaikinti, įpareigoti 
perduoti, pasiimti nuosavybėn arba pasilikti tam tikrą turtą 
arba sumas, sumažinti arba pakeisti pozicijos sumą tokia 
suma, kurią sudaro skirtumas tarp pozicijos sumos ir 
pretenzijos kredito įstaigai sumos. Apibrėžties šaltinis KVP 
 
funding Sritis Apskaita 
Lithuanian lėšų suteikimas 
 
funding currency Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian finansavimo valiuta Termino šaltinis ECB MB 
2008/3 
 
funding gap 
financing gap Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian finansavimo deficitas Termino šaltinis ECB MB 
2010 03 finansavimo spraga 
 
funding liquidity Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian finansavimo likvidumas Termino šaltinis ECB 
MB 2010 03 
 
funding positions Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian finansavimo pozicijos Termino šaltinis ECB MA 
2009 
 
funds Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian piniginės lėšos Termino šaltinis Civilinis 
kodeksas 2007-09-01 
 
funds contributed by owners Sritis 
Statistika 
Lithuanian savininkų įnašai 
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funds for general banking risks Sritis 
Bankų priežiūra 
Lithuanian lėšos bendrai banko rizikai dengti Termino 
šaltinis (-->KVP)  
 
funds transferred by a public sector 
entity Sritis Apskaita 
Lithuanian viešojo sektoriaus subjekto pervestos lėšos 
Termino šaltinis LRTB Pastabos aprobuota VLKK 
 
fungibility Sritis Statistika 
Lithuanian tarpusavio pakeičiamumas 
 
future Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian ateities sandoris Apibrėžtis sandoris, kuriame 
nurodoma data, kada turi būti pristatytas arba gautas tam 
tikras kiekis konkretaus materialaus arba nematerialaus 
produkto. Ateities sandorių rinkose prekiaujama ateities 
akcijų indeksu, žemės ūkio produktų, metalų ir finansinių 
priemonių sandoriais Apibrėžties šaltinis NVPB internetinis 
žodynėlis, 2004 būsimasis sandoris Termino šaltinis LR 
finansų įstaigų įstatymas Nr.IX-1068, 3 str. 7 p. 
 
future cash flows Sritis Apskaita 
Lithuanian būsimieji pinigų srautai Termino šaltinis ECB 
metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
future economic benefit Sritis Apskaita 
Lithuanian būsimoji ekonominė nauda 
 
future expectations Sritis Statistika 
Lithuanian tikimybė ateityje Termino šaltinis 2007 m. 
vasario 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 215/2007, 
įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas 
ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS) nuostatas dėl šalutinių 
tikslinių kintamųjų, susijusių su pernelyg dideliu 
įsiskolinimu ir finansine atskirtimi, sąrašo 
 
future expenses Sritis Apskaita 
Lithuanian ateities išlaidos Termino šaltinis 2006 m. 
lapkričio 10 d. Europos centrinio banko gairės dėl Europos 
centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB) 
 
future exposure Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian būsima pozicija 
 
future income Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian ateities pajamos Termino šaltinis (-->KVP)  
 
future legislative developments Sritis 
Teisė ir institucijos 
Lithuanian tolesnė teisės aktų raida 
 
future pension increases Sritis Apskaita 
Lithuanian pensijų padidėjimas ateityje Termino šaltinis 
ECB metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
future period Sritis Apskaita 
Lithuanian būsimas laikotarpis Termino šaltinis 2006 m. 
lapkričio 10 d. Europos centrinio banko gairės dėl Europos 
centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės 

atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB) 
 
future salary increases Sritis Apskaita 
Lithuanian darbo užmokesčio padidėjimas ateityje 
Termino šaltinis ECB metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
future settlements Sritis Statistika 
Lithuanian būsimi atsiskaitymai Termino šaltinis 2008 m. 
gruodžio 19 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) 
Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus 
balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
futures market Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian ateities sandorių rinka Termino šaltinis ECB 
MB 2006/3, p . 63; ECB MB 2007/12 sandorių ateičiai 
rinka Termino šaltinis Eurovoc 4.1 Apibrėžtis Rinka, kurioje 
sudaromos sutartys pirkti ar parduoti prekes ar vertybinius 
popierius būsima data ta kaina, kuri egzistavo tuo metu, 
kai buvo sudaryta sutartis. Apibrėžties šaltinis Eurovoc 4.1 
 
futures prices Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian ateities sandorių kainos Termino šaltinis ECB 
MB 2010 03 
 
futures rate Sritis Pinigų politika 
Lithuanian ateities (palūkanų) norma Termino šaltinis S. 
Šiaudinis 
 
futures rates Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian ateities sandorių palūkanų normos Termino 
šaltinis ECB MB 2008 03, 2009 03 
 
future-style option Sritis Apskaita 
Lithuanian ateities sandorio tipo pasirinkimo sandoris 
Termino šaltinis S. Šiaudinis ir R. Pocienė ateities 
pasirinkimo sandoris Termino šaltinis 2006 m. lapkričio 10 
d. Europos centrinio banko gairės dėl Europos centrinių 
bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės 
teisinio pagrindo (ECB/2006/16) Apibrėžtis Kotiruojamas 
ateities pasirinkimo sandoris, kurio kintamoji marža 
apmokama arba gaunama kasdien. Apibrėžties šaltinis 2006 
m. lapkričio 10 d. Europos centrinio banko gairės dėl 
Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
 
FVC 
See: vehicle corporation  Sritis Statistika 
Lithuanian finansinių priemonių korporacija FPK Termino 
šaltinis 2008 m. gruodžio 19 d. Europos centrinio banko 
reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų 
sektoriaus balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
FX forward 
foreign exchange forward Sritis Rinkos 
operacijos 
Lithuanian valiutų keitimo išankstinis sandoris Termino 
šaltinis 2002 m. lapkričio 21 d. Europos centrinio banko 
gairė dėl Europos centriniostatistinės atskaitomybės 
reikalavimų ketvirtinių finansinių sąskaitų (ECB/2002/7) 
(2002/967/EB) Apibrėžtis Susitarimas, pagal kurį tam tikrą 
dieną 
įsipareigojama nustatytą dieną ateityje (ne anksčiau kaip 
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dvi darbo dienos po sandorio dienos) pagal susitarime 
nustatytą valiutos keitimo kursą su kita sandorio šalimi 
apsikeisti valiutomis (kurių viena, kaip įprasta – nacionalinė 
valiuta) pagal susitarime nustatytą valiutos keitimo kursą. 
Šis išankstinis valiutos keitimo kursas lygus pagrindiniam 
neatidėliotinam kursui, prie kurio pridedama / iš kurio 
atimama sutarta numatyta premija / nuolaida. Apibrėžties 
šaltinis 2002 m. lapkričio 21 d. Europos centrinio banko 
gairė dėl Europos centriniostatistinės atskaitomybės 
reikalavimų ketvirtinių finansinių sąskaitų (ECB/2002/7) 
(2002/967/EB), II priedas Žodynas su paaiškinimais 
išankstinis užsienio valiutos keitimo sandoris Termino 
šaltinis 2006 m. lapkričio 10 d. Europos centrinio banko 
gairės dėl Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir 
finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB) 
 
FX future Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian būsimieji valiutų keitimo sandoriai Termino 
šaltinis (-->Nr.172) , 139.2.2. ateities valiutų keitimo 
sandoriai Termino šaltinis TFAS 
 
G 
 
G-10 Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian G10 
 
G-20 Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian G20 
 
G-22 Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian G22 
 
G7 
Group of Seven 
G-7 Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian G7 Termino šaltinis Eurovoc 4.1 Didysis 
septynetas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
G-7 
See:   Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian G7 Termino šaltinis Eurovoc 4.1 Didysis 
septynetas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
G8 
G-8 Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian G8 Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
G-8 
See:   Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian G8 Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
GA 
See: Gabonese Republic  Sritis Bendra 
Lithuanian Gabono Respublika Librevilis 
 
gain Sritis Apskaita 
Lithuanian pelnas Pastabos vartojamas, kai kalbama apie 
konkrečių operacijų finansinius rezultatus, o kai kalbama 
apie bendresnį įmonės pelną, verčiama "profit" 
 
gains Sritis Apskaita 
Lithuanian pajamos Termino šaltinis ECB MB 2006/3, p. 75 

Kontekstas Tai iš esmės lemia palankios užsienio 
paklausos sąlygos ir dėl euro nuvertėjimo praėjusių metų 
viduryje vėluojantis pajamų iš kainų konkurencingumo 
poveikis. Konteksto šaltinis ECB MB 2006/3, p. 75 uždarbis 
Termino šaltinis ECB MB 2006/3, p. 28 
 
gains on earnings Sritis Apskaita 
Lithuanian pelno prieaugis 
 
galloping inflation Sritis Statistika 
Lithuanian šuoliuojančioji infliacija 
 
gas and water supply Sritis Statistika 
Lithuanian dujų ir vandens tiekimas 
 
gasoline tax Sritis Bendra 
Lithuanian benzino mokestis Termino šaltinis ECB MB 
2008/6 
 
gate closure Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian paraiškų pateikimo galutinis terminas 
 
GATS 
General Agreement on Trade in 
Services Sritis Bendra 
Lithuanian GATS Termino šaltinis Eurovoc 4.1 Bendrasis 
paslaugų prekybos susitarimas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
GATT 
General Agreement on Tariffs and 
Trade Sritis Bendra 
Lithuanian GATT Termino šaltinis Eurovoc 4.1 Bendras 
muitų tarifų ir prekybos susitarimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
GBP 
See: Sterling  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Didžiosios Britanijos svaras sterlingų 
 
GD 
See:   Sritis Bendra 
Lithuanian Grenada Sent Džordžas 
 
GD 
See: documentation on eurosystem monetary policy 
instruments and procedures. February 2004  Sritis Pinigų 
politika Institucijos ECB 
Lithuanian Bendrieji Eurosistemos pinigų politikos 
priemonių ir procedūrų dokumentai. 2004 m. vasario 
mėn. Bendr. dok. 
 
GDP 
Gross Domestic Product Sritis Statistika 
Lithuanian bendrasis vidaus produktas BVP Apibrėžtis 
Galutinis gamybinės veiklos rezultatas. Tai ekonomikoje 
pagamintos prekės ir suteiktos paslaugos, atėmus tarpinį 
vartojimą ir pridėjus grynuosius mokesčius už produktus ir 
importą. BVP galima suskirstyti pagal produkcijos, išlaidų 
ar pajamų sudedamąsias dalis. Pagrindiniai BVP 
sudarantys išlaidų junginiai yra galutinis namų ūkių 
vartojimas, galutinis valdžios vartojimas, bendrojo 
pagrindinio kapitalo formavimas, atsargų pokyčiai, prekių ir 
paslaugų eksportas ir importas (įskaitant prekybą euro 
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zonos viduje). Apibrėžties šaltinis ECB MB 2006/9, 
žodynėlis 
 
GDP growth Sritis Statistika 
Lithuanian BVP augimas Termino šaltinis ECB MB 2006/6, 
p. 12 
 
GDP per capita Sritis Statistika 
Lithuanian BVP, tenkantis vienam gyventojui Termino 
šaltinis LRMB BVP vienam gyventojui Termino šaltinis 
ECB MB 2008/9 
 
GDP per capita at current prices Sritis 
Statistika 
Lithuanian BVP, tenkantis vienam gyventojui, 
faktinėmis kainomis Termino šaltinis LR mokėjimų 
balansas 2005, p. 117 
 
GDP reference value Sritis Statistika 
Lithuanian BVP kontrolinis dydis Termino šaltinis ECB MB 
2007/12 
 
GDR 
Global Depositary Receipt 
Global Depository Receipt Sritis Rinkos 
operacijos 
Lithuanian tarptautinis depozitoriumo pakvitavimas 
 
GE 
See: Republic of Georgia  Sritis Bendra 
Lithuanian Gruzijos Respublika Tbilisis 
 
gearing 
See: leverage  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian finansinis svertas 
 
gearing ratio 
See: equity ratio  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian skolos ir turto santykis  skolos rodiklis 
skolos koeficientas finansinių įsipareigojimų rodiklis 
 
GEL 
See:   Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Gruzijos laris 
 
gender mainstreaming Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian lyčių lygių galimybių integravimas 
 
general account Sritis Apskaita 
Lithuanian bendroji sąskaita 
 
General Agreement on Tariffs and 
Trade Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Bendras muitų tarifų ir prekybos susitarimas 
BMTPS Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
General Agreement on Tariffs and 
Trade 
See:   Sritis Bendra 
Lithuanian GATT Termino šaltinis Eurovoc 4.1 Bendras 

muitų tarifų ir prekybos susitarimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
General Agreement on Trade in 
Services 
See:   Sritis Bendra 
Lithuanian GATS Termino šaltinis Eurovoc 4.1 Bendrasis 
paslaugų prekybos susitarimas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
general and special reserves Sritis 
Statistika 
Lithuanian bendrosios ir specialiosios atsargos 
 
general budget Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian bendrasis biudžetas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
general budget guarantee Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian bendrojo biudžeto garantija 
 
general considerations Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian bendrosios nuostatos Termino šaltinis (--
>Bendr. dok) . 
 
general context Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian bendrosios aplinkybės Termino šaltinis Vertimų 
centro vadovas 
 
General Council Sritis Teisė ir institucijos 
Institucijos ECB 
Lithuanian Bendroji taryba Apibrėžtis Trečiasis 
sprendžiamasis ECB organas (pirmieji du - Valdančioji 
taryba ir Vykdomoji valdyba). Bendrąją tarybą sudaro ECB 
pirmininkas, jo pavaduotojas ir visų ES valstybių narių 
centrinių bankų vadovai. Termino šaltinis Protokolas dėl 
Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio 
banko statuto, 45 str. 
 
general crossed cheque Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian paprastasis skiriamasis čekis Termino šaltinis 
LR čekių įstatymas 
 
general diversified credit risk Sritis 
Bankų priežiūra 
Lithuanian bendra diversifikuota kredito rizika Termino 
šaltinis (-->KVP)  
 
General documentation on 
eurosystem monetary policy 
instruments and procedures. 
February 2004 
GD Sritis Pinigų politika Institucijos ECB 
Lithuanian Bendrieji Eurosistemos pinigų politikos 
priemonių ir procedūrų dokumentai. 2004 m. vasario 
mėn. Bendr. dok. 
 
general economic policy Sritis Bankai ir 
finansai Institucijos ECB 
Lithuanian bendroji ekonominė politika Termino šaltinis (--
>Bendr. dok.)  
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general eligibility criteria Sritis Pinigų 
politika 
Lithuanian bendrieji tinkamumo kriterijai Termino šaltinis 
(-->Bendr. dok) . 
 
general expenses Sritis Apskaita 
Lithuanian bendrosios išlaidos Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
General Functional Specifications 
GFS Sritis Mokėjimo sistemos Institucijos ECB 
Lithuanian bendros funkcinės specifikacijos Termino 
šaltinis ECB TARGET2 raidos ataskaita, 2005 m. vasario 
mėn. 
 
general government Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian valdžios sektorius Termino šaltinis IATE 
Apibrėžtis "Valdžios sektorius" yra valdžios sektorius 
(S.13), kuris susideda iš centrinės valdžios (S.1311), 
regioninės valdžios (S.1312), vietinės valdžios (S.1313) ir 
socialinės apsaugos fondų (S.1314) subsektorių, išskyrus 
"ESS" 95 nurodytas komercines operacijas. 
 Apibrėžties šaltinis 2000 m. vasario 28 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 475/2000, iš dalies keičiantis 
Reglamentą (EB) Nr. 3605/93 dėl Europos bendrijos 
steigimo sutarties priede pateikto Protokolo dėl perviršinio 
deficito procedūros taikymo 
 
 
 
general government balance Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian valdžios sektoriaus balansas Termino šaltinis 
ECB MB 2008 03; Konvergencija 2008 
 
general government budget surplus 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian valdžios sektoriaus biudžeto perteklius 
Termino šaltinis IATE 
 
general government consumption 
expenditure Sritis Statistika 
Lithuanian valdžios sektoriaus vartojimo išlaidos 
 
general government debt Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian valdžios sektoriaus skola Termino šaltinis 
Konvergencija 2008; ECB MB 2010 03 
 
general government debt 
denominated in euro Sritis Apskaita 
Lithuanian valdžios sektoriaus skola eurais Termino 
šaltinis 2009 m. liepos 17 d. EUROPOS CENTRINIO 
BANKO GAIRĖS, iš dalies keičiančios Gaires 
ECB/2006/16 dėl Europos centrinių bankų sistemos 
apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo 
(ECB/2009/18) (2009/595/EB); 2006 m. lapkričio 10 d. 
Europos centrinio banko gairės dėl Europos centrinių 
bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės 
teisinio pagrindo (ECB/2006/16) (2006/887/EB) Apibrėžtis 
Reikalavimai vyriausybei, atsiradę iki(neapyvartiniai 
vertybiniai popieriai,). Apibrėžties šaltinis 2009 m. liepos 17 
d. EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS, iš dalies 
keičiančios Gaires ECB/2006/16 dėl Europos centrinių 

bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės 
teisinio pagrindo (ECB/2009/18) (2009/595/EB) 
 
general government deficit Sritis Statistika 
Lithuanian valdžios sektoriaus deficitas Termino šaltinis 
ECB MB 2007/9 
 
general government gross debt Sritis 
Statistika 
Lithuanian valdžios sektoriaus bendroji skola Termino 
šaltinis ECB 
 
general government operating 
balance Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian valdžios sektoriaus balanso rodiklis Termino 
šaltinis LRTB Apibrėžtis Valdžios sektoriaus deficitas 
(grynasis skolinimasis) arba perteklius (grynasis 
skolinimas) pagal Europos sąskaitų sistemą ESS’95. Šis 
rodiklis yra skaičiuojamas kaip procentas nuo bendrojo 
vidaus produkto to meto kainomis ir apvalinimas vieno 
skaičiaus po kablelio tikslumu. Statistinis valdžios 
sektoriaus balanso rodiklis yra Statistikos departamento 
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba Europos 
Sąjungos statistikos agentūros (Eurostato) skelbiamas 
valdžios sektoriaus deficitas (grynasis skolinimasis) arba 
perteklius (grynasis skolinimas). Apibrėžties šaltinis LRTB, 
Lietuvos Respublikos fiskalinės drausmės įstatymas (Žin., 
2007, Nr. 120-4881) 
 
general government resources Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian valdžios sektoriaus ištekliai Termino šaltinis 
IATE 
 
general government revenue Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian valdžios sektoriaus pajamos Termino šaltinis 
IATE 
 
general indicators Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian bendrieji rodikliai 
 
general interest rate risk Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian bendroji palūkanų normos rizika Termino 
šaltinis (-->Nr.172) , 56. 
 
general manager 
See: operating officer  Sritis Bendra 
Lithuanian vyriausiasis vykdomasis pareigūnas VVP 
 
general market risk Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian bendroji rinkos rizika Termino šaltinis (-->IKP) , 
I priedas 
 
general meeting of the shareholders 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian visuotinis akcininkų susirinkimas Termino 
šaltinis LR bankų įstatymas Nr.IX-2085 
 
general merchandise Sritis Statistika 
Lithuanian bendrosios prekės Termino šaltinis LR 
mokėjimų balansas 2005, p. 13 
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general observations Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian bendros pastabos 
 
General Principles for the 
Management of Credit Risk Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian bendrosios kredito rizikos valdymo 
nuostatos 
 
general provisions Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian bendrieji atidėjiniai (atidėjimai) Termino šaltinis 
LR finansų įstaigų įstatymas Nr. IX-1068, 2 str. Žr. 
specialieji atidėjiniai  Apibrėžtis Tam tikros sukauptos 
piniginės lėšos, sudaromos ir skirtos galimiems finansų 
įstaigos veiklos nuostoliams sumažinti (padengti). 
Apibrėžties šaltinis LR finansų įstaigų įstatymas Nr. IX-1068, 
2 str. 
 
General Provisions for the 
Organisation of Internal Audit in 
Bank Sritis Teisė ir institucijos Institucijos LB 
Lithuanian Banko vidaus audito organizavimo 
bendrosios nuostatos 
 
general public funds Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian bendrosios viešosios lėšos 
 
general purchasing power approach 
Sritis Apskaita 
Lithuanian bendrosios pirkimo galios požiūris 
 
general report Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian bendrasis pranešimas Termino šaltinis Vertimų 
centro vadovas 
 
general requirements Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian bendrieji reikalavimai Termino šaltinis 2008 m. 
gruodžio 19 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) 
Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus 
balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
general reserve fund Sritis Apskaita 
Lithuanian bendrasis atsargų fondas Termino šaltinis ECB 
metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
general reserves Sritis Bankai ir finansai Sritis 
Bankų priežiūra 
Lithuanian bendros paskirties rezervas Termino šaltinis 
LR Lietuvos banko įstatymas Nr. I-678, 56 str.  Kontekstas 
Įsigaliojus šiam įstatymui, Lietuvos bankas sukauptą 
bendros paskirties rezervą perkelia į atsargos kapitalą.  
Konteksto šaltinis LR Lietuvos banko įstatymas Nr. I-678, 56 
str.  bendrosios paskirties rezervai Termino šaltinis (--
>Nr.172) , 13.2.2. 
 
general reserves Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian bendrosios paskirties rezervai Termino šaltinis 
(-->Nr.172) , 13.2.2. 
 
general reserves for loan losses Sritis 
Bankų priežiūra 

Lithuanian bendrosios paskirties rezervai aktyvų 
nuostoliams dengti Termino šaltinis (-->Nr.172) , 13.2.1. 
 
general risk Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian bendroji rizika Termino šaltinis Lietuvos banko 
valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo 
pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, 
Nr. 142-5442) Apibrėžtis Tikimybė patirti nuostolių dėl 
bendro finansinių priemonių ir išvestinių finansinių 
priemonių rinkos kainų svyravimo. Apibrėžties šaltinis 
Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 
„Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų 
nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) Pastabos viena iš (--
>nuosavybės vertybinių popierių kainos rizikos ) rūšių (kita 
rūšis - (-->specifinė rizika) ) 
 
general solvency requirement Sritis 
Bankų priežiūra 
Lithuanian bendras mokumo reikalavimas Termino šaltinis 
(-->KVP)  
 
general wrong-way risk Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian bendroji neteisingų sprendimų rizika Termino 
šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 
138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų 
nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) Apibrėžtis Rizika, kai 
tikimybės, kad sandorio šalis neįvykdys įsipareigojimų, ir 
bendrų rinkos rizikos veiksnių tarpusavio koreliacija yra 
teigiama. Apibrėžties šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 
11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo 
skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
 
general-interest services 
services of general interest Sritis Bendra 
Lithuanian visuotinės svarbos paslaugos Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1; Komisijos baltoji knyga dėl bendro intereso 
paslaugų (COM(2004)0374) 
 
generalised preferences Sritis Bendra 
Lithuanian bendrosios lengvatos Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
generalised tariff preferences Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian bendrųjų lengvatų sistema Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
genuine internal market for 
consumer credit Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian tikra vartotojų kreditų rinka 
 
geographical breakdowns for 
quarterly balance of payments flows 
and annual international investment 
position data Sritis Statistika 
Lithuanian ketvirčio mokėjimų balanso srautų ir metų 
tarptautinių investicijų balanso duomenų geografinis 
suskirstymas Termino šaltinis 2007 m. gegužės 31 d. 
Europos centrinio banko gairės, iš dalies keičiančios 
Gaires ECB/2004/15 dėl Europos centrinio banko 
statistinės atskaitomybės reikalavimų, taikomų mokėjimų 
balanso ir tarptautinių investicijų balanso statistikos srityje 
bei tarptautiniame atsargų šablone 
(ECB/2007/3)  
(2007/426/EB) 
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geographical segments Sritis Apskaita 
Lithuanian geografiniai segmentai 
 
Georgetown 
See: Republic of Guyana  Sritis Bendra 
Lithuanian Gajanos Respublika Džordžtaunas 
 
German Federal Bank 
Deutsche Bundesbank Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian Vokietijos federalinis bankas 
 
German IFO indicator Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian Vokietijos IFO rodiklis Termino šaltinis ECB MB 
2008/6 
 
GFS 
See: Functional Specifications  Sritis Mokėjimo sistemos 
Institucijos ECB 
Lithuanian bendros funkcinės specifikacijos Termino 
šaltinis ECB TARGET2 raidos ataskaita, 2005 m. vasario 
mėn. 
 
GH 
See: Republic of Ghana  Sritis Bendra 
Lithuanian Ganos Respublika Akra 
 
GHC 
See:   Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian cedis 
 
Gibraltar Pound 
GIP Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Gibraltaro svaras 
 
GIP 
See: Pound  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Gibraltaro svaras 
 
giro account Sritis Apskaita 
Lithuanian žiro sąskaita 
 
giro transfers Sritis Apskaita 
Lithuanian žiro pervedimai Termino šaltinis 2006 m. 
lapkričio 10 d. Europos centrinio banko gairės dėl Europos 
centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB) 
 
global activity Sritis Bendra 
Lithuanian pasaulinis aktyvumas Termino šaltinis ECB MB 
2008/6 
 
global all-industry output PMI Sritis 
Statistika 
Lithuanian pasaulio visos pramoninės produkcijos PVI 
Termino šaltinis ECB MB 2008/6 
 
global commodity prices Sritis Bendra 
Lithuanian pasaulio žaliavų kainos Termino šaltinis ECB 
MB 2007/9, p. 10 

 
global competitive pressures Sritis 
Bendra 
Lithuanian pasaulinis konkurencinis spaudimas Termino 
šaltinis ECB MB 2006/3 
 
global demand Sritis Statistika 
Lithuanian pasaulinė paklausa Termino šaltinis ECB metų 
ataskaita 2005, p. 18 
 
Global Depositary Receipt 
See:   Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian tarptautinis depozitoriumo pakvitavimas 
 
Global Depository Receipt 
See:   Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian tarptautinis depozitoriumo pakvitavimas 
 
global economic activity Sritis Bendra 
Lithuanian pasaulio ekonomikos aktyvumas Termino 
šaltinis ECB MB 2010 03 
 
global economic downturn Sritis Bendra 
Lithuanian pasaulio ekonomikos nuosmukis Termino 
šaltinis ECB MB 2009 03 
 
global economic outlook Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian pasaulio ekonomikos perspektyvos Termino 
šaltinis ECB MB 2010 03 
 
global economic slowdown Sritis Bendra 
Lithuanian pasaulio ekonomikos lėtėjimas Termino 
šaltinis ECB MB 2009 03 
 
global economy 
world economy Sritis Bendra 
Lithuanian pasaulio ekonomika Termino šaltinis ECB MB 
2006/3; ECB MB 2007/12 
 
global equity markets Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pasaulio akcijų rinkos Termino šaltinis ECB MB 
2008/6 
 
global fund 
world fund Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pasaulinis fondas 
 
global GDP growth Sritis Statistika 
Lithuanian pasaulio BVP augimas Termino šaltinis ECB 
MB 2008/6 
 
global imbalances Sritis Bendra 
Lithuanian nesubalansuota pasaulio ekonomika Termino 
šaltinis ECB MB 2006/3, 6 p. pasaulio ekonomikos 
nesubalansuotumai Termino šaltinis ECB MB 2007/9, p. 6 
pasaulio ekonomikos nesubalansuotumas Termino 
šaltinis ECB MB 2007/12 
 
global industries Sritis Statistika 
Lithuanian pasaulio pramonės šakos Termino šaltinis ECB 
MB 2009 03 
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global inflationary pressures Sritis 
Statistika 
Lithuanian pasaulinis infliacinis spaudimas 
 
global input prices Sritis Statistika 
Lithuanian pasaulinės sąnaudų kainos Termino šaltinis 
ECB MB 2008/6 
 
global integration method Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian visuotinės integracijos metodas Termino 
šaltinis (-->KVP)  
 
global macroeconomic outlook Sritis 
Bendra 
Lithuanian pasaulinės makroekonomikos prognozės 
Termino šaltinis ECB MB 2008/3 
 
global market Sritis Bendra 
Lithuanian pasaulio rinka 
 
global outlook Sritis Bendra 
Lithuanian pasaulinės perspektyvos Termino šaltinis ECB 
MB 
 
global output 
See: output  Sritis Bendra 
Lithuanian pasaulinė produkcija Termino šaltinis ECB MB 
2006/6, p. 14; 2008/3 
 
global PMI export orders index Sritis 
Statistika 
Lithuanian pasaulio PVI eksporto užsakymų indeksas 
Termino šaltinis ECB MB 2009 03 
 
Global PMI Input Price Index Sritis 
Statistika 
Lithuanian PVI pasaulinės sąnaudų kainos Termino 
šaltinis ECB MB 2008/6 
 
global PMI new orders Sritis Statistika 
Lithuanian pasaulio nauji užsakymai pagal PVI Termino 
šaltinis ECB MB 2009 03 
 
global price developments Sritis Bendra 
Lithuanian pasauliniai kainų pokyčiai Termino šaltinis ECB 
MB 2007/6, p. 10 
 
global risk appetite Sritis Bendra 
Lithuanian pasaulio galimybės rizikuoti 
 
global sell-off of shares Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian pasaulinis akcijų išpardavimas Termino šaltinis 
ECB MB 2008/6 
 
global stock market downturn Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian pasaulio akcijų rinkų nuosmukis Termino 
šaltinis ECB MB 2008/6 
 

global stock prices Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pasaulio akcijų kainos Termino šaltinis ECB 
MB 2008/6 
 
global trade 
See: trade  Sritis Bendra 
Lithuanian pasaulinė prekyba Termino šaltinis ECB metų 
ataskaita 2005, p. 18 
 
globalisation of the economy Sritis 
Bendra 
Lithuanian ekonomikos globalizacija Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
glossy stripe 
irridescent stripe Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian blizganti juostelė Termino šaltinis ECB Žr. sin. (-
->aukso spalvos juostelė)  
 
GM 
See: Republic of the Gambia  Sritis Bendra 
Lithuanian Gambijos Respublika Bandžulis 
 
GMD 
See:   Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian dalasis 
 
GN 
See: Republic of Guinea  Sritis Bendra 
Lithuanian Gvinėjos Respublika Konakris 
 
GNF 
See: Franc  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Gvinėjos frankas 
 
GNI 
See: national income  Sritis Statistika 
Lithuanian bendrosios nacionalinės pajamos BNP 
 
GNP 
gross national product Sritis Statistika 
Lithuanian BŠP bendrasis šalies produktas Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 BNP bendrasis nacionalinis 
produktas Termino šaltinis LR mokėjimų balansas 2005, p. 
117 
 
GNP contribution Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian įmoka nuo bendrojo šalies produkto Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
going concern Sritis Apskaita 
Lithuanian veiklos tęstinumas 
 
gold (held by the BoL) Sritis Apskaita 
Lithuanian auksas (LB valdomas) 
 
gold and gold receivables Sritis Apskaita 
Lithuanian auksas ir gautinas auksas Termino šaltinis 
2006 m. lapkričio 10 d. Europos centrinio banko gairės dėl 
Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB); ECB metinės finansinės ataskaitos 2008 
Apibrėžtis Fizinis auksas, t.y. aukso luitai, monetos,štai, 
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grynuoliai saugykloje ar „kelyje“.fizinis auksas, pvz., 
likučiaisąskaitose iki pareikalavimo 
(neskirstomoseąskaitose), terminuotiejiėliai ir pretenzijos 
gauti auksą, kylančiosš šių sandorių: aukso kiekį 
didinantysmažinantys sandoriai, auksoar grynumo 
apsikeitimo sandoriai,tarp aukso išdavimo ir 
gavimodaugiau nei viena darbo diena. Apibrėžties šaltinis 
2006 m. lapkričio 10 d. Europos centrinio banko gairės dėl 
Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB) 
 
gold deposits Sritis Apskaita 
Lithuanian aukso indėliai 
 
gold ingot standard Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian aukso luito standartas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
gold price risks Sritis Apskaita 
Lithuanian aukso kainos rizika Termino šaltinis ECB 
metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
gold receivables Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian gautinas auksas Termino šaltinis ECB 
 
gold swaps Sritis Statistika 
Lithuanian aukso apsikeitimo sandoriai Termino šaltinis 
LB MB 2006/2, p. 13 
 
gold valuation accounts Sritis Apskaita 
Lithuanian aukso perkainavimo atsargos 
 
gold-coloured stripe Sritis Banknotai ir 
monetos 
Lithuanian aukso spalvos juostelė Termino šaltinis ECB 
Pastabos Pakreipę 5, 10 arba 20 eurų banknotą jo reverse 
pamatysite aukso spalvos juostelę. Joje nurodytas 
nominalo skaičius ir euro simbolis. Žr. sin. (-->blizganti 
juostelė)  
 
gold-currency standard Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian auksu padengtos valiutos standartas Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
gold-exchange standard Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian auksu padengtų pinigų standartas Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
goods Sritis Apskaita 
Lithuanian prekės Termino šaltinis (-->9-asis apskaitos 
standartas)  Apibrėžtis (-->turtas) , pirktas perparduoti, ir (--
>įmonės)  pagaminta (-->produkcija) , skirta parduoti 
Apibrėžties šaltinis 9-asis apskaitos standartas 
 
goods and equipment of a non-
capital nature Sritis Apskaita 
Lithuanian nekapitalizuotinos prekės ir įranga Termino 
šaltinis ECB metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
goods and services Sritis Statistika 
Lithuanian prekės ir paslaugos Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 

 
goods and services obtainable on 
credit Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian prekės ir paslaugos, įsigyjamos 
išsimokėtinai 
 
goods balance Sritis Bendra 
Lithuanian prekių balansas Termino šaltinis ECB MB 
2007/12  
 
goods for processing Sritis Statistika 
Lithuanian prekės, skirtos perdirbti Termino šaltinis LR 
mokėjimų balansas 2005, p. 13 
 
goods originating in Lithuania Sritis 
Bendra 
Lithuanian prekės, kurių kilmės šalis yra Lietuva 
 
goods procured in ports by carriers 
Sritis Statistika 
Lithuanian uostuose įsigytos vežėjų prekės Termino 
šaltinis LR mokėjimų balansas 2005, p. 13 
 
goods surplus Sritis Statistika 
Lithuanian prekybos balanso perviršis Termino šaltinis 
ECB MB 2008/3 
 
goods trade 
See: in goods  
Lithuanian prekyba prekėmis Termino šaltinis ECB MB 
2010 03 
 
goodwill Sritis Apskaita 
Lithuanian prestižo vertė Termino šaltinis 2006 11 13 VLKK 
terminologijos pakomisės rek. verslo įvaizdžio vertė 
Termino šaltinis Eurovoc 4.1 Apibrėžtis Verslo vertė, 
viršijanti turimų prekių ir į jas investuotų pinigų vertę. 
Apibrėžties šaltinis Eurovoc 4.1 
 
Gourde 
HTG Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian gurdas 
 
goverment security issued on a 
foreign market Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian užsienio rinkoje išleidžiamas vyriausybės 
vertybinis popierius Termino šaltinis LRTB 
 
Governing Council Sritis Teisė ir institucijos 
Institucijos ECB 
Lithuanian Valdančioji taryba Apibrėžtis aukščiausiasis 
Europos centrinio banko (ECB) sprendimus priimantis 
organas. Ją sudaro visi ECB vykdomosios valdybos nariai 
ir eurą įsivedusių šalių nacionalinių centrinių bankų 
valdytojai Termino šaltinis Protokolas dėl Europos centrinių 
bankų sistemos ir Europos centrinio banko statuto, 10 str. 
Apibrėžties šaltinis ECB 2004 metų ataskaita, Žodynėlis  
 
governing laws Sritis Pinigų politika 
Lithuanian taikoma teisė Termino šaltinis Pinigų politikos 
įgyvendinimas euro zonoje. 2006 rugsėjis 
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government Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian vyriausybė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
government assistance Sritis Apskaita 
Lithuanian valstybės parama 
 
government bill Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian vyriausybinis įstatymo projektas Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
government bond Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian vyriausybės obligacija Apibrėžtis Ilgalaikis, 2–
10 metų trukmės vyriausybės vertybinis popierius, už kurį 
mokama metinė palūkanų norma, išreikšta procentais, 
palyginti su jo nominaliąja verte. 
 
 
government bond return index Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian vyriausybės obligacijų grąžos indeksas 
Termino šaltinis ECB MB 2006/3, p. 22 
 
government bond yields Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian vyriausybės obligacijų pajamingumas 
Termino šaltinis ECB 
 
government borrowing Institucijos ECB 
Lithuanian valdžios sektoriaus skolinimasis Termino 
šaltinis ECB mėnesinis biuletenis, 2004/6 
 
government budgetary position Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian valdžios sektoriaus biudžeto būklė 
 
government consumption Sritis Statistika 
Lithuanian valdžios sektoriaus vartojimas Termino šaltinis 
ECB 
 
government consumption 
expenditure 
government final consumption Sritis 
Statistika 
Lithuanian valdžios sektoriaus galutinis vartojimas 
Termino šaltinis LR mokėjimų balansas 2005, p. 117; ECB 
MB 2010 03 
 
government consumption 
expenditure items Sritis Statistika 
Lithuanian valdžios vartojimo išlaidų dalys Termino 
šaltinis ECB MB 2010 03 
 
government debt Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian valdžios sektoriaus skola Termino šaltinis ECB 
mėnesinis biuletenis, 2004/6 vyriausybės skola Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 Žr. (-->valstybės skola)  
 
government expenditure Sritis Apskaita 
Lithuanian vyriausybės išlaidos Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 valdžios sektoriaus išlaidos Termino šaltinis ECB MB 
2007/9 
 

government final consumption 
See: consumption expenditure  Sritis Statistika 
Lithuanian valdžios sektoriaus galutinis vartojimas 
Termino šaltinis LR mokėjimų balansas 2005, p. 117; ECB 
MB 2010 03 
 
government finance Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian valdžios sektoriaus finansai Termino šaltinis 
ECB 
 
government finance statistics Sritis 
Statistika 
Lithuanian valdžios sektoriaus finansų statistika Termino 
šaltinis ECB MB 2007/9 
 
government foreign borrowing Sritis 
Apskaita 
Lithuanian vyriausybės skolinimasis užsienyje 
 
government grants Sritis Apskaita 
Lithuanian valstybės dotacijos, subsidijos 
 
government lending funds Sritis Apskaita 
Lithuanian vyriausybės skolinamos lėšos 
 
government revenues Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian valdžios sektoriaus įplaukos Termino šaltinis 
ECB MB 2007/9 
 
government sector Sritis Apskaita 
Lithuanian valdžios sektorius Pastabos aprobuota VLKK 
 
government security Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian vyriausybės vertybinis popierius Termino 
šaltinis LRTB Apibrėžtis Valstybės vardu vidaus ar užsienio 
rinkoje vyriausybės išleidžiamas vertybinis popierius, 
kuriuo patvirtinama jo turėtojo teisė numatytais terminais 
gauti jo nominalią vertę atitinkančią sumą, palūkanas ar 
kitą ekvivalentą. Apibrėžties šaltinis LRTB, Lietuvos 
Respublikos saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų 
blankų gamybos įstatymo projektas 
 
government spending items Sritis Bankai 
ir finansai 
Lithuanian vyriausybės išlaidų straipsniai Termino šaltinis 
ECB MB 2010 03 
 
government stimulus Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian vyriausybės paskatos Termino šaltinis ECB MB 
2010 03 
 
government support measures Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian vyriausybės paramos priemonės Termino 
šaltinis ECB MA 2009 
 
government transfer schemes Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian vyriausybės pervedimų schemos Termino 
šaltinis ECB MB 2007/9 
 
government wage developments in 
the euro area Sritis Bankai ir finansai 
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Lithuanian valdžios sektoriaus darbo užmokesčio raida 
euro zonoje Termino šaltinis ECB MB, 2007/6, p.79 
 
government wages Sritis Statistika 
Lithuanian valdžios sektoriaus darbo užmokestis 
Termino šaltinis ECB MB 2007/6, p. 81 
 
government-sponsored subsidies 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian vyriausybės subsidijos Termino šaltinis ECB 
MB 2010 03 
 
GQ 
See: Republic of Equatorial Guinea  Sritis Bendra 
Lithuanian Pusiaujo Gvinėjos Respublika Malabas 
 
grace period Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian legvatinis periodas Termino šaltinis Viktorija 
Stank. 
 
gradual phasing-out Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian nuoseklus atšaukimas Termino šaltinis ECB 
MB 2010 03 
 
gradual retirement Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian laipsniškas išėjimas į pensiją Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
grandfathering Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian tęstinumas Apibrėžtis tai nuostata arba išimtis, 
esanti naujame įstatyme, leidžianti tęsti veiklą arba toliau 
vykdyti sandorio sąlygas 
 
grantor of credit Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kredito davėjas 
 
grants related to assets Sritis Apskaita 
Lithuanian dotacijos, susijusios su turtu 
 
grants related to income Sritis Apskaita 
Lithuanian dotacijos, susijusios su pajamomis 
 
Greece 
Athens Sritis Bendra 
Lithuanian Graikijos Respublika GR Pastabos ISO kodas 
EL Pastabos oficiali santrumpa, ES teisės aktuose 
vartojama dažniau nei ISO kodas GR 
 
green exchange rate Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian žaliasis keitimo kursas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
green field Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian plynas laukas Termino šaltinis 1999 m. liepos 7 
d. Lietuvos Respublikos investicijų įstatymas Nr. VIII-1312 
(redakcija aktuali nuo 2004-11-02) Apibrėžtis Neužstatytas 
(neįrengtas) žemės sklypas. 
 Apibrėžties šaltinis 1999 m. liepos 7 d. Lietuvos 
Respublikos investicijų įstatymas Nr. VIII-1312 (redakcija 
aktuali nuo 2004-11-02) 
 
Green Paper Sritis Teisė ir institucijos Institucijos 
Commission 

Lithuanian Žalioji knyga Termino šaltinis Europos Sąjunga. 
Enciklopedinis žinynas, 1999. Apibrėžtis Komisijos 
parengtas ir skelbiamas dokumentas kuria nors aktualia 
integracijos tema, kuriuo siekiama visoje Europos 
Sąjungoje inicijuoti diskusijas, debatus ir daugiašales 
konsultacijas, kurių pagrindu Komisija gali parengti Baltąją 
knygą, kurioje diskusijų išvados pateikiamos kaip praktiniai 
veiksmai ar net teisės aktų pasiūlymai Apibrėžties šaltinis 
Europos Sąjunga. Enciklopedinis žinynas, 1999. Žr. Baltoji 
knyga Pastabos „Žalioji“ rašoma didžiąja raide kai greta yra 
pavadinimas: Žalioji knyga dėl skaidrumo. Kitais atvejais 
rašoma mažąja, pvz., šioje žaliojoje knygoje. 
 
greenfield approach Sritis Bendra 
Lithuanian plyno lauko metodas 
 
greenfield investment Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian plyno lauko investicija Termino šaltinis LRTB 
Apibrėžtis Investicijų rūšis, kai verslo tikslu investuojama į 
naujo statinio statybą ir įrengimą  plyname lauke. 
 Apibrėžties šaltinis 1999 m. liepos 7 d. Lietuvos 
Respublikos investicijų įstatymas Nr. VIII-1312 (redakcija 
aktuali nuo 2004-11-02) 
 
Grenada 
GD Sritis Bendra 
Lithuanian Grenada Sent Džordžas 
 
gridlock Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian strigtis Termino šaltinis (-->SSMSVM)  Apibrėžtis 
Situacija, kai keletas neįvykdytų mokėjimo nurodymų dėl 
atsiskaitymams naudotinų lėšų trūkumo vieno arba kelių 
dalyvių sąskaitose sutrukdo įvykdyti didelį skaičių kitų 
dalyvių mokėjimo nurodymų. Apibrėžties šaltinis (--
>SSMSVM)  priedas "Finansinės rizikos valdymas" 
 
gross added value 
See: value added  Sritis Statistika 
Lithuanian bendroji pridėtinė vertė Termino šaltinis ECB; 
Eurovoc 4.1 
 
gross amount Sritis Apskaita 
Lithuanian bendroji suma 
 
gross amounts receivable in respect 
of suspense items Sritis Statistika 
Lithuanian pagal laikinuosius straipsnius gautinos 
bendrosios sumos Termino šaltinis 2008 m. gruodžio 19 
d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 
25/2009ėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus balanso 
(nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
gross debt Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian bendroji skola Termino šaltinis ECB MB 2007/6, 
p. 77 
 
gross domestic investment Sritis 
Statistika 
Lithuanian bendrosios vidaus investicijos Termino šaltinis 
LR mokėjimų balansas 2005, p. 117 
 
Gross Domestic Product 
See:   Sritis Statistika 
Lithuanian bendrasis vidaus produktas BVP Apibrėžtis 
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Galutinis gamybinės veiklos rezultatas. Tai ekonomikoje 
pagamintos prekės ir suteiktos paslaugos, atėmus tarpinį 
vartojimą ir pridėjus grynuosius mokesčius už produktus ir 
importą. BVP galima suskirstyti pagal produkcijos, išlaidų 
ar pajamų sudedamąsias dalis. Pagrindiniai BVP 
sudarantys išlaidų junginiai yra galutinis namų ūkių 
vartojimas, galutinis valdžios vartojimas, bendrojo 
pagrindinio kapitalo formavimas, atsargų pokyčiai, prekių ir 
paslaugų eksportas ir importas (įskaitant prekybą euro 
zonos viduje). Apibrėžties šaltinis ECB MB 2006/9, 
žodynėlis 
 
Gross domestic product (GDP) 
Lithuanian bendrasis vidaus produktas (BVP) Termino 
šaltinis ECB 
 
gross domestic product at market 
prices Sritis Statistika 
Lithuanian bendrasis vidaus produktas rinkos kainomis 
 
gross domestic product by counties 
Sritis Statistika 
Lithuanian bendrasis vidaus produktas pagal apskritis 
 
gross domestic product by 
expenditure approach and its 
change Sritis Statistika 
Lithuanian bendrasis vidaus produktas, įvertintas 
išlaidų metodu, ir jo pokyčiai 
 
gross domestic product by 
expenditure approach and its 
structure Sritis Statistika 
Lithuanian bendrasis vidaus produktas, įvertintas 
išlaidų metodu, ir jo struktūra 
 
gross domestic product by income 
approach Sritis Statistika 
Lithuanian bendrasis vidaus produktas, įvertintas 
pajamų metodu 
 
gross domestic product per capita 
by counties Sritis Statistika 
Lithuanian bendrasis vidaus produktas, tenkantis 
vienam gyventojui, pagal apskritis 
 
gross external debt Sritis Statistika 
Lithuanian bendroji skola užsieniui Termino šaltinis LR 
mokėjimų balansas 2005, p. 70 
 
gross fixed capital formation Sritis 
Apskaita 
Lithuanian bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas 
Termino šaltinis ECB MB 2010 03 
 
gross flow Sritis Statistika 
Lithuanian bendrasis srautas 
 
gross investment in the lease Sritis 
Apskaita 
Lithuanian bendroji investicijos į nuomojamą turtą vertė 
Termino šaltinis LRTB: 19-asis viešojo sektoriaus apskaitos 
ir finansinės atskaitomybės standartas „Nuoma, finansinė 

nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“ Pastabos 
aprobuota VLKK 
 
gross issuance 
See: issues  
Lithuanian bendrasis išleidimas Termino šaltinis ECB 
 
gross issues 
gross issuance 
Lithuanian bendrasis išleidimas Termino šaltinis ECB 
 
gross margining system Sritis Pinigų 
politika 
Lithuanian bendrojo įkaito vertės pasikeitimo 
nustatymo sistema Termino šaltinis S. Šiaudinis 
 
gross monthly earnings 
Lithuanian bendrosios mėnesio bruto pajamos Termino 
šaltinis ECB Apibrėžtis Darbuotojų bendrojo mėnesinio 
bruto darbo užmokesčio matas, apimantis darbuotojų 
socialinės apsaugos įmokas. Apibrėžties šaltinis ECB MB, 
2006/9, žodynėlis 
 
gross national disposable income 
Sritis Statistika 
Lithuanian bendrosios disponuojamos pajamos Termino 
šaltinis LR mokėjimų balansas 2005, p. 117 
 
gross national income 
GNI Sritis Statistika 
Lithuanian bendrosios nacionalinės pajamos BNP 
 
gross national product 
See:   Sritis Statistika 
Lithuanian BŠP bendrasis šalies produktas Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 BNP bendrasis nacionalinis 
produktas Termino šaltinis LR mokėjimų balansas 2005, p. 
117 
 
gross operating surplus Sritis Statistika 
Lithuanian bendrasis likutinis perteklius Termino šaltinis 
ECB 2007 metų ataskaita, Žodynėlis; ECB MB 2007/6, p. 
60; 2007/9, p. 46; 2003 m. liepos 15 d. Tarybos 
reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1287/2003 dėl bendrųjų 
nacionalinių pajamų rinkos kainomis suderinimo (BNP 
reglamentas) Pastabos šį terminą vartoja Statistikos 
departamentas prie LRV Apibrėžtis Gamybos veiklos 
produkcijos vertės perteklius (arba deficitas), atskaičiavus 
tarpinio vartojimo sąnaudas, atlygį darbuotojams ir 
mokesčius, atėmus subsidijas gamybai, bet prieš 
atsižvelgiant į mokėjimus ir pajamas, susijusias su 
finansinio ir nesukurto turto skolinimusi ir (arba) nuoma ar 
laikymu. Apibrėžties šaltinis ECB 2007 metų ataskaita, 
Žodynėlis bendrasis veiklos pelnas Termino šaltinis ECB 
MB 2007/9 Pastabos apskaitos specialistų manymu, tai 
tiksliausias terminas bendras veiklos perviršis Termino 
šaltinis ECB MB 2007/12; 2008/6 
 
gross public debt 
Lithuanian bendroji valstybės skola Termino šaltinis ECB 
 
gross regional product Sritis Bendra 
Lithuanian bendrasis regioninis produktas Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
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gross saving Sritis Statistika 
Lithuanian bendrosios santaupos Termino šaltinis ECB; 
LR mokėjimų balansas 2005, p. 117 
 
gross saving ratio 
Lithuanian bendrųjų santaupų santykis Termino šaltinis 
ECB 
 
gross settlement system Sritis Mokėjimo 
sistemos Institucijos ECB 
Lithuanian atskirųjų atsiskaitymų sistema Termino šaltinis 
(-->Bendr. dok.)  
 
gross total income of the household 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian visos namų ūkio bendrosios pajamos 
Termino šaltinis 2007 m. vasario 28 d. Komisijos 
reglamentas (EB) Nr. 215/2007, įgyvendinantis Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1177/2003 dėl 
Bendrijos statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas 
(ES-SPGS) nuostatas dėl šalutinių tikslinių kintamųjų, 
susijusių su pernelyg dideliu įsiskolinimu ir finansine 
atskirtimi, sąrašo 
 
gross value added 
gross added value Sritis Statistika 
Lithuanian bendroji pridėtinė vertė Termino šaltinis ECB; 
Eurovoc 4.1 
 
gross value added and gross 
domestic product Sritis Statistika 
Lithuanian bendroji pridėtinė vertė ir bendrasis vidaus 
produktas 
 
gross value added at basic prices 
Sritis Statistika 
Lithuanian bendroji pridėtinė vertė bazinėmis kainomis 
 
grossing-up Sritis Statistika 
Lithuanian statistinis apibendrinimas Termino šaltinis 
2008 m. gruodžio 19 d. Europos centrinio banko gairės, iš 
dalies keičiančios Gaires ECB/2007/9 dėl pinigų, finansinių 
institucijų ir rinkų statistikos (naują redakciją) 
(ECB/2008/31) 
 
ground handling 
ground handling services 
ramp handling Sritis Bendra 
Lithuanian antžeminės paslaugos Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 Apibrėžtis Tai yra visos su orlaiviu susijusios paslaugos. 
Pavyzdžiui, degalų papildymas ir priežiūra, keleivių, 
bagažo ir krovinių paslaugos. Apibrėžties šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
ground handling services 
See: handling  Sritis Bendra 
Lithuanian antžeminės paslaugos Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 Apibrėžtis Tai yra visos su orlaiviu susijusios paslaugos. 
Pavyzdžiui, degalų papildymas ir priežiūra, keleivių, 
bagažo ir krovinių paslaugos. Apibrėžties šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
grounds for and objectives of the 
proposal Sritis Teisė ir institucijos 

Lithuanian pasiūlymo pagrindas ir tikslai Termino šaltinis 
Vertimų centro vadovas 
 
grounds of prudence Sritis Pinigų politika 
Lithuanian atsargumo sumetimai Termino šaltinis S. 
Šiaudinis 
 
group administration (employee 
benefit) plans Sritis Apskaita 
Lithuanian bendrojo administravimo (išmokų 
darbuotojams) planai 
 
group exemption Sritis Bendra 
Lithuanian bendroji išimtis Termino šaltinis IATE 
 
group of accounts Sritis Mokėjimo sistemos 
Institucijos ECB 
Lithuanian sąskaitų grupė Termino šaltinis ECB TARGET2 
raidos ataskaita, 2005 m. vasario mėn. Kontekstas (--
>Eurosistema)  taip pat analizuos, ar turėtų būti teisinių ar 
politikos apribojimų subjektams (pvz., (-->filialams) , (--
>dukterinėms įmonėms ) ir atskiriems (-->juridiniams 
asmenims) ), kuriems leidžiama dalyvauti sąskaitų grupėje. 
Konteksto šaltinis ECB TARGET2 raidos ataskaita, 2005 m. 
vasario mėn. 
 
Group of Banking Supervisors from 
Central and East European 
Countries 
BSCEE Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian Rytų ir Vidurio Europos šalių bankų 
priežiūros grupė 
 
group of biological assets Sritis Apskaita 
Lithuanian biologinio turto grupė 
 
group of connected clients 
See: of interrelated clients  Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian tarpusavyje susijusių klientų grupė Termino 
šaltinis LR finansų įstaigų įstatymas Nr.IX-1068, 2 str., 39 
p.; (-->KVP)  Apibrėžtis Du ar daugiau finansų įstaigos 
(arba kelių tai pačiai finansinei grupei priklausančių finansų 
įstaigų) klientų, kurie yra susiję tarpusavyje dėl to, kad; 1) 
vienas iš klientų tiesiogiai ir (arba) netiesiogiai gali 
kontroliuoti kitus klientus; 2) klientai yra susiję tokiais 
tarpusavio ryšiais, kad jeigu vienas iš jų negalėtų įvykdyti 
savo įsipareigojimų finansų įstaigai, kiltų sunkumų ir kitam 
arba kitems klientams įvykdyti įsipareigojimus šiai finansų 
įstaigai. Tokie tarpusavio ryšiai yra vieno asmens išduoti 
laidavimai, garantijos arba kitos prievolių įvykdymo už kitą 
asmenį užtikrinimo priemonės, arba bendri įsipareigojimai, 
kylantys iš sudarytų sandorių, arba tiesioginė tarpusavio 
verslo priklausomybė, kai tarpusavio verslo ryšiai negali 
būti nutraukti ar pakeisti kitais verslo ryšiais, arba klientai 
yra susiję artimos giminystės, taip pat svainystės ryšiais. 
Apibrėžties šaltinis LR finansų įstaigų įstatymas Nr.IX-1068, 
2 str., 39 p. susijusių klientų grupė Termino šaltinis (--
>KVP)  
 
group of connected clients 
(obligors) Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian tarpusavyje susijusių klientų (skolininkų) 
grupė Termino šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 
nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo 
bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) Apibrėžtis Du 
arba daugiau banko (arba kelių tai pačiai banko grupei 
priklausančių bankų) klientų, kurie yra tarpusavyje susiję 



group of interrelated clients 

201 

dėl tokių priežasčių: 
.19.1. Vienas iš klientų tiesiogiai ir (arba) netiesiogiai gali 
kontroliuoti kitus klientus.  
.19.2. Klientai yra susiję tokiais ryšiais, kad jeigu vienas iš 
jų negalėtų įvykdyti savo įsipareigojimų bankui, vykdant 
įsipareigojimus bankui kiltų sunkumų ir kitiems klientams. 
Tokie ryšiai gali būti, pavyzdžiui, vieno asmens išduoti 
laidavimai, garantijos arba kitos prievolių įvykdymo už kitą 
asmenį užtikrinimo priemonės, arba bendri įsipareigojimai, 
kylantys iš sudarytų sandorių, arba tiesioginė tarpusavio 
verslo priklausomybė, kai tarpusavio verslo ryšiai negali 
būti nutraukti arba pakeisti kitais verslo ryšiais, arba kai 
klientai yra susiję artimos giminystės ar svainystės ryšiais. 
Apibrėžties šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 
nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo 
bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
 
group of interrelated clients 
group of connected clients Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian tarpusavyje susijusių klientų grupė Termino 
šaltinis LR finansų įstaigų įstatymas Nr.IX-1068, 2 str., 39 
p.; (-->KVP)  Apibrėžtis Du ar daugiau finansų įstaigos 
(arba kelių tai pačiai finansinei grupei priklausančių finansų 
įstaigų) klientų, kurie yra susiję tarpusavyje dėl to, kad; 1) 
vienas iš klientų tiesiogiai ir (arba) netiesiogiai gali 
kontroliuoti kitus klientus; 2) klientai yra susiję tokiais 
tarpusavio ryšiais, kad jeigu vienas iš jų negalėtų įvykdyti 
savo įsipareigojimų finansų įstaigai, kiltų sunkumų ir kitam 
arba kitems klientams įvykdyti įsipareigojimus šiai finansų 
įstaigai. Tokie tarpusavio ryšiai yra vieno asmens išduoti 
laidavimai, garantijos arba kitos prievolių įvykdymo už kitą 
asmenį užtikrinimo priemonės, arba bendri įsipareigojimai, 
kylantys iš sudarytų sandorių, arba tiesioginė tarpusavio 
verslo priklausomybė, kai tarpusavio verslo ryšiai negali 
būti nutraukti ar pakeisti kitais verslo ryšiais, arba klientai 
yra susiję artimos giminystės, taip pat svainystės ryšiais. 
Apibrėžties šaltinis LR finansų įstaigų įstatymas Nr.IX-1068, 
2 str., 39 p. susijusių klientų grupė Termino šaltinis (--
>KVP)  
 
Group of Seven 
See:   Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian G7 Termino šaltinis Eurovoc 4.1 Didysis 
septynetas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
Group of Seven Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Didysis septynetas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
Group of Ten Sritis Bendra 
Lithuanian Dešimties grupė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
Group of Twenty-Four Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian Dvidešimt keturių grupė Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 Apibrėžtis Tarpvalstybinė grupė, atsakinga už 
tarptautinius pinigų klausimus, kurie turi įtakos 
besivystančių šalių interesams. Neformali besivystančių 
valstybių grupė. Apibrėžties šaltinis Eurovoc 4.1 
 
group of undertakings Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian įmonių grupė Termino šaltinis LR įmonių 
konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymo 
1,2,3,8,9,11 straipsnių bei priedo pakeitimo ir papildymo ir 
įstatymo papildymo antruoju skirsniu įstatymas (Valstybės 
žinios, 2006-07-18, Nr. 78-3058) 
 
grouped data Sritis Statistika 
Lithuanian grupuotieji duomenys 

 
group-of-accounts' manager Sritis 
Mokėjimo sistemos Institucijos ECB 
Lithuanian sąskaitų grupės tvarkytojas Termino šaltinis 
ECB TARGET2 raidos ataskaita, 2005 m. vasario mėn. 
 
growth developments Sritis Bendra 
Lithuanian augimo raida Termino šaltinis ECB MB 2010 03 
 
growth dynamics Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian augimo dinamika Termino šaltinis ECB MB 
2010 03 
 
growth in the region Sritis Bendra 
Lithuanian regiono plėtra Termino šaltinis ECB metų 
ataskaita 2005, p. 24 
 
growth in yields Sritis Bendra 
Lithuanian pajamingumo didėjimas Termino šaltinis ECB 
MB 2008/6 
 
growth of production 
production growth 
increase in production Sritis Statistika 
Lithuanian gamybos augimas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
growth outlook Sritis Statistika 
Lithuanian augimo perspektyvos Termino šaltinis ECB MB 
2006/6, p. 16; 2008/6 
 
growth point Sritis Bendra 
Lithuanian augimo matas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
growth policy Sritis Bendra 
Lithuanian augimo politika Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
growth projections Sritis Bendra 
Lithuanian augimo prognozės Termino šaltinis ECB MB 
2006/3, p. 16  
 
growth rate Sritis Statistika 
Lithuanian prieaugis Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
growth rates Sritis Statistika 
Lithuanian augimas Termino šaltinis ECB MB 2008/9 
 
growth rates for monthly series Sritis 
Statistika 
Lithuanian mėnesinių eilučių augimas 
 
growth stock Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian augimo akcijos Apibrėžtis Akcijos, kurių kainos 
santykis su įmonės turtu, tenkančiu vienai akcijai, yra 
didesnis už rinkos vidurkį. Tokių akcijų kaina kyla didėjant 
įmonės pardavimams ir augant pelnui.  
 
growth-interest rate differential Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian augimo ir palūkanų normų skirtumas Termino 
šaltinis Konvergencija 2006 Apibrėžtis Skirtumas tarp 
nominaliojo BVP metinio pokyčio ir nominaliųjų vidutinių 
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palūkanų normų, mokamų už negrąžintą valdžios skolą 
(„efektyviosios“ palūkanų normos). Augimo ir palūkanų 
normų skirtumas yra vienas iš valdžios sektoriaus skolos 
santykį nulemiančių veiksnių. Apibrėžties šaltinis 
Konvergencija 2006 
 
GT 
See: Republic of Guatemala  Sritis Bendra 
Lithuanian Gvatemalos respublika Gvatemala 
 
GTQ 
See:   Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian ketcalis 
 
Guarani 
PYG Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian gvaranis 
 
guarantee Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian garantija 
 
guarantee scheme Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian garantijų sistema 
 
guaranteed bond Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian garantuotoji obligacija Termino šaltinis LRTB 
Apibrėžtis Obligacija, kurios emitentas yra viena akcinė 
bendrovė, o jos išpirkimą ir (arba) palūkanas garantuoja 
kita akcinė bendrovė. Apibrėžties šaltinis LRTB, 
Aiškinamasis įmonės vadybos terminų žodynas / 
Bronislovas Martinkus, Bronius Neverauskas, Algimantas 
Sakalas... [et al.]; Kauno technologijos universitetas. – 
Kaunas: Technologija, 2000 
 
guaranteed minimum income Sritis 
Bendra 
Lithuanian garantuotos minimalios pajamos Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
guaranteed minimum price Sritis Bendra 
Lithuanian mažiausia garantuotoji kaina Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
guaranteed price Sritis Bendra 
Lithuanian garantuotoji kaina Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
guaranteed residual value Sritis Apskaita 
Lithuanian garantuojamoji likvidacinė vertė Termino 
šaltinis LRTB: 19-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir 
finansinės atskaitomybės standartas 
 
guaranteed wage Sritis Bendra 
Lithuanian garantuojamasis darbo užmokestis Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
guaranteeing Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian garantavimas Apibrėžtis Laidavimas prisiimant 
moralinę atsakomybę. Gali reikšti ir teisinį laidavimą. 
Apibrėžties šaltinis Kalbos patarimų informacinis biuletenis 
(XVI), 56. Žr. (-->laidavimas)  
 
guarantor (underwriter) Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian garantas Termino šaltinis 2007 m. sausio 18 d. 

LR vertybinių popierių įstatymas Nr. X-1023 Apibrėžtis 
Asmuo, užtikrinantis emitento įsipareigojimų, atsirandančių 
iš vertybinių popierių, vykdymą ir (ar) savo sąskaita 
užtikrinantis emitento vertybinių popierių išplatinimą. 
Apibrėžties šaltinis 2007 m. sausio 18 d. LR vertybinių 
popierių įstatymas Nr. X-1023 
 
Guidelines on the Application of the 
Supervisory Review Process under 
Pillar 2 Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian Priežiūrinio tikrinimo proceso pagal 2 bloką 
taikymo gairės Termino šaltinis 2006 m. lapkričio 23 d. 
Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 145 „Dėl 
Priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso bendrųjų 
nuostatų“ 
 
guilder Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian guldenas Apibrėžtis 1. Europos valstybių 
auksinė (XIV-XVI a.) ir sidabrinė (XVII-XIX a.) moneta; 2. 
Olandijos ir Surinamo pinig. vienetas. Apibrėžties šaltinis 
http://kietuva.fotonija.lt/zod/ 
 
guinea Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian ginėja Apibrėžtis 1. D. Britanijos XVII a. vid.-XX 
a. pr. auksinė moneta; 2. D. Britanijos sutartinis pinig. 
vienetas (21 šilingas), vartotas iki 1971 m. Apibrėžties 
šaltinis http://kietuva.fotonija.lt/zod/ 
 
Guinea Franc 
GNF Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Gvinėjos frankas 
 
Guinea-Bissau Peso 
GWP Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Bisau Gvinėjos pesas 
 
Guyana Dollar 
GYD Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Gajanos doleris 
 
GW 
See: Republic of Guinea-Bissau  Sritis Bendra 
Lithuanian Bisau Gvinėjos Respublika Termino šaltinis 
VLKK nutarimas Nr. 48 Bisau 
 
GWP 
See: Bissau Peso  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Bisau Gvinėjos pesas 
 
GY 
See: Republic of Guyana  Sritis Bendra 
Lithuanian Gajanos Respublika Džordžtaunas 
 
GYD 
See: Dollar  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Gajanos doleris 
 
H 
 
haircut Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian iš rinkos vertės išskaitoma dalis (proc.) 
Termino šaltinis S. Šiaudinis; 2009 m. sausio 20 d. 
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EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS, iš dalies 
keičiančios Gaires ECB/2000/7 dėl Eurosistemos pinigų 
politikos priemonių ir procedūrų (ECB/2009/1) 
 
haircuts Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian vertės sumažinimas Termino šaltinis (--
>SSMSVM)  
 
Haiti 
HT Sritis Bendra 
Lithuanian Haičio Respublika Port o Prensas 
 
Hamburg Institute of International 
Economics 
HWWI Sritis Bendra 
Lithuanian Hamburgo tarptautinės ekonomikos 
institutas HTEI Termino šaltinis ECB MB 2007/9, p. 5 
 
handling of abnormal situations Sritis 
Mokėjimo sistemos 
Lithuanian ekstremalių padėčių valdymas Termino šaltinis 
(-->SSMSVM)  
 
handling of euro banknotes Sritis 
Banknotai ir monetos 
Lithuanian eurų banknotų tvarkymas Termino šaltinis ECB 
metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
handling procedures Sritis Pinigų politika 
Lithuanian tvarkymo procedūros Termino šaltinis Pinigų 
politikos įgyvendinimas euro zonoje. 2006 rugsėjis 
 
hard goods Sritis Bendra 
Lithuanian ilgalaikio naudojimo prekės Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
hardware Sritis Bendra 
Lithuanian aparatinė įranga Apibrėžtis kompiuterių 
technikos fizinių priemonių visuma, t. y. mechaniniai, 
magnetiniai, elektriniai, elektroniniai įrenginiai ir įtaisai. 
Aparatinei įrangai priskiriami ne tik kompiuteriai, bet ir visi 
išoriniai įrenginiai, ryšio priemonės: vaizduoklis, klaviatūra, 
pelė, spausdintuvas, garsiakalbiai, maitinimo įtaisas, 
kabeliai, jungtys ir kt. Termino šaltinis 2007-01-16 VLKK 
Terminologijos pakomisės nutarimas 
 
hardware-based e-money Sritis Mokėjimo 
sistemos Institucijos LB 
Lithuanian korteliniai elektroniniai pinigai Termino šaltinis 
A. Kaulakienė Apibrėžtis elektroniniai pinigai, kuriais 
vartotojui suteikiama elektroninė laikmena (paprastai 
integrinės schemos kortelė su mikroprocesoriniu lustu) 
Apibrėžties šaltinis A. Kaulakienė. Gimtoji kalba. 2003. Nr. 
3. P. 10-11 aparatiniai/korteliniai elektroniniai pinigai 
Termino šaltinis VLKK 
 
harmonisation law Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian derinimo teisė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
harmonisation of prices Sritis Bendra 
Lithuanian kainų derinimas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
harmonised accounting principles 
Sritis Apskaita 

Lithuanian suderinti apskaitos principai Termino šaltinis 
ECB 
 
harmonised collective investment 
undertaking 
See: collective investment undertakings into transferable 
securities  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian suderintasis kolektyvinio investavimo į 
perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektas 
Termino šaltinis 2007 m. spalio 25 d. LR kolektyvinio 
investavimo subjektų įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. X-
1303 Apibrėžtis Europos Sąjungos teisės 
reglamentuojamas kolektyvinio investavimo subjektas, 
kurio lėšos siekiant padalyti riziką investuojamos į 
perleidžiamuosius vertybinius popierius ir (arba) kitą šio 
įstatymo VI skyriuje numatytą likvidų turtą ir kurio 
perleidžiamieji vertybiniai popieriai (investiciniai vienetai 
arba akcijos) turi būti išperkami bet kada jų turėtojui 
pareikalavus.  Apibrėžties šaltinis 2007 m. spalio 25 d. LR 
kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo pakeitimo 
įstatymas Nr. X-1303 suderintasis kolektyvinio 
investavimo subjektas Kontekstas Suderintieji kolektyvinio 
investavimo subjektai gali būti sudaromi tik investicinio 
fondo arba investicinės kintamojo kapitalo bendrovės 
veiklos forma. Draudžiama sudaryti uždaro tipo 
suderintuosius kolektyvinio investavimo subjektus. 
Konteksto šaltinis 2007 m. spalio 25 d. LR kolektyvinio 
investavimo subjektų įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. X-
1303 
 
harmonised collective investment 
undertakings into transferable 
securities 
harmonised collective investment 
undertaking Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian suderintasis kolektyvinio investavimo į 
perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektas 
Termino šaltinis 2007 m. spalio 25 d. LR kolektyvinio 
investavimo subjektų įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. X-
1303 Apibrėžtis Europos Sąjungos teisės 
reglamentuojamas kolektyvinio investavimo subjektas, 
kurio lėšos siekiant padalyti riziką investuojamos į 
perleidžiamuosius vertybinius popierius ir (arba) kitą šio 
įstatymo VI skyriuje numatytą likvidų turtą ir kurio 
perleidžiamieji vertybiniai popieriai (investiciniai vienetai 
arba akcijos) turi būti išperkami bet kada jų turėtojui 
pareikalavus.  Apibrėžties šaltinis 2007 m. spalio 25 d. LR 
kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo pakeitimo 
įstatymas Nr. X-1303 suderintasis kolektyvinio 
investavimo subjektas Kontekstas Suderintieji kolektyvinio 
investavimo subjektai gali būti sudaromi tik investicinio 
fondo arba investicinės kintamojo kapitalo bendrovės 
veiklos forma. Draudžiama sudaryti uždaro tipo 
suderintuosius kolektyvinio investavimo subjektus. 
Konteksto šaltinis 2007 m. spalio 25 d. LR kolektyvinio 
investavimo subjektų įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. X-
1303 
 
harmonised discrete scale Sritis Statistika 
Lithuanian atskira suderinta skalė Termino šaltinis 2007 m. 
vasario 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 215/2007, 
įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas 
ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS) nuostatas dėl šalutinių 
tikslinių kintamųjų, susijusių su pernelyg dideliu 
įsiskolinimu ir finansine atskirtimi, sąrašo 
 
harmonised Eurosystem MFI 
interest rate statistics Sritis Statistika 
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Lithuanian suderinta Eurosistemos PFI palūkanų normų 
statistika Termino šaltinis ECB MB 2008/3 
 
Harmonised Index of Consumer 
Prices 
See:   Sritis Statistika 
Lithuanian SVKI suderintas vartotojų kainų indeksas 
Apibrėžtis Eurostat sudarytas vartotojų kainų matas, 
suderintas visoms ES valstybėms narėms (šalims - ECB 
MB, 2006/9, žodynėlis). Apibrėžties šaltinis ECB 2004 metų 
ataskaita, Žodynėlis 
 
harmonised long-term interest rates 
Sritis Statistika 
Lithuanian suderintos ilgalaikės palūkanų normos 
Termino šaltinis LB MB 2006 02; Konvergencija 2008 
 
harmonised MFI lending rates Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian suderintos PFI paskolų palūkanų normos 
Termino šaltinis ECB MA 2009 
 
harmonised national government 
bond yields 
Lithuanian suderintas nacionalinis vyriausybės 
obligacijų pajamingumas Termino šaltinis ECB 
 
harmonised national government 
bond yields weighted by GDP Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian suderintas nacionalinių vyriausybių 
obligacijų pajamingumas, įvertintas pagal BVP Termino 
šaltinis ECB MB 2008/12 
 
harmonised statistics Sritis Statistika 
Lithuanian suderinta statistika Termino šaltinis ECB 
 
head of the administration Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian administracijos vadovas Termino šaltinis LR 
bankų įstatymas Nr.IX-2085 
 
head office Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian pagrindinė buveinė Termino šaltinis 2008 m. 
gruodžio 19 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) 
Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus 
balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
headline consumer price inflation 
Sritis Statistika 
Lithuanian bendroji infliacija pagal VKI 
 
headline consumer prices Sritis Statistika 
Lithuanian bendrosios vartotojų kainos Termino šaltinis 
ECB Mb 2010 03 
 
headline HICP inflation Sritis Statistika 
Lithuanian bendroji pagal SVKI apskaičiuota infliacija 
 
headline inflation 

See: inflation  Sritis Statistika 
Lithuanian bendroji infliacija Termino šaltinis LRTB; 
Lietuvos banko Ekonomikos departamentas Apibrėžtis 
Infliacijos rodiklis, apimantis visų vartotojo krepšelį 
sudarančių prekių ir paslaugų kainas. Apibrėžties šaltinis 
LRTB; Lietuvos banko Ekonomikos departamentas 
 
headline M3 growth Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian užsibrėžtas P3 augimas Termino šaltinis ECB 
MB 2006/3, p. 20 
 
head-of-household allowance Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian šeimos galvos pašalpa Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
headquarter Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian pagrindinė buveinė Termino šaltinis (-->KVP)  
 
heads of a legal person Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian juridinio asmens vadovai Termino šaltinis LR 
bankų įstatymas Nr.IX-2085, 2 str. Apibrėžtis Juridinio 
asmens organų, išskyrus dalyvių susirinkimą, nariai. 
Apibrėžties šaltinis LR bankų įstatymas Nr.IX-2085, 2 str. 
 
health and safety legislation Sritis Teisė 
ir institucijos 
Lithuanian darbų saugos ir sveikatos apsaugos teisės 
aktai 
 
health and social work Sritis Statistika 
Lithuanian sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 
 
health insurance Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian sveikatos draudimas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
health statistics Sritis Statistika 
Lithuanian sveikatos statistika Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
Heard and Mcdonald Islands Sritis 
Bendra 
Lithuanian Herdo ir Makdonaldo Salos Termino šaltinis 
2007 m. gruodžio 20 d. VLKK nutarimas Nr. N-4 (113) 
„Valdų ir kraštų pavadinimai“ 
 
heat energy Sritis Statistika 
Lithuanian šilumos energija Termino šaltinis ECB MB 
 
heavy industry 
Lithuanian sunkioji pramonė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
heavy oil 
Lithuanian sunkioji alyva Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
heavy sour crude oil Sritis Statistika 
Lithuanian sunkioji sieringoji žalia nafta 
 
heavy transport equipment Sritis Statistika 
Lithuanian sunkieji transporto įrenginiai Termino šaltinis 
ECB MB 2007/12 
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hedge Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian apsidraudimas 
 
hedge collective investment 
undertaking Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian alternatyvaus kolektyvinio investavimo 
subjektas Termino šaltinis 2007 m. spalio 25 d. LR 
kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo pakeitimo 
įstatymas Nr. X-1303 Pastabos į šiuos subjektus gali 
investuoti tik profesionalūs investuotojai 
 
hedge effectiveness Sritis Apskaita 
Lithuanian apsidraudimo veiksmingumas 
 
hedged item Sritis Apskaita 
Lithuanian apdraustasis straipsnis 
 
hedging Sritis Apskaita 
Lithuanian rizikos draudimas Termino šaltinis Lietuvos 
Respublikos vertybinių popierių komisijos 2004 m. lapkričio 
5 d. nutarimas Nr. 20 Apibrėžtis Toks vienos arba kelių 
išvestinių finansinių priemonių parinkimas, kad jų tikrosios 
vertės pasikeitimas arba sukuriami pinigų srautai iš dalies 
arba visiškai kompensuotų draudžiamo objekto tikrosios 
vertės arba jo sukuriamų pinigų srautų pasikeitimus. 
Apibrėžties šaltinis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių 
komisijos 2004 m. lapkričio 5 d. nutarimas Nr. 20 
 
hedging instrument Sritis Apskaita 
Lithuanian apsidraudimo priemonė 
 
hedging set Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian apsidraudimo grupė Termino šaltinis Lietuvos 
banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl 
kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ 
(Žin., 2006, Nr. 142-5442) Apibrėžtis Su vienos užskaitos 
grupės sandoriais susijusios rizikos pozicijos, kurių vertė 
nustatoma pagal V skyriaus VI skirsnyje išdėstytą 
standartizuotą metodą, atsižvelgiant tik į šios užskaitos 
grupės pozicijų skirtumą (jų balansą).  Apibrėžties šaltinis 
Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 
„Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų 
nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
 
held-to-maturity investment Sritis 
Apskaita 
Lithuanian investicijos, laikomos iki termino 
 
HICP 
Harmonised Index of Consumer 
Prices Sritis Statistika 
Lithuanian SVKI suderintas vartotojų kainų indeksas 
Apibrėžtis Eurostat sudarytas vartotojų kainų matas, 
suderintas visoms ES valstybėms narėms (šalims - ECB 
MB, 2006/9, žodynėlis). Apibrėžties šaltinis ECB 2004 metų 
ataskaita, Žodynėlis 
 
HICP inflation Sritis Statistika 
Lithuanian infliacija pagal SVKI Termino šaltinis LRTB; 
Lietuvos banko Ekonomikos departamentas Apibrėžtis 
Infliacijos rodiklis, apskaičiuotas pagal vartotojų kainų 
indeksą, skaičiuojamą vadovaujantis Europos Sąjungos 
šalių suderinta metodika ir leidžiantį palyginti bendrojo 
kainų lygio didėjimą Europos Sąjungos šalyse. Apibrėžties 

šaltinis LRTB; Lietuvos banko Ekonomikos departamentas 
infliacija pagal suderintą vartotojų kainų indeksą 
 
HICP weights Sritis Statistika 
Lithuanian SVKI svoriai Apibrėžtis Bet kuriam prekių ir 
paslaugų, kurias apima SVKI, rinkiniui bendros namų ūkių 
išlaidos, išreikštos santykiu su bendromis išlaidomis 
visoms prekėms ir paslaugoms. Apibrėžties šaltinis 1998 m. 
liepos 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1687/98, š 
dalies keičiantis Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1749/96 
dėl suderintų vartotojų kainų indeksų prekių ir paslaugų 
apimties 
 
high credit standarts Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian griežti kredito standartai 
 
high landing Sritis Bendra 
Lithuanian spartus ekonomikos augimo lėtėjimas 
 
high-cost countries Sritis Bendra 
Lithuanian didelėmis sąnaudomis gaminančios šalys 
Termino šaltinis ECB MB 2007/6, p. 92 
 
higher credit quality step Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian aukštesnis kredito kokybės žingsnis Termino 
šaltinis (-->KVP)  
 
higher-volatility regime Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian didesnio kintamumo režimas Termino šaltinis 
ECB MB 2008/3 
 
Highly leveraged institution 
HLI Sritis Bankai ir finansai 
 
high-tech Sritis Bendra 
Lithuanian aukštosios technologijos Termino šaltinis 
EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA | , 2009.6.25 (2009) 
295 galutinis ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR 
TARYBAI  
 
 
high-yield bond Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian didelio pajamingumo obligacija Termino 
šaltinis ECB MB 2006/3, p. 44 
 
high-yield bond 
See: bond  Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian didelio pajamingumo obligacija Termino 
šaltinis ECB MB 2006/3, p. 44 
 
high-yielding currency Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian didelio pajamingumo valiuta Termino šaltinis 
ECB MB 2008/3 
 
hire purchase Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian išsimokėtinis pirkimas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 



hire purchase instalment 

206 

hire purchase instalment Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian išsimokėtinio pirkimo įmoka 
 
hire-purchase contract Sritis Apskaita 
Lithuanian išsimokėtinio pirkimo sutartis 
 
historical cost 
See: of purchase  Sritis Apskaita 
Lithuanian įsigijimo savikaina Termino šaltinis TAS 
Apibrėžtis Turtas užregistruojamas sumokėta pinigų suma 
arba įsigijimo metu sumokėto atlygio tikrąja verte. 
 
historical cost Sritis Apskaita 
Lithuanian įsigijimo vertė Termino šaltinis ECB metinės 
finansinės ataskaitos 2008 
 
historical data Sritis Statistika 
Lithuanian istoriniai duomenys Termino šaltinis ECB MB 
2006/3 
 
historical series of average bond 
yields Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian obligacijų pajamingumo vidurkio istorinė 
eilutė Termino šaltinis ECB MB 2008/12 
 
historical value 
See: value  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian istorinė vertė 
 
historical volatility Sritis Pinigų politika 
Lithuanian istoriniai kintamumo rodikliai Termino šaltinis 
ECB MB 2006/3, p. 39 
 
HKD 
See: Kong Dollar  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Honkongo doleris 
 
HLCI 
See: Labour Cost Index  
Lithuanian valandinių darbo sąnaudų indeksas Termino 
šaltinis ECB MB, 2006/9, žodynėlis Apibrėžtis Darbo 
sąnaudų matas, įskaitant bruto darbo užmokestį (su 
įvairiomis premijomis), darbdavių socialinės apsaugos 
įmokas ir kitas darbo sąnaudas (pvz., profesinio mokymo 
išlaidas, įdarbinimo išlaidas ir su užimtumu susijusius 
mokesčius), grynąsias subsidijas, už faktiškai dirbtą 
valandą. Valandinės sąnaudos gaunamos visas išlaidas 
padalijus visiems darbuotojams iš visų jų dirbtų valandų 
(įskaitant viršvalandžius). Apibrėžties šaltinis ECB MB, 
2006/9, žodynėlis valandinis darbo sąnaudų indeksas 
Termino šaltinis ECB MB 2007/12 
 
HLI 
See: leveraged institution  Sritis Bankai ir finansai 
 
HN 
See:   Sritis Bendra 
Lithuanian Hondūro Respublika Tegusigalpa 
 
HNL 
See:   Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian lempira 
 

HOBS 
See: and office banking service  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian banko paslaugos namie ir įstaigose Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
holder Sritis Apskaita 
Lithuanian turėtojas 
 
holder of an electronic payment 
instrument Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian elektroninės mokėjimo priemonės 
naudotojas Termino šaltinis (-->Mokėjimų įstatymas)  Žr. (--
>elektroninė mokėjimo priemonė)  
 
holder-initiated transaction Sritis 
Mokėjimo sistemos 
Lithuanian naudotojo inicijuota operacija Termino šaltinis 
(-->Mokėjimų įstatymas)  Apibrėžtis operacija, inicijuota (--
>elektronine mokėjimo priemone) , panaudojus (--
>tapatybės patvirtinimo priemonę ) (-es), arba inicijuota be 
elektroninės mokėjimo priemonės pateikimo ir 
neatsižvelgiant į tai, ar buvo panaudota tapatybės 
patvirtinimo priemonė, operacija, dėl kurios įvykdymo 
naudotojas nepateikė prieštaravimų naudotojo ir (--
>kredito įstaigos ) sudarytoje sutartyje nustatyta tvarka ir 
terminais arba kredito įstaiga įrodo, kad tai naudotojo 
inicijuota operacija Apibrėžties šaltinis (-->Mokėjimų 
įstatymas) , 2 str. 
 
holding company Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė 
Termino šaltinis LR finansų įstaigų įstatymas Nr. IX-1068, 2 
str. kontroliuojančioji bendrovė Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 Apibrėžtis Bendrovė, kurios sukūrimo tikslas - valdyti 
kitų įmonių kontrolinius paketus. Apibrėžties šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
holding corporation Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian holdingo korporacija 
 
holding gains or losses Sritis Apskaita 
Lithuanian laikymo uždirbis ar netektys 
 
holding money 
monetary assets Sritis Bendra Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian piniginis turtas Termino šaltinis ECB MB, 
2005/6 
 
holdings of negotiable debt 
securities Sritis Statistika 
Lithuanian turimi perleidžiamieji skolos vertybiniai 
popieriai Termino šaltinis 2008 m. gruodžio 19 d. Europos 
centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų 
finansinių institucijų sektoriaus balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
holdings of non-negotiable 
securities Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian turimi neperleidžiamieji vertybiniai popieriai 
Termino šaltinis 2008 m. gruodžio 19 d. Europos centrinio 
banko reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių 
institucijų sektoriaus balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
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 Apibrėžtis Turimi vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas ir 
kitą nuosavybę, kurie nėražiamieji ir kuriais negalima 
prekiauti antrinėse rinkose. Apibrėžties šaltinis 2008 m. 
gruodžio 19 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) 
Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus 
balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
holdings of securities 
Lithuanian turimi vertybiniai popieriai Termino šaltinis 
ECB 
 
holdings of special drawing rights 
(gross) Sritis Apskaita 
Lithuanian turimos specialiosios skolinimosi teisės 
(bendrąja verte) Termino šaltinis 2009 m. liepos 17 d. 
EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS, iš dalies 
keičiančios Gaires ECB/2006/16 dėl Europos centrinių 
bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės 
teisinio pagrindo (ECB/2009/18) (2009/595/EB) 
 
hologram patch Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian holograminis fragmentas Termino šaltinis ECB 
Pastabos Pakreipę banknotą matome, kad holograminis 
vaizdas keičiasi: nominalo skaičius (sin. - vertės skaičius) 
virsta langu ar vartais ir atvirkščiai. Fone matyti labai 
mažos vaivorykštės spalvų raidės, koncentriniais 
apskritimais pereinančios iš fragmento centro į pakraščius. 
 
hologram stripe 
holographic metallic strip Sritis Banknotai 
ir monetos 
Lithuanian holograminė juostelė Termino šaltinis ECB 
Pastabos Pakreipę banknotą matome, kad holograminis 
vaizdas keičiasi: vaivorykštės spalvų fone nominalo 
skaičius (sin. - vertės skaičius) virsta euro simboliu, ir 
atvirkščiai. Pakraščiuose mažytėmis raidėmis užrašytas 
banknoto nominalo skaičius (sin. - vertės skaičius). 
holograminė metalizuota juostelė Termino šaltinis LB 
internetinis puslapis 
 
holographic metallic strip 
See: stripe  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian holograminė juostelė Termino šaltinis ECB 
Pastabos Pakreipę banknotą matome, kad holograminis 
vaizdas keičiasi: vaivorykštės spalvų fone nominalo 
skaičius (sin. - vertės skaičius) virsta euro simboliu, ir 
atvirkščiai. Pakraščiuose mažytėmis raidėmis užrašytas 
banknoto nominalo skaičius (sin. - vertės skaičius). 
holograminė metalizuota juostelė Termino šaltinis LB 
internetinis puslapis 
 
home accounts Sritis Mokėjimo sistemos 
Institucijos ECB 
Lithuanian sąskaitos Termino šaltinis ECB TARGET2 
raidos ataskaita, 2005 m. vasario mėn. Pastabos tai 
sąskaitos, kurios gali būti laikomos už (-->RLAA ) sistemos 
ribų (t.y. už SSP mokėjimo modulio ((-->MM) )). Dabar 
tokios sąskaitos daugiausia yra naudojamos (--
>privalomosioms atsargoms) , (-->nuolatinės galimybės ) 
funkcijai ir (-->įkaito)  sistemai valdyti bei atsiskaityti už (--
>grynųjų pinigų išėmimą) . Be to, tokios sąskaitos yra 
naudojamos centrinio banko klientų, kurie nėra (negali 
būti) RLAA sistemos dalyviais. TARGET2 aplinkoje tokios 
sąskaitos gali būti laikomos standartizuotame SSP 
sąskaitų tvarkymo modulyje arba kiekvieno centrinio banko 
vidinėje sąskaitų tvarkymo sistemoje 
 

home and office banking service 
HOBS Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian banko paslaugos namie ir įstaigose Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
home central bank Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian buveinės centrinis bankas Termino šaltinis S. 
Šiaudinis 
 
home improvements 
(refurbishment) Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian būsto pagerinimas (remontas) Termino šaltinis 
2009 m. kovo 31 d. Europos centrinio banko reglamentas 
(EB) Nr. 290/2009 
 
home markets Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian „namų“ rinka Termino šaltinis ECB MB 2007/9, 
p. 47 
 
home Member State Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian buveinės valstybė narė Termino šaltinis (--
>KĮD)  Apibrėžtis valstybė narė, kurioje (-->kredito įstaiga) 
yra gavusi leidimą veiklai Apibrėžties šaltinis KĮD 
 
Honduras 
HN Sritis Bendra 
Lithuanian Hondūro Respublika Tegusigalpa 
 
Hong Kong Dollar 
HKD Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Honkongo doleris 
 
Hong Kong S.A.R. 
See: Kong Special Administrative Region of the People's 
Republic of China  Sritis Bendra 
Lithuanian Ypatingasis Administracinis Kinijos 
Regionas Honkongas Termino šaltinis 2007 m. gruodžio 
20 d. VLKK nutarimas Nr. N-4 (113) „Valdų ir kraštų 
pavadinimai“ 
 
Hong Kong Special Administrative 
Region of the People's Republic of 
China 
Hong Kong S.A.R. Sritis Bendra 
Lithuanian Ypatingasis Administracinis Kinijos 
Regionas Honkongas Termino šaltinis 2007 m. gruodžio 
20 d. VLKK nutarimas Nr. N-4 (113) „Valdų ir kraštų 
pavadinimai“ 
 
horizontal agreement Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian horizontalusis susitarimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
horizontal equity of taxes Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian horizontalusis mokesčių teisingumas 
Apibrėžtis apmokestinimo kriterijus, grindžiamas tuo, kad 
mokesčių subjektai, veikiantys skirtingomis ekonominėmis 
sąlygomis, turi būti apmokestinami vienodai 
 
horizontally integrated undertaking 
Sritis Bendra 



Hosmer-Lemeshow test 

208 

Lithuanian horizontaliosios integracijos įmonė Termino 
šaltinis (-->El. įst) . Apibrėžtis įmonė, kuri verčiasi bent viena 
iš šių veiklos rūšių: elektros energijos gamyba, perdavimu, 
skirstymu ar tiekimu - ir kitos rūšies veikla, nesusijusia su 
išvardytomis Apibrėžties šaltinis El. įst. 
 
Hosmer-Lemeshow test Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian Hosmer-Lemeshow testas Termino šaltinis 
PATIKIMUMO VERTINIMO IR JO TIKRINIMO 
NUOSTATOS, PATVIRTINTAbanko valdybos  
m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 140 Apibrėžtis Statistinis 
grįžtamojo patikrinimo metodas, taikomas siekiant 
nustatyti, ar kintančios atitinkamų rangų arba rizikos grupių 
rizikos parametrų reikšmės patenka į atitinkamą intervalą. 
Šis testas gali būti taikomas ne vienam reitingų skalės 
rangui arba rizikos grupei, be to, daroma prielaida, kad 
įsipareigojimų neįvykdymo atvejai yra nepriklausomi vienas 
nuo kito.  Apibrėžties šaltinis PATIKIMUMO VERTINIMO IR 
JO TIKRINIMO NUOSTATOS, PATVIRTINTAbanko 
valdybos  
m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 140 
 
host central bank Sritis Mokėjimo sistemos 
Institucijos ECB 
Lithuanian priimančiosios valstybės centrinis bankas 
Termino šaltinis ECB TARGET2 raidos ataskaita, 2005 m. 
vasario mėn. 
 
host country Sritis Bendra 
Lithuanian priimančioji šalis Termino šaltinis 2007 m. 
gegužės 31 d. Europos centrinio banko gairės, iš dalies 
keičiančios Gaires ECB/2004/15 dėl Europos centrinio 
banko statistinės atskaitomybės reikalavimų, taikomų 
mokėjimų balanso ir tarptautinių investicijų balanso 
statistikos srityje bei tarptautiniame atsargų šablone 
(ECB/2007/3)  
(2007/426/EB); Gimtoji kalba.2004.Nr.4.P.13. 
 
host member state Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian priimančioji valstybė narė Termino šaltinis 
2007 m. sausio 18 d. LR vertybinių popierių įstatymas Nr. 
X-1023 Apibrėžtis Valstybė narė, kurioje įgyvendinamas 
viešas siūlymas, siekiama įtraukti vertybinius popierius į 
prekybą reguliuojamoje rinkoje arba kurioje yra leidžiama 
prekiauti vertybiniais popieriais reguliuojamoje rinkoje, 
jeigu ši valstybė narė nėra buveinės valstybė narė. 
Apibrėžties šaltinis 2007 m. sausio 18 d. LR vertybinių 
popierių įstatymas Nr. X-1023 
 
hot money Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian karštieji pinigai Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
Apibrėžtis Lėšos, investuotos į trumpo laikotarpio 
vertybinius popierius, kuriuos, esant tam tikroms 
aplinkybėms (pvz., pasikeitus palūkanų normai), 
stengiamasi kuo greičiau perkelti į kitą šalį ir investuoti 
pelningiau. Apibrėžties šaltinis R. Vainienė. Ekonomikos 
terminų žodynas, 2005. 
 
hot money 
See: income  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian diskretinės pajamos 
 
Hourly Labour Cost Index 
HLCI 
Lithuanian valandinių darbo sąnaudų indeksas Termino 
šaltinis ECB MB, 2006/9, žodynėlis Apibrėžtis Darbo 
sąnaudų matas, įskaitant bruto darbo užmokestį (su 
įvairiomis premijomis), darbdavių socialinės apsaugos 
įmokas ir kitas darbo sąnaudas (pvz., profesinio mokymo 

išlaidas, įdarbinimo išlaidas ir su užimtumu susijusius 
mokesčius), grynąsias subsidijas, už faktiškai dirbtą 
valandą. Valandinės sąnaudos gaunamos visas išlaidas 
padalijus visiems darbuotojams iš visų jų dirbtų valandų 
(įskaitant viršvalandžius). Apibrėžties šaltinis ECB MB, 
2006/9, žodynėlis valandinis darbo sąnaudų indeksas 
Termino šaltinis ECB MB 2007/12 
 
hourly labour costs 
Lithuanian valandinės darbo sąnaudos Termino šaltinis 
ECB 
 
hourly pay Sritis Statistika 
Lithuanian valandinis atlygis Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
hourly wage Sritis Statistika 
Lithuanian valandinis darbo užmokestis Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
house prices Sritis Statistika 
Lithuanian būsto kainos Termino šaltinis ECB MB 2006/3, 
p. 12 
 
household Sritis Bendra 
Lithuanian namų ūkis Termino šaltinis (-->Mokėjimų 
įstatymas)  
 
household allowance Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian namų ūkio išmoka 
 
household borrowing Sritis Statistika 
Lithuanian namų ūkių skolinimasis Termino šaltinis ECB 
MB 2006/3, p. 49 
 
household climbing the “housing 
ladder” Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian namų ūkių lipimas „būsto kopėčiomis“ 
Termino šaltinis ECB MB 2007/9, p. 14 
 
household consumption Sritis Statistika 
Lithuanian namų ūkių vartojimas Termino šaltinis ECB MB 
2006/6, p. 11 
 
household debt Sritis Statistika 
Lithuanian namų ūkių skola Termino šaltinis ECB MB 
2006/3, p. 49 
 
household expenditure Sritis Statistika 
Lithuanian namų ūkių išlaidos Termino šaltinis ECB MB 
2010 03 
 
household finances Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian namų ūkių finansai Termino šaltinis ECB MB 
2008/9 
 
household income tax relief Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian gyventojų pajamų mokesčio lengvatos 
 
household indebtedness Sritis Statistika 
Lithuanian namų ūkių įsiskolinimas Termino šaltinis ECB 
MB 2008/3 
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household respondent Sritis Statistika 
Lithuanian namų ūkis respondentas Termino šaltinis 2007 
m. vasario 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 215/2007, 
įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas 
ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS) nuostatas dėl šalutinių 
tikslinių kintamųjų, susijusių su pernelyg dideliu 
įsiskolinimu ir finansine atskirtimi, sąrašo 
 
household savings ratio Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian namų ūkių santaupų rodiklis Termino šaltinis 
ECB MB 2010 03 
 
households consumption 
expenditure, including NPI serving 
households Sritis Statistika 
Lithuanian namų ūkio (įskaitant pelno nesiekiančias 
įmones) galutinis vartojimas Termino šaltinis LR 
mokėjimų balansas 2005, p. 117 
 
household's general economic 
expectation 
Lithuanian bendri namų ūkių ekonominiai lūkesčiai 
Termino šaltinis ECB MB 2004/12 
 
households sector Sritis Statistika 
Lithuanian namų ūkių sektorius Termino šaltinis ECB MB 
2007/6, p. 52 
 
households’ debt burden Sritis Bendra 
Lithuanian namų ūkių skolos našta Termino šaltinis ECB 
MB 2010 03 
 
housing association Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian namų asociacija Termino šaltinis (-->KVP)  
 
housing legislation Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian būsto įstatymai Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
housing loans 
Lithuanian paskolos gyvenamajam būstui įsigyti Termino 
šaltinis LB mėnesinis biuletenis, 2004/5 
 
housing market Sritis Bendra 
Lithuanian būsto rinka Termino šaltinis ECB MB 2006/6, p. 
6; 2008/6 
 
housing market activity indicators 
Sritis Statistika 
Lithuanian būsto rinkos aktyvumo rodikliai Termino 
šaltinis ECB MB 2008/6 
 
housing market adjustments 
See: market correction  Sritis Bendra 
Lithuanian būsto rinkos korekcija Termino šaltinis ECB 
MB 2008/9 
 
housing market correction 
housing market adjustments Sritis 
Bendra 

Lithuanian būsto rinkos korekcija Termino šaltinis ECB 
MB 2008/9 
 
housing market developments Sritis 
Statistika 
Lithuanian būsto rinkos raida Termino šaltinis ECB MB 
2008/3 
 
housing market indicators Sritis Statistika 
Lithuanian būsto rinkos rodikliai Termino šaltinis ECB MB 
2010 03 
 
housing services Sritis Statistika 
Lithuanian būsto paslaugos Termino šaltinis ECB MB 
2006/3, p. 54 
 
housing, produced by owner-
occupiers 
See: of owner-occupied dwellings  Sritis Statistika 
Lithuanian savininkų užimtų gyvenamųjų patalpų 
paslaugos Termino šaltinis LB Statistikos dep. žodynėlis 
 
housing-related bills Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian su būstu susijusios sąskaitos Termino šaltinis 
2007 m. vasario 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 
215/2007, įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos 
apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS) nuostatas 
dėl šalutinių tikslinių kintamųjų, susijusių su pernelyg 
dideliu įsiskolinimu ir finansine atskirtimi, sąrašo 
 
HR 
See: Republic of Croatia  Sritis Bendra 
Lithuanian Kroatijos Respublika Zagrebas 
 
HRC 
See: Resources Conference  Sritis Bendra 
Lithuanian Žmogiškųjų išteklių konferencija ŽIK Termino 
šaltinis ECB 2005 metų ataskaita, p. 14 
 
HRK 
See: Kuna  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Kroatijos kuna 
 
HRM 
See: resources management  Sritis Bendra 
Lithuanian žmogiškųjų išteklių valdymas 
 
HT 
See:   Sritis Bendra 
Lithuanian Haičio Respublika Port o Prensas 
 
HTG 
See:   Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian gurdas 
 
HUF 
See:   Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Vengrijos forintas 
 
human resources Sritis Bendra Sritis Statistika 
Lithuanian žmogiškieji ištekliai Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
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Human Resources Conference 
HRC Sritis Bendra 
Lithuanian Žmogiškųjų išteklių konferencija ŽIK Termino 
šaltinis ECB 2005 metų ataskaita, p. 14 
 
human resources management 
HRM Sritis Bendra 
Lithuanian žmogiškųjų išteklių valdymas 
 
HWWI 
See: Institute of International Economics  Sritis Bendra 
Lithuanian Hamburgo tarptautinės ekonomikos 
institutas HTEI Termino šaltinis ECB MB 2007/9, p. 5 
 
hybrid bonds Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian mišriosios obligacijos 
 
hybrid capital instruments Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian mišrios kapitalo priemonės 
 
hybrid instruments Sritis Statistika 
Lithuanian mišrios priemonės Termino šaltinis 2008 m. 
gruodžio 19 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) 
Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus 
balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
hyperinflation Sritis Apskaita 
Lithuanian hiperinfliacija 
 
hypermedia Sritis Bendra 
Lithuanian hiperterpė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
I 
 
IAEA 
See: Atomic Energy Agency  Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Tarptautinė atominės energetikos agentūra 
 
IAIS 
See: Association of Insurance Supervisors  Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian Tarptautinė draudimo įstaigų priežiūros 
asociacija 
 
IAS 
See: Audit Service  Sritis Teisė ir institucijos Sritis Bankai 
ir finansai 
Lithuanian Vidaus audito tarnyba Termino šaltinis EK 
vertimo vadovas vidaus kontrolės sistema Termino 
šaltinis LRTB 
 
IAS 2002 
See: Accounting Standards 2002  Sritis Apskaita 
Lithuanian Tarptautiniai apskaitos standartai 2002 TAS 
2002 
 
IASB 

See: Accounting Standards Board  Sritis Apskaita 
Lithuanian Tarptautinių apskaitos standartų taryba 
TAST Termino šaltinis 2009 m. kovo 5 d. Europos centrinio 
banko nuomonė (CON/2009/17)  
(2009/C 93/03) 
 
 
IASB’s Standing Interpretation 
Committee Sritis Apskaita 
Lithuanian TAST nuolatinis aiškinimo komitetas Termino 
šaltinis 2009 m. kovo 5 d. Europos centrinio banko 
nuomonė (CON/2009/17)  
(2009/C 93/03) 
 
 
IAU 
See: audit unit  Sritis Teisė ir institucijos Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian vidaus audito tarnyba Termino šaltinis LRTB; 
LR vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas VAT 
 
IBAN 
See: Bank Account Number  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian tarptautinis banko sąskaitos numeris 
 
IBEC 
See: Bank for Economic Co-operation  Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian Tarptautinis ekonominio bendradarbiavimo 
bankas 
 
IBRD 
See: Bank for Reconstruction and Development  Sritis 
Teisė ir institucijos 
Lithuanian Tarptautinis rekonstrukcijos ir plėtros 
bankas 
 
IC card Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian integralinės schemos kortelė 
 
ICAAP 
See: Capital Adequacy Assessment Process  Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian banko vidaus kapitalo pakankamumo 
vertinimo procesas Termino šaltinis 2006 m. lapkričio 23 
d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 145 „Dėl 
Priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso bendrųjų 
nuostatų“ 
 
ICAS 
See: house credit assessment system  Sritis Pinigų 
politika 
Lithuanian vidinė kredito vertinimo sistema VKVS 
Termino šaltinis Pinigų politikos įgyvendinimas euro zonoje. 
2006 rugsėjis 
 
ICDC 
See: Counterfeit Deterrence Centre  Sritis Banknotai ir 
monetos 
Lithuanian Tarptautinis pinigų padirbinėjimo 
prevencijos centras Termino šaltinis 2005 ECB metų 
ataskaita, p. 99 TPPPC 
 
Iceland Krona 
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ISK Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Islandijos krona 
 
ICM 
See: and Control Module  Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian informacijos ir kontrolės modulis Termino 
šaltinis 2007 m. spalio 18 d. LIETUVOS BANKO 
VALDYBOS NUTARIMAS Nr. 136 "DĖL MOKĖJIMO 
SISTEMOS TARGET2-LIETUVOS BANKAS VEIKLOS 
TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" Apibrėžtis (-->BTP)  modulis, 
leidžiantis dalyviams betarpiškai gauti informaciją ir 
suteikiantis galimybę jiems pateikti likvidumo pervedimo 
nurodymus, valdyti likvidumą ir ištikus nenumatytiems 
atvejams inicijuoti pakaitinius mokėjimo nurodymus. 
Apibrėžties šaltinis 2007 m. spalio 18 d. LIETUVOS BANKO 
VALDYBOS NUTARIMAS Nr. 136 "DĖL MOKĖJIMO 
SISTEMOS TARGET2-LIETUVOS BANKAS VEIKLOS 
TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" IKM 
 
ICM broadcast message Sritis Mokėjimo 
sistemos 
Lithuanian IKM transliacinis pranešimas Termino šaltinis 
2007 m. spalio 18 d. LIETUVOS BANKO VALDYBOS 
NUTARIMAS Nr. 136 "DĖL MOKĖJIMO SISTEMOS 
TARGET2-LIETUVOS BANKAS VEIKLOS TAISYKLIŲ 
PATVIRTINIMO" Apibrėžtis Informacija, kuri vienu metu 
tampa prieinama visiems arba pasirinktai TARGET2 
dalyvių grupei per IKM. Apibrėžties šaltinis 2007 m. spalio 
18 d. LIETUVOS BANKO VALDYBOS NUTARIMAS Nr. 
136 "DĖL MOKĖJIMO SISTEMOS TARGET2-LIETUVOS 
BANKAS VEIKLOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" 
 
ICRC 
See: Committee of the Red Cross  Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus komitetas 
 
ICSD 
See: central securities depository  Sritis Pinigų politika 
Lithuanian tarptautinis centrinis vertybinių popierių 
depozitoriumas TCVPD Termino šaltinis Pinigų politikos 
įgyvendinimas euro zonoje. 2006 rugsėjis 
 
ID 
See: Republic of Indonesia  Sritis Bendra 
Lithuanian Indonezijos Respublika Džakarta 
 
IDA 
See: Development Association  Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Tarptautinė plėtros asociacija 
 
IDB 
See: American Development Bank  Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian Amerikos valstybių plėtros bankas AVPB 
Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
IDC 
intraday credit Sritis Pinigų politika Institucijos 
ECB Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian dienos paskola Termino šaltinis 2007 m. 
lapkričio 8 d. LIETUVOS BANKO VALDYBOS 
NUTARIMAS Nr. 148 "DĖL DIENOS PASKOLŲ EURAIS 
SUTEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"; (-->Bendr. 
dok.)  Apibrėžtis trumpiau kaip vienai darbo dienai suteikta 
paskola. Centriniai bankai gali ją suteikti siekdami išlyginti 
mokėjimo atsiskaitymų neatitikimus. Ji gali būti : i) įkaitu 
užtikrintas sąskaitos pereikvojimo padengimas arba 

ii)skolinimo operacija įkeičiant turtą arba parduodant jį (--
>atpirkimo sandoriu)  dienos kreditas Termino šaltinis 
Gairės ECB/2005/1 Kontekstas dienos kredito pagrindas yra 
atitinkamas įkaitas. Įkaitu gali būti tie patys aktyvai ir 
priemonės, kaip ir aktyvai ir priemonės, galinčios būti 
pinigų politikos operacijų įkaitu, ir jiems taikomos tokios pat 
vertės nustatymo ir rizikos kontrolės taisyklės Konteksto 
šaltinis Gairės ECB/2005/1 
 
identification request Sritis Bendra 
Lithuanian atpažinties reikalavimas Termino šaltinis IATE 
 
identity card Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian asmens tapatybės kortelė Termino šaltinis 
VLKK rek. 
 
IDR 
See: Rupiah  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Indonezijos rupija 
 
IEA 
See: Energy Agency  Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Tarptautinė energetikos agentūra Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 TEA 
 
IFA 
See: Factoring Association  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian Tarptautinė faktoringo asociacija TFA 
 
IFAD 
See: Fund for Agricultural Development  Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian Tarptautinis žemės ūkio plėtros fondas 
 
IFC 
See: Finance Corporation  Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Tarptautinė finansų korporacija Apibrėžtis 
korporacija yra Pasaulio banko grupės privataus 
sektoriaus dalis, kurios tikslas - skatinti privataus 
sektoriaus investicijas besivystančiose šalyse, 
padedančias mažinti skurdą ir gerinti žmonių gyvenimą  
Apibrėžties šaltinis www.icf.org 
 
IFRS 
See: Financial Reporting Standards  Sritis Apskaita 
Lithuanian Tarptautiniai finansinės atskaitomybės 
standartai TFAS Termino šaltinis 2009 m. kovo 5 d. 
Europos centrinio banko nuomonė (CON/2009/17)  
(2009/C 93/03) 
 
 
IFTS 
See: Funds Transfer System  Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian Tarpbankinė lėšų pervedimo sistema 
 
IIB 
See: Investment Bank  Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Tarptautinis investicijų bankas 
 
IIC 
See: American Investment Corporation  Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian Amerikos valstybių investicijų korporacija 
 
IL 
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See: State of Israel  Sritis Bendra 
Lithuanian Izraelio Valstybė Jeruzalė / Tel Avivas 
 
illicit trade Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian neteisėta prekyba Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
illiquid assets Sritis Apskaita 
Lithuanian nelikvidusis turtas 
 
illiquid equity shares Sritis Apskaita 
Lithuanian nelikvidžios nuosavybės akcijos Termino 
šaltinis 2006 m. lapkričio 10 d. Europos centrinio banko 
gairės dėl Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir 
finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB) 
 
ILO 
See: Labour Organisation  Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Tarptautinė darbo organizacija TDO Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
ILS 
See: Israeli Shegel  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Izraelio naujasis šekelis 
 
IMCO 
See: on the Internal Market and Consumer Protection  
Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos 
komitetas Termino šaltinis EK vertimo vadovas 
 
IMF 
See: Monetary Fund  Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Tarptautinis valiutos fondas TVF 
 
IMF Balance of Payments Manual 
(5th edition) 
BPM5 Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian TVF Mokėjimų balanso vadovas (5 leidimas) 
MBV5 Termino šaltinis ECB MB, 2007/6, p. 5 
 
IMF loans Sritis Apskaita 
Lithuanian TVF paskolos 
 
immaterial Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian nereikšmingas Termino šaltinis (-->KVP)  
 
immediate applicability Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian neatidėliotinas taikymas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
immediate effect Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian neatidėliotinas veikimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
immediate pass-through Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian tiesioginis poveikis Termino šaltinis ECB MA 
2009 
 

immediate responses Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian neatidėliotini atsakomieji veiksmai 
 
immovable asset 
real property 
real estate Sritis Bendra 
Lithuanian nekilnojamasis turtas Termino šaltinis LRTB; 
Eurovoc 4.1 
 
immovable property collective 
investment undertakings Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian nekilnojamojo turto kolektyvinio investavimo 
subjektai Termino šaltinis 2007 m. spalio 25 d. LR 
kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo pakeitimo 
įstatymas Nr. X-1303 
 
impact study Sritis Bendra 
Lithuanian poveikio tyrimas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
impaired liquidity of a credit union 
Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian sutrikęs kredito unijos likvidumas Termino 
šaltinis LR kredito unijų įstatymas Nr.VIII-1683, 2 str. 5 p. 
Apibrėžtis Būklė ,kai kredito unijos likvidumas pasidaro 
mažesnis už nustatytą likvidumo normatyvą ir kai kredito 
unijos turto ir įsipareigojimų sudėtis pagal terminus 
artimiausiems mėnesiams iš dalies yra nesubalansuota ir 
gali sutrikdyti įvykdyti įsipareigojimus. Apibrėžties šaltinis LR 
kredito unijų įstatymas Nr.VIII-1683, 2 str. 5 p. 
 
impaired solvency of a credit union 
Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian sutrikęs kredito unijos mokumas Termino 
šaltinis LR kredito unijų įstatymas Nr.VIII-1683, 2 str. 6 p. 
Apibrėžtis Būklė, kai kredito unija nevykdo kapitalo 
pakankamumo normatyvo, taip pat kai yra požymių, kad 
kredito unijos turtas (grynąja verte) gali tapti mažesnis už 
jos balansinius ir nebalansinius įsipareigojimus. Apibrėžties 
šaltinis LR kredito unijų įstatymas Nr.VIII-1683, 2 str. 6 p. 
 
impairment Sritis Apskaita 
Lithuanian vertės sumažėjimas Termino šaltinis 2006 m. 
lapkričio 10 d. Europos centrinio banko gairės dėl Europos 
centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB) 
 
impairment loss Sritis Apskaita 
Lithuanian nuostolis dėl vertės sumažėjimo 
 
impartial Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian nešališkas Termino šaltinis Konstitucija Europai, 
neoficialus variantas 
 
implementation criteria Sritis Pinigų politika 
Lithuanian įgyvendinimo kriterijai Termino šaltinis 2008 m. 
lapkričio 14 d. EUROPOS CENTRINIO BANKO 
SPRENDIMASėl 2008 m. spalio 23 d. Reglamento 
ECB/2008/11 dėl taisyklių, susijusių su įkaito tinkamumu,ų 
pakeitimų įgyvendinimo 
(ECB/2008/15) 
(2008/874/EB) 
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implementation of the budget Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian biudžeto vykdymas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
implementing measures Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian įgyvendinimo priemonės Termino šaltinis (--
>KVP)  
 
implementing powers 
See: of implementation  Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian įgyvendinimo įgaliojimai Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
implementing Regulation Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian įgyvendinimo reglamentas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
implicit rates referring to period 
averages Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian netiesioginės vidutinės laikotarpio normos 
Termino šaltinis 2009 m. kovo 31 d. Europos centrinio 
banko reglamentas (EB) Nr. 290/2009 
 
implicit support Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian galima parama Termino šaltinis Lietuvos banko 
valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo 
pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, 
Nr. 142-5442) Apibrėžtis Pakeitimo vertybiniais popieriais 
pozicijai banko teikiama parama, viršijanti iš anksto 
apibrėžtus sutartinius įsipareigojimus. Apibrėžties šaltinis 
Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 
„Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų 
nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
 
implied bond market volatility Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian numanomas obligacijų rinkos kintamumas 
Termino šaltinis ECB MB 2007/6, p. 35; 2008/6 
 
implied distribution Sritis Bendra 
Lithuanian numanomas pasiskirstymas Termino šaltinis 
ECB MB 2006/3, p. 17  
 
implied forward euro area overnight 
interest rates Sritis Pinigų politika 
Lithuanian numanomos būsimos vienos nakties 
palūkanų normos euro zonoje Termino šaltinis ECB MB 
2007/6, p. 35 
 
implied forward interest rate Sritis Pinigų 
politika 
Lithuanian numanoma išankstinių sandorių palūkanų 
norma Termino šaltinis ECB 
 
implied forward overnight interest 
rate curve Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian numanomų būsimų vienos nakties palūkanų 
normų kreivė Termino šaltinis ECB MB 2008/6 
 
implied forward overnight interest 
rates Sritis Pinigų politika 

Lithuanian numanomos būsimos vienos nakties 
palūkanų normos Termino šaltinis ECB MB 2006/3, p. 36 
 
implied forward yield curve Sritis Pinigų 
politika 
Lithuanian numanoma būsimo pajamingumo kreivė 
Termino šaltinis ECB MB 2006/3, p. 36 
 
implied interest rates Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian numanomos palūkanų normos Termino šaltinis 
ECB MB 2007/6, p. 30  
 
implied stock market volatility Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian numanomas akcijų rinkos kintamumas 
Termino šaltinis ECB MB 2008/6 
 
implied volatility Sritis Pinigų politika 
Lithuanian numanomas kintamumas Termino šaltinis ECB 
2004 metų ataskaita, žodynėlis; ECB MB 2006/9, 
žodynėlis Apibrėžtis pavyzdžiui, obligacijų ir akcijų (arba 
atitinkamų ateities sandorių) kainų tikėtino kintamumo 
matas (perskaičiuoto į metinį procentinio kainų pokyčio 
standartinis nuokrypis), kurį galima išvesti iš pasirinkimo 
sandorių kainų Apibrėžties šaltinis ECB 2004 metų 
ataskaita, žodynėlis; ECB MB 2006/9, žodynėlis 
 
implied volatility, derived from 
options on three-month EURIBOR 
futures Sritis Statistika 
Lithuanian numanomas kintamumas, išvestas iš 3 mėn. 
EURIBOR pasirinkimo sandorių ateities sandoriams 
duomenų Termino šaltinis ECB MB 2007/6, p. 31 
 
implied yield curve Sritis Pinigų politika 
Lithuanian numanoma pajamingumo kreivė Termino 
šaltinis ECB 
 
import authorisation 
import licence Sritis Bendra 
Lithuanian importo leidimas Termino šaltinis IATE 
 
import credit Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian importo kreditas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
import customs debt Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian importo muito skola Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
import growth Sritis Statistika 
Lithuanian importo didėjimas Termino šaltinis ECB 
 
import levy Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian išlyginamoji importo rinkliava Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
import licence 
See: authorisation  Sritis Bendra 
Lithuanian importo leidimas Termino šaltinis IATE 
 
import prices Sritis Bendra 
Lithuanian importo kainos Termino šaltinis ECB MB 2010 
03 
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import refund Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian importo kompensacija Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
import restriction Sritis Bendra 
Lithuanian importo ribojimas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
import substitution Sritis Bendra 
Lithuanian importo pakeitimas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
import tax Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian importo mokestis Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
import values Sritis Statistika 
Lithuanian importo vertės rodikliai Termino šaltinis ECB 
MB 2008/9 
 
import weights Sritis Statistika 
Lithuanian importo svoriai Termino šaltinis ECB MB 
2008/12 
 
import-weighted Sritis Statistika 
Lithuanian apskaičiuota pagal importą Termino šaltinis 
ECB MB 2008/12 
 
import-weighted index Sritis Statistika 
Lithuanian pagal importą apskaičiuotas indeksas 
Termino šaltinis ECB MB 2008/12 pagal importo svorius 
apskaičiuotas indeksas Termino šaltinis ECB MB 2008/12 
 
impossible event Sritis Statistika 
Lithuanian negalimasis įvykis 
 
improvement of the general 
government operating balance Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian valdžios sektoriaus balanso rodiklio 
pagerėjimas Termino šaltinis LRTB Apibrėžtis Kalendorinių 
metų valdžios sektoriaus balanso rodiklio ir prieš tai 
buvusių kalendorinių metų valdžios sektoriaus balanso 
rodiklio teigiamas skirtumas. Apibrėžties šaltinis LRTB: LR 
fiskalinės drausmės įstatymas (Žin., 2007, Nr. 120-4881)  
 
imputed interest charge Sritis Apskaita 
Lithuanian įskaitytas palūkanų mokestis 
 
imputed rate of interest Sritis Apskaita 
Lithuanian sąlyginė palūkanų norma 
 
imputed receipts Sritis Apskaita 
Lithuanian įskaitytos įplaukos 
 
imties sąrašas Sritis Statistika 
Lithuanian sampling frame Termino šaltinis IATE 
 
IN 
See: Republic of India  Sritis Bendra 
Lithuanian Indijos Respublika Delis 
 

in accordance with the procedure 
laid down in Article Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian ... straipsnyje nustatyta tvarka Termino šaltinis 
Vertimų centro vadovas 
 
in convertible currency Sritis Apskaita 
Lithuanian konvertuojamosiomis valiutomis 
 
in country 
See: country  Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian dalyvaujančioji valstybė Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
in house evaluation 
internal evaluation Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian vidinis vertinimas Termino šaltinis LRTB 
Pastabos aprobuota VLKK 
 
in inconvertible currency Sritis Apskaita 
Lithuanian nekonvertuojamosiomis valiutomis 
 
in remaining currencies Sritis Statistika 
Lithuanian kitomis valiutomis Termino šaltinis ECB MB 
2008/6 
 
incentive structure of the originate 
and distribute model Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian iniciatyvaus ir paskirstomojo modelio 
skatinamoji struktūra Termino šaltinis 2009 m. kovo 5 d. 
Europos centrinio banko nuomonė (CON/2009/17)  
(2009/C 93/03) 
 
 
inception of a lease Sritis Apskaita 
Lithuanian lizingo pradžia 
 
including acquisitions less 
disposals of valuables 
Lithuanian įskaitant vertybių įsigijimą atėmus netekimą 
Termino šaltinis ECB įskaitant vertybių įsigijimą minus 
netekimą 
 
inclusion in the budget Sritis Apskaita 
Lithuanian įtraukimas į biudžetą Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 Apibrėžtis Tam tikrų įplaukų ir išlaidų straipsnių 
įrašymas į biudžetą. Apibrėžties šaltinis Eurovoc 4.1 
 
income 
earnings Sritis Apskaita 
Lithuanian pajamos Termino šaltinis Eurovoc 4.1; (--
>Apskaitos įst.)  Apibrėžtis ūkio subjekto ekonominės 
naudos padidėjimas per ataskaitinį laikotarpį, t. y. ūkio 
subjekto turto padidėjimas arba į(-->sipareigojimų) 
sumažėjimas, kai dėl to padidėja (-->nuosavas kapitalas) , 
išskyrus papildomus savininkų įnašus Apibrėžties šaltinis 
Apskaitos įst. Žr. sąnaudos 
 
income attributed to insurance 
policyholders Sritis Statistika 
Lithuanian draudimo poliso turėtojams paskirstytos 
pajamos Termino šaltinis 2007 m. gegužės 31 d. Europos 
centrinio banko gairės, iš dalies keičiančios Gaires 
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ECB/2004/15 dėl Europos centrinio banko statistinės 
atskaitomybės reikalavimų, taikomų mokėjimų balanso ir 
tarptautinių investicijų balanso statistikos srityje bei 
tarptautiniame atsargų šablone 
(ECB/2007/3)  
(2007/426/EB) 
 
income balance Sritis Statistika 
Lithuanian pajamų balansas Termino šaltinis LB MB 
2006/2, p. 100  
 
income bonds Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pajamų obligacijos 
 
income deficit Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pajamų deficitas Termino šaltinis ECB MB 
2006/3, p. 75 
 
income expectations Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian lūkesčiai dėl pajamų Termino šaltinis ECB MB 
2007/9, p. 14 
 
income from equity shares and 
participating interests Sritis Apskaita 
Lithuanian pajamos iš nuosavybės akcijų ir dalyvavimo 
kapitale Termino šaltinis 2006 m. lapkričio 10 d. Europos 
centrinio banko gairės dėl Europos centrinių bankų 
sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio 
pagrindo (ECB/2006/16) (2006/887/EB) 
 
income from fees and commissions 
Sritis Apskaita 
Lithuanian komisinių ir kitų atlygių pajamos Termino 
šaltinis ECB metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
income on debt Sritis Statistika 
Lithuanian skolos pajamos (palūkanos) Termino šaltinis 
2007 m. gegužės 31 d. Europos centrinio banko gairės, iš 
dalies keičiančios Gaires ECB/2004/15 dėl Europos 
centrinio banko statistinės atskaitomybės reikalavimų, 
taikomų mokėjimų balanso ir tarptautinių investicijų 
balanso statistikos srityje bei tarptautiniame atsargų 
šablone 
(ECB/2007/3)  
(2007/426/EB) 
 
income on equity Sritis Statistika 
Lithuanian akcinio kapitalo pajamos Termino šaltinis 2007 
m. gegužės 31 d. Europos centrinio banko gairės, iš dalies 
keičiančios Gaires ECB/2004/15 dėl Europos centrinio 
banko statistinės atskaitomybės reikalavimų, taikomų 
mokėjimų balanso ir tarptautinių investicijų balanso 
statistikos srityje bei tarptautiniame atsargų šablone 
(ECB/2007/3)  
(2007/426/EB); LR mokėjimų balansas 2005, p. 19 
 
income on equity breakdown Sritis 
Statistika 
Lithuanian akcinio kapitalo pajamų suskirstymas 
Termino šaltinis 2007 m. gegužės 31 d. Europos centrinio 
banko gairės, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2004/15 dėl 
Europos centrinio banko statistinės atskaitomybės 
reikalavimų, taikomų mokėjimų balanso ir tarptautinių 
investicijų balanso statistikos srityje bei tarptautiniame 
atsargų šablone (ECB/2007/3) (2007/426/EB) 
 

income payments Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian išmokos už pajamas Termino šaltinis ECB MB 
2006/3, p. 75 
 
income recognition Sritis Apskaita 
Lithuanian pajamų pripažinimas Termino šaltinis ECB 
metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
income statement Sritis Apskaita 
Lithuanian pajamų (pelno) ataskaita Apibrėžtis finansinė 
ataskaita, apibendrinanti įmonės veiklos pasiekimus per 
tam tikrą laikotarpį 
 
income stock Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pajamų akcijos Termino šaltinis VVPB int. žod., 
2005 Apibrėžtis paprastosios akcijos, už kurias mokami 
dideli dividendai, kuriuos investuotojas gali panaudoti kaip 
pajamas 
 
income support Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian finansinė parama socialiai remtiniems 
asmenims Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
income tax and other government 
charges on income Sritis Apskaita 
Lithuanian pajamų mokestis ir kiti vyriausybės nustatyti 
pajamų mokesčiai Termino šaltinis 2006 m. lapkričio 10 d. 
Europos centrinio banko gairės dėl Europos centrinių 
bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės 
teisinio pagrindo (ECB/2006/16) (2006/887/EB) 
 
inconvertable currencies 
inconvertible foreign exchange Sritis 
Pinigų politika 
Lithuanian nekonvertuojamosios valiutos Žr. 
konvertuojamosios valiutos 
 
inconvertible foreign exchange 
See: currencies  Sritis Pinigų politika 
Lithuanian nekonvertuojamosios valiutos Žr. 
konvertuojamosios valiutos 
 
incorporation Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian bendrovės įsteigimas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
incorrect payment instruction Sritis 
Mokėjimo sistemos 
Lithuanian klaidingas mokėjimo nurodymas Termino 
šaltinis (-->Mokėjimų įstatymas)  
 
incorrect settlement of a payment 
instruction Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian mokėjimo nurodymo klaidingas įvykdymas 
Termino šaltinis (-->Mokėjimų įstatymas)  
 
incorrectly deducted amount Sritis 
Mokėjimo sistemos 
Lithuanian neteisingai išskaičiuota suma Termino šaltinis 
(-->Mokėjimų įstatymas)  
 
incoterms (international commercial 
terms) Sritis Bendra 
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Lithuanian tarptautinės prekybos terminai Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
increase in production 
See: of production  Sritis Statistika 
Lithuanian gamybos augimas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
increase of the discount rate Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian diskonto normos didinimas Termino šaltinis 
ECB MB 2010 03 
 
incremental borrowing rate of 
interest (lessee's) Sritis Apskaita 
Lithuanian alternatyvioji nuomininko skolinimosi 
palūkanų norma 
 
indebtedness Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian įsiskolinimas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
indefinite maturity dates Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian neapibrėžtos išpirkimo datos 
 
indemnification Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian žalos atlyginimas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
indemnity Sritis Pinigų politika 
Lithuanian kompensavimas Termino šaltinis 2008 m. 
lapkričio 14 d. EUROPOS CENTRINIO BANKO 
SPRENDIMASėl 2008 m. spalio 23 d. Reglamento 
ECB/2008/11 dėl taisyklių, susijusių su įkaito tinkamumu,ų 
pakeitimų įgyvendinimo 
(ECB/2008/15) 
(2008/874/EB) 
 
 
indemnity insurance Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian draudimas nuo nuostolių Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
indent Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian įtrauka / sakinys Termino šaltinis Vertimų centro 
vadovas Pastabos brūkšneliu prasidedanti teksto dalis 
 
indenture Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian skolininko įsipareigojimas Termino šaltinis 
Kalbos patarimų informacinis biuletenis (IX) 
 
independent actuaries Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian nepriklausomi aktuarijai Termino šaltinis ECB 
metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
independent auditor's report Sritis 
Bendra 
Lithuanian nepriklausoma auditoriaus išvada 
 
Independent Auditor's Report to the 
Seimas of the Republic of Lithuania 
Sritis Bendra 
Lithuanian Nepriklausomo auditoriaus išvada Lietuvos 
Respublikos Seimui 

 
independent credit institution Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian savarankiška kredito įstaiga Termino šaltinis (--
>Mokėjimų įstatymas)  
 
independent events Sritis Statistika 
Lithuanian nepriklausomieji įvykiai 
 
independent legal entity Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian savarankiškas juridinis subjektas 
 
independent trade Sritis Bendra 
Lithuanian nepriklausomoji prekyba Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
independent variable 
controlled variable 
explanatory variable 
predictor variable Sritis Bendra 
Lithuanian nepriklausomas kintamasis 
 
indeterminated Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian neapibrėžto termino Termino šaltinis LB MB 
2006/2, p. 113 
 
index Sritis Statistika 
Lithuanian indeksas Apibrėžtis Statistinis rodiklis, 
parodantis tam tikros rinkos ar jos dalies kitimą. 
 
index for shelter Sritis Statistika 
Lithuanian būsto indeksas Termino šaltinis ECB MB 
2006/6, p. 10 
 
index fund Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian indekso fondas Termino šaltinis ECB MB 
2008/9 Pastabos pasyviai valdomas investicijų fondas Žr. (--
>investicinis fondas)  
 
index level series Sritis Statistika 
Lithuanian indekso lygio eilutės Termino šaltinis ECB MB 
2006/3, p. 54 
 
Index of Negotiated Wages 
Lithuanian sutartinio darbo užmokesčio indeksas 
Termino šaltinis ECB MB Apibrėžtis Visos euro zonos 
pagrindinio darbo užmokesčio (neskaitant premijų) kaip 
kolektyvinių derybų tiesioginio rezultato matas. Jis rodo 
apskaičiuotą vidutinį mėnesio darbo užmokesčio pokytį. 
Apibrėžties šaltinis ECB MB, 2006/9, žodynėlis 
 
index of predictive association Sritis 
Statistika 
Lithuanian sąlyginės prognozės indeksas 
 
index of qualitative variation Sritis 
Statistika 
Lithuanian kokybinės įvairovės indeksas 
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index of world vertical supply 
integration Sritis Statistika 
Lithuanian pasaulio vertikalios pasiūlos integracijos 
indeksas Termino šaltinis ECB MA 2009 
 
index options Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian akcijų indekso pasirinkimo sandoriai 
 
index re-balancing effects Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian indekso perbalansavimo efektas Termino 
šaltinis ECB MB 2008/6 
 
index reference period Sritis Statistika 
Lithuanian indekso bazinis laikotarpis Termino šaltinis 
ECB MB 2006/3, p. 54 
 
index reference year Sritis Statistika 
Lithuanian indekso baziniai metai Termino šaltinis ECB 
MB 2006/3, p. 53 
 
indexing of pay Sritis Statistika 
Lithuanian atlyginimo indeksavimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
index-linked bond yields Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian su indeksu susietų obligacijų pajamingumas 
Termino šaltinis ECB MB 2008/6 
 
index-linked bonds Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian su indeksu susietos obligacijos Termino 
šaltinis ECB MB 2006/3, p. 36 
 
index-linked securities Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian indeksuotieji vertybiniai popieriai 
 
Indian Rupee 
INR Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Indijos rupija 
 
indicator of output prices in 
services Sritis Statistika 
Lithuanian paslaugų kainų rodiklis paslaugų sektoriuje 
Termino šaltinis ECB MB 2008/3 
 
indicator-based estimate Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian rodikliais pagrįsti apskaičiavimai 
 
indicators of cost pressures Sritis 
Statistika 
Lithuanian sąnaudų spaudimo rodikliai Termino šaltinis 
ECB MB 2008/9 
 
indirect (portfolio) investments Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian netiesioginės (portfelinės) investicijos 
Termino šaltinis 1999 m. liepos 7 d. Lietuvos Respublikos 
investicijų įstatymas Nr. VIII-1312 (redakcija aktuali nuo 
2004-11-02) Apibrėžtis Investicijos, jei investuojant įsigyta 

kapitalo dalis nesuteikia investuotojui galimybės daryti 
nemažą įtaką ūkio subjektui. 
 Apibrėžties šaltinis 1999 m. liepos 7 d. Lietuvos 
Respublikos investicijų įstatymas Nr. VIII-1312 (redakcija 
aktuali nuo 2004-11-02) 
 
indirect barter Sritis Bendra 
Lithuanian netiesioginiai mainai 
 
indirect control Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian netiesioginė kontrolė Termino šaltinis LR 
finansų įstaigų įstatymas Nr.IX-1068, 2 str. 30 p.; LR 
įmonių konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymo 
1,2,3,8,9,11 straipsnių bei priedo pakeitimo ir papildymo ir 
įstatymo papildymo antruoju skirsniu įstatymas (Valstybės 
žinios, 2006-07-18, Nr. 78-3058) Apibrėžtis Kontrolė, 
atsirandanti per kitas kontroliuojamas įmones arba 
kontroliuojamų įmonių kontroliuojamas įmones. Apibrėžties 
šaltinis LR finansų įstaigų įstatymas Nr.IX-1068, 2 str. 30 
p.; LR įmonių konsoliduotos finansinės atskaitomybės 
įstatymo 1,2,3,8,9,11 straipsnių bei priedo pakeitimo ir 
papildymo ir įstatymo papildymo antruoju skirsniu 
įstatymas (Valstybės žinios, 2006-07-18, Nr. 78-3058) 
 
indirect investment Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian netiesioginė investicija Termino šaltinis LRTB 
Apibrėžtis Investicija, kai investuojant įsigyta kapitalo dalis 
nesuteikia investuotojui galimybės daryti įtaką ūkio 
subjektui. Apibrėžties šaltinis LRTB 
 
indirect method of reporting cash 
flows from operating activities Sritis 
Apskaita 
Lithuanian netiesioginis pinigų srautų iš pagrindinės 
veiklos pateikimo metodas 
 
indirect tax 
indirect taxation Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian netiesioginiai mokesčiai Apibrėžtis mokesčiai, 
įtraukiami į prekių ir paslaugų kainas Pastabos labiausiai 
paplitę netiesioginiai mokesčiai - akcizas, muito rinkliava  
 
indirect taxation 
See: tax  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian netiesioginiai mokesčiai Apibrėžtis mokesčiai, 
įtraukiami į prekių ir paslaugų kainas Pastabos labiausiai 
paplitę netiesioginiai mokesčiai - akcizas, muito rinkliava  
 
individual 
See: person  Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian fizinis asmuo Termino šaltinis Protokolas dėl 
ECBS ir ECB statuto, 5 straipsnis; LB mėnesinis biuletenis, 
2004/1; (-->Mokėjimų įstatymas) ; Eurovoc 4.1 
 
individual insured income Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian draudžiamosios asmens pajamos 
 
individual portfolios of investments 
in financial instruments Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian investicijų į finansines priemones 
individualūs portfeliai Termino šaltinis (-->IKP) , 3 str. 
 
Individual Retirement Account 
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IRA Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian individuali pensijos sąskaita 
 
Indonesian Rupiah 
IDR Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Indonezijos rupija 
 
industrial capital Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pramonės kapitalas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
industrial company 
See: enterprise  Sritis Bendra 
Lithuanian pramonės įmonė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
industrial concentration Sritis Bendra 
Lithuanian pramonės santalka Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
industrial confidence Sritis Statistika 
Lithuanian pramonės pasitikėjimas Termino šaltinis ECB 
MB 2006/3, p. 62 
 
industrial confidence indicator Sritis 
Statistika Institucijos ECB 
Lithuanian pramonės pasitikėjimo rodiklis Termino šaltinis 
ECB MB 
 
industrial consumption Sritis Statistika 
Lithuanian pramoninis vartojimas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
industrial conversion Sritis Bendra 
Lithuanian pramonės pertvarkymas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
industrial cooperation Sritis Bendra 
Lithuanian pramoninis bendradarbiavimas Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
industrial counterfeiting 
Lithuanian pramoninis padirbinėjimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
industrial credit Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pramonės kreditas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
industrial data processing Sritis Statistika 
Lithuanian pramonės duomenų apdorojimas Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
industrial development Sritis Bendra 
Lithuanian pramonės plėtra Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
industrial economy 
industrialised economy Sritis Bendra 
Lithuanian pramoninė ekonomika Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
industrial enterprise 

industrial company Sritis Bendra 
Lithuanian pramonės įmonė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
industrial estate Sritis Bendra 
Lithuanian pramoninis rajonas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
industrial financing Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pramonės finansavimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
industrial fittings Sritis Bendra 
Lithuanian pramonės įrenginiai Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
industrial free zone Sritis Bendra 
Lithuanian laisvoji pramonės zona Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
industrial goods excluding energy 
See: energy industrial goods  Sritis Statistika 
Lithuanian pramonės prekės, neįskaitant energijos 
Termino šaltinis ECB MB 2006/3 
 
industrial goods excluding energy 
Sritis Statistika 
Lithuanian pramonės prekės, neįskaitant energijos 
Termino šaltinis ECB MB 2006/3 
 
industrial growth Sritis Statistika 
Lithuanian pramonės augimas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
industrial import price indices Sritis 
Statistika 
Lithuanian pramonės produkcijos importo kainų 
indeksai Termino šaltinis ECB MB 2008/12 
 
industrial investment Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian investicija į pramonę Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
industrial manufacturing Sritis Bendra 
Lithuanian pramoninis apdirbimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
industrial policy 
Lithuanian pramonės politika Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
industrial price Sritis Statistika 
Lithuanian gamybos kaina Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
industrial producer export price 
indices Sritis Statistika 
Lithuanian pramonės produkcijos gamintojų eksporto 
kainų indeksai Termino šaltinis ECB MB 2008 12 
 
industrial producer prices Sritis Statistika 
Lithuanian gamintojų kainos Termino šaltinis ECB MB, 
2006/9, žodynėlis Apibrėžtis Visų gamybos parduodamų 
produktų gamyklinių (išskyrus transportavimo išlaidas) 
kainų matas, neįskaitant statybos euro zonos šalių vidaus 
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rinkose ir importo. Apibrėžties šaltinis ECB MB, 2006/9, 
žodynėlis 
 
industrial product Sritis Bendra 
Lithuanian pramonės produktas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
industrial production Sritis Bendra 
Lithuanian pramoninė gamyba Termino šaltinis LB 
Ekonomikos departamentas (Darius Imbrasas) 
 
industrial production excluding 
construction Sritis Statistika 
Lithuanian gamyba, neįskaitant statybos Termino šaltinis 
ECB 
 
industrial production growth and 
contributions Sritis Statistika 
Lithuanian pramoninės gamybos augimas ir kaitos 
veiksniai 
 
Industrial Production Index Sritis 
Statistika 
Lithuanian pramoninės gamybos indeksas Termino 
šaltinis NACE 2 red.  
 
industrial property Sritis Bendra 
Lithuanian pramoninė nuosavybė Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
industrial raw materials Sritis Statistika 
Lithuanian pramonės žaliavos Termino šaltinis ECB MB, 
2005/6 
 
industrial region 
Lithuanian pramoninis regionas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
industrial reorganisation Sritis Bendra 
Lithuanian pramonės pertvarka Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 Pastabos Šis terminas vartotinas kalbant apie pramonės 
šakos ar tarpgamyklinį reorganizavimą. Nevartotinas 
kalbant apie reorganizavimą įmonės viduje. 
 
industrial research Sritis Bendra 
Lithuanian pramoniniai moksliniai tyrimai Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
Industrial Research and 
development Advisory Committee 
IRDAC Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Pramoninių tyrimų ir plėtros patariamasis 
komitetas IRDAC Termino šaltinis EK vertimo vadovas 
 
industrial statistics Sritis Statistika 
Lithuanian pramonės statistika Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
industrial structures Sritis Bendra 
Lithuanian pramonės struktūra Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 

industrial structures and policy Sritis 
Bendra 
Lithuanian pramonės struktūra ir politika Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
industrialised countries Sritis Bendra 
Lithuanian išsivysčiusios šalys Termino šaltinis ECB MB 
2007/9, p. 10 
 
industrialised economy 
See: economy  Sritis Bendra 
Lithuanian pramoninė ekonomika Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
industry and commodity prices Sritis 
Statistika 
Lithuanian gamybos ir žaliavų kainos Termino šaltinis 
ECB 
 
inefficient expenditure Sritis Bendra 
Lithuanian nenašios išlaidos Termino šaltinis ECB MB 
2008/12 
 
inflation Sritis Statistika 
Lithuanian infliacija Apibrėžtis Ilgalaikis bendrojo kainų 
lygio didėjimas, dėl kurio mažėja pinigų perkamoji galia. 
Infliacija paprastai apskaičiuojama pagal vartotojų kainų 
indeksą ir reiškiama procentais. Termino šaltinis LRTB; 
Lietuvos banko Ekonomikos departamentas Apibrėžties 
šaltinis LRTB; Lietuvos banko Ekonomikos departamentas 
 
inflation accounting Sritis Apskaita 
Lithuanian infliacijos apskaita Termino šaltinis Anglų-
lietuvių apskaitos terminų žodynėlis, VU leidykla, 1998 
 
inflation developments 
developments in inflation Sritis Statistika 
Lithuanian infliacijos pokyčiai Termino šaltinis ECB MB 
2006 06 infliacijos kaita Termino šaltinis ECB MB 2007 06; 
Konvergencija 2008 
 
inflation expectations Sritis Statistika 
Lithuanian infliacijos lūkesčiai Termino šaltinis ECB MB 
2010 03 
 
inflation measure Sritis Statistika 
Lithuanian infliacijos rodiklis Termino šaltinis ECB MB 
2007/6; 2008/12 
 
inflation rate Sritis Statistika 
Lithuanian infliacijos lygis Termino šaltinis ECB MB 
2007/6, p. 11; 2008/6 
 
inflation risk Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian infliacijos rizika 
 
inflation risk premia Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian infliacijos rizikos premija Termino šaltinis ECB 
MB 2007/9, p. 38 
 
inflation swap rates Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian infliacijos apsikeitimo sandorių normos 
Termino šaltinis ECB MB 2007/9, p. 40 
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inflation target Sritis Pinigų politika 
 
inflation targeting Sritis Statistika 
Lithuanian infliacijos tikslo siekimo strategija 
 
inflationary pressures Sritis Bendra 
Lithuanian infliacinis spaudimas Termino šaltinis ECB MA 
2009 
 
inflationary pressures from labour 
costs Sritis Statistika 
Lithuanian darbo sąnaudų skatinamas infliacinis 
spaudimas 
 
inflationary risks Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian infliacijos rizika Termino šaltinis ECB MB 
2008/6 
 
inflation-indexed government bonds 
Lithuanian atsižvelgiant į infliaciją indeksuojamos 
vyriausybės obligacijos Termino šaltinis ECB MB, 2006/9, 
žodynėlis Apibrėžtis Skolos vertybiniai popieriai, kurių 
atkarpos mokėjimų dydžiai ir pagrindinė suma yra susieti 
su konkrečiu vartotojų kainų indeksu. Apibrėžties šaltinis 
ECB MB, 2006/9, žodynėlis 
 
inflation-indexed security Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian pagal infliaciją indeksuojamas vertybinis 
popierius 
 
inflation-linked government bonds 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian su infliacija susietos vyriausybės obligacijos 
Termino šaltinis ECB MB 2010 03 
 
inflation-linked swap rate Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian su infliacija susietų apsikeitimo sandorių 
palūkanų norma Termino šaltinis ECB MB 2009 03 
 
inflation-linked swaps Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian su infliacija susieti apsikeitimo sandoriai 
Termino šaltinis ECB MB 2007/12, p. 37 
 
inflows 
revenue Sritis Apskaita 
Lithuanian įplaukos Termino šaltinis Eurovoc 4.1 pajamos 
Termino šaltinis ECB MB 
 
inflows and outflows 
Lithuanian įplaukos ir išlaidos 
 
informal credit Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian neoficialus kreditas Termino šaltinis 2007 m. 
vasario 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 215/2007, 
įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas 
ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS) nuostatas dėl šalutinių 
tikslinių kintamųjų, susijusių su pernelyg dideliu 
įsiskolinimu ir finansine atskirtimi, sąrašo 
 

Information and Control Module 
ICM Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian informacijos ir kontrolės modulis Termino 
šaltinis 2007 m. spalio 18 d. LIETUVOS BANKO 
VALDYBOS NUTARIMAS Nr. 136 "DĖL MOKĖJIMO 
SISTEMOS TARGET2-LIETUVOS BANKAS VEIKLOS 
TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" Apibrėžtis (-->BTP)  modulis, 
leidžiantis dalyviams betarpiškai gauti informaciją ir 
suteikiantis galimybę jiems pateikti likvidumo pervedimo 
nurodymus, valdyti likvidumą ir ištikus nenumatytiems 
atvejams inicijuoti pakaitinius mokėjimo nurodymus. 
Apibrėžties šaltinis 2007 m. spalio 18 d. LIETUVOS BANKO 
VALDYBOS NUTARIMAS Nr. 136 "DĖL MOKĖJIMO 
SISTEMOS TARGET2-LIETUVOS BANKAS VEIKLOS 
TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" IKM 
 
information highway Sritis Bendra 
Lithuanian informacijos magistralė Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
information industry Sritis Bendra 
Lithuanian informacijos priemonių pramonė Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
information medium Sritis Bendra 
Lithuanian informacijos laikmena Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
information society Sritis Bendra 
Lithuanian informacinė visuomenė Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
information technology Sritis Bendra 
Lithuanian informacijos technologija Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
information technology applications 
Sritis Bendra 
Lithuanian informacijos technologijos taikymas Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
information technology industry Sritis 
Bendra 
Lithuanian informacijos technologijų pramonė Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
infringement Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian pažeidimas 
 
in-house credit assessment system 
ICAS Sritis Pinigų politika 
Lithuanian vidinė kredito vertinimo sistema VKVS 
Termino šaltinis Pinigų politikos įgyvendinimas euro zonoje. 
2006 rugsėjis 
 
initial capital 
seed capital Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pradinis kapitalas Termino šaltinis 2007 m. 
spalio 25 d. LR kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 
pakeitimo įstatymas Nr. X-1303 Apibrėžtis Mažiausias 
nuosavas kapitalas, kurį privalo turėti valdymo įmonė ar 
investicinė bendrovė. Apibrėžties šaltinis 2007 m. spalio 25 
d. LR kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo pakeitimo 
įstatymas Nr. X-1303 
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initial disclosure event (for a 
discontinuing operation) Sritis Apskaita 
Lithuanian pirminio įvykio atskleidimas (veiklai 
nutraukti) 
 
initial margin Sritis Pinigų politika Institucijos ECB 
Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian pradinis įkaito perviršis Termino šaltinis (--
>Bendr. dok.)  Apibrėžtis rizikos kontrolės priemonė, kurią 
(-->Eurosistema)  gali taikyti (-->grįžtamiesiems 
sandoriams) , reiškianti, kad sandoriui reikalingas 
užtikrinimas, lygus (-->kitai sandorio šaliai) suteiktai 
paskolai, padidintas pradinio įkaito perviršio dydžiu 
Apibrėžties šaltinis (-->Bendr. dok.)  garantinė įmoka 
Termino šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 
nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo 
bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) Apibrėžtis 
Suma, kurią klientas per finansų tarpininką padeda į banką 
kaip indėlį, kai skolinasi iš jo, norėdamas įsigyti vertybinių 
popierių.  Apibrėžties šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 
11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo 
skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
 
initial margin payment Sritis Apskaita 
Lithuanian pradinė garantinė įmoka 
 
initial measurement Sritis Apskaita 
Lithuanian pradinis įvertinimas Apibrėžtis Ilgalaikio 
materialiojo turto pradinis įvertinimas turi būti atliktas pagal 
jo savikainą (mes vadiname įsigijimo verte), o vėliau šis 
turtas apskaitoje parodomas įsigijimo verte, atėmus 
sukauptą nusidėvėjimą ir kiekvieną nuostolį dėl turto vertės 
sumažėjimo. 
 
initial public offering 
IPO Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pirminis viešas siūlymas 
 
initial rate 
Lithuanian pradinė norma Termino šaltinis ECB 
 
initial rate fixation period Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian pradinis palūkanų normų fiksavimo 
laikotarpis Termino šaltinis ECB MB 2007/6, p. 52 
 
initial stages of the production 
chain Sritis Bendra 
Lithuanian pirminiai gamybos proceso etapai Termino 
šaltinis ECB MB 2008/3 
 
in-kind assets Sritis Apskaita 
Lithuanian nepiniginis turtas Termino šaltinis LRTB 
Pastabos aprobuota VLKK 
 
inland waterway transport Sritis Statistika 
Lithuanian vidaus vandenų ir upių transportas Termino 
šaltinis LR mokėjimų balansas 2005, p. 16 
 
INN 
See: nonproprietary name  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian tarptautinis bendrinis pavadinimas Termino 
šaltinis 2007 rugsėjo 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 
1214/2007, iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EEB) 

Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl 
Bendrojo muitų tarifo I priedą 
 
innovation Sritis Bendra 
Lithuanian inovacija Termino šaltinis 1999 m. liepos 7 d. 
Lietuvos Respublikos investicijų įstatymas Nr. VIII-1312 
(redakcija aktuali nuo 2004-11-02) Apibrėžtis Naujų 
technologijų, idėjų, metodų kūrimas ir komercinis 
pritaikymas pateikiant rinkai naujus arba patobulintus 
produktus ir procesus. 
 Apibrėžties šaltinis 1999 m. liepos 7 d. Lietuvos 
Respublikos investicijų įstatymas Nr. VIII-1312 (redakcija 
aktuali nuo 2004-11-02) 
 
input 
See:   Sritis Statistika 
Lithuanian žaliavos Termino šaltinis ECB MB 2006/3, p. 11 
 
input costs 
See: price  Sritis Statistika 
Lithuanian sąnaudų kaina Termino šaltinis ECB MB 2007/9, 
p. 10; 2008/3 
 
input materials 
See:   Sritis Statistika 
Lithuanian žaliavos Termino šaltinis ECB MB 2006/3, p. 11 
 
input price 
input costs Sritis Statistika 
Lithuanian sąnaudų kaina Termino šaltinis ECB MB 2007/9, 
p. 10; 2008/3 
 
input price index for manufacturing 
Sritis Statistika 
Lithuanian apdirbamosios pramonės sąnaudų kainų 
indeksas Termino šaltinis ECB MB 2010 03 
 
input price pressures Sritis Statistika 
Lithuanian sąnaudų kainų spaudimas Termino šaltinis 
ECB MB 2007/12 
 
input price shocks Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian sąnaudų kainų šokai Termino šaltinis ECB MB 
2007/12 
 
input-output analysis Sritis Apskaita 
Lithuanian sąnaudų ir produkcijos analizė Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
input-output table Sritis Apskaita 
Lithuanian visuminių sąnaudų ir produkcijos lentelė 
Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
INR 
See: Rupee  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Indijos rupija 
 
inside information Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian viešai neatskleista informacija Termino šaltinis 
2007 m. sausio 18 d. LR finansinių priemonių rinkų 
įstatymas Nr. X-1024 Apibrėžtis Tiesiogiai ar netiesiogiai su 
vienu ar keliais emitentais ar finansinėmis priemonėmis 
susijusi tikslaus pobūdžio informacija apie planuojamus ar 
įvykusius esminius įvykius ir kita informacija, kurios 
atskleidimas gali turėti didelės įtakos šių finansinių 
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priemonių ar su jomis susietų išvestinių priemonių kainai, 
jeigu ši informacija nėra viešai atskleista. Su prekėmis 
susietų išvestinių priemonių atžvilgiu viešai neatskleista 
informacija laikoma tokia tikslaus pobūdžio viešai 
neatskleista informacija, kuri tiesiogiai ar netiesiogiai 
susieta su viena ar daugiau tokių priemonių ir kurią rinkos, 
kurioje prekiaujama tokiomis priemonėmis, naudotojai tikisi 
gauti pagal įprastą rinkos praktiką. Asmenų, vykdančių 
pavedimus dėl finansinių priemonių, atžvilgiu viešai 
neatskleista informacija taip pat yra kliento suteikta tikslaus 
pobūdžio informacija, susijusi su jo pavedimais, tiesiogiai 
ar netiesiogiai susijusi su vienu ar keliais emitentais ar 
finansinėmis priemonėmis, kurios atskleidimas gali turėti 
didelės įtakos šių finansinių priemonių ar su jomis susietų 
išvestinių priemonių kainai. Apibrėžties šaltinis 2007 m. 
sausio 18 d. LR finansinių priemonių rinkų įstatymas Nr. X-
1024 
 
insider trading Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian vidinė prekyba Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
insolvency Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian nemokumas 
 
insolvency proceeding Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian nemokumo byla 
 
insolvent credit institution Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian nemoki kredito įstaiga 
 
inspection Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian inspektavimas Termino šaltinis 1994 m. 
gruodžio 1 d. Lietuvos Respublikos Lietuvos banko 
įstatymas Nr. I-678 
 
Inspection Manual Sritis Bankų priežiūra 
Institucijos LB 
Lithuanian Inspektavimo vadovas 
 
inspection of the activities of credit 
institutions Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kredito įstaigų inspektavimas Termino šaltinis 
1994 m. gruodžio 1 d. Lietuvos Respublikos Lietuvos 
banko įstatymas Nr. I-678 Apibrėžtis Tikrinimas, ar teisingai 
sudarytos Lietuvos bankui pateiktos finansinės ataskaitos, 
taip pat kredito įstaigos veiklos bei finansinės būklės 
(kapitalo, aktyvų kokybės, pelningumo), rizikų (kredito, 
likvidumo, rinkos, operacinės ir kitų) valdymo bei 
vadovavimo kredito įstaigai efektyvumo vertinimas. 
Apibrėžties šaltinis 1994 m. gruodžio 1 d. Lietuvos 
Respublikos Lietuvos banko įstatymas Nr. I-678, 45 str. 
 
inspection report Sritis Bankų priežiūra 
Institucijos LB 
Lithuanian inspektavimo ataskaita 
 
installation allowance Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian įsikūrimo pašalpa Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
installment loan Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian periodinių mokėjimų paskola 
 
instalment Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian periodinė įmoka 

 
instalment sale Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian išsimokėtinis pardavimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
instantaneous forward rates Sritis 
Statistika 
Lithuanian momentinės išankstinių sandorių palūkanų 
normos Termino šaltinis ECB MB 2008/03 
 
Institute for the Environment and 
Sustainability Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Aplinkos ir darninimo institutas Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
institution in the tail Sritis Statistika 
Lithuanian institucija, priklausanti statistiškai 
nereikšmingai mažumai Apibrėžtis įstaiga, kuri arba iš 
viso neteikia jokios statistinės informacijos, arba teikia tik 
glaustą statistinę informaciją, pvz., reikalingą privalomųjų 
atsargų bazei skaičiuoti 
 
institution of public utility Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian komunalinių paslaugų įstaiga Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
institutional conciliation Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian institucijų taikinimas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
institutional framework Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian institucinė sandara Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 Pastabos nevartoti "sąranga" (pagal DLKŽ - tai 
neteiktinas žodis)  
 
institutional framework of fiscal 
policy Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian institucinė fiskalinės politikos sistema 
Termino šaltinis Konvergencija 2008 
 
institutional investor Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian institucinis investuotojas Apibrėžtis 
organizacija, kurios svarbiausias tikslas - investuoti savo 
turtą ar kitą jai patikėtą turtą. Šią grupę sudaro pensijų 
fondai, investicinės bendrovės, draudimo bendrovės ir 
bankai Apibrėžties šaltinis VVPB, int. žod., 2005/8 
 
institutional protection scheme Sritis 
Bankų priežiūra 
Lithuanian institucinė užtikrinimo sistema Termino šaltinis 
(-->KVP)  
 
institutional sector Sritis Statistika 
Lithuanian institucijų sektorius Termino šaltinis 2003 m. 
gegužės 2 d. Europos centrinio banko gairės dėl Europos 
centrinio banko statistinės atskaitomybės reikalavimų, 
taikomų mokėjimų balanso ir tarptautinių investicijų 
balanso statistikos srityje bei tarptautiniame atsargų 
modelyje ECB/2003/7) (2003/381/EB) 
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institutional sub-sector Sritis Statistika 
Lithuanian institucijų subsektorius 
 
institutional unit Sritis Statistika 
Lithuanian institucinis vienetas 
 
institutions and bodies Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian institucijos ir organai 
 
instrument categories Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian priemonių kategorijos Termino šaltinis 2009 m. 
kovo 31 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 
290/2009 
 
instrument categories for interest 
rates on new business Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian naujų sandorių palūkanų normų priemonių 
kategorijos Termino šaltinis 2009 m. kovo 31 d. Europos 
centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 290/2009 
 
instrument categories for interest 
rates on outstanding amounts Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian likučių palūkanų normų priemonių 
kategorijos Termino šaltinis 2009 m. kovo 31 d. Europos 
centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 290/2009 
 
instruments of incorporation Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian sudarymo dokumentai Termino šaltinis 2007 m. 
spalio 25 d. LR kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 
pakeitimo įstatymas Nr. X-1303 Apibrėžtis Investicinio 
fondo taisyklės ar investicinės bendrovės įstatai. Apibrėžties 
šaltinis 2007 m. spalio 25 d. LR kolektyvinio investavimo 
subjektų įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. X-1303 
 
instruments with credit risk Sritis Rinkos 
operacijos 
Lithuanian priemonės, susijusios su kredito rizika 
Termino šaltinis ECB MB 2007/6, p. 22 
 
insurable risk Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian draudžiamoji rizika 
 
insurance Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian draudimas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
insurance agent Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian draudimo agentas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
insurance and activities auxiliary Sritis 
Statistika 
Lithuanian draudimo ir pensijų lėšų, išskyrus 
privalomąjį socialinį draudimą, kaupimas; pagalbinė 
draudimo ir pensijų lėšų kaupimo veikla Termino šaltinis 
LRMB 
 
insurance broker Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian draudimo brokeris Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 

insurance claim 
insurance compensation Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian draudimo išmoka Termino šaltinis 2002 m. 
birželio 20 d. Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų 
investuotojams draudimo įstatymas Nr. IX-975 (redakcija 
aktuali nuo 2008-10-21) 
 
insurance company 
See: corporation  
Lithuanian draudimo bendrovė Termino šaltinis ECB MA 
2009 
 
insurance compensation 
See: claim  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian draudimo išmoka Termino šaltinis 2002 m. 
birželio 20 d. Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų 
investuotojams draudimo įstatymas Nr. IX-975 (redakcija 
aktuali nuo 2008-10-21) 
 
insurance contract Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian draudimo sutartis Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
insurance corporation 
insurance company 
Lithuanian draudimo bendrovė Termino šaltinis ECB MA 
2009 
 
insurance corporations and pension 
funds Sritis Statistika 
Lithuanian draudimo korporacijos ir pensijų fondai 
Termino šaltinis 2008 m. gruodžio 19 d. Europos centrinio 
banko reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių 
institucijų sektoriaus balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
insurance costs Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian draudimo išlaidos 
 
insurance enterprise Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian draudimo įmonė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
insurance exchange Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian draudimo birža 
 
insurance firm Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian draudimo firma Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
insurance holding company Sritis Bankai 
ir finansai 
Lithuanian draudimo kontroliuojančioji (holdingo) 
bendrovė Termino šaltinis (-->KVP)  
 
insurance indemnity Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian draudimo kompensavimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
insurance law Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian draudimo teisė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
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insurance policy Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian draudimo liudijimas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
insurance premium Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian draudimo įmoka Termino šaltinis 2002 m. 
birželio 20 d. Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų 
investuotojams draudimo įstatymas Nr. IX-975 (redakcija 
aktuali nuo 2008-10-21) 
 
insurance reserve Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian draudimo atidėjiniai Termino šaltinis ECB 
mėnesinis biuletenis, 2004/6 
 
insurance scheme 
insurance-based sheme Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian draudimo sistema 
 
insurance technical reserves Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian draudimo techniniai atidėjiniai Termino šaltinis 
ECB MB; LR draudimo priežiūros komisijos nutarimas Nr. 
N-5 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DRAUDIMO 
PRIEŽIŪROS KOMISIJOS 2004 M. SPALIO 1 D. 
NUTARIMO N-117 „DĖL METODIKOS DRAUDIMO 
TECHNINIŲ ATIDĖJINIŲ DYDŽIAMS APSKAIČIUOTI 
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“; Lietuvos Respublikos 
finansų ministro 2006 m. kovo 6 d. įsakymas Nr. 1K-090; 
2008 m. gruodžio 19 d. Europos centrinio banko 
reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų 
sektoriaus balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 draudimo techniniai rezervai Termino šaltinis ECB MB 
2007/12, p. 26 
 
insurance undertaking Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian draudimo įmonė Termino šaltinis 2002 m. 
birželio 20 d. Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų 
investuotojams draudimo įstatymas Nr. IX-975 (redakcija 
aktuali nuo 2008-10-21) 
 
insurance-based sheme 
See: scheme  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian draudimo sistema 
 
insured amount Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian draudimo suma Termino šaltinis 2002 m. 
birželio 20 d. Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų 
investuotojams draudimo įstatymas Nr. IX-975 (redakcija 
aktuali nuo 2008-10-21) 
 
insured event 
See:   Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian draudžiamasis įvykis Termino šaltinis 2002 m. 
birželio 20 d. Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų 
investuotojams draudimo įstatymas Nr. IX-975 (redakcija 
aktuali nuo 2008-10-21) 
 
insured risk Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian apdraustoji rizika Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
insurer Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian draudikas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 

insury Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian draudimo pažymėjimas 
 
INTA 
See: on International Trade  Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Tarptautinės prekybos komitetas Termino 
šaltinis EK vertimo vadovas 
 
intaglio printing Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian giliaspaudė Termino šaltinis ECB Pastabos 
Dauguma spaustuvių naudoja mašinas giliaspaudės 
elementams atspausti (tik banknotų averse (sin. - 
banknotų priekinėje pusėje)). Naudojant giliaspaudę dažai 
supilami į ant plokštelės išraižytus griovelius. Plokštelei 
susilietus su popieriumi, dažai įspaudžiami ant popieriaus 
ir tokiu būdu gaunami spaudos paviršiaus nelygumai.  
 
intangible asset Sritis Apskaita 
Lithuanian nematerialusis turtas 
 
intangible assets of a public sector 
entity Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian viešojo sektoriaus subjekto nematerialusis 
turtas Termino šaltinis LRTB Pastabos aprobuota VLKK 
 
integrated account Sritis Apskaita 
Lithuanian integruotoji sąskaita Termino šaltinis ECB MB 
2010 03 
 
integrated action area Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian integruota bendradarbiavimo sritis Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
integrated development Sritis Bendra 
Lithuanian integruotoji plėtra Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
integrated development operation 
Sritis Bendra 
Lithuanian integruota veiklos sritis Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
integrated euro area accounts Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian integruotos euro zonos sąskaitos Termino 
šaltinis ECB MB 2008/6 
 
integrated model Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian integruotas modelis Termino šaltinis 2009 m. 
gegužės 7 d. Europos centrinio banko gairės, iš dalies 
keičiančios Gaires ECB/2007/2 dėl Transeuropinės 
automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių 
pervedimų sistemos (TARGET2) (ECB/2009/9) 
(2009/390/EB) 
 
integrated quarterly euro area 
sector accounts Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian integruotos ketvirtinės euro zonos sektorių 
sąskaitos Termino šaltinis ECB MB 2007/6, p. 25  
 
integrated settlement model Sritis 
Mokėjimo sistemos Institucijos ECB 
Lithuanian integruotas atsiskaitymo modelis Termino 
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šaltinis ECB TARGET2 raidos ataskaita, 2005 m. vasario 
mėn. 
 
integrated trade Sritis Bendra 
Lithuanian suvienytoji prekyba Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
integrated transport system Sritis Bendra 
Lithuanian integruotoji transporto sistema Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
integrity of electronic money 
schemes Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian elektroninių pinigų sistemų patikimumas 
Termino šaltinis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2000/46/EB 
 
integrity rules Sritis Statistika 
Lithuanian vientisumo taisyklės 
 
intellectual property Sritis Bendra 
Lithuanian intelektinė nuosavybė Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
Intelligent Energy Executive Agency 
Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Pažangios energetikos vykdomoji įstaiga 
Termino šaltinis EK 
 
INTELSAT 
See: Telecommunications Satellite Organisation  Sritis 
Teisė ir institucijos 
Lithuanian Tarptautinė ryšių palydovų organizacija 
 
intended change of interest rate Sritis 
Mokėjimo sistemos 
Lithuanian numatomas palūkanų normos pakeitimas 
Termino šaltinis (-->Mokėjimų įstatymas)  
 
interactive network Sritis Bendra 
Lithuanian sąveikusis tinklas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
Inter-American Development Bank 
IDB Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Amerikos valstybių plėtros bankas AVPB 
Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
Inter-American Investment 
Corporation 
IIC Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Amerikos valstybių investicijų korporacija 
 
interbank credit Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian tarpbankinis kreditas Termino šaltinis ECB MA 
2009 
 
interbank cross-border positions Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian tarpbankinės užsienio pozicijos Termino 
šaltinis ECB MA 2009 
 

interbank deposite rate 
Lithuanian tarpbankinės indėlių palūkanos Termino 
šaltinis ECB 
 
inter-bank exposures Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian tarpbankinės pozicijos Termino šaltinis 2009 m. 
kovo 5 d. Europos centrinio banko nuomonė 
(CON/2009/17)  
(2009/C 93/03) 
 
 
Interbank Funds Transfer System 
IFTS Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian Tarpbankinė lėšų pervedimo sistema 
 
interbank lending market 
See: bank lending market  Sritis Statistika 
Lithuanian tarpbankinio skolinimo rinka Termino šaltinis 
LB mėnesinis biuletenis, 2004/5 
 
inter-bank lending market 
interbank lending market Sritis Statistika 
Lithuanian tarpbankinio skolinimo rinka Termino šaltinis 
LB mėnesinis biuletenis, 2004/5 
 
interbank lending transactions Sritis 
Statistika 
Lithuanian tarpbankinio skolinimo sandoriai Termino 
šaltinis LB MB 2006/2, p. 90 
 
interbank loans Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian tarpbankinės paskolos Termino šaltinis LB 
valdybos 2005 m. kovo 10 d. nutarimas Nr. 32, I sk. 
 
interbank market Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian tarpbankinė rinka Termino šaltinis ECB MB 
2009 03 
 
interbanking payments accounts Sritis 
Apskaita 
Lithuanian tarpbankinių mokėjimų sąskaitos 
 
inter-company agreement Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian bendrovių susitarimas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
inter-company cooperation Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian bendrovių bendradarbiavimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
inter-company loans 
Lithuanian bendrovių tarpusavio paskolos Termino 
šaltinis ECB MB 2010 03 
 
interconnector Sritis Bendra 
Lithuanian jungiamoji linija Termino šaltinis (-->El. įst.)  
Apibrėžtis energetikos sistemas jungiantys įrenginiai 
Apibrėžties šaltinis El. įst. 
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interest Sritis Apskaita 
Lithuanian palūkanos Termino šaltinis LR finansų įstaigų 
įstatymas Nr.IX-1068, 2 str. Apibrėžtis pinigų suma, 
mokama už suteiktą paskolą, padėtą (-->indėlį) , skolos 
vertybinius popierius, perduotą naudoti turtą ar kitą skolinį 
reikalavimą, t. y. sutartyje nustatytas procentas, 
skaičiuojamas nuo padėto indėlio, suteiktos (-->paskolos ) 
dydžio, skolos vertybinių popierių (-->nominalios vertės ) 
arba perduoto naudotis turto ar kito skolinio reikalavimo 
vertės Apibrėžties šaltinis LR finansų įstaigų įstatymas Nr. 
IX-1068, 2 str. 
 
interest according to BPM5 (not 
adjusted for FISIM [2]) Sritis Statistika 
Lithuanian palūkanos pagal MBT5 (nepritaikyta NAFTAP 
[2]) Termino šaltinis 2007 m. gegužės 31 d. Europos 
centrinio banko gairės, iš dalies keičiančios Gaires 
ECB/2004/15 dėl Europos centrinio banko statistinės 
atskaitomybės reikalavimų, taikomų mokėjimų balanso ir 
tarptautinių investicijų balanso statistikos srityje bei 
tarptautiniame atsargų šablone 
(ECB/2007/3)  
(2007/426/EB) 
 
interest accrued 
See: interest  Sritis Apskaita 
Lithuanian sukauptos palūkanos susikaupusios 
palūkanos Termino šaltinis (-->Mokėjimų įstatymas)  
 
interest accrued but not received Sritis 
Apskaita 
Lithuanian sukauptos pajamos 
 
interest cost Sritis Apskaita 
Lithuanian palūkanų išlaidos Termino šaltinis ECB metinės 
finansinės ataskaitos 2008 
 
interest cost (for a employee benefit 
plan) Sritis Apskaita 
Lithuanian palūkanų išlaidos (išmokų darbuotojams 
planui) 
 
interest coverage ratio Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian palūkanų padengimo rodiklis Termino šaltinis 
LRTB, Aiškinamasis įmonės vadybos terminų žodynas / 
Bronislovas Martinkus, Bronius Neverauskas, Algimantas 
Sakalas... [et al.]; Kauno technologijos universitetas. – 
Kaunas: Technologija, 2000 Apibrėžtis Duomuo, rodantis, 
kiek kartų veiklos pelnas (t. y. pelnas, nesumokėjus nei 
palūkanų, nei mokesčių) yra didesnis už palūkanas ir 
sugebėjimą laiku mokėti palūkanas (t. y., kiek kartų 
daugiau firma užsidirba pelno negu jo reikia įsiskolinimo 
išlaidoms – palūkanoms – padengti). Apskaičiuojamas kaip 
veiklos pelno ir palūkanų santykis. Apibrėžties šaltinis LRTB, 
Aiškinamasis įmonės vadybos terminų žodynas / 
Bronislovas Martinkus, Bronius Neverauskas, Algimantas 
Sakalas... [et al.]; Kauno technologijos universitetas. – 
Kaunas: Technologija, 2000 
 
interest expenditure 
interest expense Sritis Apskaita Sritis Apskaita 
Lithuanian palūkanų išlaidos Termino šaltinis LRTB; ECB 
metinės finansinės ataskaitos 2008 Pastabos Aprobuotas 
 
interest expense 

See: expenditure  Sritis Apskaita Sritis Apskaita 
Lithuanian palūkanų išlaidos Termino šaltinis LRTB; ECB 
metinės finansinės ataskaitos 2008 Pastabos Aprobuotas 
 
interest expense on current 
accounts Sritis Apskaita 
Lithuanian einamųjų sąskaitų palūkanų išlaidos Termino 
šaltinis ECB metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
interest expense on deposits taken 
Sritis Apskaita 
Lithuanian priimtų indėlių palūkanų išlaidos Termino 
šaltinis ECB metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
interest income Sritis Apskaita 
Lithuanian palūkanų pajamos Termino šaltinis LRTB; ECB 
metinės finansinės ataskaitos 2008 Pastabos Aprobuota 
 
interest income and expenses on 
balances arising from TARGET2 Sritis 
Apskaita 
Lithuanian palūkanų pajamos ir išlaidos dėl sistemos 
TARGET2 likučių Termino šaltinis ECB metinės finansinės 
ataskaitos 2008 
 
interest income arising from the 
allocation of euro banknotes within 
the Eurosystem Sritis Apskaita 
Lithuanian palūkanų pajamos iš eurų banknotų 
paskirstymo Eurosistemoje Termino šaltinis ECB metinės 
finansinės ataskaitos 2008 
 
interest income on current accounts 
Sritis Apskaita 
Lithuanian palūkanos už einamąsias sąskaitas Termino 
šaltinis ECB metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
interest income on foreign reserve 
assets Sritis Apskaita 
Lithuanian užsienio atsargų palūkanų pajamos Termino 
šaltinis ECB metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
interest income on foreign reserve 
assets (net) Sritis Apskaita 
Lithuanian užsienio atsargų palūkanų pajamos 
(grynosios) Termino šaltinis ECB metinės finansinės 
ataskaitos 2008 
 
interest income on money market 
deposits Sritis Apskaita 
Lithuanian pajamos iš pinigų rinkos indėlių Termino 
šaltinis ECB metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
interest income on reverse 
repurchase agreements Sritis Apskaita 
Lithuanian atpirkimo investavimo sandorių palūkanų 
pajamos Termino šaltinis ECB metinės finansinės 
ataskaitos 2008 
 
interest income on securities Sritis 
Apskaita 
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Lithuanian vertybinių popierių pajamos Termino šaltinis 
ECB metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
interest income, net of interest 
expense Sritis Apskaita 
Lithuanian palūkanų pajamos (atėmus palūkanų 
išlaidas) Termino šaltinis ECB metinės finansinės 
ataskaitos 2008 
 
interest margin Sritis Apskaita 
Lithuanian palūkanų marža 
 
interest on arrears Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian palūkanos už įsiskolinimą 
 
interest on the claims of the ECB Sritis 
Apskaita 
Lithuanian palūkanos už ECB reikalavimus 
 
interest payment burden Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian palūkanų mokėjimo našta Termino šaltinis ECB 
MB 2007/6, p. 46 
 
interest payments Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian palūkanų mokėjimai Termino šaltinis ECB MB, 
2005/03, p. 45 
 
interest payments as a percentage 
of debt Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian palūkanų mokėjimų procentinė dalis skoloje 
Termino šaltinis ECB MB 2007/6, p. 45 
 
interest rate 
borrowing rate  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian palūkanų norma Termino šaltinis (-->Mokėjimų 
įstatymas)  Apibrėžtis Lietuvos banko kas mėnesį 
skelbiamas rezidentams komercinių bankų suteiktų 
paskolų nacionaline valiuta (-->aritmetinis svertinis metinių 
palūkanų normų vidurkis )  Apibrėžties šaltinis (-->Mokėjimų 
įstatymas) , 2 str. 
 
interest rate ceilings Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian aukščiausia leidžiama palūkanų norma 
Termino šaltinis 2009 m. kovo 31 d. Europos centrinio 
banko reglamentas (EB) Nr. 290/2009 
 
interest rate channel Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian palūkanų normų kanalas Termino šaltinis ECB 
MB 2007 09; ECB MA 2009 
 
interest rate constellation Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian palūkanų normų sandara Termino šaltinis ECb 
MB 2010 03 
 
interest rate contract Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian palūkanų normos sandoris Termino šaltinis (--
>Nr.172) , 38.1. Pastabos Palūkanų normų sandorių 
rūšys:1.1. vienos valiutos palūkanų normų apsikeitimo 
sandoriai; 
.2. baziniai valiutos apsikeitimo sandoriai;  
.3. išankstiniai palūkanų normų sandoriai; 1.4. ateities 
palūkanų normų sandoriai; 1.5. įsigyti palūkanų normų 

pasirinkimo sandoriai; 1.6. kiti panašaus pobūdžio 
sandoriai. ŠALTINIS: Kapitalo pakankamumo skaičiavimo 
bendrųjų nuostatų 7 priedas (2006) 
 
interest rate for commercial credit 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian komercinio kredito palūkanų norma Termino 
šaltinis LRTB Apibrėžtis Lietuvos banko kas ketvirtį 
skelbiama vidutinė per ketvirtį bankų rezidentams suteiktų 
trumpalaikių paskolų litais metinė palūkanų norma. 
Apibrėžties šaltinis LRTB 
 
interest rate for late payment Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian pavėluoto mokėjimo palūkanų norma Termino 
šaltinis LRTB Apibrėžtis Vieno mėnesio VILIBOR (vidutinės 
tarpbankinės palūkanų normos, kuriomis bankai 
pageidauja (yra pasirengę) paskolinti lėšų litais kitiems 
bankams) palūkanų norma, padidinta 7 procentiniais 
punktais. Apibrėžties šaltinis LRTB 
 
interest rate future Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian palūkanų normų ateities sandoris Termino 
šaltinis 2002 m. lapkričio 21 d. Europos centrinio banko 
gairė dėl Europos centriniostatistinės atskaitomybės 
reikalavimų ketvirtinių finansinių sąskaitų (ECB/2002/7) 
(2002/967/EB); 2006 m. lapkričio 10 d. Europos centrinio 
banko gairės dėl Europos centrinių bankų sistemos 
apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo 
(ECB/2006/16) (2006/887/EB) Apibrėžtis Biržoje 
prekiaujamas ateities sandoris, kuriuodieną susitariama 
pirkti ar parduoti palūkanų normos priemonę, pavyzdžiui, ą 
ateityje už sutartą kainą. Dažniausiai faktinis pirkimas ar 
pardavimas neįvyksta, ir sandorio galiojimas, paprastai, 
baigiasi iki sutarto termino. Apibrėžties šaltinis 2002 m. 
lapkričio 21 d. Europos centrinio banko gairė dėl Europos 
centriniostatistinės atskaitomybės reikalavimų ketvirtinių 
finansinių sąskaitų (ECB/2002/7) (2002/967/EB), II priedas 
Žodynas su paaiškinimais 
 
interest rate implicit in a lease Sritis 
Apskaita 
Lithuanian lizingo sutartyje nustatyta palūkanų norma 
 
interest rate instruments Sritis Apskaita 
Lithuanian palūkanų normų priemonės Termino šaltinis 
ECB metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
interest rate on minimum reserves 
Lithuanian palūkanų norma už privalomąsias atsargas 
 
interest rate on overnight deposits 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian vienos nakties indėlių palūkanų normos 
Termino šaltinis ECB MB 2008/6 
 
interest rate on the deposit facility 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian palūkanų norma už naudojimąsi indėlių 
galimybe Termino šaltinis ECB MA 2009 
 
interest rate on the marginal lending 
facility Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian palūkanų norma už naudojimąsi ribinio 
skolinimosi galimybe 
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interest rate option Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian palūkanų normų pasirinkimo sandoris 
Termino šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 
nutarimo Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo 
bendrųjų nuostatų“ 7 priedas (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
 
interest rate risk Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian palūkanų normos rizika Termino šaltinis 
Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 
„Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų 
nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) Apibrėžtis Tikimybė, 
kad bankas patirs nuostolių dėl palūkanų normos 
svyravimo. Apibrėžties šaltinis Lietuvos banko valdybos 
2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo 
skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
 
interest rate statistics Sritis Statistika 
Lithuanian palūkanų normų statistika Termino šaltinis 
ECB MB 2007/12 
 
interest rate swap Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian palūkanų normų apsikeitimo sandoris 
Apibrėžtis Fiksuotos palūkanų normos, skaičiuojamos nuo 
menamos pagrindinės sumos, pakeitimas kintama 
palūkanų norma, skaičiuojama nuo tos pačios pagrindinės 
menamos sumos, ir atvirkščiai. Taip pat gali būti kintamos 
– kintamos palūkanų normos apsikeitimo sandoriai, 
fiksuotos – fiksuotos palūkanų normos apsikeitimo 
sandoriai bei sandoriai, kai apsikeičiama ne tik 
palūkanomis bet ir valiutomis. Apibrėžties šaltinis Lietuvos 
Respublikos finansų ministro įsakymas Dėl išvestinių 
finansinių priemonių apskaitos metodikos patvirtinimo 
Termino šaltinis 2006 m. lapkričio 10 d. Europos centrinio 
banko gairės dėl Europos centrinių bankų sistemos 
apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo 
(ECB/2006/16) (2006/887/EB) 
 
interest rate swap/cap/floor Sritis Bankai 
ir finansai 
Lithuanian palūkanų normų apsikeitimas/aukščiausia 
riba/žemiausia riba Termino šaltinis 2009 m. kovo 31 d. 
Europos centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 290/2009 
 
interest rates and volumes for new 
loans to non-financial corporations 
and households Sritis Statistika 
Lithuanian suteiktos naujos paskolos nefinansinėms 
korporacijoms ir namų ūkiams Termino šaltinis LB MB 
2006/2, p. 65 
 
interest rates on outstanding 
amounts Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian likučių palūkanų normos Termino šaltinis 2009 
m. kovo 31 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) 
Nr. 290/2009 
 
interest rates on the marginal 
lending facility and the deposit 
facility Sritis Pinigų politika 
Lithuanian palūkanų normos už naudojimąsi ribine 
skolinimosi galimybe ir indėlių galimybe Termino šaltinis 
ECB 
 
interest rebate Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian palūkanų nuolaida Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 

interest-free credit Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kreditas be palūkanų Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
interest-rate subsidy Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian palūkanų subsidija Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
interfaced model Sritis Mokėjimo sistemos 
Institucijos ECB 
Lithuanian per sąsąją susietas modelis Termino šaltinis 
2009 m. gegužės 7 d. Europos centrinio banko gairės, iš 
dalies keičiančios Gaires ECB/2007/2 dėl Transeuropinės 
automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių 
pervedimų sistemos (TARGET2) (ECB/2009/9) 
(2009/390/EB) 
 
interference Sritis Bendra 
Lithuanian kišimasis Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
interfirm conduct Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian firmų tarpusavio priklausomybė Termino 
šaltinis Kalbos patarimų informacinis biuletenis (IX) 
 
intergenerational projects Sritis Bendra 
Lithuanian kartų projektai 
 
intergovernmental organisation Sritis 
Teisė ir institucijos 
Lithuanian tarpvyriausybinė organizacija Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
intergroup Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian jungtinė grupė 
 
interim distribution Sritis Apskaita 
Lithuanian tarpinis paskirstymas Termino šaltinis ECB 
metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
interim distribution of ECB income 
on euro banknotes to NCBs Sritis 
Apskaita 
Lithuanian tarpinis ECB pajamų už eurų banknotus 
paskirstymas NCB Termino šaltinis 2006 m. lapkričio 10 d. 
Europos centrinio banko gairės dėl Europos centrinių 
bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės 
teisinio pagrindo (ECB/2006/16) (2006/887/EB) 
 
interim financial accounts Sritis Apskaita 
Lithuanian tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys Termino 
šaltinis LRTB Pastabos aprobuota VLKK Apibrėžtis 
Finansinių ataskaitų rinkinys, sudaromas apibendrinus 
laikotarpio, trumpesnio negu finansiniai metai, duomenis. 
Apibrėžties šaltinis LRTB 
 
interim financial reporting Sritis Apskaita 
Lithuanian tarpinė finansinė atskaitomybė 
 
interim internal audit report Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian tarpinė vidaus audito ataskaita Pastabos 
aprobuota VLKK 
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interim period Sritis Apskaita 
Lithuanian tarpinis laikotarpis 
 
inter-industrial relations Sritis Bendra 
Lithuanian pramonės šakų ryšiai Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
Inter-Institutional Monitoring Group 
Sritis Bankų priežiūra Institucijos ECB 
Lithuanian Tarpinstitucinė stebėjimo grupė Termino 
šaltinis CON/2005/4 
 
interinstitutional relations Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian institucijų ryšiai Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
interlinking Sritis Mokėjimo sistemos Institucijos 
ECB 
Lithuanian sąsaja Termino šaltinis Gairės ECB/2005/1 
tarpusavio ryšio priemonės Termino šaltinis 2002 m. 
lapkričio 21 d. Europos centrinio banko gairė dėl Europos 
centriniostatistinės atskaitomybės reikalavimų ketvirtinių 
finansinių sąskaitų (ECB/2002/7) (2002/967/EB) Apibrėžtis 
Techninës infrastruktūros, projektavimo ypatybės irūros, 
naudojamos kiekvienoje nacionalinėje (RLAA) sistemoje ir 
ECB ėjimo mechanizme (EMM), arba jų modifikacijos, 
skirtos apdoroti tarptautinius mokėjimus per TARGET 
sistemą. Apibrėžties šaltinis 2002 m. lapkričio 21 d. Europos 
centrinio banko gairė dėl Europos centriniostatistinės 
atskaitomybės reikalavimų ketvirtinių finansinių sąskaitų 
(ECB/2002/7) (2002/967/EB), II priedas Žodynas su 
paaiškinimais 
 
Interlinking mechanism Sritis Pinigų politika 
Institucijos ECB 
Lithuanian sąsajų mechanizmas Termino šaltinis (--
>Bendr. dok.)  Apibrėžtis (-->TARGET ) sistemoje esantis 
sąsajų mechanizmas, kuris užtikrina bendrą tvarką ir 
infrastruktūrą, leidžiančią (-->mokėjimo pavedimus)  
pervesti iš vienos šalies RLAA sistemos į kitą Apibrėžties 
šaltinis (-->Bendr. dok.)  
 
interlocutary judgement Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian negalutinis sprendimas 
 
intermedia area Sritis Bendra 
Lithuanian remiamas / pagreitintai plėtojamas regionas / 
rajonas Termino šaltinis Kalbos patarimų informacinis 
biuletenis (IX) 
 
intermediary 
facility agent Sritis Pinigų politika 
Lithuanian tarpininkas Termino šaltinis (-->Mokėjimų 
įstatymas)  Apibrėžtis (-->kredito įstaiga) , kuri nėra nei (--
>mokėtojo)  kredito įstaiga, nei (-->gavėjo)  kredito įstaiga, 
bet dalyvayja (-->vykdant mokėjimo nurodymus)  
Apibrėžties šaltinis (-->Mokėjimų įstatymas) , 2 str. 
 
intermediary by the securitisation 
special purpose vehicle Sritis Rinkos 
operacijos 
Lithuanian tarpininkas, veikiantis per pakeitimo 
vertybiniais popieriais specialiosios paskirties įmonę 
 

intermediary institution Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian įstaiga tarpininkė 
 
intermediary of public trading in 
securities Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian vertybinių popierių viešosios apyvartos 
tarpininkas Termino šaltinis 2007 m. sausio 18 d. LR 
vertybinių popierių įstatymas Nr. X-1023 Apibrėžtis Finansų 
maklerio įmonė ar kredito įstaiga, turinčios teisę teikti 
investicines paslaugas. Apibrėžties šaltinis 2007 m. sausio 
18 d. LR vertybinių popierių įstatymas Nr. X-1023 
 
intermediate consumption Sritis Statistika 
Lithuanian gamybinis vartojimas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
intermediate consumption of FISIM 
Lithuanian NAFTAP tarpinis vartojimas Termino šaltinis 
ECB 
 
intermediate evaluation Sritis Pinigų politika 
Lithuanian tarpinis vertinimas Termino šaltinis LRTB 
Pastabos aprobuota VLKK 
 
intermediate goods Sritis Statistika 
Lithuanian tarpinio vartojimo prekės Termino šaltinis ECB 
MB 2008/3 
 
intermediate product Sritis Statistika 
Lithuanian skirta perdirbti produkcija Termino šaltinis 
Kalbos patarimų informacinis biuletenis (IX) 
 
intermediate target Sritis Pinigų politika 
Lithuanian tarpinis tikslas 
 
inter-MFI positions Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian PFI tarpusavio pozicijos Termino šaltinis ECB 
MB 2008/12 
 
intermodal transport Sritis Bendra 
Lithuanian įvairiarūšis transportas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
internal accounting record Sritis Apskaita 
Lithuanian vidaus apskaitos įrašas Termino šaltinis (--
>KVP)  
 
internal accounts 
intrabank accounts Sritis Apskaita 
Lithuanian vidaus sąskaitos 
 
internal audit Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian vidaus auditas Termino šaltinis LRTB; LR 
vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas Apibrėžtis 
Viešojo juridinio asmens vidaus kontrolės sistemos dalis, 
kai vidaus auditorių nepriklausoma, objektyvia tyrimo, 
vertinimo ir konsultavimo veikla siekiama užtikrinti viešojo 
juridinio asmens veiklos gerinimą. Apibrėžties šaltinis LRTB 
 
internal audit procedures Sritis Teisė ir 
institucijos 
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Lithuanian vidaus audito procedūros Pastabos aprobuota 
VLKK 
 
internal audit report Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian vidaus audito ataskaita Termino šaltinis LRTB 
 
Internal Audit Service 
IAS 
internal audit service Sritis Teisė ir institucijos 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian Vidaus audito tarnyba Termino šaltinis EK 
vertimo vadovas vidaus kontrolės sistema Termino 
šaltinis LRTB 
 
internal audit service 
See: Audit Service  Sritis Teisė ir institucijos Sritis Bankai 
ir finansai 
Lithuanian Vidaus audito tarnyba Termino šaltinis EK 
vertimo vadovas vidaus kontrolės sistema Termino 
šaltinis LRTB 
 
internal audit unit 
IAU Sritis Teisė ir institucijos Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian vidaus audito tarnyba Termino šaltinis LRTB; 
LR vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas VAT 
 
internal auditor Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian vidaus auditorius Termino šaltinis LR vidaus 
kontrolės ir vidaus audito įstatymas Pastabos aprobuota 
VLKK 
 
internal capital Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian vidaus kapitalas Termino šaltinis (-->KVP)  
 
internal capital Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian banko vidaus kapitalas Termino šaltinis 
Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 
„Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų 
nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) Apibrėžtis Banko 
vidaus tikslais apskaičiuotas kapitalo poreikis. Apibrėžties 
šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 
138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų 
nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
 
Internal Capital Adequacy 
Assessment Process 
ICAAP Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian banko vidaus kapitalo pakankamumo 
vertinimo procesas Termino šaltinis 2006 m. lapkričio 23 
d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 145 „Dėl 
Priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso bendrųjų 
nuostatų“ 
 
internal Community frontier Sritis Bendra 
Lithuanian EB vidaus siena Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
internal control Sritis Bankų priežiūra Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian vidaus kontrolė Termino šaltinis LRTB; 2007 m. 
spalio 25 d. LR kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 
pakeitimo įstatymas Nr. X-1303 
 

Internal Control System Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian vidaus kontrolės sistema 
 
internal debt Sritis Statistika 
Lithuanian vidaus skola Termino šaltinis (-->VSĮ)  Apibrėžtis 
valdžios sektoriui priskirtų subjektų, turinčių teisę skolintis, 
prisiimtų, bet dar neįvykdytų įsipareigojimų grąžinti vidaus 
kreditoriams lėšas, pasiskolintas išplatinus Vyriausybės 
vertybinius popierius, pasirašius paskolų sutartis, lizingo 
(finansinės nuomos) sutartis ir kitus įsipareigojamuosius 
skolos dokumentus, konsoliduota suma Apibrėžties šaltinis 
(-->VSĮ) , 2 str. 
 
internal evaluation 
See: house evaluation  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian vidinis vertinimas Termino šaltinis LRTB 
Pastabos aprobuota VLKK 
 
internal financing Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian finansavimas vidaus lėšomis Termino šaltinis 
ECB MB 2007/12; 2008/9 vidaus finansavimas Termino 
šaltinis ECB MB 2007/6, p. 51  
 
internal fraud Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian sukčiavimas banke Termino šaltinis Lietuvos 
banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl 
kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ 
(Žin., 2006, Nr. 142-5442) Apibrėžtis Nuostoliai, patirti dėl 
pasikėsinimo sukčiauti, pasisavinti turtą arba nepaisyti 
įstatymų, reglamentuojančių reikalavimų ar banko politikos. 
Apibrėžties šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 
nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo 
bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
 
internal funds Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian vidaus lėšos Termino šaltinis ECB MB 2006/3; 
2008/9 
 
internal lending Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian vidinis skolinimas Termino šaltinis LR bankų 
įstatymas Nr.IX-2085, 51 str. 
 
internal management Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian vidaus valdymas Termino šaltinis (-->KVP)  
 
internal market 
See: market  Sritis Bendra 
Lithuanian vidaus rinka Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
Internal Market Advisory Committee 
Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Vidaus rinkos patariamasis komitetas 
Termino šaltinis EK vertimo vadovas 
 
internal models method Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian vidaus modelių metodas Termino šaltinis (--
>IKP) , I priedas, 4 p. Apibrėžtis Skaičiuojant kapitalo, 
reikalingo nuosavybės vertybinių popierių pozicijų kredito 
rizikai padengti, poreikį taikomas metodas.  Apibrėžties 
šaltinis PATIKIMUMO VERTINIMO IR JO TIKRINIMO 
NUOSTATOS, PATVIRTINTAbanko valdybos  
m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 140 
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internal rate of return Sritis Apskaita 
Lithuanian vidaus grąžos metodas Termino šaltinis 2002 
m. lapkričio 21 d. Europos centrinio banko gairė dėl 
Europos centriniostatistinės atskaitomybės reikalavimų 
ketvirtinių finansinių sąskaitų (ECB/2002/7) (2002/967/EB) 
Apibrėžtis Nuolaidos norma, pagal kurią apskaičiuota 
vertybiniovertė yra lygi jo dabartinei būsimų pinigų srautų 
vertei. Apibrėžties šaltinis 2002 m. lapkričio 21 d. Europos 
centrinio banko gairė dėl Europos centriniostatistinės 
atskaitomybės reikalavimų ketvirtinių finansinių sąskaitų 
(ECB/2002/7) (2002/967/EB), II priedas Žodynas su 
paaiškinimais 
 
internal rating Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian vidaus reitingas Termino šaltinis (-->KVP)  
 
internal ratings based approach Sritis 
Bankų priežiūra 
Lithuanian vidaus reitingais pagrįstas kredito rizikos 
vertinimo metodas Termino šaltinis LRTB Apibrėžtis Bankų 
kredito rizikos vertinimo metodas, taikomas skaičiuojant 
kapitalo pakankamumą, grindžiamas banko pozicijų kredito 
rizikos parametrų nustatymu ir atitinkamų rizikos 
koeficientų funkcijų taikymu, remiantis paties banko vidaus 
reitingais ir priežiūros institucijos patvirtintais standartais. 
Apibrėžties šaltinis LRTB IRB metodas Termino šaltinis 
LRTB 
 
internal ratings-based system 
IRB Sritis Pinigų politika 
Lithuanian vidaus reitingais pagrįsta sistema VRPS 
Termino šaltinis Pinigų politikos įgyvendinimas euro zonoje. 
2006 rugsėjis 
 
internal risk management Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian vidinis rizikos valdymas Termino šaltinis (--
>KVP)  
 
internal risk measurement Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian vidinis rizikos vertinimas Termino šaltinis (--
>KVP)  
 
International Accounting Standards 
2002 
IAS 2002 Sritis Apskaita 
Lithuanian Tarptautiniai apskaitos standartai 2002 TAS 
2002 
 
International Accounting Standards 
Board 
IASB Sritis Apskaita 
Lithuanian Tarptautinių apskaitos standartų taryba 
TAST Termino šaltinis 2009 m. kovo 5 d. Europos centrinio 
banko nuomonė (CON/2009/17)  
(2009/C 93/03) 
 
 
International Accounting Standards 
of a public sector entity Sritis Apskaita 
Lithuanian tarptautiniai viešojo sektoriaus apskaitos 
standartai Termino šaltinis LRTB Pastabos aprobuota VLKK 
 

international affairs Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian tarptautinė politika Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
International Association of 
Insurance Supervisors 
IAIS Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Tarptautinė draudimo įstaigų priežiūros 
asociacija 
 
International Atomic Energy Agency 
IAEA Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Tarptautinė atominės energetikos agentūra 
 
International Bank Account Number 
IBAN Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian tarptautinis banko sąskaitos numeris 
 
International Bank for Economic Co-
operation 
IBEC Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Tarptautinis ekonominio bendradarbiavimo 
bankas 
 
International Bank for 
Reconstruction and Development 
IBRD Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Tarptautinis rekonstrukcijos ir plėtros 
bankas 
 
international central securities 
depository 
ICSD Sritis Pinigų politika 
Lithuanian tarptautinis centrinis vertybinių popierių 
depozitoriumas TCVPD Termino šaltinis Pinigų politikos 
įgyvendinimas euro zonoje. 2006 rugsėjis 
 
International Centre for Settlement 
of Investment Disputes Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian Tarptautinis investicinių ginčų sprendimo 
centras Termino šaltinis 1999 m. liepos 7 d. Lietuvos 
Respublikos investicijų įstatymas Nr. VIII-1312 (redakcija 
aktuali nuo 2004-11-02) 
 
International Committee of the Red 
Cross 
ICRC Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus komitetas 
 
international convergence of capital 
measurement and capital 
requirements Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian tarptautinė kapitalo skaičiavimo ir kapitalo 
reikalavimų konvergencija Termino šaltinis (-->KVP)  
 
International Counterfeit Deterrence 
Centre 
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ICDC Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Tarptautinis pinigų padirbinėjimo 
prevencijos centras Termino šaltinis 2005 ECB metų 
ataskaita, p. 99 TPPPC 
 
international credit Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian tarptautinis kreditas Termino šaltinis Eurovoc 
4.2 
 
international currency Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian tarptautinė valiuta Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
Apibrėžtis Valiuta, kuri yra pripažįstama ir priimama 
apmokant skolas daugelyje šalių. Prieš Antrąjį pasaulinį 
karą svaras sterlingų buvo naudojamas visame pasaulyje. 
Po karo svarbesnis tapo JAV doleris. Apibrėžties šaltinis 
Eurovoc 4.2 
 
international debt Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian tarptautinė skola Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
International Development 
Association 
IDA Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Tarptautinė plėtros asociacija 
 
International Energy Agency 
IEA Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Tarptautinė energetikos agentūra Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 TEA 
 
International Factoring Association 
IFA Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian Tarptautinė faktoringo asociacija TFA 
 
International Finance Corporation 
IFC Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Tarptautinė finansų korporacija Apibrėžtis 
korporacija yra Pasaulio banko grupės privataus 
sektoriaus dalis, kurios tikslas - skatinti privataus 
sektoriaus investicijas besivystančiose šalyse, 
padedančias mažinti skurdą ir gerinti žmonių gyvenimą  
Apibrėžties šaltinis www.icf.org 
 
International Financial Reporting 
Standards 
IFRS Sritis Apskaita 
Lithuanian Tarptautiniai finansinės atskaitomybės 
standartai TFAS Termino šaltinis 2009 m. kovo 5 d. 
Europos centrinio banko nuomonė (CON/2009/17)  
(2009/C 93/03) 
 
 
international fund Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian tarptautinis fondas 
 
International Fund for Agricultural 
Development 
IFAD Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Tarptautinis žemės ūkio plėtros fondas 
 

international instrument Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian tarptautinis dokumentas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 Apibrėžtis Apima tarptautines sutartis, 
tarpusavio santykių normas, tarpvyriausybinių organizacijų 
rezoliucijas, veiksmų planus ir deklaracijas. Vartokite 
siedami su konkrečia organizacija. Apibrėžties šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
International Investment Bank 
IIB Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Tarptautinis investicijų bankas 
 
international investment position 
statistics Sritis Statistika 
Lithuanian tarptautinių investicijų balanso statistika 
Termino šaltinis Europos centrinio banko rekomendacija dėl 
Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) 
Nr. 2533/98 dėl Europos centrinio banko renkamos 
statistinės informacijos 
(ECB/2008/9) (2008/C 251/01) 
 
 
International Labour Office Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian Tarptautinis darbo biuras Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
International Labour Organisation 
ILO Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Tarptautinė darbo organizacija TDO Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
international liquidity Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian tarptautinis likvidumas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 Apibrėžtis Aukso ir kai kurių valstybių valiutų, 
tokių kaip JAV doleris ir svaras sterlingų, ypatybė, dėl 
kurios auksas ir tos valiutos visame pasaulyje yra 
naudojamos tarptautinėms skoloms apmokėti.  Apibrėžties 
šaltinis Eurovoc 4.2 
 
international loan Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian tarptautinė paskola Termino šaltinis Eurovoc 
4.2 
 
international merger Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian tarptautinis įmonių susijungimas Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
International Monetary Fund 
IMF Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Tarptautinis valiutos fondas TVF 
 
international monetary institutions 
Sritis Teisė ir institucijos Institucijos ECB 
Lithuanian tarptautinės finansų institucijos Termino 
šaltinis Protokolas dėl ECBS ir ECB statuto, 6 straipsnis 
Pastabos neoficialus ECB vertimas 
 
international nonproprietary name 
INN Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian tarptautinis bendrinis pavadinimas Termino 
šaltinis 2007 rugsėjo 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 
1214/2007, iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EEB) 
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Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl 
Bendrojo muitų tarifo I priedą 
 
International Organisation for 
Migration 
IOM Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Tarptautinė migracijos organizacija 
 
International Organisation of 
Security Commissions 
IOSCO Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Tarptautinė vertybinių popierių komisijų 
organizacija 
 
international price developments Sritis 
Statistika 
Lithuanian tarptautiniai kainų pokyčiai Termino šaltinis 
ECB MB 2010 03 
 
international reserves Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian tarptautinės atsargos Termino šaltinis ECB 
 
international reserves template Sritis 
Statistika 
Lithuanian tarptautinis atsargų šablonas Termino šaltinis 
2007 m. gegužės 31 d. Europos centrinio banko gairės, iš 
dalies keičiančios Gaires ECB/2004/15 dėl Europos 
centrinio banko statistinės atskaitomybės reikalavimų, 
taikomų mokėjimų balanso ir tarptautinių investicijų 
balanso statistikos srityje bei tarptautiniame atsargų 
šablone (ECB/2007/3) (2007/426/EB)  
 
International Securities 
Identification Number 
ISIN Sritis Pinigų politika Institucijos ECB 
Lithuanian tarptautinis vertybinių popierių 
identifikavimo numeris Termino šaltinis (-->Bendr. dok.)  
Apibrėžtis tarptautinis identifikavimo kodas, priskirtas 
finansų rinkose išleistiems vertybiniams popieriams 
Apibrėžties šaltinis (-->Bendr. dok.)  ISIN tarptautinis 
vertybinių popierių identifikavimo numeris Termino 
šaltinis 2002 m. lapkričio 21 d. Europos centrinio banko 
gairė dėl Europos centriniostatistinės atskaitomybės 
reikalavimų ketvirtinių finansinių sąskaitų (ECB/2002/7) 
(2002/967/EB) Apibrėžtis Numeris, kurį 
suteikiakompetentinga išduodančioji institucija. Apibrėžties 
šaltinis 2002 m. lapkričio 21 d. Europos centrinio banko 
gairė dėl Europos centriniostatistinės atskaitomybės 
reikalavimų ketvirtinių finansinių sąskaitų (ECB/2002/7) 
(2002/967/EB), II priedas Žodynas su paaiškinimais 
 
international standard Sritis Bendra 
Lithuanian tarptautinis standartas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
international tax law 
Lithuanian tarptautinė mokesčių teisė Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
International Telecommunication 
Union 
ITU Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga 
 

International Telecommunications 
Satellite Organisation 
INTELSAT Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Tarptautinė ryšių palydovų organizacija 
 
international trade Sritis Bendra 
Lithuanian tarptautinė prekyba Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
international trade activity Sritis Bendra 
Lithuanian tarptautinės prekybos veikla Termino šaltinis 
ECB MB 2008/12 
 
internationally active banks Sritis Bankų 
priežiūra Institucijos ECB 
Lithuanian tarptautiniu mastu veikiantys bankai Termino 
šaltinis CON/2005/4 
 
inter-NCB accounts Sritis Mokėjimo sistemos 
Institucijos ECB 
Lithuanian tarpbankinės NCB sąskaitos Termino šaltinis 
Gairės ECB/2005/1 Apibrėžtis sąskaitos, kurias, 
nepažeisdami šių gairių 4a straipsnio, atitinkamose savo 
apskaitos knygose vienas kitam atidaro kiekvienas NCB ir 
ECB (-->tarptautiniams mokėjimams) per TARGET atlikti; 
kiekviena tokia tarpbankinė NCB sąskaita yra tvarkoma to 
ECB ar NCB, kurio vardu sąskaita yra atidaryta, naudai 
Apibrėžties šaltinis Gairės ECB/2005/1 
 
Internet access provider Sritis Bendra 
Lithuanian interneto prieigos teikėjas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
Internet commerce Sritis Bendra 
Lithuanian internetinė prekyba Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
internet deposit accounts Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian interneto indėlių sąskaitos Termino šaltinis 
ECB metų ataskaita 2005, p. 26 
 
Internet site Sritis Bendra 
Lithuanian interneto tinklavietė Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
interoffice balances (net) Sritis Apskaita 
Lithuanian vidinės padalinių sąskaitos (grynosios) 
 
Inter-Secretoriat Working Group on 
National Accounts 
ISWGNA Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Sekretoriatų nacionalinių sąskaitų darbo 
grupė Termino šaltinis Lietuvių kalbos komisija 
 
intersection of events Sritis Statistika 
Lithuanian įvykių sankirta 
 
intervention at the limits 
See: at the margins  Sritis Pinigų politika 
Lithuanian ribinė intervencija Apibrėžtis Privaloma 
intervencija, kurią vykdo centriniai bankai, kai jų šalies 
valiutos kursas pasiekia VKM II svyravimo ribas. Termino 
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šaltinis Konvergencija 2006 Apibrėžties šaltinis 
Konvergencija 2006 
 
intervention at the margins 
intervention at the limits Sritis Pinigų 
politika 
Lithuanian ribinė intervencija Apibrėžtis Privaloma 
intervencija, kurią vykdo centriniai bankai, kai jų šalies 
valiutos kursas pasiekia VKM II svyravimo ribas. Termino 
šaltinis Konvergencija 2006 Apibrėžties šaltinis 
Konvergencija 2006 
 
intervention band Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian intervencijos riba Termino šaltinis ECB MB 
2007/6, p. 88 
 
intervention buying Sritis Bendra 
Lithuanian intervencinis supirkimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
intervention credit Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian intervencinė paskola Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
intervention policy 
Lithuanian kišimosi politika Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
intervention price Sritis Bendra 
Lithuanian intervencinė kaina Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
intervention rates Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian intervenciniai kursai 
 
intervention stock Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian intervencinės atsargos Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
intervention variables Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian intervenciniai kintamieji Termino šaltinis ECB 
MB 2006/3, p. 23 
 
interventionism Sritis Bendra 
Lithuanian kišimosi politika Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
intrabank accounts 
See: accounts  Sritis Apskaita 
Lithuanian vidaus sąskaitos 
 
intraday credit 
See:   Sritis Pinigų politika Institucijos ECB Sritis Mokėjimo 
sistemos 
Lithuanian dienos paskola Termino šaltinis 2007 m. 
lapkričio 8 d. LIETUVOS BANKO VALDYBOS 
NUTARIMAS Nr. 148 "DĖL DIENOS PASKOLŲ EURAIS 
SUTEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"; (-->Bendr. 
dok.)  Apibrėžtis trumpiau kaip vienai darbo dienai suteikta 
paskola. Centriniai bankai gali ją suteikti siekdami išlyginti 
mokėjimo atsiskaitymų neatitikimus. Ji gali būti : i) įkaitu 
užtikrintas sąskaitos pereikvojimo padengimas arba 
ii)skolinimo operacija įkeičiant turtą arba parduodant jį (--
>atpirkimo sandoriu)  dienos kreditas Termino šaltinis 
Gairės ECB/2005/1 Kontekstas dienos kredito pagrindas yra 
atitinkamas įkaitas. Įkaitu gali būti tie patys aktyvai ir 
priemonės, kaip ir aktyvai ir priemonės, galinčios būti 
pinigų politikos operacijų įkaitu, ir jiems taikomos tokios pat 

vertės nustatymo ir rizikos kontrolės taisyklės Konteksto 
šaltinis Gairės ECB/2005/1 
 
intraday liquidity Sritis Mokėjimo sistemos 
Institucijos ECB 
Lithuanian dienos likvidumas Termino šaltinis ECB 
TARGET2 raidos ataskaita, 2005 m. vasario mėn. 
 
intra-ESCB balances Sritis Apskaita 
Lithuanian vidiniai ECBS likučiai Termino šaltinis ECB 
metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
intra-ESCB transactions Sritis Apskaita 
Lithuanian vidinės ECBS operacijos Termino šaltinis ECB 
metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
intra-euro area trade Sritis Statistika 
Lithuanian prekyba euro zonoje Termino šaltinis ECB MB 
2010 03 
 
intra-Eurosystem balances on euro 
banknotes in circulation Sritis Pinigų 
politika 
Lithuanian Eurosistemos vidiniai tarpusavio likučiai, 
susiję su apyvartoje esančiais eurų banknotais Termino 
šaltinis 2001 m. gruodžio 6 d.CENTRINIO BANKO 
SPRENDIMAS ėl dalyvaujančiųjų valstybių narių 
nacionalinių centrinių bankų finansinių 2002 metų pinigų 
politikos pajamų paskirstymo (ECB/2001/16) 
(2001/914/EB) Apibrėžtis Pretenzijos ir įsipareigojimai, 
atsirandantys tarp NCB ir ECB beiNCB ir kitų NC bankų 
pagal 2001 m. gruodžio 6 d. sprendimo ECB/2001/15 ėl 
eurų banknotų išleidimo 4 straipsnį. Apibrėžties šaltinis 2001 
m. gruodžio 6 d.CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS ėl 
dalyvaujančiųjų valstybių narių nacionalinių centrinių bankų 
finansinių 2002 metų pinigų politikos pajamų paskirstymo 
(ECB/2001/16) (2001/914/EB) 
 
intra-Eurosystem claims Sritis Apskaita 
Lithuanian vidiniai Eurosistemos reikalavimai Termino 
šaltinis 2009 m. liepos 17 d. EUROPOS CENTRINIO 
BANKO GAIRĖS, iš dalies keičiančios Gaires 
ECB/2006/16 dėl Europos centrinių bankų sistemos 
apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo 
(ECB/2009/18) (2009/595/EB) 
 
intra-marginal intervention Sritis Pinigų 
politika 
Lithuanian vidinė intervencija Apibrėžtis Intervencija, kurią 
vykdo centrinis bankas savo šalies valiutos kursui, 
nepasiekusiam VKM II svyravimo ribų, paveikti. Termino 
šaltinis Konvergencija 2006 
 
INTRASTAT Sritis Statistika 
Lithuanian Intrastatas Termino šaltinis STD Apibrėžtis nauja 
duomenų surinkimo sistema, kurios tikslas - tiesiogiai iš 
įmonių rinkti duomenis apie prekybos srautus tarp ES šalių 
narių Apibrėžties šaltinis STD Žr. Ekstrastatas 
 
introduce (into the system) Sritis 
Mokėjimo sistemos 
Lithuanian įdiegti (į sistemą) Termino šaltinis (-->SSMSVM)  
 
inventories Sritis Apskaita 
Lithuanian atsargos Pastabos naftos, prekių Termino šaltinis 
ECB MB 2010 03 
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inventories of a public sector entity 
Sritis Apskaita 
Lithuanian viešojo sektoriaus subjekto atsargos 
Pastabos aprobuota VLKK Termino šaltinis LRTB 
 
inventory cycle Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian atsargų ciklas Termino šaltinis ECB MB 2010 03 
 
inventory investment Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian investicijos į atsargas Termino šaltinis ECB 
MB, 2005/6 
 
inverse floating rate instrument Sritis 
Pinigų politika Institucijos ECB 
Lithuanian atvirkštinė kintamųjų palūkanų priemonė 
Termino šaltinis (-->Bendr. dok.)  
 
inverse industrial relations Sritis Bendra 
Lithuanian atvirkštiniai gamybiniai ryšiai 
 
inverse rates Sritis Pinigų politika 
Lithuanian atvirkštiniai kursai 
 
inverted diffusion index Sritis Statistika 
Lithuanian atvirkštinis pasiskirstymo indeksas 
 
inverted scale Sritis Statistika 
Lithuanian atvirkštinė skalė Termino šaltinis ECB MB 
2008/6 
 
inverted yield curve Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian atvirkštinė pajamingumo kreivė Termino 
šaltinis ECB MB 2006/3, p. 35 
 
investing activities Sritis Apskaita 
Lithuanian investicinė veikla 
 
investment Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian investicija Termino šaltinis LRTB; LR finansų 
įstaigų įstatymas Nr. IX-1068, 2 str.  Apibrėžtis kilnojamasis 
ir nekilnojamasis, taip pat (-->nematerialusis turtas) , (--
>įstatinio kapitalo) ir (arba) balsavimo teisių dalys, taip pat 
pasitikėtinės (subordinuotos) paskolos, kurios gali būti 
konvertuotos į (-->finansų įstaigos) naujos emisijos akcijas, 
suteiktos finansų įstaigoms Apibrėžties šaltinis LR finansų 
įstaigų įstatymas Nr. IX-1068, 2 str. 18 p. investavimas 
Termino šaltinis 1999 m. liepos 7 d. Lietuvos Respublikos 
investicijų įstatymas Nr. VIII-1312 (redakcija aktuali nuo 
2004-11-02) 
 
investment abroad Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian investavimas užsienyje Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
investment accounts Sritis Statistika 
Lithuanian investicinės sąskaitos Termino šaltinis 2008 m. 
gruodžio 19 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) 
Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus 
balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 

investment advice Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian investavimo rekomendacija Termino šaltinis 
2007 m. sausio 18 d. LR finansinių priemonių rinkų 
įstatymas Nr. X-1024 Apibrėžtis Finansų maklerio įmonės 
arba kliento iniciatyva klientui teikiama asmeninio pobūdžio 
rekomendacija dėl vieno ar kelių sandorių, susijusių su 
finansinėmis priemonėmis.  Apibrėžties šaltinis 2007 m. 
sausio 18 d. LR finansinių priemonių rinkų įstatymas Nr. X-
1024 
 
investment aid Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pagalba investavimui Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
investment and financing 
Lithuanian investicijos ir finansavimas Termino šaltinis 
ECB 
 
investment bank Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian investicijų bankas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
investment banking Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian investicinė bankininkystė Termino šaltinis (--
>BBB)  
 
investment bill Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian investicinis vekselis 
 
investment company Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian investicinė bendrovė Termino šaltinis Eurovoc 
4.1; (-->Mokėjimų įstatymas)  Apibrėžtis Investicinė 
kintamojo kapitalo bendrovė ar uždaro tipo investicinė 
bendrovė.  Apibrėžties šaltinis 2007 m. spalio 25 d. LR 
kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo pakeitimo 
įstatymas Nr. X-1303 
 
investment company with variable 
capital Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian investicinė kintamojo kapitalo bendrovė 
Termino šaltinis (-->KISĮ)  Apibrėžtis Akcinė bendrovė, kurios 
akcininkai turi teisę bet kada pareikalauti išpirkti jų akcijas, 
o jos kapitalo dydis kinta priklausomai nuo akcijų išleidimo 
ir išpirkimo. Investicinė kintamojo kapitalo bendrovė gali 
būti tik atviro tipo. Apibrėžties šaltinis Kolektyvinio 
investavimo subjektų įstatymo pakeitimo įstatymas 
 
investment cost Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian investicinės sąnaudos Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
investment decisions Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian investiciniai sprendimai Termino šaltinis 2007 
m. spalio 25 d. LR kolektyvinio investavimo subjektų 
įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. X-1303 
 
investment derivative instruments 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian išvestinės investicinės priemonės Termino 
šaltinis 2006 m. liepos 4 d. LR profesinių pensijų kaupimo 
įstatymas Nr. X-745 
 
investment developments Sritis Statistika 
Lithuanian investicijų pokyčiai Termino šaltinis ECB MB 
2008/3 
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investment disputes Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian investiciniai ginčai Termino šaltinis 1999 m. 
liepos 7 d. Lietuvos Respublikos investicijų įstatymas Nr. 
VIII-1312 (redakcija aktuali nuo 2004-11-02) 
 
investment expectations Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian investicijų lūkesčiai Termino šaltinis ECB MB 
2008/3 
 
investment firm Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian investicinė įmonė Termino šaltinis (-->KVP) , 12 
str. Apibrėžtis Lietuvos Respublikos ar kitos Europos 
Sąjungos valstybės narės įmonė, kurios nuolatinis darbas 
arba veikla yra profesionalus vienos ar daugiau investicinių 
paslaugų teikimas trečiosioms šalims ir (ar) vienos ar 
daugiau investicinių veiklų vykdymas. Apibrėžties šaltinis 
Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 
„Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų 
nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
 
investment fund Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian investicinis fondas Termino šaltinis 2009 m. 
kovo 6 d. Europos centrinio banko sprendimas 
(ECB/2009/4) dėl leidžiančių nukrypti nuostatų, kurios gali 
būti taikomos pagal Reglamentą (EB) Nr. 958/2007 dėlų 
fondų turto ir įsipareigojimų statistikos;  
m. spalio 25 d. LR kolektyvinio investavimo subjektų 
įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. X-1303 Apibrėžtis Veiklos 
forma, kai bendrosios dalinės nuosavybės teise juridiniams 
ar fiziniams asmenims priklausantis turtas valdymo įmonės 
valdomas patikėjimo teise laikantis šiame įstatyme ir 
investicinio fondo taisyklėse nustatytos tvarkos ir sąlygų. 
Šiame įstatyme vartojama investicinio fondo sąvoka apima 
atviro tipo ir uždaro tipo investicinius fondus, jei 
konkrečiame įstatymo straipsnyje nenustatyta kitaip. 
Apibrėžties šaltinis 2007 m. spalio 25 d. LR kolektyvinio 
investavimo subjektų įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. X-
1303 
 
investment fund shares/units Sritis 
Statistika 
Lithuanian investicinių fondų akcijos (vienetai) Termino 
šaltinis LB MB 2006/2, p. 47 
 
investment goods Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian investicinės priemonės Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
investment grade rating Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian investicinis reitingas Termino šaltinis (--
>Nr.172) , 70.9. 
 
investment grants Sritis Statistika 
Lithuanian dotacijos investicijoms Termino šaltinis 2007 
m. gegužės 31 d. Europos centrinio banko gairės, iš dalies 
keičiančios Gaires ECB/2004/15 dėl Europos centrinio 
banko statistinės atskaitomybės reikalavimų, taikomų 
mokėjimų balanso ir tarptautinių investicijų balanso 
statistikos srityje bei tarptautiniame atsargų šablone 
(ECB/2007/3)  
(2007/426/EB) 
 
investment guarantee Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian investicijų garantija Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 

investment in subsidiaries Sritis Apskaita 
Lithuanian investicijos į dukterines bendroves Termino 
šaltinis 2006 m. lapkričio 10 d. Europos centrinio banko 
gairės dėl Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir 
finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB) 
 
investment incentive Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian investicijų paskata Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
investment income Sritis Statistika 
Lithuanian pajamos iš investicijų Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 investicijų pajamos Termino šaltinis LR mokėjimų 
balansas 2005, p. 18 investicinės veiklos pajamos 
Termino šaltinis 2007 m. gegužės 31 d. Europos centrinio 
banko gairės, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2004/15 dėl 
Europos centrinio banko statistinės atskaitomybės 
reikalavimų, taikomų mokėjimų balanso ir tarptautinių 
investicijų balanso statistikos srityje bei tarptautiniame 
atsargų šablone 
(ECB/2007/3)  
(2007/426/EB) 
 
investment instruments Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian investicinės priemonės Termino šaltinis 2007 
m. spalio 25 d. LR kolektyvinio investavimo subjektų 
įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. X-1303 Apibrėžtis 
Finansinių priemonių rinkų įstatymo 3 straipsnio 4 dalyje 
nurodytos finansinės priemonės, taip pat indėliai, 
nekilnojamasis turtas ir jam eksploatuoti būtinas 
kilnojamasis turtas ir įrenginiai. Apibrėžties šaltinis 2007 m. 
spalio 25 d. LR kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 
pakeitimo įstatymas Nr. X-1303 
 
investment leverage Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian sverto investicijos 
 
investment loan Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian investicinė paskola Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
investment periods of individual 
partnerships Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pavienių bendrovių investavimo laikotarpiai 
Termino šaltinis ECB MB 2007/6, p. 49 
 
investment plan Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian investicijų planas Termino šaltinis ECB MB 
2008/3 
 
investment policy Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian investicijų politika Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
investment portfolio Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian investicijų portfelis Apibrėžtis Investicinės 
bendrovės turimųų rinkinys. Apibrėžties šaltinis 1995 m. 
liepos 5 d. LR investicinių bendrovių įstatymas Nr.I-1018 
investicijų portfelis 
 
investment portfolio inflows Sritis 
Statistika 
Lithuanian investicijų portfelio įplaukos 
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investment project Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian investicijų projektas Termino šaltinis 1999 m. 
liepos 7 d. Lietuvos Respublikos investicijų įstatymas Nr. 
VIII-1312 (redakcija aktuali nuo 2004-11-02) Apibrėžtis 
Dokumentas, finansiškai (ekonomiškai), techniškai ir 
socialiai pagrindžiantis investavimo tikslus, įvertinantis 
investicijų grąžą (komercinis projektas) bei kitus 
efektyvumo rodiklius, nurodantis projekto įgyvendinimui 
reikalingas lėšas bei finansavimo šaltinius ir terminus. 
 Apibrėžties šaltinis 1999 m. liepos 7 d. Lietuvos 
Respublikos investicijų įstatymas Nr. VIII-1312 (redakcija 
aktuali nuo 2004-11-02) 
 
investment promotion Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian investicijų skatinimas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
investment property Sritis Apskaita 
Lithuanian investicinis turtas 
 
investment protection Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian investicijų apsauga Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
investment rated bond Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian investicinio reitingo obligacijos Termino 
šaltinis ECB MB 2007/6 
 
investment ratios Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian investicijų rodikliai Termino šaltinis ECB MB 
2006/3 
 
investment securities Sritis Apskaita 
Lithuanian investiciniai vertybiniai popieriai 
 
investment services Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian investicinės paslaugos Termino šaltinis 2002 
m. birželio 20 d. Lietuvos Respublikos indėlių ir 
įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymas Nr. IX-
975 (redakcija aktuali nuo 2008-10-21) 
 
investment services and investment 
activities Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian investicinės paslaugos ir investicinė veikla 
Termino šaltinis 2007 m. sausio 18 d. LR finansinių 
priemonių rinkų įstatymas Nr. X-1024 Apibrėžtis Su viena ar 
keliomis finansinėmis priemonėmis susijusios šios 
paslaugos ir veikla: 
) pavedimų priėmimas ir perdavimas;  
) pavedimų vykdymas klientų sąskaita; 3) sandorių 
sudarymas savo sąskaita; 4) finansinių priemonių portfelio 
valdymas; 5) investavimo rekomendacijų teikimas; 6) 
finansinių priemonių pasirašymas ir (arba) platinimas 
įsipareigojant jas išplatinti; 7) finansinių priemonių 
platinimas be įsipareigojimo jas išplatinti; 8) daugiašalės 
prekybos sistemos administravimas. Apibrėžties šaltinis 
2007 m. sausio 18 d. LR finansinių priemonių rinkų 
įstatymas Nr. X-1024 
 
investment support Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian investicijų rėmimas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 

investment survey Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian apklausa apie investicijas Termino šaltinis ECB 
MB 2008/3 
 
investment transaction Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian investavimo sandoris Termino šaltinis 2006 m. 
lapkričio 10 d. Europos centrinio banko gairės dėl Europos 
centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB) 
 
investment trust Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian investicinis trestas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
investment unit Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian investicinis vienetas Termino šaltinis 2007 m. 
spalio 25 d. LR kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 
pakeitimo įstatymas Nr. X-1303  Apibrėžtis Perleidžiamasis 
vertybinis popierius, kuriuo įrodoma investicinio fondo 
bendraturčio teisė į investicinį fondą sudarančio turto dalį. 
Apibrėžties šaltinis 2007 m. spalio 25 d. LR kolektyvinio 
investavimo subjektų įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. X-
1303  
 
investment units/shares Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian investiciniai vienetai ar akcijos Termino šaltinis 
LIETUVOS RESPUBLIKOS KOLEKTYVINIO 
INVESTAVIMO SUBJEKTŲ ĮSTATYMOĮSTATYMAS  
m. spalio 25 d. Nr. X-1303 Vilnius 
 
investments by foreign states and 
international organisations Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 
investicijos Termino šaltinis 1999 m. liepos 7 d. Lietuvos 
Respublikos investicijų įstatymas Nr. VIII-1312 (redakcija 
aktuali nuo 2004-11-02) 
 
investments in foreign securities Sritis 
Apskaita 
Lithuanian investicijos į užsienio vertybinius popierius 
 
investor Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian investuotojas Termino šaltinis 2007 m. sausio 
18 d. LR vertybinių popierių įstatymas Nr. X-1023 Apibrėžtis 
Asmuo, nuosavybės teise turintis vertybinių popierių arba 
ketinantis jų įsigyti. Apibrėžties šaltinis 2007 m. sausio 18 d. 
LR vertybinių popierių įstatymas Nr. X-1023 
 
investor fear gauges Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian investuotojų baimės matuokliai Termino 
šaltinis ECB MB 2008/3 
 
investor in a joint venture Sritis Apskaita 
Lithuanian investuotojas į bendrąją įmonę 
 
investor reports Sritis Statistika 
Lithuanian pranešimai investuotojams Termino šaltinis 
2008 m. gruodžio 19 d. Europos centrinio banko gairės, iš 
dalies keičiančios Gaires ECB/2007/9 dėl pinigų, finansinių 
institucijų ir rinkų statistikos (naują redakciją) 
(ECB/2008/31) 
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investor's credit risk perceptions Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian investuotojų kreditų rizikos vertinimas 
Termino šaltinis ECB MB 2009 03 
 
investors' orders for financial 
instruments Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian investuotojų pavedimai dėl finansinių 
priemonių Termino šaltinis (-->IKP) , 3 str. 
 
invisible trade Sritis Bendra 
Lithuanian paslaugų prekyba Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
invisible trade balance Sritis Apskaita 
Lithuanian paslaugų prekybos balansas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
invoice Sritis Apskaita 
Lithuanian sąskaita faktūra Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
invoicing Sritis Apskaita 
Lithuanian sąskaitos faktūros pateikimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 Žr. (-->sąskaitos faktūros išdavimas)  
 
inward processing Sritis Bendra 
Lithuanian įvežamasis perdirbimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 Apibrėžtis Perdirbimas importuotų prekių, už 
kurias nemokamas muitas su sąlyga, kad gatava 
produkcija bus reeksportuojama. Apibrėžties šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
inward processing traffic Sritis Bendra 
Lithuanian įvežamojo perdirbimo srautas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
IOM 
See: Organisation for Migration  Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Tarptautinė migracijos organizacija 
 
IOSCO 
See: Organisation of Security Commissions  Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian Tarptautinė vertybinių popierių komisijų 
organizacija 
 
IPO 
See: public offering  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pirminis viešas siūlymas 
 
IQ 
See: Republic of Iraq  Sritis Bendra 
Lithuanian Irako Respublika Bagdadas 
 
IQD 
See: Dinar  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Irako dinaras 
 
IR 
Islamic Republic of Iraq Sritis Bendra 
Lithuanian Irano Islamo Respublika Teheranas 
 
IRA 

See: Retirement Account  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian individuali pensijos sąskaita 
 
Iranian Rial 
IRR Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Irano rialas 
 
Iraqi Dinar 
IQD Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Irako dinaras 
 
IRB 
See: ratings-based system  Sritis Pinigų politika 
Lithuanian vidaus reitingais pagrįsta sistema VRPS 
Termino šaltinis Pinigų politikos įgyvendinimas euro zonoje. 
2006 rugsėjis 
 
IRDAC 
See: Research and development Advisory Committee  
Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Pramoninių tyrimų ir plėtros patariamasis 
komitetas IRDAC Termino šaltinis EK vertimo vadovas 
 
Ireland Sritis Bendra 
Lithuanian Airija IE Pastabos ISO kodas 
 
iridescent inks Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian blizgantys dažai 
 
iron and steel industry Sritis Bendra 
Lithuanian juodoji metalurgija Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
iron and steel product Sritis Bendra 
Lithuanian juodosios metalurgijos gaminys Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
iron and steel undertaking Sritis Bendra 
Lithuanian juodosios metalurgijos įmonė Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
IRR 
See: Rial  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Irano rialas 
 
irrevocable and unconditional 
transfer Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian neatšaukiamasis  besąlygiškasis pervedimas 
 
irrevocable commitment Sritis Apskaita 
Lithuanian neatšaukiamasis pasižadėjimas Termino 
šaltinis LRTB Pastabos aprobuota VLKK 
 
irrevocable conversion rate Sritis Pinigų 
politika Institucijos EMU 
Lithuanian neatšaukiamasis perskaičiavimo kursas 
 
irrevocable credit Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian neatšaukiamasis kreditas 
 
irrevocable guarantee Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian neatšaukiamoji garantija 
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irrevocably fixed exchange rates Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian neatšaukiamai nustatytas valiutų kursas 
Termino šaltinis Konvergecija 2008 
 
irridescent stripe 
See: stripe  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian blizganti juostelė Termino šaltinis ECB Žr. sin. (-
->aukso spalvos juostelė)  
 
IS 
See: Republic of Iceland  Sritis Bendra 
Lithuanian Islandijos Respublika Reikjavikas 
 
ISIN 
See: Securities Identification Number  Sritis Pinigų politika 
Institucijos ECB 
Lithuanian tarptautinis vertybinių popierių 
identifikavimo numeris Termino šaltinis (-->Bendr. dok.)  
Apibrėžtis tarptautinis identifikavimo kodas, priskirtas 
finansų rinkose išleistiems vertybiniams popieriams 
Apibrėžties šaltinis (-->Bendr. dok.)  ISIN tarptautinis 
vertybinių popierių identifikavimo numeris Termino 
šaltinis 2002 m. lapkričio 21 d. Europos centrinio banko 
gairė dėl Europos centriniostatistinės atskaitomybės 
reikalavimų ketvirtinių finansinių sąskaitų (ECB/2002/7) 
(2002/967/EB) Apibrėžtis Numeris, kurį 
suteikiakompetentinga išduodančioji institucija. Apibrėžties 
šaltinis 2002 m. lapkričio 21 d. Europos centrinio banko 
gairė dėl Europos centriniostatistinės atskaitomybės 
reikalavimų ketvirtinių finansinių sąskaitų (ECB/2002/7) 
(2002/967/EB), II priedas Žodynas su paaiškinimais 
 
ISK 
See: Krona  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Islandijos krona 
 
Islamic faith principles in the UK Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian islamo pasitikėjimo principai JK 
 
Islamic Republic of Iraq 
See:   Sritis Bendra 
Lithuanian Irano Islamo Respublika Teheranas 
 
ISO Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian ISO Termino šaltinis Eurovoc 4.1 Apibrėžtis 
Pasaulinė nacionalinių standartizacijos institucijų 
federacija, kurioje atstovaujama apytiksliai 140-čiai šalių 
(po vieną instituciją iš kiekvienos šalies). Apibrėžties šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
issuance of building permits Sritis 
Bendra 
Lithuanian statybos leidimų išdavimas Termino šaltinis 
ECB MB 2010 03 
 
issuance of debt sertificates Sritis Pinigų 
politika Institucijos ECB 
Lithuanian skolos sertifikatų išleidimas Termino šaltinis (--
>Bendr. dok) . 
 
issue Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian emisija Termino šaltinis LR vertybinių popierių 
viešosios apyvartos įstatymas Nr. IX-655 Apibrėžtis 

vertybinių popierių, suteikiančių jų savininkams vienodas 
turtines ir neturtines teises, išleidimas Apibrėžties šaltinis LR 
vertybinių popierių viešosios apyvartos įstatymas Nr. IX-
655 išleidimas 
 
issue amount of the debt certificate 
Sritis Pinigų politika 
Lithuanian skolos sertifikato emisijos suma Termino 
šaltinis Pinigų politikos įgyvendinimas euro zonoje. 2006 
rugsėjis 
 
issue and use of electronic payment 
instruments Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian elektroninių mokėjimo priemonių suteikimas 
ir naudojimas Termino šaltinis (-->Mokėjimų įstatymas)  
 
issue of securities Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian vertybinių popierių emisija Termino šaltinis 
2007 m. sausio 18 d. LR vertybinių popierių įstatymas Nr. 
X-1023 Apibrėžtis Vertybinių popierių, suteikiančių jų 
savininkams vienodas turtines ir neturtines teises, 
išleidimas. Apibrėžties šaltinis 2007 m. sausio 18 d. LR 
vertybinių popierių įstatymas Nr. X-1023 
 
issuer Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian emitentas Apibrėžtis subjektas, kurio 
įsipareigojimas išreikštas vertybiniu popieriumi arba kita 
finansine priemone  Apibrėžties šaltinis (-->Bendr. dok.)  
Termino šaltinis (-->Bendr. dok.)  išleidėjas 
 
issuer concentration Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian emitentų koncentracija Termino šaltinis 2009 
m. sausio 20 d. EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS, 
iš dalies keičiančios Gaires ECB/2000/7 dėl Eurosistemos 
pinigų politikos priemonių ir procedūrų (ECB/2009/1) 
 
issuer of securities Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian vertybinių popierių emitentas Termino šaltinis 
2007 m. sausio 18 d. LR vertybinių popierių įstatymas Nr. 
X-1023 Apibrėžtis Asmuo, siūlantis leisti ar leidžiantis savo 
vertybinius popierius. Lietuvos Respublikoje įsteigtas 
juridinis asmuo yra laikomas emitentu: 
) jeigu jo vertybiniais popieriais leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje Lietuvos Respublikoje ir (ar) kitoje 
valstybėje narėje arba 2) jeigu nuo 2005 m. liepos 12 d. jo 
išleistų vertybinių popierių prospektą patvirtino Vertybinių 
popierių komisija ir šio prospekto pagrindu jo išleisti 
vertybiniai popieriai buvo siūlomi viešai ar įtraukiami į 
prekybą reguliuojamoje rinkoje; arba 3) kitas asmuo, jeigu 
jo išleisti vertybiniai popieriai yra siūlomi viešai. Laikoma, 
kad emitento vertybiniai popieriai siūlomi viešai, jeigu nuo 
2002 m. sausio 1 d. emitentas į viešąją apyvartą išleido 
bent vieną vertybinių popierių emisiją ir jo visuotinis 
akcininkų susirinkimas per 6 mėnesius nuo šio įstatymo 
įsigaliojimo nusprendė toliau siūlyti vertybinius popierius 
viešai. Jeigu per 6 mėnesius sprendimą ir toliau viešai 
siūlyti vertybinius popierius patvirtinantys dokumentai 
nepateikiami Vertybinių popierių komisijai, šis Lietuvos 
Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo pagal šį įstatymą 
nebelaikomas emitentu. Apibrėžties šaltinis 2007 m. sausio 
18 d. LR vertybinių popierių įstatymas Nr. X-1023 
 
issuing house 
See: of issue  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian emisijos bankas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
issuing institution Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian emitentas išleidėjas 
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ISWGNA 
See: Secretoriat Working Group on National Accounts  
Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Sekretoriatų nacionalinių sąskaitų darbo 
grupė Termino šaltinis Lietuvių kalbos komisija 
 
Italy Sritis Bendra 
Lithuanian Italijos Respublika IT Pastabos ISO kodas 
 
item in financial report Sritis Apskaita 
Lithuanian finansinės ataskaitos straipsnis Termino 
šaltinis LRTB Apibrėžtis Finansinės ataskaitos duomenų 
eilutė. Apibrėžties šaltinis LRTB Pastabos aprobuota VLKK 
 
items belonging to regulatory high-
risk categories Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian reguliuojamos didelės rizikos kategorijoms 
priklausantys straipsniai Termino šaltinis (-->KVP)  
didelės rizikos kategorijoms priklausančių straipsnių 
pozicijos Termino šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 
11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo 
skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
Apibrėžtis Pozicijos, susijusios su ypač didele rizika, tokios 
kaip investicijos į rizikos kapitalo įmones, rizikingos 
investicijos į nuosavybės vertybinius popierius. Apibrėžties 
šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 
138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų 
nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
 
items in course of settlement Sritis 
Apskaita 
Lithuanian straipsniai, pagal kuriuos turi būti 
atsiskaityta Termino šaltinis 2009 m. liepos 17 d. 
EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS, iš dalies 
keičiančios Gaires ECB/2006/16 dėl Europos centrinių 
bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės 
teisinio pagrindo (ECB/2009/18) (2009/595/EB); 2006 m. 
lapkričio 10 d. Europos centrinio banko gairės dėl Europos 
centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB) Apibrėžtis Atsiskaitomųjų sąskaitų likučiai 
(reikalavimai), 
įskaitant inkasuojamų čekiųą. Apibrėžties šaltinis 2009 m. 
liepos 17 d. EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS, iš 
dalies keičiančios Gaires ECB/2006/16 dėl Europos 
centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2009/18) 
(2009/595/EB) 
 
items representing securitisation 
positions 
See: position  Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian pakeitimo vertybiniais popieriais pozicija 
Termino šaltinis (-->KVP) ; (-->IKP)  Apibrėžtis Pozicija 
pakeitimui vertybiniais popieriais (šaltinis: KVP); Pozicijos, 
susidariusios dėl pakeitimo vertybiniais popieriais (šaltinis: 
Kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrosios 
nuostatos). 
 
iternational investment position 
(i.i.p.) Sritis Statistika 
Lithuanian tarptautinių investicijų balansas (t.i.b.) 
Termino šaltinis ECB 2004 metų ataskaita, Žodynėlis; LB 
MB 2006/2, p. 103 Apibrėžtis 1. Šalies neįvykdytų grynųjų 
finansinių pretenzijų (arba finansinių įsipareigojimų) kitų 
šalių atžvilgiu vertė ir struktūra (ECB 2004 metų ataskaita, 
žodynėlis); 2. Šalies grynųjų finansinių pretenzijų (ar 
finansinių įsipareigojimų) likusio pasaulio atžvilgiu vertė ir 

struktūra. Vadinamas ir grynojo išorės turto balansu (ECB 
MB, 2006/9, žodynėlis). Apibrėžties šaltinis ECB 2004 metų 
ataskaita, žodynėlis; ECB MB, 2006/9, žodynėlis 
 
ITRE 
See: on Industry, Research and Energy  Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos 
komitetas Termino šaltinis EK vertimo vadovas 
 
ITU 
See: Telecommunication Union  Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga 
 
J 
 
Jamaica 
JM Sritis Bendra 
Lithuanian Jamaika Kingstonas 
 
Jamaican Dollar 
JMD Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Jamaikos doleris 
 
Japan 
JP Sritis Bendra 
Lithuanian Japonija Tokijas 
 
Japan’s Cabinet Office Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian Japonijos vyriausybės kabinetas Termino 
šaltinis ECB MB 2008/12 
 
Japanese Yen 
JPY Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Japonijos jena 
 
jautrioji prekė Sritis Bendra 
Lithuanian sensitive product Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
JET 
See: European Torus  Sritis Bendra 
Lithuanian Jungtinis Europos toras Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 JET Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
JM 
See:   Sritis Bendra 
Lithuanian Jamaika Kingstonas 
 
JMD 
See: Dollar  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Jamaikos doleris 
 
JO 
See: Hashemite Kingdom of Jordan  Sritis Bendra 
Lithuanian Jordanijos Hašimitų Karalystė Amanas 
 
job creation 
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employment creation Sritis Bendra 
Lithuanian darbo vietų kūrimas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1; ECB MB 2006 06; 2010 03 
 
job cuts Sritis Bendra 
Lithuanian darbo vietų mažinimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
job mobility Sritis Bendra 
Lithuanian profesinis judumas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
job vacancies Sritis Statistika 
Lithuanian laisvos darbo vietos Termino šaltinis ECB MB, 
2006/9, žodynėlis Apibrėžtis Sukurtų naujų darbo vietų, 
neužimtų darbo vietų arba darbo vietų, kurios bus 
neužimtos artimiausioje ateityje, kurių atžvilgiu darbdavys 
pastaruoju metu imasi aktyvių žingsnių tinkamam 
kandidatui rasti, matas. Apibrėžties šaltinis ECB MB, 
2006/9, žodynėlis 
 
JOD 
See: Dinar  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Jordanijos dinaras 
 
joint accord Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian bendras sutarimas 
 
joint account Sritis Apskaita 
Lithuanian bendra sąskaita Apibrėžtis bendra dviejų ar 
daugiau asmenų sąskaita 
 
joint action Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian bendri veiksmai Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
joint and several commitments of 
borrowers Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian skolininkų solidarieji įsipareigojimai Termino 
šaltinis (-->KVP)  Kontekstas Kredito įstaigų, įsteigtų kaip 
fondai, skolininkų solidarieji įsipareigojimai vertinamo taip 
pat, kaip ir anksčiau minėtos nuosavų lėšų pozicijos. 
Konteksto šaltinis KVP, 64 str. 
 
joint and several liability system Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian solidariosios atsakomybės sistema 
 
joint authority Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian bendruomenių sąjunga Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
joint committee Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian jungtinis komitetas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
joint competence Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian mišrioji kompetencija Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
joint control Sritis Apskaita 
Lithuanian bendra (jungtinė) kontrolė 
 

Joint European Torus 
JET Sritis Bendra 
Lithuanian Jungtinis Europos toras Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 JET Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
joint financing Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian jungtinis finansavimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
joint mortgage Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian jungtinė hipoteka Termino šaltinis LR hipotekos 
įstatymas Nr. VIII-251 Apibrėžtis kai skolininkas vieno 
konkretaus įsipareigojimo įvykdymą apsaugo vienu metu 
įkeisdamas kelis savo turto objektus Apibrėžties šaltinis LR 
hipotekos įstatymas Nr. VIII-251, 17 str. 
 
joint owners Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian bendrasavininkiai 
 
joint ownership Sritis Bendra 
Lithuanian bendroji nuosavybė Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
joint position Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian bendra pozicija Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
joint stock company Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian akcinė bendrovė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
joint subsidiary Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian bendra pavaldžioji bendrovė Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 Apibrėžtis Bendrovė, kurią įkuria dvi ar 
daugiau pagrindinių bendrovių, kurios juridiškai, ir 
finansiškai lieka nepriklausomos. Apibrėžties šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
joint supply Sritis Bendra 
Lithuanian tarpusavyje susijęs tiekimas Termino šaltinis 
Kalbos patarimų informacinis biuletenis (X) 
 
joint venture Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian bendroji įmonė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
jointly controlled entity Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian bendrai kontroliuojama įmonė 
 
Jordanian Dinar 
JOD Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Jordanijos dinaras 
 
JP 
See:   Sritis Bendra 
Lithuanian Japonija Tokijas 
 
JPY 
See: Yen  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Japonijos jena 
 
judgment sample Sritis Statistika 
Lithuanian ekspertinė imtis 
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judical proceedings Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian teisena Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
jumbo covered bond Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian stambių emisijų padengtos obligacijos 
Termino šaltinis S. Šiaudinis 
 
junior equity 
See: share  Sritis Apskaita 
Lithuanian paprastoji akcija Termino šaltinis VVPB int. 
žod., 2005 Apibrėžtis viena iš dviejų akcijų rūšių, kurių gali 
įsigyti investuotojas iš bendrovės. Dauguma akcijų yra 
paprastosios. Jų įsigiję investuotojai turi teisę balsuoti 
metiniame akcininkų susirinkime. Paprastųjų akcijų 
savininkams dividendai nėra garantuoti, bet bendrovės 
klestėjimo laikotarpiu jų gaunami dividendai yra dididesni. 
Jei bendrovė tampa nemokia ar likviduojama, su 
paprastaisiais akcininkais atsiskaitoma po obligacijų 
turėtojų ir privilegijuotųjų akcijų savininkų  
 
junk bond 
high-yield bond Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian didelio pajamingumo obligacija Termino 
šaltinis ECB MB 2006/3, p. 44 
 
K 
 
KAU 
See: of-activity unit  Sritis Statistika 
Lithuanian veiklos rūšies vienetas 
 
KazakhstanTenge 
KZT Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Kazachstano tengė 
 
KE 
See: Republic of Kenya  Sritis Bendra 
Lithuanian Kenijos Respublika Nairobis 
 
Kenyan Shilling 
KES Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Kenijos šilingas 
 
KES 
See: Shilling  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Kenijos šilingas 
 
key challenge Sritis Bendra 
Lithuanian pagrindinis uždavinys Termino šaltinis ECB MA 
2009 
 
key ECB interest rates Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian pagrindinės ECB palūkanų normos Termino 
šaltinis ECB 2004 metų ataskaita, žodynėlis; ECB MB, 
2006/9, žodynėlis Apibrėžtis Valdančiosios tarybos 
nustatytos palūkanų normos, parodančios Europos 
centrinio banko pinigų politikos poziciją. Tai minimali 
siūloma palūkanų norma pagrindinėms refinansavimo 
operacijoms, ribinio skolinimosi palūkanų norma ir 
palūkanų norma naudojantis indėlių galimybe. Apibrėžties 
šaltinis ECB 2004 metų ataskaita, žodynėlis; ECB MB, 

2006/9, žodynėlis Pastabos ECB MB vietoj "valdytojų 
tarybos" vartojama "valdančioji taryba" 
 
key for capital subscription 
key for capital subscription Sritis Apskaita 
Lithuanian kapitalo pasirašymo raktas Apibrėžtis 
metodas, kuriuo nustatomas kiekvienos valstybės narės, 
priklausančios EPS, įnašas į ECB kapitalą Termino šaltinis 
ECB metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
key for capital subscription 
key for capital subscription Sritis Apskaita 
Lithuanian kapitalo pasirašymo raktas Apibrėžtis 
metodas, kuriuo nustatomas kiekvienos valstybės narės, 
priklausančios EPS, įnašas į ECB kapitalą Termino šaltinis 
ECB metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
key interest rate Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pagrindinė palūkanų norma Termino šaltinis 
ECB MB, 2005/6 
 
key risk indicator Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian pagrindinis rizikos rodiklis Termino šaltinis 
PATIKIMUMO VERTINIMO IR JO TIKRINIMO 
NUOSTATOS, PATVIRTINTAbanko valdybos  
m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 140 
 
KG 
See: Republic of Kyrgyzstan  Sritis Bendra 
Lithuanian Kirgizijos Respublika Kirgizstanas Pastabos 
trumpasis (oficialusis) pavadinimas Biškekas 
 
KGS 
See:   Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Kirgizijos somas 
 
KH 
See: Kingdom of Cambodia  Sritis Bendra 
Lithuanian Kambodžos Karalystė Pnompenis 
 
KHR 
See:   Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian rielis 
 
KI 
See: Republic of Kiribati  Sritis Bendra 
Lithuanian Kiribačio Respublika Tarava 
 
Kina 
PGK 
Papua New Guinea Kina Sritis Banknotai ir 
monetos 
Lithuanian kina Papua Naujosios Gvinėjos kina 
 
kind of economic activity 
See: activities  Sritis Statistika 
Lithuanian ekonominės veiklos rūšys Termino šaltinis LR 
mokėjimų balansas 2005, p. 89 
 
kind-of-activity unit 
KAU Sritis Statistika 
Lithuanian veiklos rūšies vienetas 
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Kip 
LAK Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian kipas 
 
KM 
See: Islamic Federative Republic of Comoros  Sritis 
Bendra 
Lithuanian Komorų Sąjunga Termino šaltinis VLKK 2005 
m. birželio 2 d. nutarimas Nr. N-2(101) Moronis 
 
KMF 
See: Franc  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Komorų frankas 
 
KN 
See: Kitts and Nevis  Sritis Bendra 
Lithuanian Sent Kitsas ir Nevis Basteras 
 
know-how Sritis Bendra 
Lithuanian praktinė patirtis Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
knowledge economy clusters Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian žinių ekonomikos branduoliai Termino šaltinis 
1999 m. liepos 7 d. Lietuvos Respublikos investicijų 
įstatymas Nr. VIII-1312 (redakcija aktuali nuo 2004-11-02) 
Apibrėžtis Geografinės tarpusavyje sujungtos tam tikros 
srities įmonių ir institucijų santalkos. 
 
KP 
The Democratic People's Republic 
of Corea Sritis Bendra 
Lithuanian Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika 
Pchenjanas 
 
KPW 
See: Korean Won  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Šiaurės Korėjos vonas 
 
KR 
The Republic of Korea Sritis Bendra 
Lithuanian Korėjos Respublika Seulas 
 
Kroon 
EEK Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Estijos krona 
 
KRW 
See: Korean Won  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Pietų Korėjos vonas 
 
Kuwaiti Dinar 
KWD Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Kuveito dinaras 
 
KW 
See: State of Kuwait  Sritis Bendra 
Lithuanian Kuveito Valstybė Kuveitas 
 

Kwacha 
MWK Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian kvača 
 
Kwanza 
AOA Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian kvanza 
 
KWD 
See: Dinar  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Kuveito dinaras 
 
Kyat 
MMK Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian kiatas 
 
KYD 
See: Islands Dollar  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Kaimanų salų doleris 
 
KZ 
See: Republic of Kazakhstan  Sritis Bendra 
Lithuanian Kazachstano Respublika Astana 
 
KZT 
See:   Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Kazachstano tengė 
 
L 
 
L. on El. 
See: of Lithuania Law on Electricity  Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian 2004 m. liepos 1 d. Lietuvos Respublikos 
elektros energetikos įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. 
IX-2307 Termino šaltinis www.lrs.lt El. įst. 
 
LA 
See: Lao People's Democratic Republic  Sritis Bendra 
Lithuanian Laoso Liaudies Demokratinė Respublika 
Vientianas 
 
labour 
See: force  Sritis Bendra 
Lithuanian darbo jėga Termino šaltinis Eurovoc 4.1, ECB 
MB Apibrėžtis Dirbantys asmenys ir bedarbiai. Apibrėžties 
šaltinis ECB MB, 2006/9, žodynėlis 
 
labour cost Sritis Statistika 
Lithuanian darbo sąnaudos Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
labour cost index 
LCI Sritis Statistika 
Lithuanian darbo sąnaudų indeksas Termino šaltinis ECB 
MB 2007/12 DSI 
 
labour cost indicators Sritis Statistika 
Lithuanian darbo sąnaudų rodikliai Termino šaltinis ECB 
MB 2006/3, p. 56; 2008/3 
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labour council Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian darbo taryba 
 
labour demand Sritis Bendra 
Lithuanian darbo jėgos paklausa Termino šaltinis ECB MB 
2009 03 
 
labour exchange Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian darbo birža Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
labour flexibility 
labour market flexibility Sritis Bendra 
Lithuanian darbo rinkos lankstumas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1; ECB MB 2010 03 
 
labour force 
labour Sritis Bendra 
Lithuanian darbo jėga Termino šaltinis Eurovoc 4.1, ECB 
MB Apibrėžtis Dirbantys asmenys ir bedarbiai. Apibrėžties 
šaltinis ECB MB, 2006/9, žodynėlis 
 
labour income Sritis Statistika 
Lithuanian darbo pajamos Termino šaltinis LR mokėjimų 
balansas 2005, p. 18; ECB MB 2006/6, p. 9 
 
labour market Sritis Statistika 
Lithuanian darbo rinka Termino šaltinis LB MB 2006/2, p. 9 
 
labour market flexibility 
See: flexibility  Sritis Bendra 
Lithuanian darbo rinkos lankstumas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1; ECB MB 2010 03 
 
labour market indicators Sritis Statistika 
Lithuanian darbo rinkų rodikliai Termino šaltinis ECB MB 
2010 03 
 
labour mobility Sritis Bendra 
Lithuanian darbo jėgos judumas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
labour outflows Sritis Bendra 
Lithuanian darbo jėgos nutekėjimas Termino šaltinis 
Konvergencija 2008 
 
labour productivity Sritis Bendra 
Lithuanian darbo našumas Termino šaltinis ECB Apibrėžtis 
Produkcijos, kurią galima pagaminti su tam tikromis darbo 
sąnaudomis, matas. Darbo našumą galima matuoti keliais 
būdais. Paprastai jis matuojamas kaip BVP 
palyginamosiomis kainomis, padalytas iš visų darbuotojų 
ar visų dirbtų valandų skaičiaus.  Apibrėžties šaltinis ECB 
MB, 2006/9, žodynėlis 
 
labour relations Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian darbo satykiai Termino šaltinis LR darbo 
kodeksas 
 
labour shortage Sritis Statistika 
Lithuanian darbo jėgos trūkumas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 

labour supply Sritis Statistika 
Lithuanian darbo jėgos pasiūla Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
lag Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pavėlinimas Termino šaltinis ECB MB 2008/9 
Kontekstas Didžiausia koreliacija (0,8) tarp dujų kainų ir 
naftos kainų pokyčių stebima esant maždaug 
–12 mėn. naftos kainų pokyčių pavėlinimui. Konteksto 
šaltinis ECB MB 2008/9 
 
lagged effects Sritis Bendra 
Lithuanian uždelstas poveikis Termino šaltinis ECB MB 
2010 03 
 
lagged effects of monetary policy 
actions Sritis Pinigų politika 
Lithuanian uždelstas pinigų politikos veiksmų poveikis 
Termino šaltinis ECB MB 2010 03 
 
lagged impact of previous tight 
policies Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian vėluojantis ankstesnės griežtos politikos 
poveikis Termino šaltinis ECB MB 2008/12 
 
laid down Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian nustatyta Termino šaltinis Vertimų centro 
vadovas 
 
LAK 
See:   Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian kipas 
 
Lamfalussy Committee Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian Lamfalussy komitetas Termino šaltinis 2009 m. 
kovo 5 d. Europos centrinio banko nuomonė 
(CON/2009/17)  
(2009/C 93/03) 
 
 
land contract Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian žemės pirkimo (pardavimo) sutartis Termino 
šaltinis Kalbos patarimų informacinis biuletenis (IX) 
 
land transport Sritis Statistika 
Lithuanian sausumos transportas Termino šaltinis LRMB 
sausumos transportas; transportavimas vamzdynais 
Termino šaltinis LR mokėjimų balansas 2005, p. 90 
 
land use Sritis Bendra 
Lithuanian žemėtvarka Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
large and medium-sized firms Sritis 
Bendra 
Lithuanian didelės ir vidutinio dydžio įmonės Termino 
šaltinis ECB MB 2007/12, p. 44 
 
large exposure Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian didelė pozicija Termino šaltinis Lietuvos banko 
valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo 
pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, 
Nr. 142-5442) Apibrėžtis Skolininko (įskaitant ir su 
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skolininku susijusius asmenis) pozicija, kurios vertė yra lygi 
arba viršija 10 proc. banko kapitalo. Apibrėžties šaltinis 
Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 
„Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų 
nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
 
large exposure requirement Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian didelių paskolų normatyvas 
 
large exposures Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian didelės pozicijos Termino šaltinis (-->KVP) ; LB 
valdybos nutarimas Nr.172 Dėl kapitalo pakankamumo 
skaičiavimo taisyklių, 6 p. didelės paskolos Termino 
šaltinis (-->KĮKP)  
 
large exposures regime Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian didelių pozicijų sistema 
 
large-value payment system Sritis 
Mokėjimo sistemos 
Lithuanian didelės vertės operacijų mokėjimo sistema 
Termino šaltinis ECB MA 2009 
 
Lari 
GEL Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Gruzijos laris 
 
Laspeyres-type commodity price 
indices Sritis Statistika 
Lithuanian pagal Laspeireso formulę skaičiuojami 
žaliavų kainų indeksai Termino šaltinis ECB MB 2008/12 
 
last resort Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian paskutinis skolintojas 
 
latent numbers Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian paslėpti skaičiai 
 
latest available marginal rate for the 
Eurosystem’s main refinancing 
operations Sritis Apskaita 
Lithuanian turima naujausia ribinė palūkanų norma, 
nustatyta Eurosistemos pagrindinėms refinansavimo 
operacijoms Termino šaltinis ECB metinės finansinės 
ataskaitos 2008 
 
latest extra-euro area observations 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian paskutiniai ne euro zonos duomenys Termino 
šaltinis ECB MB 2009 03 
 
latest indicator-based evidence Sritis 
Statistika 
Lithuanian naujausiais rodikliais pagrįsti įrodymai 
Termino šaltinis ECB MB 2010 03 
 
latest indicators 
recent indicators Sritis Statistika 
Lithuanian naujausi rodikliai Termino šaltinis ECB MB 
2006/3, p. 16  

 
latest information Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian naujausia informacija Termino šaltinis ECB MB 
2010 03 
 
latest medium-term forecast Sritis Bendra 
Lithuanian naujausia vidutinio laikotarpio prognozė 
Termino šaltinis ECB MB 2010 03 
 
latest observations Sritis Statistika 
Lithuanian paskutiniai duomenys Termino šaltinis ECB MB 
2009 03 
 
Latvian Lats 
LVL Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Latvijos latas 
 
law Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian įstatymas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
law of banking Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian bankininkystės teisė Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
law of contract Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian sutarčių teisė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
Law on accounting Sritis Apskaita 
Lithuanian Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos 
įsatymas Nr. IX-574, 2001 11 06 Termino šaltinis Valstybės 
žinios, 2001, Nr. 99-3515 Apskaitos įst. 
 
Law on Collective Investment 
Undertakings 
LCIU Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian 2007 m. spalio 25 d. LR kolektyvinio 
investavimo subjektų įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. 
X-1303 Termino šaltinis Žin., 2003, Nr. 74-3424 KISĮ 
 
Law on consolidated accounts of 
entities Sritis Apskaita 
Lithuanian Lietuvos Respublikos įmonių konsoliduotos 
finansinės atskaitomybės įstatymas Nr. IX-576 Termino 
šaltinis Žin., 2001, Nr. 99-3517 Atskaitomybės įstatymas 
 
law on negotiable instruments Sritis 
Teisė ir institucijos 
Lithuanian sandorių teisė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
Law on Payments 
See: of Lithuania Law on Payments  Sritis Mokėjimo 
sistemos 
Lithuanian Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymas 
Termino šaltinis Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymas 
Nr. VIII-1370, 1999 m. spalio 28 d., Žin., 1999, Nr. 97-2775 
Pastabos 2003 m. birželio 5 d. priimtas Lietuvos 
Respublikos mokėjimų įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. 
IX-1596, Žin., 2003, Nr. 61-2753 Mokėjimų įstatymas 
 
Law on Settlement Finality 
See: on Settlement Finality in Payment and Securities 
Settlement Systems  Sritis Mokėjimo sistemos 
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Lithuanian Atsiskaitymų baigtinumo mokėjimo ir 
vertybinių popierių atsiskaitymo sistemose įstatymas 
Nr. IX-1597, 2003 06 05 Termino šaltinis Valstybės žinios, 
2003, Nr. 61-2754 Atsiskaitymų baigtinumo įstatymas 
 
Law on Settlement Finality in 
Payment and Securities Settlement 
Systems 
Law on Settlement Finality Sritis Mokėjimo 
sistemos 
Lithuanian Atsiskaitymų baigtinumo mokėjimo ir 
vertybinių popierių atsiskaitymo sistemose įstatymas 
Nr. IX-1597, 2003 06 05 Termino šaltinis Valstybės žinios, 
2003, Nr. 61-2754 Atsiskaitymų baigtinumo įstatymas 
 
Law on the Credibility of the Litas 
Sritis Teisė ir institucijos Institucijos LR 
Lithuanian Lito patikimumo įstatymas 
 
LB 
See: Lebanese Republic  Sritis Bendra 
Lithuanian Libano Respublika Beirutas 
 
LBP 
See: Pound  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Libano svaras 
 
LC 
See: Lucia  Sritis Bendra 
Lithuanian Sent Lusija Kastris 
 
LCI 
See: cost index  Sritis Statistika 
Lithuanian darbo sąnaudų indeksas Termino šaltinis ECB 
MB 2007/12 DSI 
 
LCIU 
See: on Collective Investment Undertakings  Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian 2007 m. spalio 25 d. LR kolektyvinio 
investavimo subjektų įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. 
X-1303 Termino šaltinis Žin., 2003, Nr. 74-3424 KISĮ 
 
lead manager 
See: underwritter  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pagrindinis finansinės priemonės platintojas 
 
lead underwritter 
syndicate manager 
lead manager 
managing underwritter Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian pagrindinis finansinės priemonės platintojas 
 
leading indicators of economic 
activity Sritis Statistika 
Lithuanian pagrindiniai ūkio aktyvumo rodikliai Termino 
šaltinis ECB MB 2007/9, p. 13 
 
lean production Sritis Bendra 
Lithuanian nesąnaudinga gamyba Termino šaltinis Gimtoji 
kalba, 1996/5 Apibrėžtis gamyba, kuriai pakanka mažų 
sąnaudų 

 
lease Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian nuomos sutartis Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
lease exposure Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian lizingo (finansinės nuomos) pozicija Termino 
šaltinis (-->KVP)  
 
lease of safes Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian seifo kamerų nuoma Termino šaltinis LR 
finansų įstaigų įstatymas Nr.IX-1068, 2 str. 36 p. Apibrėžtis 
Seifo kamerų, esančių nuolat saugomose patalpose, 
nuoma asmenims, kurie patys jose laiko savo vertybes. 
Apibrėžties šaltinis LR finansų įstaigų įstatymas Nr.IX-1068, 
2 str. 36 p. 
 
lease term Sritis Apskaita 
Lithuanian nuomos laikotarpis Termino šaltinis LRTB 
Pastabos aprobuota VLKK 
 
leasing Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian išperkamoji nuoma Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 finansinė nuoma (lizingas) Termino šaltinis LB 
valdybos 2005 m. kovo 10 d. nutarimas Nr. 32, I sk. 
ilgalaikė nuoma Termino šaltinis VLKK Pastabos visi trys 
lietuviški lizingo atitikmenys yra teikiami "Kalbos patarimų" 
dalyje "Leksikos skoliniai", tačiau teisės aktuose šiuo metu 
dažniausiai vartojama "finansinė nuoma" lizingas 
(finansinė nuoma) Termino šaltinis Civilinis kodeksas 
2007-09-01 
 
leasing transaction Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian finansinės nuomos sandoris 
 
least-developed country Sritis Bendra 
Lithuanian mažiau išsivysčiusi šalis Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
Lebanese Pound 
LBP Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Libano svaras 
 
ledger Sritis Apskaita 
Lithuanian didžioji knyga Apibrėžtis buhalterijos sąskaitos, 
kuriose įrašomi kasdieniai finansiniai sandoriai su 
partneriais Apibrėžties šaltinis Ekonomikos terminų 
žodynas, 1997. 
 
legal assessment Sritis Pinigų politika 
Lithuanian teisinis įvertinimas Termino šaltinis 2008 m. 
lapkričio 14 d. EUROPOS CENTRINIO BANKO 
SPRENDIMASėl 2008 m. spalio 23 d. Reglamento 
ECB/2008/11 dėl taisyklių, susijusių su įkaito tinkamumu,ų 
pakeitimų įgyvendinimo 
(ECB/2008/15) 
(2008/874/EB) 
 
 
legal base 
See: basis  Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian teisinis pagrindas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
legal basis 
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legal base Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian teisinis pagrindas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
legal capacity Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian veiksnumas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
legal confirmation Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian teisinis patvirtinimas Termino šaltinis 2008 m. 
lapkričio 14 d. EUROPOS CENTRINIO BANKO 
SPRENDIMASėl 2008 m. spalio 23 d. Reglamento 
ECB/2008/11 dėl taisyklių, susijusių su įkaito tinkamumu,ų 
pakeitimų įgyvendinimo 
(ECB/2008/15) 
(2008/874/EB) 
 
 
legal control Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian teisinė kontrolė Termino šaltinis (-->KVP)  
 
legal convergence Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian teisinė konvergencija Termino šaltinis 
Konvergencija 2006 Apibrėžtis ES valstybių narių teisės 
aktų derinimo procesas, kuriuo siekiama juos suderinti su 
Sutartimi ir Statutu šiais tikslais: i) kad NCB būtų integruoti 
į Europos centrinių bankų sistemą ir ii) kad būtų įvestas 
euro bei NCB taptų neatskiriama Eurosistemos dalimi. 
Apibrėžties šaltinis Konvergencija 2006 
 
legal domicile Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian juridinis adresas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
legal elements of the proposal Sritis 
Teisė ir institucijos 
Lithuanian teisiniai pasiūlymo aspektai 
 
legal entity 
See: person  Sritis Teisė ir institucijos Institucijos ECB 
Lithuanian juridinis asmuo Termino šaltinis Protokolas dėl 
ECBS ir ECB statuto, 5 straipsnis; Eurovoc 4.1 
 
legal fact Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian juridinis faktas 
 
legal instrument Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian teisinė priemonė 
 
legal issuer Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian teisinis emitentas Termino šaltinis 2006 m. 
lapkričio 10 d. Europos centrinio banko gairės dėl Europos 
centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB) 
 
legal merger Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian teisinis susijungimas 
 
legal methodology Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian teisiniai metodai Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
legal obligation Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian teisinis įsipareigojimas 
 

legal ownership Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian juridinė nuosavybė 
 
legal person 
legal entity 
legal personality Sritis Teisė ir institucijos 
Institucijos ECB 
Lithuanian juridinis asmuo Termino šaltinis Protokolas dėl 
ECBS ir ECB statuto, 5 straipsnis; Eurovoc 4.1 
 
legal personality 
See: person  Sritis Teisė ir institucijos Institucijos ECB 
Lithuanian juridinis asmuo Termino šaltinis Protokolas dėl 
ECBS ir ECB statuto, 5 straipsnis; Eurovoc 4.1 
 
legal process Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian procesiniai veiksmai Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
legal reserves 
See: reserves  Sritis Pinigų politika Institucijos ECB 
Lithuanian privalomosios atsargos Termino šaltinis 2006 
m. lapkričio 10 d. Europos centrinio banko gairės dėl 
Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB) 
 
legal risk Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian teisinė rizika Termino šaltinis (-->KVP)  
 
legal status Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian teisinis statusas Termino šaltinis 1994 m. 
gruodžio 1 d. Lietuvos Respublikos Lietuvos banko 
įstatymas Nr. I-678 
 
legal tender Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian teisėta mokėjimo priemonė Apibrėžtis grynieji 
pinigai, priimami skoloms apmokėti 
 
legal working time Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian įstatymo nustatytas darbo laikas Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
legality Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian atitiktis įstatymams Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
legislation Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian teisėkūra Termino šaltinis Eurovoc 4.1 įstatymai 
teisės aktai 
 
legislation of the Member States Sritis 
Teisė ir institucijos 
Lithuanian valstybių narių įstatymai Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
legislative act Sritis Teisė ir institucijos Institucijos 
European 
Lithuanian teisės aktas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
legislative framework Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian teisiniai pagrindai 
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legislative harmonisation 
approximation of laws Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian teisės aktų derinimas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
legislative power Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian įstatymų leidžiamoji valdžia Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
legislative powers Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian teisės aktų leidybos įgaliojimai Termino šaltinis 
(-->KVP)  
 
legislative procedure Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian įstatymų leidyba Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
legislative provision Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian teisės nuostata Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
legislative-executive Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian vykdomosios valdžios santykiai su įstatymų 
leidžiamąja valdžia Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
leisure consumption Sritis Statistika 
Lithuanian laisvalaikio vartojimas Termino šaltinis ECB 
MB 2010 03 
 
Lek 
ALL Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Albanijos lekas 
 
Lempira 
HNL Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian lempira 
 
lender Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian skolintojas 
 
lending Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian skolinimas Termino šaltinis LR bankų įstatymas 
Nr.IX-2085, 51 str. Apibrėžtis Sandorių, iš kurių kyla 
piniginis reikalavimas ar neatšaukiamas piniginis 
įsipareigojimas, sudarymas. 
 
lending for house purchase 
loans for house purchase Sritis Statistika 
Lithuanian paskolos būstui įsigyti Termino šaltinis ECB 
MB; LB MB; 2001 m. gruodžio 20 d. EUROPOS 
CENTRINIO BANKO REGLAMENTAS (EB) Nr. 63/2002 
dėl statistikos apie indėlių ir paskolų palūkanų normas, 
kurias taiko pinigų finansų įstaigos namų ūkiams ir 
nefinansinėms korporacijoms; 2006 m. rugpjūčio 31 d. 
Europos centrinio banko gairės, iš dalies keičiančios 
Gaires ECB/2000/7 dėl Eurosistemos pinigų politikos 
priemonių ir procedūrų(ECB/2006/12); 2003 m. vasario 6 
d. Europos centrinio banko gairės dėl tam tikrų Europos 
centrinio banko statistinės atskaitomybės reikalavimų ir 
nacionalinių centrinių bankų statistinės informacijos pinigų 
ir bankų statistikos srityje pateikimo tvarkos (ECB/2003/2) 
paskolos būstui pirkti Termino šaltinis 2008 m. gruodžio 
19 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 

25/2009ėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus balanso 
(nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
lending for other purposes 
other lending Sritis Statistika 
Lithuanian paskolos kitiems tikslams 
 
lending rates Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian paskolų palūkanų norma Termino šaltinis ECB 
MB 2010 03 
 
lending to euro area credit 
institutions related to monetary 
policy operations denominated in 
euro Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian su pinigų politikos operacijomis susijęs 
skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 
Termino šaltinis 2009 m. liepos 17 d. EUROPOS 
CENTRINIO BANKO GAIRĖS, iš dalies keičiančios Gaires 
ECB/2006/16 dėl Europos centrinių bankų sistemos 
apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo 
(ECB/2009/18) (2009/595/EB) 
 
length of lease 
Lithuanian nuomos trukmė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
length of service Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian tarnybos stažas Termino šaltinis VLKK rek. 
 
Leone 
SLL Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian leonė 
 
lessee Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian nuomininkas 
 
lessor Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian nuomotojas 
 
letter of amendment Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian taisomasis raštas Termino šaltinis 2007 
finansinių metų Europos bendrijų bendrojo biudžeto 
projekto taisomasis raštas Nr. 2 
 
lettering Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian liniuotė 
 
letters of credit Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian akredityvai Termino šaltinis (-->Nr.172) , 37.1.2.; 
LB mėnesinis biuletenis, 2004/5 
 
Leu 
ROL Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Rumunijos lėja 
 
level of application Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian taikymo apimtis Termino šaltinis (-->KVP)  
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level of cover Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian indėlių draudimo lygis 
 
level of funding Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian lėšų skyrimo lygis Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
level of holdings of risk-bearing 
assets Sritis Apskaita 
Lithuanian rizikingo turto apimtis Termino šaltinis ECB 
metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
level of significance Sritis Statistika 
Lithuanian reikšmingumo lygmuo 
 
level playing field Sritis Bendra 
Lithuanian visiems galiojančios vienodos sąlygos 
Termino šaltinis (-->pei)  
 
leveling-out procedure Sritis Mokėjimo 
sistemos Institucijos ECB 
Lithuanian išlyginimo procedūra Termino šaltinis ECB 
TARGET2 raidos ataskaita, 2005 m. vasario mėn. 
 
levels of risk exposure Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian rizikos lygis Termino šaltinis ECB MB 2007/6, p. 
49 
 
leverage Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian svertas 
 
leverage developments Sritis Statistika 
Lithuanian įsiskolinimo pokyčiai Termino šaltinis ECB MB 
2007/6, p. 46 
 
leverage effect Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian sverto efektas Termino šaltinis Pinigų studijos, 
2004/1 
 
leverage embeded in derivative 
positions Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian finansiniu svertu pasižyminčios išvestinių 
finansinių priemonių pozicijos 
 
leverage embeded in financial 
derivatives Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian finansinis svertas, susijęs su išvestinėmis 
finansinėmis priemonėmis 
 
leverage ratio 
See: equity ratio  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian skolos ir turto santykis  skolos rodiklis 
skolos koeficientas finansinių įsipareigojimų rodiklis 
 
leveraged buyouts Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian akcijų išpirkimas panaudojant skolintas 
lėšas Termino šaltinis ECB MB 2007/6, p. 48 
 
leveraged finance Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian finansavimas panaudojant skolintas lėšas 
 

leveraged firm Sritis Bendra 
Lithuanian įsiskolinusi įmonė Termino šaltinis ECB MB 
2008/3 
 
leveraged funds Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian didelį finansinį svertą taikantys fondai 
 
leveraging arrangement Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian finansinio sverto didinimo susitarimas 
 
levy 
See: charge  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian išlyginamasis mokestis Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
levy Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian išlyginamasis mokestis Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
LGD 
See: Given Default  Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian nuostolis įsipareigojimų neįvykdymo atveju 
Termino šaltinis (-->KVP)  nuostolis dėl įsipareigojimų 
neįvykdymo Termino šaltinis Lietuvos banko valdybos 
2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo 
skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
Apibrėžtis Nuostolio dėl skolininko įsipareigojimų 
neįvykdymo ir pozicijos vertės, esant įsipareigojimų 
neįvykdymui, santykis, išreikštas procentais. Apibrėžties 
šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 
138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų 
nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) banko nuostolis dėl 
skolininko įsipareigojimų neįvykdymo Termino šaltinis 
LRTB 
 
LI 
See: Principality of Liechtenstein  Sritis Bendra 
Lithuanian Lichtenšteino Kunigaikštystė Vaducas 
 
liabilities arising from the credit 
facility under ERMII Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito 
galimybės pagal VKM II Termino šaltinis 2006 m. lapkričio 
10 d. Europos centrinio banko gairės dėl Europos centrinių 
bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės 
teisinio pagrindo (ECB/2006/16) (2006/887/EB) 
 
liabilities denominated in foreign 
currency Sritis Apskaita 
Lithuanian įsipareigojimai užsienio valiuta Termino 
šaltinis ECB metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
liabilities equivalent to the transfer 
of foreign reserves Sritis Apskaita 
Lithuanian įsipareigojimai, lygūs pervestoms užsienio 
atsargoms Termino šaltinis 2006 m. lapkričio 10 d. 
Europos centrinio banko gairės dėl Europos centrinių 
bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės 
teisinio pagrindo (ECB/2006/16) (2006/887/EB) 
 
liabilities related to promissory 
notes backing the issuance of ECB 
debt certificates Sritis Apskaita 
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Lithuanian įsipareigojimai, susiję su skoliniais 
įsipareigojimais, kuriais garantuojamas ECB skolos 
sertifikatų išleidimas Termino šaltinis 2006 m. lapkričio 10 
d. Europos centrinio banko gairės dėl Europos centrinių 
bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės 
teisinio pagrindo (ECB/2006/16) (2006/887/EB) 
 
liabilities to banks Sritis Apskaita 
Lithuanian įsipareigojimai bankams 
 
liabilities to deposit money banks 
Sritis Apskaita 
Lithuanian įsipareigojimai piniginių indėlių bankams 
 
liabilities to euro area credit 
institutions related to monetary 
policy operations denominated in 
euro Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian su pinigų politikos operacijomis susiję 
įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 
Termino šaltinis ECB 
 
liabilities to the general government 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian įsipareigojimai valdžios sektoriui 
 
liability Sritis Apskaita 
Lithuanian įsipareigojimas Termino šaltinis (-->Apskaitos 
įst.)  Apibrėžtis prievolė, atsirandanti dėl atliktų ūkinių 
operacijų ir ūkinių įvykių, už kuriuos ūkio subjektas privalės 
ateityje atsiskaityti turtu ir kurių dydį galima objektyviai 
nustatyti Apibrėžties šaltinis Apskaitos įst. atsakomybė 
Termino šaltinis Eurovoc 4.1 Pastabos civilinėje teisėje 
įsipareigojimas Termino šaltinis 2002 m. lapkričio 21 d. 
Europos centrinio banko gairė dėl Europos 
centriniostatistinės atskaitomybės reikalavimų ketvirtinių 
finansinių sąskaitų (ECB/2002/7) (2002/967/EB) Apibrėžtis 
Dabartinė įmonės prievolė, kilusi iš praeities įvykių, už 
kuriąčius ji patiria išteklių nutekėjimà, tačiau tikisi iš to gauti 
ekonominę naudą . Apibrėžties šaltinis 2002 m. lapkričio 21 
d. Europos centrinio banko gairė dėl Europos 
centriniostatistinės atskaitomybės reikalavimų ketvirtinių 
finansinių sąskaitų (ECB/2002/7) (2002/967/EB), II priedas 
Žodynas su paaiškinimais 
 
liability base Sritis Pinigų politika 
Lithuanian įsipareigojimų bazė Termino šaltinis 2001 m. 
gruodžio 6 d.CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS ėl 
dalyvaujančiųjų valstybių narių nacionalinių centrinių bankų 
finansinių 2002 metų pinigų politikos pajamų paskirstymo 
(ECB/2001/16) (2001/914/EB) Apibrėžtis Apibrėžta 
įsipareigojimų dalis kiekvieno NCB balanse,vadovaujantis 
šio sprendimo I priedu. Apibrėžties šaltinis EUROPOS 
CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS ėl dalyvaujančiųjų 
valstybių narių nacionalinių centrinių bankų finansinių 2002 
metų pinigų politikos pajamų paskirstymo (ECB/2001/16) 
(2001/914/EB) 
 
liability insurance Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian atsakomybės draudimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
liability recognised in the Balance 
Sheet Sritis Apskaita 
Lithuanian balanse pripažinti įsipareigojimai Termino 
šaltinis ECB metinės finansinės ataskaitos 2008 
 

liaison office Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian ryšių palaikymo tarnyba / įstaiga 
 
liaison officer Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian pareigūnas ryšiams 
 
Liberian Dollar 
LRD Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Liberijos doleris 
 
LIBOR 
London Interbank Offered Rate Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian LIBOR vidutinės tarpbankinės palūkanų 
normos, kuriomis bankai pageidauja (pasiruošę) 
skolinti lėšų kitiems bankams JAV doleriais, eurais ir 
kitomis pagr. pasaulio valiutomis 
 
Libyan Arab Jamahiriya 
LY Sritis Bendra 
Lithuanian Libijos Arabų Socialistinė Liaudies 
Džamahirija 
 
licence authorisation 
Lithuanian licencijos išdavimas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
licensed financial services Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian licencinės finansinės paslaugos Termino 
šaltinis LR bankų įstatymas Nr.IX-2085, 2 str.; 2000 m. 
gegužės 18 d. Lietuvos Respublikos Centrinės kredito 
unijos įstatymas Nr. VIII-1682 (2008-06-05 aktuali 
redakcija) Apibrėžtis tai: 1) indėlių ar kitų grąžintinų lėšų 
priėmimas iš neprofesionalių rinkos dalyvių; 2) pinigų 
pervedimas; 3) elektroninių pinigų išleidimas ir tvarkymas; 
4) kitos finansinės paslaugos, kurių teikimu galima verstis 
tik turint pagal kitus Lietuvos Respublikos įstatymus 
išduotą licenciją. Apibrėžties šaltinis LR bankų įstatymas 
Nr.IX-2085, 2 str. 
 
Licensing Division Sritis Bankų priežiūra 
Institucijos LB 
Lithuanian Licencijavimo skyrius 
 
licensing of credit institutions Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian kredito įstaigų licencijavimas Termino šaltinis 
1994 m. gruodžio 1 d. Lietuvos Respublikos Lietuvos 
banko įstatymas Nr. I-678 
 
lien on securities Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian privilegijuoti reikalavimai vertybiniams 
popieriams Termino šaltinis ECB 
 
life assurance Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian gyvybės draudimas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
life assurance contract under which 
occupational pensions are 
accumulated Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian gyvybės draudimo sutartis, pagal kurią 
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kaupiamos profesinės pensijos Termino šaltinis 2006 m. 
liepos 4 d. LR profesinių pensijų kaupimo įstatymas Nr. X-
745 Apibrėžtis Gyvybės draudimo įmonės, turinčios teisę 
vykdyti profesinių pensijų kaupimo veiklą, ir finansuojančio 
subjekto (draudėjo) draudimo sutartis, pagal kurią 
finansuojantis subjektas (draudėjas) įsipareigoja mokėti 
joje nustatytą įmoką, o finansuojančio subjekto darbuotojai 
(ar savarankiškai dirbantis asmuo, kai jis pats moka 
pensijų įmokas) draudimo sutarties bei šio įstatymo 
nustatyta tvarka ir sąlygomis įgyja teisę į pensijų išmokas.  
Apibrėžties šaltinis 2006 m. liepos 4 d. LR profesinių pensijų 
kaupimo įstatymas Nr. X-745 
 
life assurance undertaking Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian gyvybės draudimo įmonė Termino šaltinis 2006 
m. liepos 4 d. LR profesinių pensijų kaupimo įstatymas Nr. 
X-745 Apibrėžtis Įmonė, įsteigta Lietuvos Respublikoje ir 
veikianti Akcinių bendrovių ir Draudimo įstatymų nustatyta 
tvarka, kitų Europos Sąjungos valstybių narių gyvybės 
draudimo įmonės filialas, įsteigtas Lietuvos Respublikoje ir 
veikiantis Draudimo įstatymo nustatyta tvarka. Apibrėžties 
šaltinis 2006 m. liepos 4 d. LR profesinių pensijų kaupimo 
įstatymas Nr. X-745 
 
life expectancy 
Lithuanian vidutinė gyvenimo trukmė Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
lifelong education / learning 
Lithuanian tęstinis švietimas / mokymasis Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
LIFO (last-in, firs-out) Sritis Apskaita 
Lithuanian LIFO (paskutinis į - pirmutinis iš) 
 
light industry Sritis Bendra 
Lithuanian lengvoji pramonė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
light sweet crude oil Sritis Statistika 
Lithuanian lengvoji mažo sieringumo žalia nafta 
 
Lilangeni 
SZL Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian lilangenis 
 
limit on exports Sritis Bendra 
Lithuanian eksporto ribos Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
limit order Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian ribinis pavedimas Termino šaltinis 2007 m. 
sausio 18 d. LR finansinių priemonių rinkų įstatymas Nr. X-
1024 Apibrėžtis Pavedimas pirkti ar parduoti pavedime 
nurodytą finansinę priemonę už pavedime nurodytą ar 
geresnę kainą ir pavedime nurodytais kiekiais. Apibrėžties 
šaltinis 2007 m. sausio 18 d. LR finansinių priemonių rinkų 
įstatymas Nr. X-1024 
 
limitation of production Sritis Bendra 
Lithuanian gamybos ribojimas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
limited company 
See: limited company  Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian ribotos atsakomybės bendrovė Apibrėžtis 
Ribotos atsakomybės bendrovė, kuri gali viešai parduoti 

savo akcijas ir obligacijas; paprastai akcininkų teisė 
perleisti savo akcijas neribojama. Akcininkų skaičius 
neribojamas, išskyrus tai, kad jų turi būti mažiausiai 
septyni. Apibrėžties šaltinis Eurovoc 4.1 Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
limited partnership Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian ribotos atsakomybės bendrija Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
limits in relation to issuers/debtors 
or guarantors Sritis Pinigų politika 
Lithuanian apribojimai dėl emitentų ir (arba) skolininkų 
ar garantų Termino šaltinis 2009 m. sausio 20 d. 
EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS, iš dalies 
keičiančios Gaires ECB/2000/7 dėl Eurosistemos pinigų 
politikos priemonių ir procedūrų (ECB/2009/1) 
 
limits in relation to the use of 
uncovered bank bonds Sritis Pinigų politika 
Lithuanian nepadengtų banko obligacijų naudojimo 
apribojimai Termino šaltinis 2009 m. sausio 20 d. 
EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS, iš dalies 
keičiančios Gaires ECB/2000/7 dėl Eurosistemos pinigų 
politikos priemonių ir procedūrų (ECB/2009/1) 
 
limits on capital Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian kapitalo apribojimai Termino šaltinis (-->Nr.172)  
 
limits on investment Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian investicijų apribojimai Termino šaltinis LR bakų 
įstatymas Nr.IX-2085, 50 str. 
 
linear constraints Sritis Statistika 
Lithuanian tiesiniai ryšiai Termino šaltinis 2008 m. gruodžio 
19 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 
25/2009ėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus balanso 
(nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
linked credit agreements Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian susijusios kredito sutartys 
 
linked transactions Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian susiję sandoriai 
 
links between securities settlement 
systems Sritis Mokėjimo sistemos Institucijos ECB 
Lithuanian vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų 
jungtys Termino šaltinis (-->Bendr. dok) . 
 
liquid assets Sritis Apskaita 
Lithuanian likvidusis turtas Termino šaltinis LRTB; LR 
finansų įstatymas Nr.IX-1068, 2 str. 26 p. Apibrėžtis Turtas, 
kuris su minimalia vertės praradimo rizika nedelsiant gali 
būti parduotas rinkos kaina arba jai artima kaina. Kaina, 
artima rinkos kainai, - tai maksimali kaina, už kurią su 
finansų įstaiga susijusios šalys, žinomos kaip ketinančios 
pirkti (parduoti) turtą, gali tiesiogiai ( ne rinkoje) apsikeisti 
rinkoje prekiaujamu turtu. Apibrėžties šaltinis LR finansų 
įstaigų įstatymas Nr.IX-1068, 2 str. 26 p. 
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liquid fuels Sritis Statistika 
Lithuanian skystasis kuras Termino šaltinis ECB MB 2010 
03 
 
liquid investment Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian likvidi investicija 
 
liquid monetary assets Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian likvidus piniginis turtas Termino šaltinis ECB 
MB 2006/3, p. 23 
 
liquidation 
See: up  Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian likvidavimas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
liquidity Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian likvidumas Žr. (-->likvidumo pirmenybė)  
 
liquidity buffer Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian likvidumo atsarga Termino šaltinis LRTB; 2010 
m. gegužės 25 d. LIETUVOS BANKO VALDYBOS 
NUTARIMAS Nr. 03-58 „DĖL LIETUVOS BANKO 
VALDYBOS 2004 M. SAUSIO 29 D. NUTARIMO NR. 1 
„DĖL LIKVIDUMO NORMATYVO SKAIČIAVIMO 
TAISYKLIŲ“ PAKEITIMO“ Apibrėžtis Likvidusis turtas, 
pakankamas papildomam likvidžiojo turto poreikiui, 
atsiradusiam banko nustatytu išgyvenimo laikotarpiu 
nepalankiomis sąlygomis labiausiai tikėtino scenarijaus 
atveju, padengti. Likvidumo atsarga yra likvidumo atsvaros 
pajėgumo dalis trumpuoju laikotarpiu. Apibrėžties šaltinis 
LRTB; 2010 m. gegužės 25 d. LIETUVOS BANKO 
VALDYBOS NUTARIMAS Nr. 03-58 „DĖL LIETUVOS 
BANKO VALDYBOS 2004 M. SAUSIO 29 D. NUTARIMO 
NR. 1 „DĖL LIKVIDUMO NORMATYVO SKAIČIAVIMO 
TAISYKLIŲ“ PAKEITIMO“ 
 
liquidity categories for tier one 
assets Sritis Pinigų politika Institucijos ECB 
Lithuanian pirmojo lygio turto likvidumo kategorijos 
Termino šaltinis (-->Bendr. dok.)  
 
liquidity concessions practices Sritis 
Bankų priežiūra 
Lithuanian likvidumo koncesijų praktika Termino šaltinis 
2009 m. kovo 5 d. Europos centrinio banko nuomonė 
(CON/2009/17)  
(2009/C 93/03) 
 
 
liquidity conditions Sritis Pinigų politika 
Lithuanian likvidumo sąlygos Termino šaltinis ECB MB, 
2007/6, p. 31 
 
liquidity constraints Sritis Pinigų politika 
Lithuanian likvidumo suvaržymai Termino šaltinis ECB MB 
2008/12 
 
liquidity control Sritis Pinigų politika 
Lithuanian likvidumo kontrolė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
liquidity credit Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian likvidumo paskola Termino šaltinis (--
>SSMSVM)  

 
liquidity deficit Sritis Pinigų politika 
Lithuanian likvidumo deficitas Termino šaltinis ECB MB 
2006/3, p. 32 
 
liquidity facility Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian likvidumo priemonė Termino šaltinis Lietuvos 
banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl 
kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ 
(Žin., 2006, Nr. 142-5442) Apibrėžtis Pakeitimo vertybiniais 
popieriais pozicija, atsirandanti dėl sutartinės sąlygos teikti 
lėšas, kad investuotojams būtų laiku užtikrinti pinigų 
srautai. Apibrėžties šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 
11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo 
skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
 
liquidity factors Sritis Pinigų politika 
Lithuanian likvidumo veiksniai Termino šaltinis ECB 
 
liquidity imbalance Sritis Pinigų politika 
Lithuanian likvidumo nesubalansuotumas Termino šaltinis 
ECB MB 2006/3, p. 34 
 
liquidity injections Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian likvidumo injekcijos Termino šaltinis ECB MB 
2007/9, p. 32 
 
liquidity management Sritis Mokėjimo 
sistemos Institucijos ECB 
Lithuanian likvidumo valdymas Termino šaltinis ECB 
TARGET2 raidos ataskaita, 2005 m. vasario mėn.; ECB 
MB 2007/6, p. 32 Apibrėžtis Centrinių bankų atliekamas 
bankų atsargų pasiūlos ir paklausos derinimas taikant 
pinigų politikos priemones. 
 
liquidity management transactions 
Sritis Pinigų politika 
Lithuanian likvidumo valdymo sandoriai Termino šaltinis 
Pinigų studijos, 2005/6, 15 psl. 
 
liquidity needs Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian likvidumo poreikis Termino šaltinis ECB MB 
2006/3, p. 32 
 
liquidity needs of the banking 
system Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian bankų sistemos likvidumo poreikis Termino 
šaltinis ECB MB 2007 09, 2009 03 
 
liquidity pooling Sritis Mokėjimo sistemos 
Institucijos ECB 
Lithuanian likvidumo telkimas Termino šaltinis ECB 
TARGET2 raidos ataskaita, 2005 m. vasario mėn. 
 
liquidity pooling feature Sritis Mokėjimo 
sistemos Institucijos ECB 
Lithuanian likvidumo telkimo ypatybė Termino šaltinis 
ECB TARGET2 raidos ataskaita, 2005 m. vasario mėn. 
 
liquidity position Sritis Pinigų politika 
Lithuanian likvidumo pozicija Termino šaltinis ECB 
Pastabos Trys galimos bankų likvidumo pozicijos: likvidumo 
trūkumas, likvidumo perteklius, subalansuota pozicija. 
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liquidity position indicator Sritis Pinigų 
politika 
Lithuanian likvidumo pozicijos rodiklis Termino šaltinis 
Pinigų studijos, 2005/6, 9 psl. Apibrėžtis Rodiklis lygus 
grynojo autonominių veiksnių ir jiems prilyginamų pinigų 
politikos operacijų poveikio bankų atsargoms ir bankų 
turimų atsargų skirtumui, apskaičiuotam pagal centrinio 
banko balanso prognozuojamo laikotarpio išvakarėse 
duomenis. Apibrėžties šaltinis Pinigų studijos, 2005/6, 9 psl. 
 
liquidity preference Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian likvidumo pirmenybė Apibrėžtis pirmenybė 
laikyti pinigus, o ne juos investuoti Apibrėžties šaltinis 
Ekonomikos terminų žodynas, 1997. Žr. l(-->ikviduma) s 
 
liquidity provided 
See: liquidity  Sritis Pinigų politika 
Lithuanian sukauptas likvidumas Termino šaltinis ECB MB 
2010 03 
 
liquidity ratio Sritis Apskaita 
Lithuanian likvidumo rodiklis 
 
liquidity risk Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian likvidumo rizika Termino šaltinis 2009 m. 
lapkričio 27 d. KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 
1165/2009, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 
1126/2008, priimantį tam tikrus tarptautinius apskaitos 
standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, kiek tai susiję su 4-uoju 
tarptautiniu finansinės atskaitomybės standartu (TFAS) ir 
7-uoju TFAS Apibrėžtis Rizika, kad ūkio subjektas patirs 
sunkumų vykdydamas prievoles, susijusias su finansiniais 
įsipareigojimais,įvykdomi sumokant pinigus arba pateikiant 
kitokį finansinį turtą. Apibrėžties šaltinis 2009 m. lapkričio 27 
d. KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1165/2009, iš 
dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1126/2008, priimantį 
tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 
1606/2002, kiek tai susiję su 4-uoju tarptautiniu finansinės 
atskaitomybės standartu (TFAS) ir 7-uoju TFAS 
 
liquidity saving procedures Sritis 
Mokėjimo sistemos 
Lithuanian likvidumo taupymo procedūros Termino 
šaltinis (-->SSMSVM)  
 
liquidity situation Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian likvidumo padėtis 
 
liquidity supply Sritis Pinigų politika 
Lithuanian likvidumo pasiūla Termino šaltinis ECB MB 
2006/3, p. 32  
 
liquidity support Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian likvidumo didinimo pagalba Termino šaltinis 
ECB MB 2010 03 
 
liquidity surplus 
See: liquidity  Sritis Pinigų politika 
Lithuanian likvidumo perteklius Termino šaltinis ECB 
perteklinis likvidumas Termino šaltinis ECB MA 2009 
 
liquidity trap Sritis Pinigų politika 
Lithuanian likvidumo spąstai 
 

liquidity-absorbing factors Sritis Pinigų 
politika 
Lithuanian likvidumą mažinantys veiksniai Termino 
šaltinis ECB 
 
liquidity-absorbing operations Sritis 
Pinigų politika 
Lithuanian likvidumo mažinimo operacijos Termino 
šaltinis ECB 
 
liquidity-providing factors Sritis Pinigų 
politika 
Lithuanian likvidumą didinantys veiksniai Termino šaltinis 
ECB 
 
liquidity-providing operations Sritis 
Pinigų politika 
Lithuanian likvidumo didinimo operacijos Termino šaltinis 
ECB 
 
liquidity-providing reverse 
transaction Sritis Pinigų politika 
Lithuanian likvidumo didinimo grįžtamasis sandoris 
Termino šaltinis 2009 m. sausio 20 d. EUROPOS 
CENTRINIO BANKO GAIRĖS, iš dalies keičiančios Gaires 
ECB/2000/7 dėl Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir 
procedūrų (ECB/2009/1) 
 
list of eligible collateral Sritis Pinigų politika 
Lithuanian tinkamo įkaito sąrašas Termino šaltinis ECB 
MB 2008/12 
 
list of positions of civil servants Sritis 
Teisė ir institucijos 
Lithuanian valstybės tarnautojų pareigybių sąrašas 
Termino šaltinis VLKK rek. 
 
listed companies Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian į biržos prekybos sąrašus įtrauktos 
bendrovės Termino šaltinis ECB MB 2010 03 
 
listed corporations Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian į biržos prekybos sąrašus įtrauktos  
korporacijos 
 
listed euro area firms Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian į biržos prekybos sąrašus įtrauktos euro 
zonos įmonės 
 
listed non-financial corporations Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian į biržos prekybos sąrašus įtrauktos 
nefinansinės korporacijos į biržos prekybos sąrašus 
įtrauktos nefinansinės bendrovės 
 
listed securities Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian į biržos prekybos sąrašus įtraukti vertybiniai 
popieriai 
 
listing Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian listingas Termino šaltinis ECB MB 2006/3, p. 44 
1. registracija, registravimas; 2. registras. Termino 
šaltinis Klimavičius J. Gimtoji kalba. 2000. Nr. 2. P. 20-28. 
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Litas Overnight Index Average 
See:   Sritis Pinigų politika 
Lithuanian LONIA Termino šaltinis Pinigų studijos, 2005/6, 
14 psl. Pastabos LONIA rodiklis oficialiai nėra skelbiamas, 
tiksli jo skaičiavimo metodika nėra nustatyta. Pirmą kartą 
LONIA pavadintą rodiklį, apskaičiuotą kaip vietos bankų 
litų tarpusavio skolinimo sandorių palūkanų vidurkį, viešai 
paskelbė T. Garbaravičius (2004). 
 
Lithuania Major Sritis Bendra 
Lithuanian Didžioji Lietuva 
 
Lithuania Minor Sritis Bendra 
Lithuanian Mažoji Lietuva 
 
Lithuanian Chamber of Auditors 
(CLA) Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Lietuvos auditorių rūmai Termino šaltinis LR 
audito įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. IX-2105 Apibrėžtis 
viešasis juridinis asmuo, vienijantis visus auditorius ir 
įgyvendinantis auditorių savivaldą Apibrėžties šaltinis LR 
audito įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. IX-2105 LAR 
 
Lithuanian Development Agency Sritis 
Teisė ir institucijos 
Lithuanian Lietuvos ekonominės plėtros agentūra LEPA 
 
live animals Sritis Statistika 
Lithuanian gyvi gyvūnai Termino šaltinis LRMB 
 
livestock product 
Lithuanian gyvūniniai produktai Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
LK 
See: Democratic Socialist Republic of Sri Lanka  Sritis 
Bendra 
Lithuanian Šri Lankos Demokratinė Socialistinė 
Respublika Kolombas 
 
LKR 
See: Lanka Rupee  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Šri Lankos rupija 
 
loan 
debt Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian paskola Termino šaltinis (-->Nr.172) ,13.3.3. 
Apibrėžtis . Paskolos sutartimi viena šalis (paskolos 
davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) 
nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus 
suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja 
grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos 
sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų 
daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko 
kita. 
. Paskolos sutartis pripažįstama sudaryta nuo pinigų arba 
daiktų perdavimo momento.  
. Paskolos gavėjas tampa jam perduotų daiktų (pinigų) 
savininku. Nuo daiktų perdavimo momento paskolos 
gavėjui tenka daiktų atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika. 
Apibrėžties šaltinis CK 6.870 straipsnis. Paskolos sutarties 
samprata Pastabos Paskolų rūšys: įprasta paskola; 
paskolos limitas. Paskolos tipas: sindikuotoji paskola; 
nesindikuotoji paskola. 
 

loan acquisition Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian paskolos įsigijimas Termino šaltinis 2008 m. 
gruodžio 19 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) 
Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus 
balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
loan agreement Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian paskolos sutartis Termino šaltinis (-->KVP)  
 
loan association Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian paskolų asociacija 
 
loan at subsidised rate of interest 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian paskola su palūkanų subsidija Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
loan book Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian paskolų knyga Termino šaltinis ECB MB 2010 
03 
 
loan capital Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian skolintas kapitalas Termino šaltinis LR bankų 
įstatymas Nr.IX-2085, 39 str.  Apibrėžtis Banko skolintą 
kapitalą sudaro lėšos, kurias bankas įsigijo nuosavybės 
teise pagal skolinimosi santykius išleisdamas ilgalaikius 
skolos vertybinius popierius (obligacijas) arba 
sudarydamas paskolos sutartis, jeigu gautų lėšų grąžinimo 
terminas yra ne trumpesnis kaip 2 metai ir skolos 
vertybiniai popieriai (obligacijos) bei gautos paskolos turi 
visus paistikėtinės (subordinuotos) paskolos požymius. 
Apibrėžties šaltinis LR bankų įstatymas Nr.IX-2085, 39 str. 
 
loan covenants Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian susitarimų dėl paskolų sąlygos Termino 
šaltinis ECB MB 2007/12 
 
loan credit Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian paskolos kreditas Apibrėžtis vartotojo 
pasiskolinti pinigai, už kuriuos galima pirkti prekių ir 
paslaugų 
 
loan demand 
deman for loan Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian paskolų paklausa 
 
loan disposal 
See: transfer  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian paskolos perdavimas Termino šaltinis 2008 m. 
gruodžio 19 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) 
Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus 
balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
loan expansion Sritis Statistika 
Lithuanian paskolų plėtra Termino šaltinis ECB metų 
ataskaita 2005, p. 30 
 
loan financing Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian finansavimas paskolomis Termino šaltinis ECB 
MB 2007/12 ; 2008/3 
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loan impairment Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian paskolų nuvertėjimas 
 
loan portfolio 
credit portfolio Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian paskolų portfelis Termino šaltinis 2008 m. 
gruodžio 19 d. Europos centrinio banko gairės, iš dalies 
keičiančios Gaires ECB/2007/9 dėl pinigų, finansinių 
institucijų ir rinkų statistikos (naują redakciją) 
(ECB/2008/31) 
 
loan repayable by instalment Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian dalimis grąžinama paskola 
 
loan risk data base 
LRBD Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian paskolų rizikos duomenų bazė Termino šaltinis 
Pinigų studijos, 2004/1 PRDB 
 
loan securitisation Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian paskolų pakeitimas vertybiniais popieriais 
Termino šaltinis 2008 m. gruodžio 19 d. Europos centrinio 
banko reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių 
institucijų sektoriaus balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
loan stock Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian paskolų suma Termino šaltinis ECB MB 2009 03 
 
loan to value ratio Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian paskolos ir įgyto už ją turto vertės santykis 
 
loan transfer 
loan disposal Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian paskolos perdavimas Termino šaltinis 2008 m. 
gruodžio 19 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) 
Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus 
balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
loans and advances Sritis Apskaita 
Lithuanian paskolos 
 
loans and overdrafts Sritis Apskaita 
Lithuanian paskolos ir pereikvojimai 
 
loans and receivables originated by 
the enterprise Sritis Apskaita 
Lithuanian įmonės sukurtos paskolos ir gautinos 
sumos 
 
loans denominated in euro Sritis Statistika 
Lithuanian eurais išreikštos paskolos Termino šaltinis 
2008 m. gruodžio 19 d. Europos centrinio banko 
reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų 
sektoriaus balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 

 
loans for debt restructuring Sritis Bankai 
ir finansai 
Lithuanian paskolos skolos restruktūrizavimui Termino 
šaltinis 2009 m. kovo 31 d. Europos centrinio banko 
reglamentas (EB) Nr. 290/2009 
 
loans for house purchase 
See: for house purchase  Sritis Statistika 
Lithuanian paskolos būstui įsigyti Termino šaltinis ECB 
MB; LB MB; 2001 m. gruodžio 20 d. EUROPOS 
CENTRINIO BANKO REGLAMENTAS (EB) Nr. 63/2002 
dėl statistikos apie indėlių ir paskolų palūkanų normas, 
kurias taiko pinigų finansų įstaigos namų ūkiams ir 
nefinansinėms korporacijoms; 2006 m. rugpjūčio 31 d. 
Europos centrinio banko gairės, iš dalies keičiančios 
Gaires ECB/2000/7 dėl Eurosistemos pinigų politikos 
priemonių ir procedūrų(ECB/2006/12); 2003 m. vasario 6 
d. Europos centrinio banko gairės dėl tam tikrų Europos 
centrinio banko statistinės atskaitomybės reikalavimų ir 
nacionalinių centrinių bankų statistinės informacijos pinigų 
ir bankų statistikos srityje pateikimo tvarkos (ECB/2003/2) 
paskolos būstui pirkti Termino šaltinis 2008 m. gruodžio 
19 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 
25/2009ėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus balanso 
(nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
loans guaranted by the government 
Sritis Statistika 
Lithuanian paskolos, gautos su valstybės garantija 
Termino šaltinis LR mokėjimų balansas 2005, p. 75 
 
loans on a trust basis Sritis Apskaita 
Lithuanian įsipareigojimai patikos pagrindu Termino 
šaltinis 2006 m. lapkričio 10 d. Europos centrinio banko 
gairės dėl Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir 
finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB) 
 
loans outside the euro area Sritis Apskaita 
Lithuanian paskolos už euro zonos ribų Termino šaltinis 
2006 m. lapkričio 10 d. Europos centrinio banko gairės dėl 
Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB) 
 
loans related to a takeover of a 
financial intermediary Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian paskolos, susijusios su finansinio tarpininko 
perėmimu Termino šaltinis ECB MB 2007/12, p. 23 
 
loans secured on residential 
property Sritis Statistika 
Lithuanian gyvenamosios paskirties nekilnojamuoju 
turtu užtikrintos paskolos Termino šaltinis 2008 m. 
gruodžio 19 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) 
Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus 
balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
loans secured with real estate 
collateral Sritis Statistika 
Lithuanian paskolos, užtikrintos nekilnojamojo turto 
įkaitu Termino šaltinis 2008 m. gruodžio 19 d. Europos 
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centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų 
finansinių institucijų sektoriaus balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
loans to businesses and individuals 
in foreign currency Sritis Apskaita 
Lithuanian paskolos verslui ir privatiems asmenims 
užsienio valiutomis 
 
loans to general government Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian paskolos valdžios sektoriui Termino šaltinis 
ECB MA 2009 
 
loans to households for house 
purchases Institucijos ECB 
Lithuanian paskolos namų ūkiams būstui pirkti Termino 
šaltinis 2009 m. kovo 31 d. Europos centrinio banko 
reglamentas (EB) Nr. 290/2009 
 
loans to non-monetary financial 
intermediaries Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian paskolos ne pinigų finansiniams 
tarpininkams Termino šaltinis ECB MA 2009 
 
loans to the domestic private sector 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kreditai vidaus privačiajam sektoriui 
 
loans to the non-financial private 
sector Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian paskolos nefinansiniam privačiajam 
sektoriui Termino šaltinis ECB MA 2009 
 
loans to the private sector 
credit to private sector Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian paskolos privačiajam sektoriui 
 
loans to the private sector adjusted 
for sales and securitisation Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian paskolos privačiajam sektoriui, 
pakoreguotos dėl pardavimo ir pakeitimo vertybiniais 
popieriais Termino šaltinis ECB MB  
 
local authority Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian savivaldos institucija Termino šaltinis 1999 m. 
liepos 7 d. Lietuvos Respublikos investicijų įstatymas Nr. 
VIII-1312 (redakcija aktuali nuo 2004-11-02) 
 
local authority finances Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian savivaldybių finansai Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
local employment initiative Sritis Bendra 
Lithuanian vietinė užimtumo iniciatyva Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 

local firm Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian vietinė įmonė Termino šaltinis (-->IKP) , 3 str. 
Apibrėžtis Įmonė, savo sąskaita veikianti finansinių ateities 
ir pasirinkimo sandorių arba kitų išvestinių finansinių 
priemonių rinkose, taip pat pinigų rinkose, turėdama 
vienintelį tikslą apdrausti pozicijas išvestinių finansinių 
priemonių rinkose, arba tokia, kuri veikia kitų tų rinkų narių 
sąskaita ir turi tų pačių rinkų kliringo narių suteiktas 
garantijas, kai atsakomybę už tokių įmonių sudarytų 
sutarčių vykdymą prisiima tų pačių rinkų kliringo nariai. 
Apibrėžties šaltinis IKP , 3 str. 
 
local government Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian vietos valdžia Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
local KAU 
See: kind-of-activity unit  Sritis Statistika 
Lithuanian vietinis veiklos rūšies vienetas vietinis VRV 
 
local kind-of-activity unit 
local KAU Sritis Statistika 
Lithuanian vietinis veiklos rūšies vienetas vietinis VRV 
 
local legislation Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian vietiniai teisės aktai Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
local market 
Lithuanian vietinė rinka Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
local profit rate Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian vietinis pelno mokestis Termino šaltinis ECB 
MB 2007/9  
 
local taxation 
Lithuanian vietiniai mokesčiai Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
local time Sritis Mokėjimo sistemos Institucijos ECB 
Lithuanian vietos laikas Termino šaltinis Gairės 
ECB/2005/1 
 
local unit Sritis Statistika 
Lithuanian vietinis vienetas 
 
location of industry Sritis Bendra 
Lithuanian pramonės išdėstymas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
London Interbank Offered Rate 
See:   Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian LIBOR vidutinės tarpbankinės palūkanų 
normos, kuriomis bankai pageidauja (pasiruošę) 
skolinti lėšų kitiems bankams JAV doleriais, eurais ir 
kitomis pagr. pasaulio valiutomis 
 
long (buying) futures positions Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian ilgosios (pirkimo) ateities sandorių pozicijos 
 
long data sample Sritis Statistika 
Lithuanian ilga duomenų imtis Termino šaltinis ECB MB 
2008/3 
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long open currency position Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian ilgoji atviroji valiutos pozicija Termino šaltinis 
Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 
„Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų 
nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) Apibrėžtis Pozicija, kai 
visas banko turtas (aktyvai) ir nebalansinės pretenzijos 
viena valiuta viršija visus banko balansinius ir 
nebalansinius įsipareigojimus ta pačia valiuta. Apibrėžties 
šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 
138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų 
nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
 
long position Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian ilgoji pozicija Termino šaltinis Lietuvos banko 
valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo 
pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, 
Nr. 142-5442) Apibrėžtis Pozicija, atsirandanti dėl banko 
turimų reikalavimo teisių į finansinę priemonę ar biržos 
prekę ir dėl banko teisės pirkti finansinę priemonę ar biržos 
prekę. Apibrėžties šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 11 
09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo 
skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
Žr. (-->trumpoji pozicija)  
 
long settlement bank Sritis Mokėjimo 
sistemos 
Lithuanian ilgąją poziciją turintis atsiskaitymų bankas 
Termino šaltinis 2009 m. gegužės 7 d. Europos centrinio 
banko gairės, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2007/2 dėl 
Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų 
atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2) 
(ECB/2009/9) (2009/390/EB) 
 
long settlement transaction Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian ilgalaikis atsiskaitymo sandoris Termino 
šaltinis (-->KVP) ; Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 
nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo 
bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) Apibrėžtis 
Sandoris, pagal kurį sandorio šalis įsipareigoja už pinigus, 
finansines priemones ar biržos prekes pristatyti vertybinius 
popierius, biržos prekes arba užsienio valiutos sumą (arba 
atvirkščiai) atsiskaitymo arba pristatymo dieną. Ši diena 
susitarime nurodoma vėlesnė už rinkoje įprastą 
trumpiausią tokio sandorio įvykdymo laikotarpį ir yra 
penkiomis darbo dienomis vėlesnė už sandorio sudarymo 
dieną. Apibrėžties šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 11 
09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo 
skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
 
long term bond Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian ilgalaikė obligacija Termino šaltinis LRTB 
Apibrėžtis Vertybinis popierius, kurio mokėjimo laikotarpis 
nuo kelių iki keliasdešimt metų. Apibrėžties šaltinis LRTB, 
Aiškinamasis įmonės vadybos terminų žodynas / 
Bronislovas Martinkus, Bronius Neverauskas, Algimantas 
Sakalas... [et al.]; Kauno technologijos universitetas. – 
Kaunas: Technologija, 2000 
 
longer-term bond yields Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian ilgesnės trukmės obligacijų pajamingumas 
Termino šaltinis ECB MB 2008/6 
 
longer-term deposits Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian ilgesnės trukmės indėliai Termino šaltinis ECB 
MB 2010 03 
 

longer-term earnings expectations 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian ilgesnės trukmės pelno lūkesčiai Termino 
šaltinis ECB MB 2010 03 
 
longer-term financial liabilities Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian ilgesnės trukmės finansiniai įsipareigojimai 
Termino šaltinis ECB MA 2009 
 
longer-term refinancing operation 
LTRO Sritis Pinigų politika Institucijos ECB 
Lithuanian ilgesnės trukmės refinansavimo operacija 
Termino šaltinis (-->Bendr. dok.)  Apibrėžtis reguliari (--
>atvirosios rinkos operacija) , kurią (-->Eurosistema) 
atlieka grįžtamaisiais sandoriais. Ilgesnės trukmės 
refinansavimo operacijos atliekamos mėnesinių (--
>standartinių konkursų) būdu, paprastai šių operacijų (--
>terminas) yra trys mėnesiai Apibrėžties šaltinis (-->Bendr. 
dok.)  ilgesnės trukmės refinansavimo operacija ITRO 
Termino šaltinis ECB MB 2010 03 
 
longer-term securities Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian ilgesnės trukmės vertybiniai popieriai 
Termino šaltinis ECB MB 2006/3, p. 23 
 
long-run average Sritis Statistika 
Lithuanian ilgo laikotarpio vidurkis Termino šaltinis ECB 
MB 2008/3 
 
long-term assets 
See: assets  Sritis Apskaita 
Lithuanian ilgalaikis turtas Termino šaltinis (-->2-asis 
verslo apskaitos standartas)  Apibrėžtis turtas, kuris 
naudojamas įmonės ekonominei naudai gauti ilgiau nei 
vienerius metus ir kurio įsigijimo vertė ne mažesnė už 
įmonės nusistatytąją Apibrėžties šaltinis 2-asis verslo 
apskaitos standartas Pastabos (-->balanse)  informacija 
apie ilgalaikį turtą išdėstoma tokia tvarka: (--
>nematerialusis turtas) , (-->materialusis turta) s, (--
>finansinis turtas)  ilgalaikis nefinansinis turtas Termino 
šaltinis ECB MB 2006/3; LB MB 2006/2, p. 12 
 
long-term average Sritis Statistika 
Lithuanian ilgalaikis vidurkis Termino šaltinis ECB MB 
2008/3 
 
long-term bank interest rate spreads 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian ilgalaikių bankų paskolų palūkanų normų 
skirtumai Termino šaltinis ECB MB 2008/6 
 
long-term bond yield Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian ilgalaikių obligacijų pajamingumas Termino 
šaltinis ECB MB 2008/6 
 
long-term bonds Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian ilgalaikės obligacijos Termino šaltinis ECB MB 
2006/3, p. 35 
 
long-term care Sritis Statistika 
Lithuanian ilgalaikė globa Termino šaltinis ECB MB 2006/3, 
p. 70 
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long-term credit 
long-term loan Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian ilgalaikė paskola Termino šaltinis Eurovoc 4.1; 
LB mėnesinis biuletenis, 2004/5 
 
long-term debt Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian ilgalaikė skola Termino šaltinis ECB MB 2006/3, 
p. 50 
 
longterm employee-benefit fund Sritis 
Apskaita 
Lithuanian ilgalaikis išmokų darbuotojams fondas 
Termino šaltinis ECB metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
long-term financial liability Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian ilgalaikis finansinis įsipareigojimas Termino 
šaltinis LRTB 
 
long-term government bond yields 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian ilgalaikių vyriausybės obligacijų 
pajamingumas Termino šaltinis ECB MB 2008/6 
 
long-term implied forward break-
even inflation rates Sritis Pinigų politika 
Lithuanian ilgalaikės numanomos išankstinių sandorių 
numatomą infliaciją kompensuojančios normos 
 
long-term inflation Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian ilgalaikė infliacija Termino šaltinis ECB MB 
2006/3, p. 35  
 
long-term interest rate spread Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian ilgalaikių paskolų palūkanų normų skirtumas 
Termino šaltinis ECB MB 2008/6 
 
long-term loan 
See: term credit  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian ilgalaikė paskola Termino šaltinis Eurovoc 4.1; 
LB mėnesinis biuletenis, 2004/5 
 
long-term rating Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian ilgalaikis reitingas Termino šaltinis 2008 m. 
lapkričio 14 d. EUROPOS CENTRINIO BANKO 
SPRENDIMASėl 2008 m. spalio 23 d. Reglamento 
ECB/2008/11 dėl taisyklių, susijusių su įkaito tinkamumu,ų 
pakeitimų įgyvendinimo 
(ECB/2008/15) 
(2008/874/EB) 
 
 
long-term real bond yields Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian ilgalaikių obligacijų realusis pajamingumas 
Termino šaltinis ECB MB 2007/6, p. 34 
 
long-term refinancing operations Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian ilgalaikės refinansavimo operacijos Termino 
šaltinis ECB 
 

long-term saving scheme Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian ilgalaikio taupymo planas 
 
long-term unemployment Sritis Bendra 
Lithuanian ilgalaikis nedarbas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
LONIA 
Litas Overnight Index Average Sritis 
Pinigų politika 
Lithuanian LONIA Termino šaltinis Pinigų studijos, 2005/6, 
14 psl. Pastabos LONIA rodiklis oficialiai nėra skelbiamas, 
tiksli jo skaičiavimo metodika nėra nustatyta. Pirmą kartą 
LONIA pavadintą rodiklį, apskaičiuotą kaip vietos bankų 
litų tarpusavio skolinimo sandorių palūkanų vidurkį, viešai 
paskelbė T. Garbaravičius (2004). 
 
look through 
Lithuanian deramai įvertinti Termino šaltinis ECB MB 
2007/6 
 
loose allotment approach Sritis Pinigų 
politika 
Lithuanian švelni paskirstymo politika Termino šaltinis 
ECB MB 2006/3, p. 34 
 
loose liquidity conditions Sritis Pinigų 
politika 
Lithuanian švelnios likvidumo sąlygos Termino šaltinis 
ECB MB 2007/6, p. 34 
 
loose liquidity policy Sritis Pinigų politika 
Lithuanian neįtempto likvidumo politika Termino šaltinis 
ECB MB 2006/3, p. 31 
 
loosened monetary policy Sritis Pinigų 
politika 
Lithuanian sušvelninta pinigų politika Termino šaltinis 
ECB MB 2009 03 
 
loss Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian nuostolis Termino šaltinis LRTB; Lietuvos banko 
valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo 
pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, 
Nr. 142-5442) Apibrėžtis Ekonominis nuostolis, įskaitant 
reikšmingą diskonto įtaką ir reikšmingas tiesiogines ir 
netiesiogines išlaidas, susijusias su skolų išieškojimu. 
Apibrėžties šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 
nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo 
bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) nuostolis 
 
loss distribution Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian nuostolių pasiskirstymas Termino šaltinis 
Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 74 "Dėl operacinės 
rizikos valdymo banke bendrųjų nuostatų", 22.4. 
 
loss estimate Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian nuostolio įvertis Termino šaltinis (-->KVP)  
 
loss for the year Sritis Apskaita 
Lithuanian metų nuostolis Termino šaltinis 2006 m. 
lapkričio 10 d. Europos centrinio banko gairės dėl Europos 
centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB) 
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Loss Given Default 
LGD Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian nuostolis įsipareigojimų neįvykdymo atveju 
Termino šaltinis (-->KVP)  nuostolis dėl įsipareigojimų 
neįvykdymo Termino šaltinis Lietuvos banko valdybos 
2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo 
skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
Apibrėžtis Nuostolio dėl skolininko įsipareigojimų 
neįvykdymo ir pozicijos vertės, esant įsipareigojimų 
neįvykdymui, santykis, išreikštas procentais. Apibrėžties 
šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 
138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų 
nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) banko nuostolis dėl 
skolininko įsipareigojimų neįvykdymo Termino šaltinis 
LRTB 
 
loss of income Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian prarastos pajamos Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
lot Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian partija serija 
 
Loti 
LSL Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian lotis 
 
low capacity utilisation Sritis Bendra 
Lithuanian mažas pajėgumų panaudojimas Termino 
šaltinis ECB MB 2010 03 
 
low credit standards Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian nedideli kredito standartai Termino šaltinis 
ECB MB 2008/9 
 
low inflationary pressures over the 
medium term Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian nedidelis infliacinis spaudimas vidutiniu 
laikotarpiu 
 
low waste technology Sritis Bendra 
Lithuanian mažaatliekė technologija Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
low-cost countries Sritis Bendra 
Lithuanian mažomis sąnaudomis gaminančios šalys 
Termino šaltinis ECB MB 2007/6, p. 92 
 
low-default portfolio Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian žemo įsipareigojimų neįvykdymo lygio 
portfelis Termino šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 11 
09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo 
skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
Apibrėžtis Portfelis, kai yra keli faktiniai įsipareigojimų 
neįvykdymo atvejai, arba portfelis, kai nebuvo faktinių 
įsipareigojimų neįvykdymo atvejų.  Apibrėžties šaltinis 
Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 
„Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų 
nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
 
lower bound of the target Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian tikslinės normos žemiausia riba Termino 
šaltinis ECB MB 2006/3, p. 11  

 
lower quartile Sritis Statistika 
Lithuanian žemutinis kvartilis Termino šaltinis ECB MB 
2007/12 
 
lower trigger amount Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian apatinė neįpareigojanti verčių suma Termino 
šaltinis S. Šiaudinis 
 
lower trigger level Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian apatinis neįpareigojantis vertės lygis Termino 
šaltinis S. Šiaudinis 
 
lower trigger point Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian apatinė neįpareigojančio vertės pokyčio riba 
Termino šaltinis S. Šiaudinis 
 
lowest (marginal) transaction fee Sritis 
Mokėjimo sistemos Institucijos ECB 
Lithuanian mažiausias (ribinis) sandorio mokestis 
Termino šaltinis ECB TARGET2 raidos ataskaita, 2005 m. 
vasario mėn. 
 
low-yielding currency Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian mažo pajamingumo valiuta Termino šaltinis 
ECB MB 2008/3 
 
LR 
See: Republic of Liberia  Sritis Bendra 
Lithuanian Liberijos Respublika Monrovija 
 
LRBD 
See: risk data base  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian paskolų rizikos duomenų bazė Termino šaltinis 
Pinigų studijos, 2004/1 PRDB 
 
LRD 
See: Dollar  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Liberijos doleris 
 
LS 
See: Kingdom of Lesotho  Sritis Bendra 
Lithuanian Lesoto Karalystė Maseru 
 
LSL 
See:   Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian lotis 
 
LTRO 
See: term refinancing operation  Sritis Pinigų politika 
Institucijos ECB 
Lithuanian ilgesnės trukmės refinansavimo operacija 
Termino šaltinis (-->Bendr. dok.)  Apibrėžtis reguliari (--
>atvirosios rinkos operacija) , kurią (-->Eurosistema) 
atlieka grįžtamaisiais sandoriais. Ilgesnės trukmės 
refinansavimo operacijos atliekamos mėnesinių (--
>standartinių konkursų) būdu, paprastai šių operacijų (--
>terminas) yra trys mėnesiai Apibrėžties šaltinis (-->Bendr. 
dok.)  ilgesnės trukmės refinansavimo operacija ITRO 
Termino šaltinis ECB MB 2010 03 
 
lump-sum allowance Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian bendra nuolaida Termino šaltinis (-->Bendr. 
dok.)  
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lump-sum tax Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian bendrasis mokestis Apibrėžtis pastovaus 
dydžio mokestis. Keičiantis pajamų dydžiui, įplaukos nuo 
tokio mokesčio nesikeičia 
 
Luxemburg Sritis Bendra 
Lithuanian Liuksemburgo Didžioji Hercogystė LU 
Pastabos ISO kodas 
 
luxury product 
Lithuanian prabangos gaminys Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
luxury products industry Sritis Bendra 
Lithuanian prabangos gaminių pramonė Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
LVL 
See: Lats  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Latvijos latas 
 
LY 
See: Arab Jamahiriya  Sritis Bendra 
Lithuanian Libijos Arabų Socialistinė Liaudies 
Džamahirija 
 
Lybian Dinar 
LYD Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Libijos dinaras 
 
LYD 
See: Dinar  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Libijos dinaras 
 
M 
 
M 
See:   Sritis Bankai ir finansai Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian terminas Termino šaltinis Lietuvos banko 
valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo 
pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, 
Nr. 142-5442); LB mėnesinis biuletenis, 2004/5 Apibrėžtis 
Maksimalus galimas laikotarpis iki planuojamo skolininko 
įsipareigojimų įvykdymo. Apibrėžties šaltinis Lietuvos banko 
valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo 
pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, 
Nr. 142-5442) trukmė Termino šaltinis LB MB 2006/2, p. 35 
skolininko įsipareigojimų įvykdymo terminas Termino 
šaltinis LRTB Apibrėžtis Ilgiausias galimas laikotarpis iki 
planuojamo skolininko įsipareigojimų įvykdymo. Apibrėžties 
šaltinis LRTB 
 
M&A 
See: and acquisition  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian susijungimai ir įsigijimai Termino šaltinis ECB 
MB 2007/9, p. 54 
 
M1 Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian P1 Termino šaltinis ECB 2004 metų ataskaita, 
Žodynėlis Apibrėžtis siaurasis pinigų junginys. Jis apima 
pinigus apyvartoje ir vienadienius indėlius, laikomus PFI ir 
centrinės valdžios įstaigose (pvz., pašto skyriuose arba 

ižde) Apibrėžties šaltinis ECB 2004 metų ataskaita, 
Žodynėlis 
 
M2 Sritis Bankai ir finansai Sritis Statistika 
Lithuanian tarpinis pinigų junginys P2 Termino šaltinis 
ECB 2004 metų ataskaita, žodynėlis; ECB MB, 2006/9, 
žodynėlis Apibrėžtis Jis apima P1, įspėjamojo laikotarpio iki 
3 mėn. imtinai indėlius (trumpalaikius taupomuosius 
indėlius) ir sutarto termino iki 2 m. imtinai indėlius (t. y. 
trumpalaikius terminuotuosius indėlius), laikomus PFI ir 
centrinės valdžios įstaigose. Apibrėžties šaltinis ECB MB, 
2006/9, žodynėlis 
 
M3 Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian P3 Termino šaltinis ECB 2004 metų ataskaita, 
Žodynėlis Apibrėžtis platusis pinigų junginys. Jis apima P2 
ir rinkos priemones, atpirkimo sandorius, pinigų rinkos 
fondų akcijas ir vienetus, PFI išleistus skolos vertybinius 
popierius, kurių terminas yra iki 2 m. imtinai, ir kt. 
Apibrėžties šaltinis ECB 2004 metų ataskaita, Žodynėlis 
 
M3 components Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian P3 sudedamosios dalys Termino šaltinis ECB 
 
M3 deposits Sritis Pinigų politika 
Lithuanian P3 indėliai Termino šaltinis ECB MB 2008/12 
 
M3 series Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian P3 eilutės Termino šaltinis ECB MB 2006/3, p. 
20 
 
MA 
See: Kingdom of Morocco  Sritis Bendra 
Lithuanian Maroko Karalystė Rabatas 
 
machinery Sritis Statistika 
Lithuanian mašinos Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
machinery and mechanical 
appliances Sritis Statistika 
Lithuanian mašinos ir mechaniniai įrenginiai Termino 
šaltinis LRMB 
 
machinery industry Sritis Bendra 
Lithuanian mašinų pramonė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
machinery production Sritis Bendra 
Lithuanian mašinų gamyba Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
macroeconomic data Sritis Bendra 
Lithuanian makroekonominiai duomenys Termino šaltinis 
ECB MB 2008/6 
 
macroeconomic developments Sritis 
Statistika 
Lithuanian makroekonomikos raida Termino šaltinis ECB 
MB 2008/3 
 
macroeconomic fundamentals Sritis 
Bendra 
Lithuanian pamatiniai makroekonomikos veiksniai 
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macroeconomic implications Sritis 
Bendra 
Lithuanian makroekonominė reikšmė Termino šaltinis ECB 
MB 2007/9, p. 13 
 
macroeconomic projections Sritis 
Statistika 
Lithuanian makroekonominės prognozės Termino šaltinis 
ECB MB 2006/3, p. 62 
 
macroeconomic stimuli Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian makroekonominės paskatos Termino šaltinis 
ECB Mb 2010 03 
 
macroeconomic variables Sritis Statistika 
Lithuanian makroekonominiai kintamieji Termino šaltinis 
ECB MB 2006/3, p. 70 
 
macroeconomics 
macroeconomy Sritis Bendra 
Lithuanian makroekonomika Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
macroeconomy 
See:   Sritis Bendra 
Lithuanian makroekonomika Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
macro-prudential oversight Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian priežiūra makrolygiu Termino šaltinis ECB MA 
2009 
 
macroprudential policy (control etc.) 
Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian makroekonominė rizikos ribojimo politika 
(kontrolė ir kt.) Pastabos termino taisyklingumą patvirtino 
VLKK 
 
macro-prudential statistical data Sritis 
Statistika 
Lithuanian rizikos ribojimo makrolygiu statistiniai 
duomenys Termino šaltinis Europos centrinio banko 
rekomendacija dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio 
Reglamentą (EB) Nr. 2533/98 dėl Europos centrinio banko 
renkamos statistinės informacijos 
(ECB/2008/9) (2008/C 251/01) 
 
 
macro-prudential tasks Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian riziką ribojantys uždaviniai Termino šaltinis 
ECB MA 2009 
 
MAD 
See: Dirham  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Maroko dirhamas 
 
Magyar Nemzeti Bank Sritis Bankai ir finansai 
 
mail service Sritis Bendra 
Lithuanian korespondencijos pristatymo paslaugos 
Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 

main developments Sritis Bendra 
Lithuanian svarbiausi pokyčiai Termino šaltinis ECB MB 
2006/3 
 
main developments in major 
industrialised economies Sritis Statistika 
Lithuanian labiausiai išsivysčiusių šalių pagrindinių 
rodiklių kaita Termino šaltinis ECB MB 2007/6, p. 11 
 
main economic indicators Sritis Statistika 
Lithuanian pagrindiniai ekonomikos rodikliai Termino 
šaltinis LB MB 2006/2, p.7 
 
main financial assets Sritis Apskaita 
Lithuanian pagrindinis finansinis turtas Termino šaltinis 
ECB 
 
main inflation measure Sritis Statistika 
Lithuanian pagrindinis infliacijos rodiklis Termino šaltinis 
ECB MB 2007/12, 2008/6, 2008/9 
 
main items of the current account 
Sritis Apskaita 
Lithuanian pagrindiniai einamosios sąskaitos 
straipsniai Termino šaltinis ECB MB 2010 03 
 
main liabilities Sritis Apskaita 
Lithuanian pagrindiniai įsipareigojimai Termino šaltinis 
ECB 
 
main policy rate Sritis Bendra 
Lithuanian pagrindinė pinigų politikos palūkanų norma 
Termino šaltinis ECB MB 2008/3; 2008/6; 2008/12 
Kontekstas Bank of England Pinigų politikos komitetas 2007 
m. gruodžio 6 d. ir 2008 m. vasario 7 d. nusprendėžinti 
pagrindinę pinigų politikos palūkanų normą 25 baziniais 
punktais – iki 5,25%.  
m. kovo 6 d. Bank of England Pinigų politikos komitetas 
nusprendė nekeisti pagrindinės pinigų politikos palūkanų 
normos. Konteksto šaltinis ECB MB 2008/3 
 
main refinancing operation 
MRO Sritis Rinkos operacijos Institucijos ECB 
Lithuanian pagrindinė refinansavimo operacija Termino 
šaltinis (-->Bendr. dok.)  Apibrėžtis reguliari (-->atvirosios 
rinkos operacija) , kurią (-->Eurosistema)  įgyvendina (--
>grįžtamųjų sandorių) pavidalu. Pagrindinės refinansavimo 
operacijos atliekamos savaitinių standartinių konkursų 
būdu ir šių operacijų (-->terminas)  paprastai yra viena 
savaitė Apibrėžties šaltinis (-->Bendr. dok.)  PRO 
pagrindinė refinansavimo operacija Apibrėžtis 
Eurosistemos vykdoma kassavaitinė atvirosios rinkos 
operacija. 2003 m. valdytojų taryba nusprendė, kad nuo 
2004 m. kovo mėn. šių operacijų terminas bus sumažintas 
nuo dviejų savaičių iki vienos savaitės. Operacijos 
vykdomos kaip kintamųjų palūkanų konkursai su iš anksto 
paskelbta minimalia siūloma palūkanų norma. Apibrėžties 
šaltinis ECB MB, 2006/9, žodynėlis 
 
main refinancing rate Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian pagrindinė refinansavimo palūkanų norma 
Termino šaltinis ECB MB 2009 06 
 
main share Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian pagrindinis pajus Termino šaltinis LR centrinės 
kredito unijos įstatymas Nr.VIII-1682, 2 str. 6 p. Apibrėžtis 
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Centrinės kredito unijos nario įsigytas pajus, suteikiantis 
teisę Centrinės kredito unijos narių visuotinio susirinkimo 
metu turėti vieno balso teisę sprendžiant Centrinės kredito 
unijos narių visuotinio susirinkimo kompetencijai priskirtus 
klausimus ir suteikiantis teisę gauti dividendus. Apibrėžties 
šaltinis LR centrinės kredito unijos įstatymas Nr.VIII-1682, 
2 str. 6 p. 
 
maintenance of reserve holdings Sritis 
Pinigų politika Institucijos ECB 
Lithuanian minimalių privalomųjų atsargų laikymas 
Termino šaltinis (-->Bendr. dok) . 
 
maintenance of the sample Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian imties patikslinimas Termino šaltinis 2009 m. 
kovo 31 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 
290/2009 
 
maintenance period 
See: maintenance period  Sritis Pinigų politika Institucijos 
ECB 
Lithuanian atsargų laikymo laikotarpis Termino šaltinis (--
>Bendr. dok.)  Apibrėžtis laikotarpis, kuriam skaičiuojamas 
(-->privalomųjų atsargų reikalavimas) . Kiekvienais metais, 
likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kitų metų 
pradžios, ECB skelbia atsargų laikymo laikotarpių 
kalendorių. Laikymo laikotarpiai prasideda pirmosios (--
>pagrindinės refinansavimo operacijos) po Valdančiosios 
tarybos posėdžio, kuriame iš anksto numatoma įvertinti 
mėnesio pinigų politikos poziciją, atsiskaitymo dieną. 
Paprastai šie laikotarpiai baigiasi vieną dieną anksčiau už 
atitinkamą atsiskaitymo dieną kitą mėnesį. Esant 
ypatingoms aplinkybėms, paskelbtą kalendorių galima 
keisti, priklausomai nuo, be kita ko, Valdančiosios tarybos 
posėdžių grafiko pokyčių Apibrėžties šaltinis (-->Bendr. 
dok.)  privalomųjų atsargų laikymo laikotarpis Termino 
šaltinis LB Statistikos dep. žodynėlis 
 
major emerging markets Sritis Bendra 
Lithuanian svarbiausios kylančios ekonomikos Termino 
šaltinis ECB MB 2007/6, p. 10 svarbiausios kylančios 
ekonomikos rinkos Termino šaltinis ECB MB 2007/6, p. 10 
 
major investing countries Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian pagrindinės šalys investuotojos Termino 
šaltinis Statistikos departamentas prie LR Vyriausybės 
 
major market Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pagrindinė rinka Termino šaltinis ECB MB, 
2005/6 
 
major purchases Sritis Statistika 
Lithuanian dideli pirkiniai Termino šaltinis ECB MB 2010 
03 
 
major rigidities Sritis Bendra 
Lithuanian didelis nelankstumas Termino šaltinis 2010 m. 
gegužės mėn. konvergencija  
 
majority holding Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian kontrolinis akcijų paketas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
majority shareholder Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian didžiausias akcininkas Termino šaltinis IATE 

 
majority voting Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian balsų dauguma Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
Malagasy Franc 
MGF Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Madagaskaro frankas 
 
Malaysian Ringgit 
MYR Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Malaizijos ringitas 
 
Maldive Rufiyaa 
MVR Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Maldyvų rufija 
 
malfunctioning Sritis Mokėjimo sistemos 
Institucijos ECB 
Lithuanian veikimo sutrikimai Termino šaltinis Gairės 
ECB/2005/1 
 
malfunctioning NCB Sritis Mokėjimo sistemos 
Institucijos ECB 
Lithuanian sutrikusios sistemos NCB Termino šaltinis 
Gairės ECB/2005/1 
 
Maltese Lira 
MTL Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Maltos lira 
 
managed float Sritis Pinigų politika 
Lithuanian reguliuojamas kurso svyravimas 
 
management accounting Sritis Apskaita 
Lithuanian valdymo apskaita Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
Management and control system of 
the European Union Structural 
Funds Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 
valdymo ir kontrolės sistema Termino šaltinis LRTB 
 
management and labour Sritis Bendra 
Lithuanian vadovybė/administracija ir darbuotojai 
 
management board 
See: Board  Sritis Teisė ir institucijos Institucijos ECB 
Lithuanian Vykdomoji valdyba Termino šaltinis Protokolas 
dėl Europos centrinių bankų sistemos ir Europos cenrinio 
banko statuto, 11 str. Apibrėžtis vienas iš sprendimus 
priimančių Europos centrinio banko (ECB) organų. Ją 
sudaro ECB pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas bei 
keturi nariai, kuriuos bendru susitarimu paskiria eurą 
įsivedusių šalių valstybių arba vyriausybių vadovai 
Apibrėžties šaltinis ECB 2004 metų ataskaita, Žodynėlis 
 
Management Committee 
steering committee Sritis Teisė ir institucijos 
Institucijos European Investment Bank 
Lithuanian Valdymo komitetas Termino šaltinis 2003 m. 
stojimo į Europos Sąjungą sutartis, Protokolas dėl Europos 
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investicijų banko statuto pakeitimų, 13 str. Apibrėžtis 
Valdymo komitetą sudaro pirmininkas ir aštuoni pirmininko 
pavaduotojai, kuriuos šešeriems metams skiria Valdytojų 
taryba Direktorių valdybos siūlymu Apibrėžties šaltinis 2003 
m. stojimo į Europos Sąjungą sutartis, Protokolas dėl 
Europos investicijų banko statuto pakeitimų, 13 str. 
 
management company Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian valdymo įmonė Termino šaltinis 2007 m. spalio 
25 d. LR kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 
pakeitimo įstatymas Nr. X-1303 Apibrėžtis Bendrovė, kurios 
pagrindinė veikla yra investicinių fondų ar investicinių 
bendrovių valdymas.  Apibrėžties šaltinis 2007 m. spalio 25 
d. LR kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo pakeitimo 
įstatymas Nr. X-1303 
 
management of financial risks Sritis 
Mokėjimo sistemos 
Lithuanian finansinės rizikos valdymas Termino šaltinis (--
>SSMSVM)  Žr. (-->finansinė rizika)  
 
management of human resources 
Sritis Bendra 
Lithuanian darbo jėgos vadyba Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
management of securities portfolio 
Sritis Apskaita 
Lithuanian vertybinių popierių portfelio valdymas 
Termino šaltinis 2006 m. lapkričio 10 d. Europos centrinio 
banko gairės dėl Europos centrinių bankų sistemos 
apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo 
(ECB/2006/16) (2006/887/EB) 
 
management of the foreign reserves 
Sritis Apskaita 
Lithuanian užsienio atsargų valdymas Termino šaltinis 
ECB metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
management of the term bank Sritis 
Teisė ir institucijos 
Lithuanian terminų banko tvarkymas Termino šaltinis (--
>TERM)  
 
management of water resources Sritis 
Bendra 
Lithuanian vandentvarka 
 
management techniques Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian valdymo būdai Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
manager of the issuer of securities 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian vertybinių popierių emitento vadovas Termino 
šaltinis 2007 m. sausio 18 d. LR vertybinių popierių 
įstatymas Nr. X-1023 Apibrėžtis Įmonės stebėtojų tarybos 
narys, valdybos narys, vadovas. Apibrėžties šaltinis 2007 m. 
sausio 18 d. LR vertybinių popierių įstatymas Nr. X-1023 
 
managing NCB Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian vadovaujantis NCB Termino šaltinis 2007 m. 
spalio 18 d. BANKO VALDYBOS NUTARIMAS Nr. 136 
"DĖL MOKĖJIMO SISTEMOS TARGET2-LIETUVOS 
BANKAS VEIKLOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" 
 

managing underwritter 
See: underwritter  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pagrindinis finansinės priemonės platintojas 
 
mandatory attribute Sritis Statistika 
Lithuanian privalomas požymis 
 
mandatory reserve Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian privalomasis rezervas Termino šaltinis 2002 m. 
birželio 20 d. Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų 
investuotojams draudimo įstatymas Nr. IX-975 (redakcija 
aktuali nuo 2008-10-21) 
 
mandatory takeover bid Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian privalomas oficialus siūlymas Termino šaltinis 
2007 m. sausio 18 d. LR vertybinių popierių įstatymas Nr. 
X-1023 Apibrėžtis Asmens, įgijusio akcijų, suteikiančių 
daugiau kaip 40 procentų balsų bendrovės, dėl kurios 
akcijų teikiamas oficialus siūlymas, visuotiniame akcininkų 
susirinkime, vertybinių popierių savininkams teikiamas 
privalomas viešas siūlymas supirkti likusius balsavimo 
teisę suteikiančius tos bendrovės išleistus vertybinius 
popierius ir vertybinius popierius, patvirtinančius teisę 
įsigyti balsavimo teisę suteikiančius vertybinius popierius. 
Apibrėžties šaltinis 2007 m. sausio 18 d. LR vertybinių 
popierių įstatymas Nr. X-1023 
 
manner of payment Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian mokėjimo būdas Termino šaltinis (-->Mokėjimų 
įstatymas)  
 
manpower demand Sritis Statistika 
Lithuanian darbo jėgos paklausa Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
manual input procedures Sritis Statistika 
Lithuanian įvedimo rankiniu būdu procedūros Termino 
šaltinis 2008 m. gruodžio 19 d. Europos centrinio banko 
gairės, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2007/9 dėl pinigų, 
finansinių institucijų ir rinkų statistikos (naują redakciją) 
(ECB/2008/31) 
 
manual processing of euro 
banknotes Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian eurų apdorojimas rankiniu būdu Termino 
šaltinis (-->pei)  
 
manufacture of chemicals and 
chemicals products Sritis Statistika 
Lithuanian chemikalų ir chemijos pramonės gaminių 
gamyba Termino šaltinis LR mokėjimų balansas 2005, p. 
89 
 
manufactured goods 
Lithuanian pramonės gaminiai Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
manufacturing Sritis Statistika 
Lithuanian apdirbamoji pramonė 
 
manufacturing industry Sritis Statistika 
Lithuanian gamybos pramonė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
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manufacturing sector Sritis Statistika 
Lithuanian apdirbamosios pramonės sektorius Termino 
šaltinis ECB MB, 2005/6 
 
manufacturing stage Sritis Statistika 
Lithuanian apdirbimo etapas Termino šaltinis ECB MB 
2010 03 
 
mapping Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian palyginamasis sugretinimas Termino šaltinis S. 
Šiaudinis priskyrimas Termino šaltinis IŠORINIŲ 
KREDITO RIZIKOS VERTINIMO INSTITUCIJŲ 
PRIPAŽINIMO TVARKA, PATVIRTINTAbanko valdybos  
m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 139 
 
mapping process Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian priskyrimo procesas Termino šaltinis (-->IKP) ; 
Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 
„Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų 
nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) Apibrėžtis Skolininko 
(pozicijos) susiejimas su atitinkamu skolininko (priemonės) 
reitingų skalės rangu arba, esant mažmeninėms 
pozicijoms, su atitinkamomis rizikos grupėmis, 
atsižvelgiant į priskyrimo kriterijus. Apibrėžties šaltinis 
Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 
„Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų 
nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
 
margin Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian garantinė įmoka Termino šaltinis Lietuvos banko 
valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo 
pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, 
Nr. 142-5442) Apibrėžtis Suma, kurią klientas per finansų 
tarpininką padeda į banką kaip indėlį, kai skolinasi iš jo, 
norėdamas įsigyti vertybinių popierių.  Apibrėžties šaltinis 
Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 
„Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų 
nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
 
margin Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian marža Termino šaltinis ECB MB 2006/3, p. 48 
privalomas įnašas Termino šaltinis (-->IKP) , I priedas, 4 
p. 
 
margin account Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian garantinės įmokos sąskaita 
 
margin agreement Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian susitarimas dėl garantinės įmokos Termino 
šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 
138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų 
nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) Apibrėžtis 
Įpareigojantis susitarimas (susitarimo nuostatos), pagal 
kurį viena sandorio šalis pateikia užstatą kitai sandorio 
šaliai, jeigu tos kitos šalies keliama pozicijos rizika viršija 
nustatytą lygį. Apibrėžties šaltinis Lietuvos banko valdybos 
2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo 
skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
 
margin call Sritis Pinigų politika Institucijos ECB 
Lithuanian įkaito vertės išlaikymo prievolė Termino 
šaltinis (-->Bendr. dok.)  Apibrėžtis su reikalavimu išlaikyti 
įkaito vertę susijusi tvarka, kuri reiškia, jog, jeigu (--
>užtikrinamojo turto) reguliariai matuojama vertė nukrinta 
žemiau tam tikro lygio, centrinis bankas pareikalauja, kad 
(-->kitos sandorių šalys)  pateiktų papildomo turto (arba 
pinigų). Atitinkamai, jeigu užtikrinamojo turto vertė po jo 
perkainojimo taptų didesnė nei suma, kurią yra skolingos 
kitos sandorių šalys, padidinta reikalaujamu įkaito vertės 

perviršiu, kita sandorio šalis gali reikalauti, kad centrinis 
bankas jai grąžintų turto (arba pinigų) perteklių Apibrėžties 
šaltinis (-->Bendr. dok.)  Kontekstas Gali prireikti papildomų 
pervedimų įkaito vertės išlaikymo prievolei įvykdyti. 
 
margin call may be triggered Sritis 
Rinkos operacijos 
Lithuanian gali prireikti papildomų pervedimų įkaito 
vertės išlaikymo prievolei įvykdyti Termino šaltinis S. 
Šiaudinis 
 
margin deposits (margins) Sritis Statistika 
Lithuanian privalomųjų įnašų indėliai (privalomieji 
įnašai) Termino šaltinis 2008 m. gruodžio 19 d. Europos 
centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų 
finansinių institucijų sektoriaus balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
margin lending Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian garantinės įmokos skolinimas 
 
margin lending agreement 
See: lending transaction  Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian garantinės įmokos skolinimo sandoris 
Termino šaltinis (-->KVP) ; Lietuvos banko valdybos 2006 
11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo 
skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
Apibrėžtis Sandoris, pagal kurį bankas suteikia paskolą 
prekiauti vertybiniais popieriais arba juos platinti. 
Garantinės įmokos skolinimo sandoriu nelaikomas 
paskolos, kurios garantas yra vertybinių popierių užstatas, 
sandoris. Apibrėžties šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 
11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo 
skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
 
margin lending transaction 
margin lending agreement Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian garantinės įmokos skolinimo sandoris 
Termino šaltinis (-->KVP) ; Lietuvos banko valdybos 2006 
11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo 
skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
Apibrėžtis Sandoris, pagal kurį bankas suteikia paskolą 
prekiauti vertybiniais popieriais arba juos platinti. 
Garantinės įmokos skolinimo sandoriu nelaikomas 
paskolos, kurios garantas yra vertybinių popierių užstatas, 
sandoris. Apibrėžties šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 
11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo 
skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
 
margin loans Sritis Bankai ir finansai 
 
margin on average loans Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian vidutinių paskolų marža Termino šaltinis ECB 
MB 2007/12 
 
margin payments 
See:   Sritis Statistika 
Lithuanian privalomieji įnašai Termino šaltinis 2008 m. 
gruodžio 19 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) 
Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus 
balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
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margin per unit of output Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian vieno produkcijos vieneto marža Termino 
šaltinis ECB MB 2009 06 
 
margin period of risk Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian garantinės įmokos rizikos laikotarpis Termino 
šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 
138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų 
nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) Apibrėžtis Laikotarpis 
nuo paskutinio pasikeitimo užstatu, kuriuo užtikrinami 
užskaitos grupės sandoriai su įsipareigojimų nevykdančia 
sandorio šalimi, iki tol, kol įsipareigojimų nevykdanti šalis 
likviduojama, o atitinkama rinkos rizika apdraudžiama iš 
naujo. Apibrėžties šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 11 
09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo 
skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
 
margin required Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian reikalaujamas privalomas įnašas Termino 
šaltinis (-->IKP) , I priedas, 4 p. 
 
margin threshold Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian garantinės įmokos riba Termino šaltinis 
Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 
„Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų 
nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) Apibrėžtis Didžiausia 
pozicijos suma, kuri lieka neapdrausta tol, kol viena šalis 
turi teisę pareikalauti užtikrinimo priemonės. Apibrėžties 
šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 
138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų 
nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
 
marginal bid Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian ribinis pasiūlymas Termino šaltinis 2001 m. 
liepos 19 d. Nr. 120 LIETUVOS BANKO VALDYBOSU T A 
R I M A S "DĖL LIETUVOS BANKO VERTYBINIŲ 
POPIERIŲ IŠLEIDIMO IR APYVARTOS TAISYKLIŲ 
PATVIRTINIMO" 
 
 
 
 
 Apibrėžtis Ribinio arba sutartinio pelningumo aukcione 
laimėjęs vienas ar keli pasiūlymai, kuriuose nurodytas 
pelningumas yra didžiausias. Apibrėžties šaltinis 2001 m. 
liepos 19 d. Nr. 120 LIETUVOS BANKO VALDYBOSU T A 
R I M A S "DĖL LIETUVOS BANKO VERTYBINIŲ 
POPIERIŲ IŠLEIDIMO IR APYVARTOS TAISYKLIŲ 
PATVIRTINIMO" 
 
 
 
 
 
marginal cost of funding bank loans 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian bankų paskolų ribinė finansavimo kaina 
Termino šaltinis ECB MB 2008/12 
 
marginal costs Sritis Apskaita 
Lithuanian ribinės sąnaudos Apibrėžtis papildomos 
sąnaudos (priedas prie bendrųjų sąnaudų), patiriamos, kai 
per trumpą laikotarpį vienu vienetu didinama produkcijos 
apimtis Apibrėžties šaltinis Ekonomikos terminų žodynas, 
1997. Žr. ribinės pajamos Termino šaltinis ECB MB 2008/6 
 
marginal efficiency of 
capital/investment Sritis Bankai ir finansai 

Lithuanian ribinis kapitalo (investavimo) efektyvumas 
Apibrėžtis pelno norma, kurios tikimasi iš papildomo svaro 
sterlingų vertės investavimo Apibrėžties šaltinis Ekonomikos 
terminų žodynas, 1997. 
 
marginal interest rate Sritis Pinigų politika 
Institucijos ECB 
Lithuanian ribinė palūkanų norma Termino šaltinis (--
>Bendr. dok.)  Apibrėžtis (-->palūkanų norma) , už kurią 
baigiama paskirstyti konkurse skirstyta suma Apibrėžties 
šaltinis (-->Bendr. dok.)  
 
marginal lending facility Sritis Apskaita 
Institucijos ECB 
Lithuanian ribinė skolinimosi galimybė Apibrėžtis (--
>Eurosistemos) (-->nuolatinė galimybė) , kurią (-->kitos 
sandorių šalys) gali naudoti vienos nakties paskolai gauti iš 
nacionalinio centrinio banko už iš anksto nustatytą (--
>palūkanų normą)  ir užtikrinimui tinkamą turtą Apibrėžties 
šaltinis (-->Bendr. dok.)  ribinio skolinimo galimybė 
Termino šaltinis 2009 m. liepos 17 d. EUROPOS 
CENTRINIO BANKO GAIRĖS, iš dalies keičiančios Gaires 
ECB/2006/16 dėl Europos centrinių bankų sistemos 
apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo 
(ECB/2009/18) (2009/595/EB); 2006 m. lapkričio 10 d. 
Europos centrinio banko gairės dėl Europos centrinių 
bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės 
teisinio pagrindo (ECB/2006/16) (2006/887/EB) Apibrėžtis 
Vienos nakties likvidumo paskola,palūkanos atitinkamo 
turtožvilgiu numatytos iš anksto (nuolatinėė). Apibrėžties 
šaltinis 2006 m. lapkričio 10 d. Europos centrinio banko 
gairės dėl Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir 
finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB) ribinio skolinimosi galimybė Termino 
šaltinis ECB MB 2010 03 
 
marginal lending rate Sritis Pinigų politika 
Lithuanian ribinio skolinimosi palūkanų norma Termino 
šaltinis ECB metų ataskaita 2008; ECB MB 2009 06 
 
marginal physical product Sritis Bendra 
Lithuanian ribinis natūrinis produktas Apibrėžtis 
produkcijos kiekis trumpo laikotarpio pasiūlos teorijoje, 
pagaminamas kiekvieno papildomo kintamųjų gamybos 
išteklių vieneto Apibrėžties šaltinis Ekonomikos terminų 
žodynas, 1997. 
 
marginal productivity Sritis Statistika 
Lithuanian ribinis našumas Termino šaltinis ECB MB 
2008/12 
 
marginal productivity theory of 
distribution Sritis Bendra 
Lithuanian ribinio našumo paskirstymo teorija Apibrėžtis 
funkcinio pajamų paskirstymo teorija, kurioje gamybos 
ištekliai gauna mokestį už savo paslaugas, lygų jų ribiniam 
pajamų produktui Apibrėžties šaltinis Ekonomikos terminų 
žodynas, 1997. 
 
marginal propensity to consume 
See:   Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian ribinis polinkis vartoti Termino šaltinis 
Mikroekonomika. Vilnius, 2000. Žr. vidutinis polinkis vartoti 
RPV 
 
marginal rate Sritis Pinigų politika 
Lithuanian ribinė norma Termino šaltinis ECB Apibrėžtis 
mažiausia / didžiausia palūkanų norma, pagal kurią 
pasiūlymai buvo patenkinti 
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marginal rate in MROs Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian PRO ribinė norma Termino šaltinis ECB MB 
2008/12 
 
marginal rate in the main 
refinancing operations Sritis Rinkos 
operacijos 
Lithuanian ribinė pagrindinių refinansavimo operacijų 
norma Termino šaltinis ECB MB 2008/6 
 
marginal revenue Sritis Bendra 
Lithuanian ribinės pajamos Apibrėžtis priedas prie 
bendrųjų pajamų pardavus vieną papildomą produkcijos 
vienetą Apibrėžties šaltinis Ekonomikos terminų žodynas, 
1997. Žr. ribinės sąnaudos 
 
marginal swap point quotation Sritis 
Pinigų politika Institucijos ECB 
Lithuanian ribinė apsikeitimo sandorio kaina punktais 
Termino šaltinis (-->Bendr. dok.)  Apibrėžtis punktais 
išreikšta (-->apsikeitimo sandorio ) kaina, kuria baigiama 
paskirstyti konkurse skirstyta suma Apibrėžties šaltinis (--
>Bendr. dok.)  
 
marginal utility Sritis Bendra 
Lithuanian ribinis naudingumas Apibrėžtis kiekvieno 
prekės ar paslaugos vieneto teikiamas pasitenkinimas 
arba bendrojo naudingumo pokytis, gaunamas kurios nors 
prekės ar paslaugos vartojimą padidinus vienu vienetu per 
tam tikrą laiko tarpą Apibrėžties šaltinis 
Mikroekonomika.Vilnius, 2000. Žr. bendrasis naudingumas 
 
marginal utility of money Sritis Bendra 
Lithuanian ribinis pinigų naudingumas Apibrėžtis 
pasitenkinimo (naudos) padidėjimas, kurį asmuo gauna 
išleisdamas vieną papildomą pinigų vienetą prekėms ar 
paslaugoms įsigyti Apibrėžties šaltinis Ekonomikos terminų 
žodynas, 1997. 
 
marginalisation Sritis Bendra 
Lithuanian socialinė atskirtis Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
margined contract Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian sandoris, kuriam nustatytas privalomas 
įnašas Termino šaltinis (-->IKP) , 14 str. 
 
margins 
margin payments Sritis Statistika 
Lithuanian privalomieji įnašai Termino šaltinis 2008 m. 
gruodžio 19 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) 
Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus 
balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
margins on average loans Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian paskolų vidutinė garantinė įmoka Termino 
šaltinis ECB MB 2008/9 
 
marine insurance Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian jūrų transporto draudimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 

 
mark to market Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian įvertinti rinkos verte Termino šaltinis Viktorija 
Stank. 
 
mark to model Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian įvertinti pagal modelį Termino šaltinis Viktorija 
Stank. 
 
market access 
Lithuanian patekimas į rinką Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
market analysis 
Lithuanian rinkos tyrimas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
market approval Sritis Bendra 
Lithuanian pritarimas prekybai Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
market cap 
See: capitalisation  
Lithuanian rinkos kapitalizacija Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
market capitalisation 
market cap 
Lithuanian rinkos kapitalizacija Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
market debt Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian rinkos įsiskolinimas Termino šaltinis ECB MB 
2007/6, p. 40 
 
market debt financing Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian finansavimo paskolomis rinka Termino šaltinis 
ECB MB 2007/12  
 
market discipline Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian rinkos drausmė Termino šaltinis (-->KVP)  
 
market distortions Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian rinkos iškraipymai Termino šaltinis ECB MB 
2007/12 
 
market economy Sritis Bendra 
Lithuanian rinkos ekonomika Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
market enlargement Sritis Bendra 
Lithuanian rinkos plėtimas(is) Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
market exchange rates Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian rinkos valiutų kursai Termino šaltinis ECB MB 
2006/6, p. 14 
 
market expectations Sritis Bendra 
Lithuanian rinkos lūkesčiai Termino šaltinis ECB MB 
2006/3 
 
market failure Sritis Bendra 
Lithuanian rinkos sutrikimas 
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market flexibility Sritis Bendra 
Lithuanian rinkos lankstumas Termino šaltinis ECB MB 
2008/6 
 
market fragmentation Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian rinkos susiskaidymas 
 
market fundamentals Sritis Statistika 
Lithuanian pamatiniai rinkos veiksniai Termino šaltinis 
ECB MB 2007/12, p. 14 
 
market intervention Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian kišimasis į rinką Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
market maker Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian rinkos formuotojas Termino šaltinis 2007 m. 
sausio 18 d. LR vertybinių popierių įstatymas Nr. X-1023 
 
market manipulation Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian manipuliavimas rinka 
 
market operation 
Lithuanian rinkos veikla Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
market organisation 
Lithuanian rinkos organizavimas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
market output Sritis Statistika 
Lithuanian rinkos produkcija 
 
market participant Sritis Bendra 
Lithuanian rinkos dalyvis Termino šaltinis 1994 m. gruodžio 
1 d. Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymas Nr. I-
678 
 
market planning 
Lithuanian rinkos planavimas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
market price Sritis Apskaita 
Lithuanian rinkos kaina Termino šaltinis 2002 m. lapkričio 
21 d. Europos centrinio banko gairė dėl Europos 
centriniostatistinės atskaitomybės reikalavimų ketvirtinių 
finansinių sąskaitų (ECB/2002/7) (2002/967/EB); 2006 m. 
lapkričio 10 d. Europos centrinio banko gairės dėl Europos 
centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB) Apibrėžtis Aukso, užsienio valiutos ar 
vertybinių popierių priemonių kaina, kurižniausiai 
nurodoma be sukauptų ar apmokėtų palūkanų ir kuri 
skelbiama organizuotoje , pvz., biržoje, ar neorganizuotoje 
rinkoje, pvz., oficialiai biržoje nekotiruojamų vertybinių 
popierių rinkoje. Apibrėžties šaltinis 2002 m. lapkričio 21 d. 
Europos centrinio banko gairė dėl Europos 
centriniostatistinės atskaitomybės reikalavimų ketvirtinių 
finansinių sąskaitų (ECB/2002/7) (2002/967/EB), II priedas 
Žodynas su paaiškinimais 
 
market price of credit risk Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian kredito rizikos rinkos kaina Termino šaltinis 
ECB MB 2008/6 
 

market producer Sritis Statistika 
Lithuanian rinkos gamintojas 
 
market protection 
Lithuanian rinkos apsauga Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
market quotation 
Lithuanian rinkos kotiruotė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
market regularisation 
Lithuanian rinkos reguliavimas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
market research 
Lithuanian rinkotyra Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
market risk Sritis Apskaita 
Lithuanian rinkos rizika Termino šaltinis 2005 m. gegužės 
26 d. LB valdybos nutarimas Nr.88 Dėl specializuotų 
bankų veiklos ir rizikos valdymo reikalavimų  Apibrėžtis 
Tikimybė, kad rinkos kintamieji, pvz.: palūkanų normos, 
valiutų kursai, nuosavybės vertybinių popierių, biržos 
prekių kainos ir kt., pasikeis taip, jog bankas dėl sudaryto 
sandorio patirs nuostolių. Apibrėžties šaltinis LB nutarimas 
Nr.88, 7 str. rinkos rizika Termino šaltinis Lietuvos banko 
valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo 
pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, 
Nr. 142-5442) Apibrėžtis Tikimybė, kad rinkos kintamieji – 
palūkanų norma, valiutos kursas, nuosavybės vertybinių 
popierių, biržos prekių kainos – pasikeis taip, jog bankas 
dėl sudaryto sandorio patirs nuostolių. Apibrėžties šaltinis 
Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 
„Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų 
nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
 
market segment Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian rinkos segmentas Termino šaltinis ECB MB 
2007/9, p. 10 rinkos dalis Termino šaltinis ECB MB 
2007/12 
 
market sentiment Sritis Pinigų politika 
Lithuanian rinkos nuotaikos Termino šaltinis S. Šiaudinis 
 
market service 
Lithuanian rinkos paslauga Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
market stabilisation Sritis Bendra 
Lithuanian rinkos stabilizavimas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
market State 
Lithuanian rinkos valstybė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
market supervision Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian rinkos priežiūra Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
market support 
Lithuanian rinkos palaikymas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
market target price 
Lithuanian nuorodinė rinkos kaina Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
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market test Sritis Bendra 
Lithuanian rinkos testas 
 
market valuation differences, related 
to interest rate risk derivatives Sritis 
Apskaita 
Lithuanian rinkos vertinimo skirtumai, susiję su 
palūkanų normų rizikos išvestinėmis priemonėmis 
Termino šaltinis 2006 m. lapkričio 10 d. Europos centrinio 
banko gairės dėl Europos centrinių bankų sistemos 
apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo 
(ECB/2006/16) (2006/887/EB) 
 
market value Sritis Apskaita 
Lithuanian rinkos vertė Termino šaltinis 2006 m. lapkričio 
10 d. Europos centrinio banko gairės dėl Europos centrinių 
bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės 
teisinio pagrindo (ECB/2006/16) (2006/887/EB) 
 
marketability Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian tinkamumas rinkai 
 
marketable Sritis Statistika 
Lithuanian rinkos Termino šaltinis LB Statistikos dep. 
žodynėlis tinkamas rinkai Termino šaltinis LB Statistikos 
dep. žodynėlis antrinę rinką turintis Termino šaltinis S. 
Šiaudinis Pastabos turtas, priemonė apyvartinis likvidus 
 
marketable assets Sritis Pinigų politika 
Lithuanian antrinę rinką turintis turtas Termino šaltinis 
2008 m. spalio 23 d. EUROPOS CENTRINIO BANKO 
REGLAMENTAS (EB) Nr. 1053/2008ėl taisyklių, susijusių 
su įkaito tinkamumu, laikinų pakeitimų (ECB/2008/11); . 
Šiaudinis 
 
marketable debt instrument Sritis Pinigų 
politika 
Lithuanian antrinę rinką turinti skolos priemonė Termino 
šaltinis 2008 m. spalio 23 d. EUROPOS CENTRINIO 
BANKO REGLAMENTAS (EB) Nr. 1053/2008ėl taisyklių, 
susijusių su įkaito tinkamumu, laikinų pakeitimų 
(ECB/2008/11) 
 
 
marketable emission permit Sritis Bendra 
Lithuanian parduodamasis išmetamųjų teršalų leidimas 
Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
marketable equity instruments Sritis 
Apskaita 
Lithuanian apyvartinės nuosavybės priemonės Termino 
šaltinis 2009 m. liepos 17 d. EUROPOS CENTRINIO 
BANKO GAIRĖS, iš dalies keičiančios Gaires 
ECB/2006/16 dėl Europos centrinių bankų sistemos 
apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo 
(ECB/2009/18) (2009/595/EB) 
 
marketable holdings Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian realizuojamas turtas Termino šaltinis (-->IKP) , 
14 str. 
 
marketable instruments Sritis Statistika 
Lithuanian likvidžios rinkos priemonės Termino šaltinis LR 
Lietuvos banko įstatymas Nr. I-678, 30 str.; ECB MB 
2006/3, 2007/6, 2007/12, 2008/6, 2008/9 

 
marketable notes and bonds Sritis 
Apskaita 
Lithuanian apyvartiniai popieriai ir obligacijos Termino 
šaltinis 2006 m. lapkričio 10 d. Europos centrinio banko 
gairės dėl Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir 
finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB) 
 
marketable securities Sritis Apskaita 
Lithuanian apyvartiniai vertybiniai popieriai Termino 
šaltinis 2006 m. lapkričio 10 d. Europos centrinio banko 
gairės dėl Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir 
finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB); ECB metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
marketable securities classified as 
held-to-maturity Sritis Apskaita 
Lithuanian apyvartiniai vertybiniai popieriai, 
klasifikuojami kaip laikomi iki termino pabaigos 
Termino šaltinis 2009 m. liepos 17 d. EUROPOS 
CENTRINIO BANKO GAIRĖS, iš dalies keičiančios Gaires 
ECB/2006/16 dėl Europos centrinių bankų sistemos 
apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo 
(ECB/2009/18) (2009/595/EB) 
 
marketable securities other than 
held-to-maturity Sritis Apskaita 
Lithuanian apyvartiniai popieriai, išskyrus laikomus iki 
termino pabaigos Termino šaltinis 2009 m. liepos 17 d. 
EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS, iš dalies 
keičiančios Gaires ECB/2006/16 dėl Europos centrinių 
bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės 
teisinio pagrindo (ECB/2009/18) (2009/595/EB) 
 
marketable/non-marketable assets, 
instrument Sritis Pinigų politika 
Lithuanian antrinę rinką turintis / neturintis turtas, 
priemonė Termino šaltinis S. Šiaudinis 
 
market-based debt Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian rinkoje pasiskolintos lėšos Termino šaltinis 
ECB MB 
 
market-based debt financing Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian finansavimas rinkoje skolintomis lėšomis 
Termino šaltinis ECB MB 2008 06; 2010 03 
 
market-based measures of inflation 
expectations Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian rinka pagrįsti infliacijos lūkesčių matai 
Termino šaltinis ECB MB 2007/9, p. 37 
 
marketing Sritis Bendra 
Lithuanian rinkodara Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
marketing authorisation Sritis Bendra 
Lithuanian leidimas prekiauti Termino šaltinis IATE 
 
marketing authorisation Sritis Bendra 
Lithuanian rinkodaros leidimas Termino šaltinis IATE 
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marketing ban 
Lithuanian pardavimo uždraudimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
marketing monopoly 
trading monopoly Sritis Bendra 
Lithuanian prekybos monopolija Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
marketing of financial products Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian finansinių produktų kainodara 
 
marketing policy 
Lithuanian rinkodaros politika Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
marketing restriction 
Lithuanian prekybos (ap)ribojimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
marketing standard 
Lithuanian rinkodaros standartas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
marketing structure 
Lithuanian rinkodaros struktūra Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
marketing year Sritis Bendra 
Lithuanian prekybiniai žemės ūkio metai Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
market-sharing agreement 
Lithuanian rinkos pasidalijimas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
marking to market Sritis Pinigų politika 
Institucijos ECB 
Lithuanian koregavimas pagal rinką Termino šaltinis (--
>Bendr. dok.)  Žr. (-->reikalaujama išlaikyti įkaito vertė)  
 
MARKT 
See: General for the Internal Market and Services  Sritis 
Teisė ir institucijos 
Lithuanian Vidaus rinkos ir paslaugų generalinis 
direktoratas Termino šaltinis EK vertimo vadovas 
 
mark-to-market valuation Sritis Apskaita 
Lithuanian vertinimas rinkos verte 
 
mark-up Sritis Bendra 
Lithuanian antkainis Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
Marshall Islands 
MH Sritis Bendra 
Lithuanian Maršalo Salų Respublika Madžūras 
 
mass communications Sritis Bendra 
Lithuanian masinė komunikacija Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 

mass education Sritis Bendra 
Lithuanian visuotinis švietimas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
mass pre-packaging Sritis Bendra 
Lithuanian serijinis pakavimas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
mass production Sritis Statistika 
Lithuanian masinė gamyba Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
mass-consumption product Sritis 
Statistika 
Lithuanian plataus vartojimo prekės Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
massive withdrawal Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian masinis indėlių atsiėmimas 
 
master die Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian puansonas meistras (pozityvas) 
 
master fund Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian finansuojamasis fondas 
 
master netting agreement Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian pagrindinis įskaitymo sandoris Termino 
šaltinis rekomendacijos 
 
master printing plate Sritis Banknotai ir 
monetos 
Lithuanian pagrindinė spausdinimo plokštė Termino 
šaltinis LB 
 
matched models principle Sritis Statistika 
Lithuanian modelių atitikmens principas Termino šaltinis 
ECB MB 2008 12 
 
matched principal transaction Sritis 
Bankų priežiūra 
Lithuanian suderintų sumų sandoris Termino šaltinis 
Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 
„Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų 
nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) Apibrėžtis Sandoris, 
kurį rinkoje gali sudaryti tik įgaliotieji rinkos dalyviai 
(bankai). Sandoris sudaromas dalyvio (banko) vardu, 
neatsižvelgiant į tai, kad jis yra sudaromas kliento 
užsakymu, todėl yra suderinamas įgaliotojo rinkos dalyvio 
(banko) ir kliento sandoriu. Apibrėžties šaltinis Lietuvos 
banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl 
kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ 
(Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
 
matched weighted position Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian suderinta ir pagal riziką įvertinta pozicija 
Termino šaltinis (-->IKP)  
 
matching of costs with revenues Sritis 
Apskaita 
Lithuanian sąnaudų palyginimas su pajamomis 
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material change Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian esminis pokytis Termino šaltinis (-->IKP) , 20 
str. Kontekstas Kompetentingos institucijos gali šį 
reikalavimą patikslinti tuo atveju, jeigu nuo praėjusių metų 
įmonės veikloje įvyko esminių pokyčių. Konteksto šaltinis 
IKP, 20 str. 
 
material damage Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian didelė žala Termino šaltinis VDIC 
 
material event Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian esminis įvykis Termino šaltinis 2007 m. sausio 
18 d. LR vertybinių popierių įstatymas Nr. X-1023 Apibrėžtis 
Su emitento veikla susijęs ir jam žinomas ar privalomas 
žinoti įvykis, galintis turėti didelį poveikį jo išleistų 
vertybinių popierių rinkos kainai. Apibrėžties šaltinis 2007 m. 
sausio 18 d. LR vertybinių popierių įstatymas Nr. X-1023 
 
material influence Sritis Bendra 
Lithuanian esminė įtaka 
 
material losses Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian reikšmingi nuostoliai Termino šaltinis (-->KVP)  
 
material net economic interest Sritis 
Teisė ir institucijos 
Lithuanian reikšminga grynoji ekonominė dalis Termino 
šaltinis 2009 m. kovo 5 d. Europos centrinio banko 
nuomonė (CON/2009/17)  
(2009/C 93/03) 
 
 
materiality Sritis Apskaita 
Lithuanian reikšmingumas 
 
maternity allowance Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian nėštumo ir gimdymo pašalpa Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
maternity benefit Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian motinystės pašalpa Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
matters shall be referred to the 
Committee Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian klausimą perduoda komitetui Termino šaltinis 
Vertimų centro vadovas 
 
mature economies Sritis Bendra 
Lithuanian išsivysčiusios ekonomikos šalys Termino 
šaltinis ECB MB 2007/9, p. 46 
 
maturing bank loans Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian besibaigiančio termino bankų paskolos 
Termino šaltinis ECB MB 2010 03 
 
maturity 
M Sritis Bankai ir finansai Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian terminas Termino šaltinis Lietuvos banko 
valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo 
pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, 
Nr. 142-5442); LB mėnesinis biuletenis, 2004/5 Apibrėžtis 
Maksimalus galimas laikotarpis iki planuojamo skolininko 

įsipareigojimų įvykdymo. Apibrėžties šaltinis Lietuvos banko 
valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo 
pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, 
Nr. 142-5442) trukmė Termino šaltinis LB MB 2006/2, p. 35 
skolininko įsipareigojimų įvykdymo terminas Termino 
šaltinis LRTB Apibrėžtis Ilgiausias galimas laikotarpis iki 
planuojamo skolininko įsipareigojimų įvykdymo. Apibrėžties 
šaltinis LRTB 
 
maturity adjustment Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian termino koregavimas 
 
maturity at issue (original maturity) 
Sritis Statistika 
Lithuanian terminas išleidimo momentu (pradinis 
terminas) Termino šaltinis 2008 m. gruodžio 19 d. Europos 
centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų 
finansinių institucijų sektoriaus balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 Apibrėžtis Nustatytas (fiksuotas) finansinės priemonės 
gyvavimo laikotarpis,nepasibaigus ji negali būti išpirkta 
(pvz., skolos vertybiniai popieriai) arba ji gali būti išpirkta 
tik pritaikius tamrūšies baudą (pvz., kai kurių rūšių indėliai). 
Įspėjamasis laikotarpis – laikas nuo to momento, kada 
priemonėsėtojas įspėja apie savo ketinimą išpirkti 
priemonę, iki datos, kurią turėtojui leidžiama ją konvertuoti 
į grynuosiusnetaikant baudos. Pagal įspėjamąjį laikotarpį 
finansinės priemonės klasifikuojamos tik tuomet, kai 
nėrasutarto termino. Apibrėžties šaltinis 2008 m. gruodžio 
19 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 
25/2009ėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus balanso 
(nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
maturity band Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian terminų grupė Termino šaltinis ECB; (-->KĮKP)  
 
maturity bucket Sritis Pinigų politika Institucijos 
ECB 
Lithuanian terminų intervalas Termino šaltinis (-->Bendr. 
dok.)  Apibrėžtis (-->pirmojo)  arba (-->antrojo lygio turto) 
likvidumo kategorijos (-->skolos priemonių) , kurių (--
>likutinis termina) s įvairuoja tam tikrame intervale, pvz., 
nuo trejų iki penkerių metų, klasė Apibrėžties šaltinis (--
>Bendr. dok.)  
 
maturity date Sritis Apskaita 
Lithuanian termino pabaigos diena Termino šaltinis 2006 
m. lapkričio 10 d. Europos centrinio banko gairės dėl 
Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB) Apibrėžtis Diena, kada sueina laikas ir reikia 
mokėti visą nominalią arba pagrindinę turto vertę jo 
turėtojui (savininkui). Apibrėžties šaltinis 2006 m. lapkričio 
10 d. Europos centrinio banko gairės dėl Europos centrinių 
bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės 
teisinio pagrindo (ECB/2006/16) (2006/887/EB) Pastabos 
Šaltinyje terminas - "termino diena" 
 
maturity ladder approach 
maturity-based Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian terminų atitikimo metodas Termino šaltinis (--
>Nr.172) , 73.1. 
 
maturity mismatch Sritis Apskaita 
Lithuanian termino neatitikimas 
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maturity of the debt certificate Sritis 
Pinigų politika 
Lithuanian skolos sertifikato terminas Termino šaltinis 
Pinigų politikos įgyvendinimas euro zonoje. 2006 rugsėjis 
 
maturity of the security Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian vertybinio popieriaus terminas Termino šaltinis 
ECB MB 2007/6, p. 22 
 
maturity-based 
See: ladder approach  Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian terminų atitikimo metodas Termino šaltinis (--
>Nr.172) , 73.1. 
 
maturity-specific term premia Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian kiekvienai trukmei būdingi terminų priedai 
Termino šaltinis ECB MB 2008/12 
 
Mauritius Rupee 
MUR Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Mauricijaus rupija 
 
maximum bid limit Sritis Pinigų politika 
Institucijos ECB 
Lithuanian maksimali siūlomos sumos riba Termino 
šaltinis (-->Bendr. dok.)  Apibrėžtis priimtinos didžiausios 
atskiros (-->kitos sandorio šalies ) pasiūlyme konkursui 
nurodytos sumos riba. (-->Eurosistema)  gali nustatyti 
pasiūlymo maksimalias siūlomos sumos ribas, siekdama 
išvengti atskirų kitų sandorių šalių neproporcingai didelių 
pasiūlymų Apibrėžties šaltinis (-->Bendr. dok.)  
 
maximum bid rate Sritis Pinigų politika 
Institucijos ECB 
Lithuanian maksimali siūloma palūkanų norma Termino 
šaltinis (-->Bendr. dok.)  Apibrėžtis viršutinė (-->palūkanų 
normos) riba, kurią (-->kitos sandorių šalys) gali siūlyti (--
>kintamųjų palūkanų konkursuose) . Pasiūlymai, kuriuose 
siūloma palūkanų norma didesnė už ECB paskelbtą 
maksimalią siūlomą palūkanų ribą, atmetami Apibrėžties 
šaltinis (-->Bendr. dok.)  
 
maximum credit lines Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian maksimalus kredito linijos dydis Termino 
šaltinis ECB MB 2007/12 
 
maximum exposure requirement Sritis 
Bankų priežiūra 
Lithuanian maksimalios paskolos sumos vienam 
skolininkui normatyvas 
 
maximum level of leverage Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian didžiausias įsiskolinimo lygis Termino šaltinis 
(-->IKP) , 48 p. 
 
maximum likelihood method Sritis 
Statistika 
Lithuanian didžiausiojo tikėtinumo metodas 
 
maximum mortgage Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian maksimalioji hipoteka Termino šaltinis LR 
hipotekos įstatymas Nr. VIII-251 Apibrėžtis kai susitariama 

tik dėl maksimalios įsipareigojimų apsaugojimo turtu 
sumos ir dėl paskolos naudojimo srities Apibrėžties šaltinis 
LR hipotekos įstatymas Nr. VIII-251, 19 str. 
 
maximum open position in foreign 
currencies and precious metals 
requirement Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian maksimalios atvirosios pozicijos užsienio 
valiuta ir tauriaisiais metalais normatyvas 
 
maximum open position in one 
foreign currency Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian maksimali atvira vienos užsienio valiutos 
pozicija Termino šaltinis (-->Nr.172) , 51. 
 
maximum overall open position in 
foreign currencies Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian maksimali bendroji atvira užsienio valiutų 
pozicija Termino šaltinis (-->Nr.172) , 51. 
 
maximum price Sritis Bendra 
Lithuanian didžiausioji kaina Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
maximum random error Sritis Apskaita 
Lithuanian didžiausia atsitiktinė paklaida Termino šaltinis 
2009 m. kovo 31 d. Europos centrinio banko reglamentas 
(EB) Nr. 290/2009 
 
maximum refund Sritis Bendra 
Lithuanian didžiausia eksporto kompensacija Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
M-Banking 
See: phone banking  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian mobilusis bankas Termino šaltinis 2008 m. 
gruodžio 19 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) 
Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus 
balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
MBSs 
See: backed securities  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian hipoteka (įkeitimu) užtikrinti vertybiniai 
popieriai būsto paskolomis užtikrintos obligacijos 
 
MC 
See: Principality of Monaco  Sritis Bendra 
Lithuanian Monako Kunigaikštystė Monakas 
 
MD 
The Republic of Moldova Sritis Bendra 
Lithuanian Moldovos Respublika Kišiniovas 
 
MDL 
See: Leu  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Moldovos lėja 
 
mean Sritis Statistika 
Lithuanian vidurkis Termino šaltinis ECB MB 2007/12 
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mean-adjusted Sritis Statistika 
Lithuanian pakoreguota pagal vidurkį Termino šaltinis 
ECB MB 2010 03 
 
meaningful aggregate Sritis Statistika 
Lithuanian reikšmingas suvestinis rodiklis Termino 
šaltinis ECB 
 
means of agricultural production Sritis 
Statistika 
Lithuanian žemės ūkio gamybos priemonės Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
means of communication Sritis Bendra 
Lithuanian ryšių priemonės Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
means of information Sritis Bendra 
Lithuanian informacijos priemonės Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
means of payment Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian mokėjimo priemonės 
 
measure having equivalent effect 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian lygiaverčio poveikio priemonė Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 Apibrėžtis Turinti tokį pat poveikį kaip ir muitai 
ar kiekybiniai importo apribojimai. Apibrėžties šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
measurement Sritis Apskaita 
Lithuanian vertinimas 
 
measurement subsequent to initial 
Sritis Apskaita 
Lithuanian vertinimas po pirminio pripažinimo 
 
measures of dispersion Sritis Statistika 
Lithuanian sklaidos charakteristikos 
 
measures of location Sritis Statistika 
Lithuanian padėties charakteristikos 
 
measures with a temporary effect 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian laikino poveikio priemonės Termino šaltinis 
Konvergencija 2006 Apibrėžtis Apima visų necikliškų 
veiksnių poveikį fiskaliniams kintamiesiems, kurie i) tik 
nurodytu laikotarpiu sumažina (arba padidina) valdžios 
sektoriaus deficitą arba bendrąją skolą (vienkartinis 
poveikis) (taip pat žr. skolos santykis ir deficito santykis) 
arba ii) nurodytu laikotarpiu pagerina (arba pablogina) 
biudžeto būklę biudžeto būklės ateityje sąskaita 
(apsigręžiantis poveikis). Apibrėžties šaltinis Konvergencija 
2006 
 
mechanical measures Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian mechaniniai matai Termino šaltinis ECB MB 
2007/9, p. 24 
 
mechanical products Sritis Statistika 
Lithuanian mašinų ir įrangos gamyba Termino šaltinis LR 
mokėjimų balansas 2005, p. 89 

 
media library Sritis Bendra 
Lithuanian laikmenų biblioteka Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
median Sritis Statistika 
Lithuanian mediana Termino šaltinis ECB MB 2007/12 
 
median firm Sritis Bendra 
Lithuanian medianinė įmonė Termino šaltinis ECB MB 
2007/9, p. 55 
 
median values Sritis Statistika 
Lithuanian medianų reikšmės Termino šaltinis ECB MB 
2008/9 
 
medical and accident insurance 
schemes Sritis Apskaita 
Lithuanian sveikatos draudimo ir draudimo nuo 
nelaimingų atsitikimų programos Termino šaltinis ECB 
metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
medical, precision and optical 
instruments, watches and clocks Sritis 
Statistika 
Lithuanian medicinos, tiksliųjų ir optinių prietaisų, 
įvairių tipų laikrodžių gamyba Termino šaltinis LR 
mokėjimų balansas 2005, p. 89 
 
medium high-tech Sritis Bendra 
Lithuanian aukštesniosios technologijos Termino šaltinis 
EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA | , 2009.6.25 (2009) 
295 galutinis ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR 
TARYBAI  
 
 
medium of exchange Sritis Bendra 
Lithuanian mainų tarpininkas 
 
medium term notes Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian vidutinės trukmės vekseliai 
 
medium-sized business 
medium-sized undertaking Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian vidutinė įmonė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
medium-sized holding Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian vidutinė valda Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
medium-sized industry Sritis Bendra 
Lithuanian vidutinė pramonė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
medium-sized undertaking 
See: sized business  Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian vidutinė įmonė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
medium-term credit Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian vidutinės trukmės paskola Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
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medium-term financing Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian vidutinės trukmės finansavimas Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
medium-term forecast Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian vidutinės trukmės prognozė Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
medium-term outlook Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian vidutinės trukmės perspektyva Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
member country Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian šalis narė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
member loans Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian savitarpio paskolos Termino šaltinis LR kredito 
unijų įstatymas Nr.VIII-1683, 2 str. 3 p. Apibrėžtis Iš kredito 
unijoje sukauptų pinigų savo nariams duodamos ilgalaikės 
ir trumpalaikės paskolos, už kurias imamos kredito unijos 
valdybos nutarimu nustatyto dydžio palūkanos. Apibrėžties 
šaltinis LR kredito unijų įstatymas Nr.VIII-1683, 2 str. 3 p. 
 
member of the household Sritis Statistika 
Lithuanian namų ūkio narys Termino šaltinis 2007 m. 
vasario 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 215/2007, 
įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas 
ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS) nuostatas dėl šalutinių 
tikslinių kintamųjų, susijusių su pernelyg dideliu 
įsiskolinimu ir finansine atskirtimi, sąrašo 
 
Member State outside the euro area 
Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian euro zonai nepriklausanti valstybė narė 
 
Member State with a derogation Sritis 
Teisė ir institucijos 
Lithuanian valstybė narė, kuriai taikoma išlyga Termino 
šaltinis Konvergencija 2008 
 
Member State's contribution Sritis Teisė 
ir institucijos 
Lithuanian valstybės narės įmoka Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
member states shall ensure that 
application of these derogations 
shall not lead to Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian valstybės narės užtikrina, kad šių leidžiančių 
nukrypti nuostatų taikymas nelems Termino šaltinis 
Vertimų centro vadovas 
 
Member States without a derogation 
Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian valstybės narės, kurioms netaikoma išimtis 
 
membership of the European 
Community Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian narystė Europos Bendrijoje Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 

 
membership of the European Union 
Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Europos Sąjungos narystė Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
membership organisation Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian narystės organizacija Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
Memeber States with a derogation 
Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian valstybės narės, kurioms taikoma išimtis 
Termino šaltinis Konstitucija Europai 
 
memo 
memo item Sritis Statistika 
Lithuanian palyginimui Termino šaltinis ECB Pastabos kai 
lentelėje pateikiami labai artimi duomenys (pvz., centrinės 
valdžios grynieji įsipareigojimai ir visi įsipareigojimai) 
pastaba Pastabos kai lentelėje pateikiami labiau nutolę 
duomenys (pvz., pateikiami duomenys apie centrinę 
valdžią, o pabaigoje - vienas stulpelis apie namų ūkius) 
 
memo item 
See:   Sritis Statistika 
Lithuanian palyginimui Termino šaltinis ECB Pastabos kai 
lentelėje pateikiami labai artimi duomenys (pvz., centrinės 
valdžios grynieji įsipareigojimai ir visi įsipareigojimai) 
pastaba Pastabos kai lentelėje pateikiami labiau nutolę 
duomenys (pvz., pateikiami duomenys apie centrinę 
valdžią, o pabaigoje - vienas stulpelis apie namų ūkius) 
 
memo items Sritis Bendra 
Lithuanian susiję straipsniai Termino šaltinis ECB 
 
memorandum of agreement Sritis Bendra 
Lithuanian ketinimų protokolas 
 
memorandum of understanding Sritis 
Teisė ir institucijos 
Lithuanian susitarimo memorandumas Termino šaltinis 
2009 m. balandžio 20 d. Europos centrinio banko 
nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies 
keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 332/2002 dėl priemonės, 
teikiančios vidutinės trukmės finansinę pagalbą valstybių 
narių mokėjimų balansams, sukūrimo (CON/2009/37) 
(2009/C 106/01) 
 
merchandising Sritis Bendra 
Lithuanian reklamavimas parduotuvėje Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
merchant Sritis Bendra 
Lithuanian didmenų prekybininkas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
merchant bank Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian didmeninis komercinis bankas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 prekybos bankas Termino šaltinis (-->BBB)  
 
merchanting and other trade-related 
services Sritis Statistika 
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Lithuanian prekybinio tarpininkavimo ir su prekyba 
susijusios paslaugos Termino šaltinis LR mokėjimų 
balansas 2005, p. 17 
 
merger Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian bendrovių susijungimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 Žr. (-->bendrovių skilimas)  
 
merger and acquisition 
M&A Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian susijungimai ir įsigijimai Termino šaltinis ECB 
MB 2007/9, p. 54 
 
merger control Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian bendrovių susijungimo kontrolė Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
Merger Treaty Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian prisijungimo sutartis Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
merging institutions Sritis Statistika 
Lithuanian susijungiančios institucijos Termino šaltinis 
2008 m. gruodžio 19 d. Europos centrinio banko 
reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų 
sektoriaus balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
MERM 
See: exchange rate model  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian daugiašalių valiutų kursų modelis 
 
metal products Sritis Statistika 
Lithuanian pagrindinių metalų ir metalo gaminių 
gamyba Termino šaltinis LR mokėjimų balansas 2005, p. 
89 
 
methodological notes Sritis Bendra 
Lithuanian metodinės pastabos Termino šaltinis 2009 m. 
kovo 31 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 
290/2009 
 
Methodology and Information 
Division Sritis Bankų priežiūra Institucijos LB 
Lithuanian Metodikos ir informacijos skyrius 
 
Metical 
MZM Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian metikalis 
 
Mexican Peso 
MXN Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Meksikos pesas 
 
mezzanine financing Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian tarpinis finansavimas 
 
MFI 
See: financial institution  Institucijos ECB Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian pinigų finansinė institucija Apibrėžtis 

Finansinės institucijos, kurios kartu sudaro euro zonos 
pinigus leidžiantį sektroių. Tai Europos centrinis bankas, 
euro zonos šalių nacionaliniai centriniai bankai ir euro 
zonoje esančios kredito įstaigos bei pinigų rinkos fondai. 
Apibrėžties šaltinis ECB 2004 metų ataskaita, Žodynėlis 
Termino šaltinis 2008 m. gruodžio 19 d. Europos centrinio 
banko reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių 
institucijų sektoriaus balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 PFI Termino šaltinis Dėl pinigų finansinių institucijų balanso 
statistinės atskaitomybės (Valstybės žinios, 2003, Nr. 50-
2252); (-->Bendr. dok.)  Apibrėžtis finansinės institucijos, 
kurios kartu sudaro euro zonos pinigus leidžiantį sektorių. 
Prie jų priskiriami centriniai bankai, rezidentės (-->kredito 
įstaigos) , kaip apibrėžta Bendrijos teisėje, ir visos kitos 
rezidentės finansinės institucijos, kurios verčiasi 
priimdamos indėlius ir (arba) indėliams artimus pakaitalus 
iš subjektų, kurie nėra PFI, bei savo sąskaita (bent jau 
ekonomine prasme) teikdamos kreditus ir (arba) 
investuodamos į vertybinius popierius Apibrėžties šaltinis (--
>Bendr. dok.)  pinigų finansų įstaiga Termino šaltinis 
2009 m. kovo 31 d. Europos centrinio banko reglamentas 
(EB) Nr. 290/2009 
 
MFI credit to euro area residents Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian PFI kreditas euro zonos rezidentams Termino 
šaltinis ECB 2004 metų ataskaita, Žodynėlis Apibrėžtis 1. 
PFI paskolos euro zonos rezidentėms ne PFI (įskaitant 
valdžios ir privatųjį sektorius) ir PFI turimi vertybiniai 
popieriai (akcijos, išskyrus kitą nuosavybę ir skolos 
vertybinius popierius), kuriuos išleido euro zonos 
rezidentės ne PFI (ECB 2004 metų ataskaita, žodynėlis); 
2. PFI paskolos euro zonos rezidentams ir PFI turimi euro 
zonos rezidentų išleisti vertybiniai popieriai. Vertybiniai 
popieriai - tai akcijos, kita nuosavybė ir skolos vertybiniai 
popieriai (ECB MB, 2006/9, žodynėlis). Apibrėžties šaltinis 
ECB 2004 metų ataskaita, žodynėlis; ECB MB, 2006/9, 
žodynėlis 
 
MFI interest rate statistics Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian PFI palūkanų normų statistika Termino šaltinis 
2009 m. kovo 31 d. Europos centrinio banko reglamentas 
(EB) Nr. 290/2009 
 
MFI interest rates Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian PFI palūkanų normos Termino šaltinis ECB 
2004 metų ataskaita, Žodynėlis Apibrėžtis PFI rezidenčių, 
išskyrus centrinius bankus ir pinigų rinkos fondus, 
taikomos palūkanų normos euro zonoje reziduojančių 
namų ūkių ir nefinansinių korporacijų eurais išreikštiems 
indėliams ir paskoloms Apibrėžties šaltinis ECN 2004 metų 
ataskaita, Žodynėlis  
 
MFI interest rates on loans Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian PFI paskolų palūkanų normos Termino šaltinis 
ECB MB 2008/6 
 
MFI loan developments Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian PFI paskolų raida Termino šaltinis ECB MB 
2008/9 
 
MFI loan series Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian PFI paskolų eilutės Termino šaltinis ECB MB 
2008/9 
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MFI longer-term financial liabilities 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian PFI ilgesnės trukmės finansiniai 
įsipareigojimai Termino šaltinis ECB 2004 metų ataskaita, 
Žodynėlis; LB MB Apibrėžtis Sutarto termino indėliai nuo 2 
m., įspėjamojo laikotarpio nuo 3 m. indėliai, euro zonos 
PFI išleisti skolos vertybiniai popieriai, kurių pradinis 
terminas nuo 2 m., ir euro zonos PFI sektoriaus kapitalas ir 
atsargos. Apibrėžties šaltinis ECB 2004 metų ataskaita, 
Žodynėlis 
 
MFI net external assets Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian PFI grynasis išorės turtas Termino šaltinis ECB 
2004 metų ataskaita, Žodynėlis Apibrėžtis Euro zonos PFI 
sektoriaus išorės turtas (toks kaip auksas, užsienio 
valiutos banknotai ir monetos (ne euro banknotai - ECB 
MB, 2006/9, žodynėlis), ne euro zonos rezidentų išleisti 
vertybiniai popieriai ir paskolos, suteiktos ne euro zonos 
rezidentams), atėmus euro zonos PFI sektoriaus išorės 
įsipareigojimus (tokius kaip ne euro zonos rezidentų 
indėlius, atpirkimo sandorius, pinigų rinkos fondų akcijas ir 
vienetus, PFI išleistus skolos vertybinius popierius, kurių 
terminas iki 2 m. imtinai). Apibrėžties šaltinis ECB 2004 
metų ataskaita, Žodynėlis 
 
MFIs in the ‘tail' 
small MFIs Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian mažos PFI Termino šaltinis 2008 m. gruodžio 19 
d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 
25/2009ėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus balanso 
(nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
MG 
See: Republic of Madagascar  Sritis Bendra 
Lithuanian Madagaskaro Respublika Antananaryvas 
 
MGF 
See: Franc  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Madagaskaro frankas 
 
MH 
See: Islands  Sritis Bendra 
Lithuanian Maršalo Salų Respublika Madžūras 
 
micro dataset Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian mikroduomenys Termino šaltinis ECB MB 
2008/3 
 
micro-business 
micro-enterprise Sritis Bendra 
Lithuanian labai maža įmonė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
microchip Sritis Bendra 
Lithuanian mikroprocesoriaus lustas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 Pastabos komp. 
 
microcredit Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian labai maža paskola Termino šaltinis LRTB, 
Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo pėtros 
įstatymas (Žin., 2007, Nr. 132-5354) Apibrėžtis Paskola 
verslininkui ar labai mažai įmonei (mikroįmonei) iki 86 320 
litų dydžio. Apibrėžties šaltinis LRTB, Lietuvos Respublikos 
smulkiojo ir vidutinio verslo pėtros įstatymas (Žin., 2007, 

Nr. 132-5354) mikrokreditas Termino šaltinis LRTB 
Pastabos termino "labai maža paskola" sinonimas 
 
micro-enterprise 
See: business  Sritis Bendra 
Lithuanian labai maža įmonė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
microprinting Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian mikrotekstas Termino šaltinis ECB Pastabos 
Keliose banknoto vietose galite įžiūrėti labai mažomis 
raidėmis atspausdintą tekstą. 0,8 mm dydžio raidėmis 
parašytą tekstą paprastai galima įskaityti plika akimi. O 0,2 
mm dydžio raidėmis parašytas tekstas, žiūrint plika akimi, 
atrodo kaip plonytė linija, bet jį galima perskaityti 
naudojantis didinamuoju stiklu. Net tokio dydžio raidėmis 
ant tikro banknoto parašytas tekstas yra ryškus, o ne 
išsiliejęs. 
 
micro-prudential oversight Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian priežiūra mikrolygiu Termino šaltinis ECB MA 
2009 
 
Middle East Sritis Bendra 
Lithuanian Viduriniai Rytai Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
middle management Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian vidurinė vadovybė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
middle office Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian vidurinė grandis 
 
mid-market price Sritis Apskaita 
Lithuanian vidutinė rinkos kaina Termino šaltinis 2002 m. 
lapkričio 21 d. Europos centrinio banko gairė dėl Europos 
centriniostatistinės atskaitomybės reikalavimų ketvirtinių 
finansinių sąskaitų (ECB/2002/7) (2002/967/EB) Apibrėžtis 
Pirkimo ir pardavimo kainų, kurios skelbiamos 
visuotinaižintose organizuotose rinkose ar kurias skelbia 
pripažinti rinkos tarpininkai, , pagrįstas įprasto dydžio 
sandorių kotiruotėmis. Šis kainos vidurkis taikomas 
ketvirčio perkainojimui. Apibrėžties šaltinis 2002 m. lapkričio 
21 d. Europos centrinio banko gairė dėl Europos 
centriniostatistinės atskaitomybės reikalavimų ketvirtinių 
finansinių sąskaitų (ECB/2002/7) (2002/967/EB), II priedas 
Žodynas su paaiškinimais 
 
mid-market rate Sritis Apskaita 
Lithuanian vidutinis rinkos kursas Termino šaltinis 2002 
m. lapkričio 21 d. Europos centrinio banko gairė dėl 
Europos centriniostatistinės atskaitomybės reikalavimų 
ketvirtinių finansinių sąskaitų (ECB/2002/7) (2002/967/EB) 
Apibrėžtis Kiekvieną dieną 14 val. 15 min. ECB skelbiami 
kursai, kurieketvirčio perkainojimui. Apibrėžties šaltinis 2002 
m. lapkričio 21 d. Europos centrinio banko gairė dėl 
Europos centriniostatistinės atskaitomybės reikalavimų 
ketvirtinių finansinių sąskaitų (ECB/2002/7) (2002/967/EB), 
II priedas Žodynas su paaiškinimais 
 
mid-term evaluation Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian vidurinis vertinimas Termino šaltinis LRTB 
Pastabos aprobuota VLKK 
 
MIGA 
See: Investment Guarantee Agency  Sritis Teisė ir 
institucijos 
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Lithuanian Daugiašalė investicijų garantijų agentūra 
DIGA 
 
migrant worker Sritis Bendra 
Lithuanian migruojantis darbuotojas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
migrants' transfers Sritis Statistika 
Lithuanian migrantų pervedimai Termino šaltinis LR 
mokėjimų balansas 2005, p. 20 
 
migration for settlement purposes 
Sritis Bendra 
Lithuanian įsikurtinė migracija Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
migration issues Sritis Mokėjimo sistemos 
Institucijos ECB 
Lithuanian prisijungimo eiga Termino šaltinis ECB 
TARGET2 raidos ataskaita, 2005 m. vasario mėn.  
 
mineral Sritis Bendra 
Lithuanian mineralinės žaliavos Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
mineral extraction industry Sritis Bendra 
Lithuanian mineralinių žaliavų pramonė Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
mineral oil Sritis Bendra 
Lithuanian alyva Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
mineral products Sritis Bendra 
Lithuanian mineraliniai produktai 
 
mineral resources Sritis Bendra 
Lithuanian mineralinių žaliavų ištekliai Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
minimum allotment amount Sritis Pinigų 
politika Institucijos ECB 
Lithuanian minimali paskirstoma suma Termino šaltinis (--
>Bendr. dok.)  Apibrėžtis apatinė sumos, kuri turi būti 
paskirstyta konkurse konkrečiai (-->kitai sandorio šaliai) , 
riba. (-->Eurosistema)  gali nuspręsti nustatyti konkurso 
operacijoms minimalią paskirstomą sumą kiekvienai kitai 
sandorio šaliai Apibrėžties šaltinis (-->Bendr. dok.)  
 
minimum allotment ratio Sritis Pinigų 
politika Institucijos ECB 
Lithuanian minimalus paskirstymo santykis Termino 
šaltinis (-->Bendr. dok.)  Apibrėžtis ribinių palūkanų 
pasiūlymų, kurie turi būti patenkinti atliekant konkurso 
operaciją, apatinė riba, išreikšta procentais. Atlikdama 
konkurso operacijas, (-->Eurosistema)  gali nuspręsti 
konkurso operacijoms taikyti minimalų paskirstymo santykį 
Apibrėžties šaltinis (-->Bendr. dok.)  
 
minimum bid rate Sritis Pinigų politika 
Institucijos ECB 
Lithuanian minimali siūloma palūkanų norma Termino 
šaltinis (-->Bendr. dok.)  Apibrėžtis apatinė palūkanų 
normos riba, kurią taikydamos (-->kitos sandorių šalys) gali 
pateikti pasiūlymus (-->kintamųjų palūkanų konkursuose)  
Apibrėžties šaltinis (-->Bendr. dok.)  minimali siūloma 

palūkanų norma Termino šaltinis ECB 2004 metų 
ataskaita, Žodynėlis Apibrėžtis mažiausios palūkanos, 
kurias gali siūlyti kitos sandorių šalys pagrindinių 
refinansavimo operacijų kintamųjų palūkanų konkursuose. 
Tai yra viena iš pagrindinių ECB palūkanų normų, rodanti 
pinigų politikos poziciją  Apibrėžties šaltinis ECB 2004 metų 
ataskaita, Žodynėlis minimali siūloma norma Termino 
šaltinis ECB MB 2007/9, p. 30 
 
minimum bid rate in the main 
refinancing operations Sritis Rinkos 
operacijos 
Lithuanian minimali siūloma pagrindinių refinansavimo 
operacijų norma Termino šaltinis ECB MB 2008/6 
 
minimum bid rate/fixed rate in the 
main refinancing operations Sritis Pinigų 
politika 
Lithuanian pagrindinių refinansavimo operacijų 
minimali siūloma palūkanų norma / fiksuotoji palūkanų 
norma Termino šaltinis ECB metų ataskaita 2008 
 
minimum capital Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian minimalus kapitalas Termino šaltinis (-->KVP) , 
9 str.  
 
minimum capital requirements Sritis 
Bankų priežiūra 
Lithuanian minimalus kapitalo poreikis Termino šaltinis 
KVP 
 
minimum credit quality threshold 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kredito kokybės minimali riba Termino šaltinis 
2009 m. sausio 20 d. EUROPOS CENTRINIO BANKO 
GAIRĖS, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2000/7 dėl 
Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir procedūrų 
(ECB/2009/1) 
 
minimum disclosure requirements 
Sritis Bendra 
Lithuanian būtiniausi informacijos atskleidimo 
reikalavimai 
 
minimum harmonisation clause Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian minimalaus suderinimo išlyga 
 
minimum interest rate 
Lithuanian minimali palūkanų norma Termino šaltinis ECB 
 
minimum lease payment Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian minimali nuomos (lizingo) įmoka Termino 
šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 
138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų 
nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) Apibrėžtis Nuomininko 
įmoka, kurią bankas reikalauja arba gali reikalauti mokėti 
per nuomos (lizingo) sutarties laiką, atsižvelgdamas į 
palankią įsigijimo teisę (angl. bargain purchase option), t. 
y. nuomininko teisę įsigyti nuomos (lizingo) objektu 
laikomą turtą už mažesnę nei laukiama rinkos vertė kainą. 
Garantija užtikrinta nuomos (lizingo) objektu laikomo turto 
likutinė vertė taip pat laikoma minimalia nuomos (lizingo) 
įmoka, jeigu laikomasi 325–326 ir 340.9 punktų 
reikalavimų. Apibrėžties šaltinis Lietuvos banko valdybos 
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2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo 
skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
 
minimum lease payments Sritis Apskaita 
Lithuanian minimalios įmokos pagal finansinės nuomos 
(lizingo) sutartį 
 
minimum national sample size Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian minimalus nacionalinės imties dydis Termino 
šaltinis 2009 m. kovo 31 d. Europos centrinio banko 
reglamentas (EB) Nr. 290/2009 
 
minimum own funds requirements 
Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian minimalus nuosavų lėšų poreikis Termino 
šaltinis (-->KVP)  
 
minimum pay Sritis Statistika 
Lithuanian mažiausiasis atlyginimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
minimum price Sritis Statistika 
Lithuanian mažiausioji kaina Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
minimum requirement Sritis Pinigų politika 
Lithuanian būtinas reikalavimas Termino šaltinis 2008 m. 
spalio 23 d. EUROPOS CENTRINIO BANKO 
REGLAMENTAS (EB) Nr. 1053/2008ėl taisyklių, susijusių 
su įkaito tinkamumu, laikinų pakeitimų (ECB/2008/11) 
 
 
minimum requirements Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian privalomieji reikalavimai Termino šaltinis 2008 
m. gruodžio 19 d. Europos centrinio banko reglamentas 
(EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus 
balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
minimum reserve and liquidity 
statistics Sritis Statistika 
Lithuanian privalomųjų atsargų ir likvidumo statistika 
 
minimum reserve requirements 
Lithuanian privalomųjų atsargų reikalavimas 
 
minimum reserve system Sritis Pinigų 
politika 
Lithuanian privalomųjų atsargų sistema Termino šaltinis 
2006 m. lapkričio 10 d. Europos centrinio banko gairės dėl 
Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB) 
 
minimum reserves 
legal reserves Sritis Pinigų politika Institucijos ECB 
Lithuanian privalomosios atsargos Termino šaltinis 2006 
m. lapkričio 10 d. Europos centrinio banko gairės dėl 
Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB) 
 

minimum standards for accuracy Sritis 
Statistika 
Lithuanian būtinieji tikslumo standartai Termino šaltinis 
2008 m. gruodžio 19 d. Europos centrinio banko 
reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų 
sektoriaus balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
minimum standards for conceptual 
compliance Sritis Statistika 
Lithuanian būtinieji sąvokų atitikties standartai Termino 
šaltinis 2008 m. gruodžio 19 d. Europos centrinio banko 
reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų 
sektoriaus balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
minimum standards for revisions 
Sritis Statistika 
Lithuanian būtinieji pataisų standartai Termino šaltinis 
2008 m. gruodžio 19 d. Europos centrinio banko 
reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų 
sektoriaus balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
minimum statistical standards Sritis 
Statistika 
Lithuanian būtinieji statistikos standartai Termino šaltinis 
2008 m. gruodžio 19 d. Europos centrinio banko 
reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų 
sektoriaus balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
minimum wage Sritis Statistika 
Lithuanian mažiausiasis darbo užmokestis Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
mining 
Lithuanian kasyba Termino šaltinis ECB 
 
mining and quarrying Sritis Statistika 
Lithuanian kasyba ir karjerų eksploatavimas Termino 
šaltinis LRMB 
 
mining extraction Sritis Bendra 
Lithuanian iškasenų gavyba Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
mining industry Sritis Bendra 
Lithuanian kasybos pramonė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
mining operation Sritis Bendra 
Lithuanian kasybos darbai Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
mining product Sritis Statistika 
Lithuanian naudingosios iškasenos Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
mining production Sritis Bendra 
Lithuanian kasybos produkcija Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
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mining resources Sritis Bendra 
Lithuanian kasybos ištekliai Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
mining, manufacturing and energy 
Lithuanian kasyba, apdirbamoji pramonė ir energija 
 
minor items Sritis Apskaita 
Lithuanian mažaverčiai straipsniai Termino šaltinis 2006 
m. lapkričio 10 d. Europos centrinio banko gairės dėl 
Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB) 
 
minority holding 
See: interest  Sritis Apskaita Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian mažumos dalis Termino šaltinis LR įmonių 
konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymo 
1,2,3,8,9,11 straipsnių bei priedo pakeitimo ir papildymo ir 
įstatymo papildymo antruoju skirsniu įstatymas (Valstybės 
žinios, 2006-07-18, Nr. 78-3058) Apibrėžtis Dukterinės 
įmonės akcininkams, kurie nėra nei patronuojančios 
įmonės, nei kitos tai įmonių grupei priklausančios 
dukterinės įmonės akcininkai, priklausanti dukterinės 
įmonės nuosavo kapitalo dalis arba ataskaitinio laikotarpio 
grynojo pelno (nuostolių) dalis. Apibrėžties šaltinis tas pats 
įstatymas 
 
minority interest 
minority holding Sritis Apskaita Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian mažumos dalis Termino šaltinis LR įmonių 
konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymo 
1,2,3,8,9,11 straipsnių bei priedo pakeitimo ir papildymo ir 
įstatymo papildymo antruoju skirsniu įstatymas (Valstybės 
žinios, 2006-07-18, Nr. 78-3058) Apibrėžtis Dukterinės 
įmonės akcininkams, kurie nėra nei patronuojančios 
įmonės, nei kitos tai įmonių grupei priklausančios 
dukterinės įmonės akcininkai, priklausanti dukterinės 
įmonės nuosavo kapitalo dalis arba ataskaitinio laikotarpio 
grynojo pelno (nuostolių) dalis. Apibrėžties šaltinis tas pats 
įstatymas 
 
mirror account Sritis Apskaita 
Lithuanian veidrodinė sąskaita Termino šaltinis 2009 m. 
gegužės 7 d. Europos centrinio banko gairės, iš dalies 
keičiančios Gaires ECB/2007/2 dėl Transeuropinės 
automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių 
pervedimų sistemos (TARGET2) (ECB/2009/9) 
(2009/390/EB) 
 
miscellaneous industries Sritis Bendra 
Lithuanian įvairi pramonė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
miscellaneous manufactured 
articles Sritis Statistika 
Lithuanian įvairūs pramonės dirbiniai Termino šaltinis 
LRMB 
 
missing value Sritis Statistika 
Lithuanian praleista reikšmė 
 
mixed agreement Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian mišrus susitarimas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 Pastabos Vartoti kalbant apie susitarimus arba 
konvencijas, kurios yra sudarytos su trečiąja šalimi arba 

tarptautine organizacija, o Bendrija ir viena ar daugiau 
valstybių narių yra sutarties šalys. 
 
mixed economy Sritis Bendra 
Lithuanian mišrioji ekonomika Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
mixed fund Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian mišrusis fondas Termino šaltinis ECb MB 
2006/3, p. 102 
 
mixed funds 
balanced funds 
Lithuanian mišrieji fondai Termino šaltinis ECB 
 
mixed income Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian mišrios pajamos Termino šaltinis ECB MB, 
2005/03, p. 45 
 
mixed-activity holding company Sritis 
Bankų priežiūra 
Lithuanian mišrią veiklą vykdanti kontroliuojančioji 
(holdingo) bendrovė Termino šaltinis LR finansų įstaigų 
įstatymas Nr.IX-1068, 2 str. 27 p. Apibrėžtis Globojanti 
(patronuojanti) įmonė (bet ne finansinė kontroliuojančioji 
(holdingo) bendrovė ar kredito įstaiga), kurios nors viena 
kontroliuojama įmonė yra kredito įstaiga. Apibrėžties šaltinis 
LR finansų įstaigų įstatymas Nr.IX-1068, 2 str. 27 p. 
 
mixed-investment company Sritis Bankai 
ir finansai 
Lithuanian mišrių investicijų bendrovė Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
mixed-ownership company Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian mišrios nuosavybės bendrovė Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
MK 
See: Former Yugoslav Republic of Macedonia  Sritis 
Bendra 
Lithuanian Buvusioji Jugoslavijos Respublika 
Makedonija Termino šaltinis VLKK nutarimas Nr. 48 
Skopjė 
 
MKD 
See:   Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Makedonijos denaras 
 
ML 
See: Republic of Mali  Sritis Bendra 
Lithuanian Malio Respublika Bamakas 
 
MM 
See:   Sritis Bendra 
Lithuanian Mianmaro Sąjunga Rangūnas 
 
MMF 
See: market fund  Sritis Pinigų politika Institucijos ECB 
Lithuanian pinigų rinkos fondas PRF Termino šaltinis (--
>Bendr. dok) . 
 
MMF bearer shares/units Sritis Bankai ir 
finansai 
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Lithuanian PRF pareikštinės akcijos (vienetai) Termino 
šaltinis 2008 m. gruodžio 19 d. Europos centrinio banko 
reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų 
sektoriaus balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
MMK 
See:   Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian kiatas 
 
MMP 
See: market paper  Sritis Pinigų politika Institucijos ECB 
Lithuanian pinigų rinkos vertybiniai popieriai Termino 
šaltinis (-->Bendr. dok) . PRVP 
 
MN 
See:   Sritis Bendra 
Lithuanian Mongolija Ulan Batoras 
 
MNT 
See: Tugrik  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Mongolijos tugrikas 
 
mobile phone banking 
M-Banking 
SMS Banking Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian mobilusis bankas Termino šaltinis 2008 m. 
gruodžio 19 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) 
Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus 
balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
mobile production factors Sritis Bendra 
Lithuanian mobilūs gamybos veiksniai Termino šaltinis 
ECB MB 2007/9 
 
mobilisation Sritis Pinigų politika 
Lithuanian panaudojimas kaip įkaito 
 
mobilisation agreement Sritis Pinigų politika 
Lithuanian turto panaudojimo kaip įkaito sutartis 
 
mobilisation for use as collateral Sritis 
Rinkos operacijos 
Lithuanian (turto) kaip įkaito panaudojimas Termino 
šaltinis S. Šiaudinis Pastabos gaunant paskolą 
 
mobilisation of debt instruments Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian skolos vertybinių popierių mobilizavimas 
Termino šaltinis Konvergencija 2008 
 
mode of production Sritis Bendra 
Lithuanian gamybos būdas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
moderate wage-setting Sritis Bendra 
Lithuanian nuosaikus darbo užmokesčio nustatymas 
Termino šaltinis ECB MB 2010 03 
 

modes of data collection Sritis Statistika 
Lithuanian duomenų rinkimo būdai Termino šaltinis 2007 
m. vasario 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 215/2007, 
įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas 
ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS) nuostatas dėl šalutinių 
tikslinių kintamųjų, susijusių su pernelyg dideliu 
įsiskolinimu ir finansine atskirtimi, sąrašo 
 
modification Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian pataisa Termino šaltinis Vertimų centro vadovas 
Pastabos Kalbant apie EP priimamus pakeitimus ir siūlomas 
pataisas ES biudžeto projektui. Kontekstas Tarybos 
pataisos EP pakeitimams 
 
modified duration Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian modifikuota trukmė Termino šaltinis (-->IKP)  
Apibrėžtis Obligacijos rinkos rizikos matas. Jis 
apibrėžiamas kaip investicijos į obligaciją rinkos vertės 
procentinis pokytis, palyginus jį su 100 procento punktų 
pajamingumo pakitimu.  
 
modified financial duration Sritis Apskaita 
Lithuanian modifikuota finansinė trukmė MFT 
 
Moldovan Leu 
MDL Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Moldovos lėja 
 
monetary aggregates and 
counterparts 
monetary variables Sritis Statistika 
Lithuanian pinigų junginiai ir priešiniai Termino šaltinis 
ECB, LB MB 
 
monetary analysis Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pinigų analizė Termino šaltinis ECB 2004 metų 
ataskaita, Žodynėlis 
 
monetary and exchange rate policy 
Sritis Pinigų politika 
Lithuanian pinigų ir valiutos kurso politika 
 
monetary and financial 
developments Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pinigų ir finansų raida Termino šaltinis ECB 
MB, 2007/6, p. 18 
 
monetary and financial statistics Sritis 
Statistika 
Lithuanian pinigų ir finansinė statistika Termino šaltinis 
Europos centrinio banko rekomendacija dėl Tarybos 
reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 
2533/98 dėl Europos centrinio banko renkamos statistinės 
informacijos 
(ECB/2008/9) (2008/C 251/01) 
 
 
monetary and fiscal policy stimuli 
Sritis Pinigų politika 
Lithuanian pinigų ir fiskalinės politikos paskatos Termino 
šaltinis ECB MB 2010 03 
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monetary assets 
See: money  Sritis Bendra Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian piniginis turtas Termino šaltinis ECB MB, 
2005/6 
 
monetary authorities Sritis Statistika 
Lithuanian reguliuojančios pinigų institucijos Termino 
šaltinis 2007 m. gegužės 31 d. Europos centrinio banko 
gairės, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2004/15 dėl 
Europos centrinio banko statistinės atskaitomybės 
reikalavimų, taikomų mokėjimų balanso ir tarptautinių 
investicijų balanso statistikos srityje bei tarptautiniame 
atsargų šablone 
(ECB/2007/3)  
(2007/426/EB) pinigų politikos institucijos Termino 
šaltinis ECB MB 2008/9 
 
monetary authority Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pinigų institucija Termino šaltinis (-->KVP)  
Kontekstas Šis skirsnis netrukdo kompetentingai institucijai 
perduoti informaciją šioms institucijoms jų uždaviniams 
vykdyti: a)centriniams bankams ir kitoms panašias 
funkcijas atliekančioms pinigų institucijoms; ir) tam tikrais 
atvejais – kitoms valstybės institucijoms, atsakingoms už 
mokėjimų sistemų priežiūrą.  Konteksto šaltinis KVP, 49 str. 
 
monetary base 
base money Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pinigų bazė Apibrėžtis pinigų bazę sudaro: 
centrinio banko išleisti į apyvartą grynieji pinigai, 
komercinių bankų atsargos nacionaline valiuta ir 
privalomosios atsargos užsienio valiutomis Apibrėžties 
šaltinis LBKB/2001/4 Žr. (-->pinigų kiekis)  P0 
 
monetary compensatory amount Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian kompensuojamoji pinigų suma Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 Apibrėžtis Žemės ūkio produktų importo ir 
eksporto mokestis, įvestas faktiško kurso ir 'žaliojo' kurso 
skirtumui panaikinti, kad tokiu būdu būtų išvengta 
konkurencijos iškraipymo. Apibrėžties šaltinis Eurovoc 4.2 
 
monetary contribution Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian piniginis įnašas Termino šaltinis 1999 m. liepos 
7 d. Lietuvos Respublikos investicijų įstatymas Nr. VIII-
1312 (redakcija aktuali nuo 2004-11-02) 
 
monetary convergence Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian piniginis suartėjimas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
monetary cooperation Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian piniginis bendradarbiavimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
monetary data Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pinigų duomenys Termino šaltinis ECB MB 
2006 03, 2009 03 
 
monetary developments Sritis Statistika 
Lithuanian pinigų raida Termino šaltinis ECB MB 2006/6, p. 
17 
 

monetary developments Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian pinigų kiekio pokyčiai Termino šaltinis ECB MB 
2010 03 
 
monetary dynamics Sritis Statistika 
Lithuanian pinigų dinamika Termino šaltinis ECB MB, 
2007/6, p. 19 pinigų kiekio didėjimas Termino šaltinis 
ECB MB 2007/6  
 
monetary economics Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian piniginė ekonomika Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
monetary expansion 
See: growth  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pinigų augimas Termino šaltinis ECB MB 
2006/3, p. 19 
 
monetary financial institution 
MFI Institucijos ECB Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pinigų finansinė institucija Apibrėžtis 
Finansinės institucijos, kurios kartu sudaro euro zonos 
pinigus leidžiantį sektroių. Tai Europos centrinis bankas, 
euro zonos šalių nacionaliniai centriniai bankai ir euro 
zonoje esančios kredito įstaigos bei pinigų rinkos fondai. 
Apibrėžties šaltinis ECB 2004 metų ataskaita, Žodynėlis 
Termino šaltinis 2008 m. gruodžio 19 d. Europos centrinio 
banko reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių 
institucijų sektoriaus balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 PFI Termino šaltinis Dėl pinigų finansinių institucijų balanso 
statistinės atskaitomybės (Valstybės žinios, 2003, Nr. 50-
2252); (-->Bendr. dok.)  Apibrėžtis finansinės institucijos, 
kurios kartu sudaro euro zonos pinigus leidžiantį sektorių. 
Prie jų priskiriami centriniai bankai, rezidentės (-->kredito 
įstaigos) , kaip apibrėžta Bendrijos teisėje, ir visos kitos 
rezidentės finansinės institucijos, kurios verčiasi 
priimdamos indėlius ir (arba) indėliams artimus pakaitalus 
iš subjektų, kurie nėra PFI, bei savo sąskaita (bent jau 
ekonomine prasme) teikdamos kreditus ir (arba) 
investuodamos į vertybinius popierius Apibrėžties šaltinis (--
>Bendr. dok.)  pinigų finansų įstaiga Termino šaltinis 
2009 m. kovo 31 d. Europos centrinio banko reglamentas 
(EB) Nr. 290/2009 
 
monetary financial institutions 
balance sheet statistics Sritis Statistika 
Lithuanian pinigų finansinių institucijų balanso 
statistika Termino šaltinis LB MB 2006/2, p. 11 
 
monetary financial institutions 
interest rates on loans and deposits 
statistics Sritis Statistika 
Lithuanian pinigų finansinių institucijų paskolų ir 
indėlių palūkanų normų statistika Termino šaltinis LB MB 
2006/2, p. 65 
 
monetary gold Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian piniginis auksas Termino šaltinis ECB 
 
monetary growth 
monetary expansion Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pinigų augimas Termino šaltinis ECB MB 
2006/3, p. 19 
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monetary income Sritis Pinigų politika 
Lithuanian pinigų politikos pajamos Termino šaltinis ECB 
2004 metų ataskaita, Žodynėlis Apibrėžtis iš Eurosistemos 
pinigų politikos vykdymo nacionalinių centrinių bankų 
sukauptos pajamos. Jos gaunamos iš Valdančiosios 
tarybos gairėse nurodyto turto, atitinkančio banknotus 
apyvartoje ir indėlių įsipareigojimus kredito įstaigoms 
Apibrėžties šaltinis ECB 2004 metų ataskaita, Žodynėlis 
 
monetary income to be pooled Sritis 
Apskaita 
Lithuanian sukauptinos pinigų politikos pajamos 
Termino šaltinis 2006 m. lapkričio 10 d. Europos centrinio 
banko gairės dėl Europos centrinių bankų sistemos 
apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo 
(ECB/2006/16) (2006/887/EB) 
 
monetary income to be redistributed 
Sritis Apskaita 
Lithuanian perskirstytinos pinigų politikos pajamos 
Termino šaltinis 2006 m. lapkričio 10 d. Europos centrinio 
banko gairės dėl Europos centrinių bankų sistemos 
apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo 
(ECB/2006/16) (2006/887/EB) 
 
monetary instruments Sritis Statistika 
Lithuanian piniginės priemonės Termino šaltinis ECB MB 
2008/12 
 
monetary integration Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pinigų integracija Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
monetary intermediation Sritis Statistika 
Lithuanian piniginis tarpininkavimas Termino šaltinis 
LRMB Pastabos finansinio tarpininkavimo rūšis 
 
monetary items (monetary assets; 
monetary financial assets and 
financial liabilities; monetary 
financial instruments) Sritis Apskaita 
Lithuanian piniginiai straipsniai (piniginis turtas; 
piniginis finansinis turtas ir piniginiai finansiniai 
įsipareigojimai; piniginės finansinės priemonės) 
 
monetary liabilities Sritis Statistika 
Lithuanian piniginiai įsipareigojimai Termino šaltinis 2008 
m. gruodžio 19 d. Europos centrinio banko reglamentas 
(EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus 
balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 Apibrėžtis Indėliai ir kitos finansinės priemonės, kurios yra 
indėliams artimi pakaitai. Apibrėžties šaltinis 2008 m. 
gruodžio 19 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) 
Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus 
balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
monetary liquidity conditions Sritis 
Pinigų politika 
Lithuanian piniginio likvidumo sąlygos Termino šaltinis 
ECB MB 2007/12, p. 25 
 
monetary obligation Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian piniginė prievolė Termino šaltinis (-->Mokėjimų 
įstatymas)  

 
monetary performance Sritis Statistika 
Lithuanian pinigų rodiklių kaitos rezultatai Termino 
šaltinis ECB metų ataskaita 2005, p. 14 
 
monetary policy Sritis Pinigų politika 
Lithuanian pinigų politika 
 
monetary policy framework Sritis Pinigų 
politika 
Lithuanian pinigų politikos sistema Termino šaltinis (--
>Bendr. dok) . pinigų politikos struktūra Termino šaltinis 
ECB MB 2006/3 
 
monetary policy interest rates Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian  pinigų politikos palūkanų normos Termino 
šaltinis ECB MB 2008/9 Pastabos bazinės palūkanų normos 
 
monetary policy operational 
framework 
operational framework for monetary 
policy Sritis Pinigų politika 
Lithuanian pinigų politikos operacinė sistema Termino 
šaltinis ECB 
 
monetary policy operations / 
instruments Sritis Pinigų politika 
Lithuanian pinigų politikos operacijos / priemonės 
Termino šaltinis ECB 
 
monetary policy stance Sritis Pinigų politika 
Lithuanian pinigų politikos pozicija Termino šaltinis ECB 
 
monetary policy statistics Sritis Statistika 
Lithuanian pinigų politikos statistika Termino šaltinis ECB 
MB 2206/3, p. 84 
 
monetary policy transmission 
mechanism / process Sritis Pinigų politika 
Lithuanian pinigų politikos įgyvendinimo mechanizmas 
/ procesas Termino šaltinis ECB 
 
monetary presentation Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian piniginė išraiška Termino šaltinis ECB 
 
monetary presentation of the 
balance of payments Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian mokėjimų balanso piniginė išraiška Termino 
šaltinis ECB MB 2007/9, p. 22 
 
monetary presentation of the 
financial accounts Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian finansinių sąskaitų piniginė išraiška Termino 
šaltinis ECB MB 2006/3, p. 23 
 
monetary regime Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pinigų politikos režimas Termino šaltinis ECB 
MB, 2006/12, Statistika, 7 p. 
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monetary relations Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian piniginiai santykiai Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
monetary statistics 
See: statistics  Sritis Statistika 
Lithuanian pinigų statistika Termino šaltinis ECB MB 
2006/3, p. 46  
 
monetary survey Sritis Statistika 
Lithuanian pinigų apžvalga Termino šaltinis LB MB 
 
Monetary Union 
MU Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian pinigų sąjunga PS 
 
Monetary Union Member States 
MUMS Sritis Teisė ir institucijos Institucijos ECB 
Lithuanian pinigų sąjungos valstybės narės PSVN 
 
monetary unit Sritis Apskaita 
Lithuanian piniginis vienetas 
 
monetary unit sampling 
MUS Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian atranka pagal piniginius vienetus 
 
monetary value Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian piniginė vertė 
 
monetary variables 
See: aggregates and counterparts  Sritis Statistika 
Lithuanian pinigų junginiai ir priešiniai Termino šaltinis 
ECB, LB MB 
 
money Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pinigai 
 
money and banking statistics Sritis 
Statistika 
Lithuanian pinigų ir bankų statistika Termino šaltinis 
Europos centrinio banko rekomendacija dėl Tarybos 
reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 
2533/98 dėl Europos centrinio banko renkamos statistinės 
informacijos 
(ECB/2008/9) (2008/C 251/01) 
 
 
money and credit developments Sritis 
Statistika 
Lithuanian pinigų ir paskolų raida Termino šaltinis ECB 
MB 2007/6, p. 19 
 
money and credit growth Sritis Statistika 
Lithuanian pinigų ir kredito didėjimas Termino šaltinis 
ECB MB 2007/12 
 
money developments Sritis Statistika 
Lithuanian pinigų pokyčiai Termino šaltinis ECB MB 
2006/6, p. 6 
 

money gap Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pinigų atotrūkis Termino šaltinis ECB MB, 
2005/6 
 
money gap measure Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pinigų atotrūkio matas Termino šaltinis ECB 
MB 2007/6, p. 24 
 
money laundering Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian pinigų plovimas Termino šaltinis LR pinigų 
plovimo prevencijos įstatymas Nr. VIII-275; nauja redakcija 
Nr. IX-1842, Žin., 2003-12-17, Nr. 117-5318. 
 
money M1 Sritis Pinigų politika 
Lithuanian pinigai P1 
 
money market Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pinigų rinka Termino šaltinis ECB 2004 metų 
ataskaita, Žodynėlis Apibrėžtis rinka, kurioje gaunamos, 
investuojamos trumpalaikės lėšos ir jomis prekiaujama, 
paprastai naudojant iki 1 metų imtinai pirminio termino 
priemones Apibrėžties šaltinis ECB 2004 metų ataskaita, 
Žodynėlis 
 
money market account Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian pinigų rinkos sąskaita 
 
money market deposits Sritis Apskaita 
Lithuanian pinigų rinkos indėliai Termino šaltinis ECB 
metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
money market fund 
MMF Sritis Pinigų politika Institucijos ECB 
Lithuanian pinigų rinkos fondas PRF Termino šaltinis (--
>Bendr. dok) . 
 
money market fund shares/units Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian pinigų rinkos fondų akcijos (vienetai) Termino 
šaltinis ECB MA 2009 
 
money market instruments Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian pinigų rinkos priemonės Termino šaltinis 2007 
m. sausio 18 d. LR finansinių priemonių rinkų įstatymas Nr. 
X-1024 Apibrėžtis Priemonės, kuriomis paprastai 
prekiaujama pinigų rinkoje – iždo vekseliai, indėlio 
sertifikatai, bendrovių išleisti trumpalaikiai skoliniai 
įsipareigojimai ir kita, išskyrus mokėjimo priemones. 
Apibrėžties šaltinis 2007 m. sausio 18 d. LR finansinių 
priemonių rinkų įstatymas Nr. X-1024 
 
money market interest rates Sritis Rinkos 
operacijos 
Lithuanian pinigų rinkos palūkanų normos Termino 
šaltinis ECB MB 2007/6, p. 30 
 
money market paper 
MMP Sritis Pinigų politika Institucijos ECB 
Lithuanian pinigų rinkos vertybiniai popieriai Termino 
šaltinis (-->Bendr. dok) . PRVP 
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money market paper held outright 
Sritis Apskaita 
Lithuanian pinigų rinkos vertybiniai popieriai, laikomi iki 
jų galiojimo termino Termino šaltinis 2006 m. lapkričio 10 
d. Europos centrinio banko gairės dėl Europos centrinių 
bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės 
teisinio pagrindo (ECB/2006/16) (2006/887/EB) 
 
money market rate benchmark Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian pinigų rinkos palūkanų normos lyginamasis 
dydis 
 
money market term rates Sritis Pinigų 
politika 
Lithuanian pinigų rinkos terminuotos palūkanos Termino 
šaltinis 2009 m. liepos 2 d. EUROPOS CENTRINIO 
BANKO SPRENDIMAS dėl padengtų obligacijų pirkimo 
programos įgyvendinimo (ECB/2009/16) (2009/522/EB) 
 
money statistics 
monetary statistics Sritis Statistika 
Lithuanian pinigų statistika Termino šaltinis ECB MB 
2006/3, p. 46  
 
money stock 
See: supply  Sritis Pinigų politika Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pinigų kiekis Apibrėžtis bendras pinigų kiekis 
ekonomikoje, kurį sudaro: pingai apyvartoje ir indėliai 
taupomosiose bei einamosiose sąskaitose Žr. (-->pinigų 
bazė)  pinigų pasiūla Termino šaltinis Eurovoc 4.2 
 
money supply 
money stock Sritis Pinigų politika Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian pinigų kiekis Apibrėžtis bendras pinigų kiekis 
ekonomikoje, kurį sudaro: pingai apyvartoje ir indėliai 
taupomosiose bei einamosiose sąskaitose Žr. (-->pinigų 
bazė)  pinigų pasiūla Termino šaltinis Eurovoc 4.2 
 
money-creating sector Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian pinigų kūrimo sektorius Termino šaltinis ECB 
MB 2010 03 
 
money-holding sector Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pinigus turintis sektorius Termino šaltinis ECB 
MB 2007/12, p. 19 
 
money-market liquidity Sritis Pinigų politika 
Lithuanian pinigų rinkos likvidumas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
Mongolia 
MN Sritis Bendra 
Lithuanian Mongolija Ulan Batoras 
 
Mongolian Tugrik 
MNT Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Mongolijos tugrikas 
 
monitoring Sritis Bendra 
Lithuanian stebėjimas Termino šaltinis (-->KVP)  
stebėsena Termino šaltinis VLKK Pastabos vietoje 

"stebėsenos" kalbininkai siūlo naujadarą "steba" (Kniūkšta 
P. 2005: Administracinė kalba ir jos vartosena, Vilnius: 
Lietuvių kalbos institutas, 49.) monitoringas Pastabos 
Terminas monitoringas vartotinas. Tai iš anglų kalbos kilęs 
žodis, eiškiantis ilgalaikį kokio nors reiškinio, sistemos 
stebėjimą (Tarptautinių žodžių žodynas, Vilnius, 2001, p. 
492). Ten pat teikiamas šio žodžio lietuviškas atitikmuo 
stebėsena. Europos terminų žodyne „Eurovoc“ teikiami 
tokie terminai: stebėsena, stebėjimas, monitoringas. Jie 
vartojami atsižvelgiant į kontekstą. (VLKK tinklalapyje 
paskelbta pastaba) 
 
monitoring and control of large 
exposures Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian didelių pozicijų stebėjimas ir kontrolė 
Termino šaltinis IKP, 28 str. 
 
monitoring authority Sritis Bendra 
Lithuanian stebėjimo (monitoringo) institucija 
 
monitoring of exports Sritis Bendra 
Lithuanian eksporto kontrolė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
monitoring progress 
See: up activity  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pažangos stebėjimas Termino šaltinis LRTB 
Apibrėžtis Vidaus audito tarnybos atliekama priežiūra, kaip 
įgyvendinamas viešojo juridinio asmens vadovo 
sprendimas dėl vidaus audito ataskaitoje pateiktų 
rekomendacijų, siekiant palaikyti pažangą. Apibrėžties 
šaltinis LRTB 
 
monitoring requirements Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian stebėjimo reikalavimai Termino šaltinis (--
>KVP)  
 
monitoring sub-committee Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian priežiūros pakomitetis Pastabos aprobuota 
VLKK Termino šaltinis LRTB 
 
monitoring the quality of data Sritis 
Statistika 
Lithuanian duomenų kokybės kontrolė Termino šaltinis 
2008 m. gruodžio 19 d. Europos centrinio banko gairės, iš 
dalies keičiančios Gaires ECB/2007/9 dėl pinigų, finansinių 
institucijų ir rinkų statistikos (naują redakciją) 
(ECB/2008/31) 
 
monoline insurer Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian obligacijų draudėjas Termino šaltinis ECB MB 
2008/3 
 
monthly aggregated revaluation 
adjustments Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian mėnesiniai agreguoti patikslinimai dėl 
perkainojimo Termino šaltinis 2008 m. gruodžio 19 d. 
Europos centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl 
pinigų finansinių institucijų sektoriaus balanso (nauja 
redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
monthly average Sritis Statistika 
Lithuanian mėnesinis vidurkis Termino šaltinis LB MB 
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2006/2, p. 8 vidutinis mėnesio Termino šaltinis LB MB 
2006/2, p. 115 
 
monthly average of outstanding 
amounts Sritis Statistika 
Lithuanian mėnesinis likučių vidurkis Termino šaltinis LB 
MB 2006/2, p. 8 
 
monthly data Sritis Statistika 
Lithuanian mėnesio duomenys Termino šaltinis ECB MB 
2006/3, p. 38 mėnesiniai duomenys Termino šaltinis ECB 
MB 2006/3, p. 83 
 
monthly data Sritis Statistika 
Lithuanian mėnesiniai duomenys Termino šaltinis ECB MB 
2006/3, p. 83 
 
monthly flows Sritis Statistika 
Lithuanian mėnesiniai srautai Termino šaltinis ECB metų 
ataskaita 2005, p. 29 
 
monthly indicators Sritis Statistika 
Lithuanian mėnesiniai rodikliai Termino šaltinis ECB MB 
2008/12 
 
monthly instalment Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian mėnesinė įmoka 
 
monthly reporting Sritis Statistika 
Lithuanian mėnesinė atskaitomybė Termino šaltinis 2008 
m. gruodžio 19 d. Europos centrinio banko reglamentas 
(EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus 
balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
monthly statistics Sritis Statistika 
Lithuanian mėnesinė statistika Termino šaltinis ECB 
 
monthly stocks Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian mėnesinės atsargos Termino šaltinis 2008 m. 
gruodžio 19 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) 
Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus 
balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
MOP 
See:   Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian pataka 
 
moral hazard Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian moralinė rizika Termino šaltinis Pinigų studijos, 
2004/1 
 
Moroccan Dirham 
MAD Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Maroko dirhamas 
 
mortgage Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian hipoteka (įkeitimas) Termino šaltinis Lietuvos 
Respublikos hipotekos įstatymas Nr. VIII-251 Apibrėžtis tai 

esamo ar būsimo skolinio įsipareigojimo įvykdymą 
apsaugantis turto įkeitimas, kai įkeisto turto savininkui 
paliekama nuosavybės teisė. Jei suėjus nustatytam 
terminui skola hipotekos kreditoriui negrąžinama, jis turi 
teisę reikalauti, kad įkeistas turtas būtų parduotas iš 
varžytinių ir iš gautų pinigų atlyginta jam priklausanti suma 
Apibrėžties šaltinis LR hipotekos įstatymas Nr. VIII-251, 1 
str. Žr. paprastoji hipoteka, jungtinė hipoteka, svetimo turto 
hipoteka, maksimalioji hipoteka, bendroji hipoteka, 
sąlyginė hipoteka paskola, gauta įkeitus turtą (ppr. 
nekilnojamąjį) Termino šaltinis Anglų-Lietuvių kalbų teisės 
žodynas, 1998 
 
mortgage approvals Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian įkaito tvirtinimai Termino šaltinis ECB MB 
2008/6 
 
mortgage bank Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian hipotekos bankas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
mortgage bond 
mortgage sertificate 
certificate of registration of 
mortgage Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian hipotekos lakštas Termino šaltinis LR hipotekos 
įstatymas Nr. VIII-251 Žr. pareikštinis hipotekos lakštas 
 
mortgage credit Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian hipotekos kreditas Termino šaltinis IATE; ECB 
MB 2010 03 
 
mortgage equity withdrawal 
instruments Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian didėjančios užstatyto būsto vertės teikiamos 
finansinės galimybės Termino šaltinis ECB MB 2007/9, p. 
14 
 
mortgage lending rates Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian palūkanos už paskolas nekilojamajam turtui 
įsigyti Termino šaltinis ECB MB 2007/12 
 
mortgage loan Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian hipotekos paskola Termino šaltinis 2007 m. 
vasario 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 215/2007, 
įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas 
ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS) nuostatas dėl šalutinių 
tikslinių kintamųjų, susijusių su pernelyg dideliu 
įsiskolinimu ir finansine atskirtimi, sąrašo;4.1; ECB MB 
2007/9, p. 15 
 
mortgage of movable property Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian kilnojamojo turto hipoteka Termino šaltinis LR 
hipotekos įstatymas Nr.I-2936, 12 str. Apibrėžtis Apima 
įkeitimo momentu turto registre įregistruotą turtą, jo 
sudėtines dalis ir priklausinius. Apibrėžties šaltinis LR 
hipotekos įstatymas Nr.I-2936, 12 str. 
 
mortgage office Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian hipotekos įstaiga Termino šaltinis LR hipotekos 
įstaigų steigimo įstatymas Nr. I-1544 
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mortgage rates Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian hipotekos palūkanų normos Termino šaltinis 
ECB MB 2008/12 
 
mortgage repayment Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian hipotekos paskolos grąžinimas Termino 
šaltinis 2007 m. vasario 28 d. Komisijos reglamentas (EB) 
Nr. 215/2007, įgyvendinantis Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos 
statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS) 
nuostatas dėl šalutinių tikslinių kintamųjų, susijusių su 
pernelyg dideliu įsiskolinimu ir finansine atskirtimi, sąrašo 
 
mortgage repayment for the main 
dwelling Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian hipotekos paskolos grąžinimas už pagrindinį 
būstą Termino šaltinis 2007 m. vasario 28 d. Komisijos 
reglamentas (EB) Nr. 215/2007, įgyvendinantis Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1177/2003 dėl 
Bendrijos statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas 
(ES-SPGS) nuostatas dėl šalutinių tikslinių kintamųjų, 
susijusių su pernelyg dideliu įsiskolinimu ir finansine 
atskirtimi, sąrašo 
 
mortgage sertificate 
See: bond  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian hipotekos lakštas Termino šaltinis LR hipotekos 
įstatymas Nr. VIII-251 Žr. pareikštinis hipotekos lakštas 
 
mortgage value Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian hipotekinė vertė Termino šaltinis LR hipotekinių 
obligacijų ir hipotekinio kreditavimo įstatymas Nr.IX-1746, 
2 str. Apibrėžtis Hipotekinio kredito grąžinimui užtikrinti 
įkeisto nekilnojamojo daikto rinkos vertė, patikslinta 
atsižvelgiant į riziką, galinčią turėti įtakos nekilnojamojo 
daikto vertei.  Apibrėžties šaltinis LR hipotekinių obligacijų ir 
hipotekinio kreditavimo įstatymas Nr.IX-1746, 2 str. 
 
mortgage-backed securities 
MBSs Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian hipoteka (įkeitimu) užtikrinti vertybiniai 
popieriai būsto paskolomis užtikrintos obligacijos 
 
mortgagee Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian hipotekos kreditorius Termino šaltinis LR 
hipotekos įstatymas Nr. VIII-251 
 
mother punch Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian tarpinis puansonas meistras (negatyvas) 
 
motor vehicle insurance Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian automobilių draudimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
motor vehicles Sritis Statistika 
Lithuanian variklinių transporto priemonių, priekabų ir 
puspriekabių gamyba Termino šaltinis LR mokėjimų 
balansas 2005, p. 89 
 
movements Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kaita Kontekstas P3 ir jų priešinių kaita Konteksto 
šaltinis ECB metų ataskaita 2005, p. 29 
 

moving average Sritis Statistika 
Lithuanian slenkamasis vidurkis Termino šaltinis ECB MB 
2006/3, p. 76 slankusis vidurkis Termino šaltinis 
Ekonomikos terminų žodynas, 1994. 
 
moving average figures Sritis Statistika 
Lithuanian slenkamojo vidurkio duomenys Termino 
šaltinis ECB MB 2007/9 
 
moving average of daily data Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian slenkamasis vidurkis pagal dienos duomenis 
Termino šaltinis ECB MB 2008/6 
 
moving averages method Sritis Bendra 
Lithuanian slankiųjų vidurkių metodas Termino šaltinis 
Šiuolaikinių ekonomikos terminų enciklopedinis žodynas, 
1991. Apibrėžtis Prognozavimo metodas, kurio esmė - iš 
prognozuojamos rodiklio reikšmės pašalinti atsitiktinių 
veiksnių poveikį. 
 
moving totals Sritis Statistika 
Lithuanian slenkančios sumos Termino šaltinis ECB MB 
2008/3 
 
MPC 
marginal propensity to consume Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian ribinis polinkis vartoti Termino šaltinis 
Mikroekonomika. Vilnius, 2000. Žr. vidutinis polinkis vartoti 
RPV 
 
MR 
See: Islamic Republic of Mauritania  Sritis Bendra 
Lithuanian Mauritanijos Islamo Respublika Nuakšotas 
 
MRO 
See: refinancing operation  Sritis Rinkos operacijos 
Institucijos ECB 
Lithuanian pagrindinė refinansavimo operacija Termino 
šaltinis (-->Bendr. dok.)  Apibrėžtis reguliari (-->atvirosios 
rinkos operacija) , kurią (-->Eurosistema)  įgyvendina (--
>grįžtamųjų sandorių) pavidalu. Pagrindinės refinansavimo 
operacijos atliekamos savaitinių standartinių konkursų 
būdu ir šių operacijų (-->terminas)  paprastai yra viena 
savaitė Apibrėžties šaltinis (-->Bendr. dok.)  PRO 
pagrindinė refinansavimo operacija Apibrėžtis 
Eurosistemos vykdoma kassavaitinė atvirosios rinkos 
operacija. 2003 m. valdytojų taryba nusprendė, kad nuo 
2004 m. kovo mėn. šių operacijų terminas bus sumažintas 
nuo dviejų savaičių iki vienos savaitės. Operacijos 
vykdomos kaip kintamųjų palūkanų konkursai su iš anksto 
paskelbta minimalia siūloma palūkanų norma. Apibrėžties 
šaltinis ECB MB, 2006/9, žodynėlis 
 
MRO 
See:   Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian ugija 
 
MTL 
See: Lira  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Maltos lira 
 
MU 
See: Republic of Mauritius  Sritis Bendra 
Lithuanian Mauricijaus Respublika Port Luisas 
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MU 
See: Union  Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian pinigų sąjunga PS 
 
multi-addressee access Sritis Mokėjimo 
sistemos 
Lithuanian daugiaadresė prieiga Termino šaltinis 2007 m. 
spalio 18 d. LIETUVOS BANKO VALDYBOS NUTARIMAS 
Nr. 136 "DĖL MOKĖJIMO SISTEMOS TARGET2-
LIETUVOS BANKAS VEIKLOS TAISYKLIŲ 
PATVIRTINIMO" Apibrėžtis Galimybė, kai filialai arba 
kredito įstaigos, įsteigtos Europos ekonominėje erdvėje 
(EEE), teikdamos mokėjimo nurodymus tiesiai į TARGET2 
komponento sistemą ir (arba) gaudamos mokėjimus iš jos 
gali naudotis atitinkama TARGET2 komponento sistema; 
tokia galimybė leidžia šiems subjektams pateikti savo 
mokėjimo nurodymus per tiesioginio dalyvio MM sąskaitą 
neįtraukiant to dalyvio. Apibrėžties šaltinis 2007 m. spalio 18 
d. LIETUVOS BANKO VALDYBOS NUTARIMAS Nr. 136 
"DĖL MOKĖJIMO SISTEMOS TARGET2-LIETUVOS 
BANKAS VEIKLOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" 
 
multiannual financial framework Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian daugiametė finansinė programa Termino 
šaltinis Konstitucija Europai, VII dalies 55 str. 
 
multi-country banks Sritis Mokėjimo sistemos 
Institucijos ECB 
Lithuanian keliose šalyse veikiantys tarptautiniai bankai 
Termino šaltinis ECB TARGET2 raidos ataskaita, 2005 m. 
vasario mėn. 
 
multi-employer (benefit) plans Sritis 
Apskaita 
Lithuanian jungtiniai darbdavių (išmokų) planai 
 
multifaceted agriculture Sritis Bendra 
Lithuanian įvairialypis žemės ūkis Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
multifunctional agriculture Sritis Bendra 
Lithuanian daugiafunkcis žemės ūkis Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
multilateral arrangement Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian daugiašalis susitarimas 
 
Multilateral Development Banks Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian daugiašaliai plėtros bankai Termino šaltinis 
2000 12 21 LB valdybos nutarimas Nr.172 Dėl kapitalo 
pakankamumo skaičiavimo taisyklių, 6 p. Apibrėžtis Tai 
Tarptautinis rekonstrukcijos ir plėtros bankas, Tarptautinė 
finansų korporacija, Amerikos plėtros bankas, Azijos 
plėtros bankas, Afrikos plėtros bankas, Europos Tarybos 
pagalbos įsikuriant fondas, Šiaurės šalių investicijų 
bankas, Karibų jūros baseino plėtros bankas, Europos 
rekonstrukcijos ir plėtros bankas, Europos investicijų 
fondas, Amerikos investicijų korporacija, Europos Tarybos 
socialinio vystymo fondas, Europos investicijų bankas, 
Daugiašalė investicijų garantijų agentūra. Apibrėžties 
šaltinis LB valdybos nutarimas Nr.172, 6 p. 
 

multilateral exchange rate Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian daugiašaliai valiutų kursai 
 
multilateral exchange rate model 
MERM Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian daugiašalių valiutų kursų modelis 
 
Multilateral Investment Guarantee 
Agency 
MIGA Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Daugiašalė investicijų garantijų agentūra 
DIGA 
 
multilateral netting Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian daugiašalis įskaitymas Termino šaltinis (--
>SSMSVM)  
 
multilateral relations Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian daugiašaliai santykiai Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
multilateral surveillance Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian daugiašalė kontrolė Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
multilateral trading facility Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian daugiašalė prekybos sistema Termino šaltinis 
2007 m. sausio 18 d. LR finansinių priemonių rinkų 
įstatymas Nr. X-1024 Apibrėžtis Finansų maklerio įmonės 
arba rinkos operatoriaus administruojama daugiašalė 
sistema, kurioje pagal neleidžiančias veikti savo nuožiūra 
taisykles suderinami trečiųjų asmenų ketinimai pirkti ir 
parduoti finansines priemones, lemiantys sandorių dėl 
finansinių priemonių sudarymą. Apibrėžties šaltinis 2007 m. 
sausio 18 d. LR finansinių priemonių rinkų įstatymas Nr. X-
1024 
 
multilateral treaty Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian daugiašalė sutartis Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
multimedia Sritis Bendra 
Lithuanian daugialypė terpė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
multinational corporation Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian daugiašalė įmonė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
multinational enterprise Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian tarptautinio verslo įmonė Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
multi-ownership Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian keliems asmenims priklausantis turtas 
Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
multiple gearing Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian daugybinis panaudojimas Termino šaltinis (--
>KVP)  Kontekstas The multiple use of elements eligible for 
the calculation of own funds ("multiple gearing") as well as 
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any inappropriate creation of own funds between the 
members of the institutional protection scheme shall be 
eliminated. Konteksto šaltinis KVP, 80 str. 
 
multiple nationality Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian keliaguba pilietybė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
multiple office holding Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian daugiapareigystė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
multiple rate auction (American 
auction) Sritis Pinigų politika Institucijos ECB 
Lithuanian sutartinių palūkanų aukcionas 
(amerikietiškasis aukcionas) Termino šaltinis (-->Bendr. 
dok.)  Apibrėžtis aukcionas, kuriame paskirstymo palūkanų 
norma, kaina ar apsikeitimo punktas yra lygūs 
atitinkamame individualiame pasiūlyme nurodytam dydžiui 
Apibrėžties šaltinis (-->Bendr. dok.)  
 
multiple-vote securities Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian daugiabalsiai vertybiniai popieriai Termino 
šaltinis 2007 m. sausio 18 d. LR vertybinių popierių 
įstatymas Nr. X-1023 Apibrėžtis Prie atskiros klasės 
priskiriami vertybiniai popieriai, kurių kiekvienas suteikia 
daugiau kaip vieną balsą visuotiniame akcininkų 
susirinkime. Apibrėžties šaltinis 2007 m. sausio 18 d. LR 
vertybinių popierių įstatymas Nr. X-1023 
 
multiplicative decomposition Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian multiplikacinis išskaidymas Termino šaltinis 
ECB MB 2007/6, p. 176 
 
multiservices card Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian universalioji kortelė Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
MUMS 
See: Union Member States  Sritis Teisė ir institucijos 
Institucijos ECB 
Lithuanian pinigų sąjungos valstybės narės PSVN 
 
municipal bank Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian municipalinis bankas Termino šaltinis (-->KVP)  
 
municipal credit institution Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian savivaldos kredito institucija Termino šaltinis 
LB Statistikos dep. žodynėlis 
 
municipality Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian savivaldybė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
municipality investor Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian savivaldybės investuotojas Termino šaltinis 
1999 m. liepos 7 d. Lietuvos Respublikos investicijų 
įstatymas Nr. VIII-1312 (redakcija aktuali nuo 2004-11-02) 
Apibrėžtis Investuotojas, su kuriuo savivaldybė šio įstatymo 
nustatyta tvarka sudaro investicijų sutartį. 
 Apibrėžties šaltinis 1999 m. liepos 7 d. Lietuvos 
Respublikos investicijų įstatymas Nr. VIII-1312 (redakcija 
aktuali nuo 2004-11-02) 
 

MUR 
See: Rupee  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Mauricijaus rupija 
 
MUS 
See: unit sampling  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian atranka pagal piniginius vienetus 
 
mutilated banknotes Sritis Banknotai ir 
monetos 
Lithuanian sugadinti banknotai 
 
mutual fund Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian savitarpio fondas Termino šaltinis 2008 m. 
gruodžio 19 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) 
Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus 
balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
mutual information entropy ratio Sritis 
Bankų priežiūra 
Lithuanian abipusės informacijos entropijos santykis 
Termino šaltinis PATIKIMUMO VERTINIMO IR JO 
TIKRINIMO NUOSTATOS, PATVIRTINTAbanko valdybos  
m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 140 
 
mutual recognition Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian abipusis pripažinimas 
 
mutual recognition principle Sritis Teisė 
ir institucijos 
Lithuanian abipusio pripažinimo principas Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
mutual savings bank 
See: bank  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian taupomasis bankas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1; (-->BBB)  savitarpio kredito bankas Termino šaltinis 
BBB 
 
mutually exclusive events Sritis Statistika 
Lithuanian nesutaikomieji įvykiai 
 
MV 
See: Republic of Maldives  Sritis Bendra 
Lithuanian Maldyvų Respublika Malė 
 
MVR 
See: Rufiyaa  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Maldyvų rufija 
 
MW 
See: Republic of Malawi  Sritis Bendra 
Lithuanian Malavio Respublika Lilongvė 
 
MWK 
See:   Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian kvača 
 
MX 
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The United Mexican States Sritis Bendra 
Lithuanian Meksikos Jungtinės Valstijos Meksikas 
Termino šaltinis VLKK 
 
MXN 
See: Peso  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Meksikos pesas 
 
MY 
See: Federation of Malaysia  Sritis Bendra 
Lithuanian Malaizijos Federacija Kvala Lumpūras 
 
Myanmar 
MM Sritis Bendra 
Lithuanian Mianmaro Sąjunga Rangūnas 
 
MYR 
See: Ringgit  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Malaizijos ringitas 
 
MZ 
The Republic of Mozambique Sritis 
Bendra 
Lithuanian Mozambiko Respublika Maputu 
 
MZM 
See:   Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian metikalis 
 
N 
 
n. s. a. 
nsa Sritis Statistika 
Lithuanian dėl sezoniškumo nekoreguota Termino šaltinis 
ECB 
 
NA 
See: Republic of Namibia  Sritis Bendra 
Lithuanian Namibijos Respublika Vindhukas 
 
NAC 
See: Aid Co-ordinator  Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian nacionalinis paramos koordinatorius Pastabos 
aprobuota VLKK 
 
NACE Rev. 1 
See: des Activités économiques dans les Communautés  
Sritis Statistika 
Lithuanian Europos Bendrijų ekonominės veiklos rūšių 
klasifikacija EVRK 1 red. 
 
NAD 
See: Dollar  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Namibijos doleris 
 
Naira 
NGN Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian naira 
 
Nakfa 

ERN Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian nakfa 
 
name credit linked note Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian vardinis su kreditu susijęs vekselis Termino 
šaltinis (-->IKP) , I priedas 
 
Namibian Dollar 
NAD Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Namibijos doleris 
 
NAO 
See: Authorising Officer  Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian įgaliotasis valstybės pareigūnas Pastabos 
aprobuota VLKK 
 
Narodna Banka Slovenska 
See: Bank of Slovakia  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian Slovakijos nacionalinis bankas 
 
Narodowy Bank Polski 
See: Bank of Poland  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian Lenkijos nacionalinis bankas 
 
narrow housing affordability 
measure Sritis Statistika 
Lithuanian siauras būsto įperkamumo matas Termino 
šaltinis ECB MB 2009 06 
 
narrow monetary aggregate M1 Sritis 
Statistika 
Lithuanian siaurasis pinigų junginys P1 Termino šaltinis 
ECB Apibrėžtis Jis apima pinigus apyvartoje ir vienadienius 
indėlius, laikomus PFI ir centrinės valdžios įstaigose (pvz., 
pašto skyriuose ar ižde). Apibrėžties šaltinis ECB MB, 
2006/9, žodynėlis 
 
narrow money Sritis Statistika 
Lithuanian siaurieji pinigai 
 
narrow spreads Sritis Pinigų politika 
Lithuanian nedidelis skirtumas Termino šaltinis ECB MB 
2010 03 
 
narrowly defined effective rate 
NDER Sritis Statistika 
Lithuanian siaurai apibrėžta faktinė norma Termino 
šaltinis 2009 m. kovo 31 d. Europos centrinio banko 
reglamentas (EB) Nr. 290/2009 
 
NASDAQ 
National Association of Securities 
Dealers Automated Quotations Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian NASDAQ 
 
national Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian pilietis Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
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national account revisions Sritis Apskaita 
Lithuanian nacionalinių sąskaitų patikslinimas Termino 
šaltinis ECB MB 2006/3, p. 16 
 
national accounts Sritis Statistika 
Lithuanian nacionalinės sąskaitos Termino šaltinis ECB 
MB 2006/3, p. 55 
 
national accounts data Sritis Statistika 
Lithuanian nacionalinių sąskaitų duomenys Termino 
šaltinis ECB MB 2008/3 
 
national aggregate business volume 
of the corresponding item Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian nacionalinė agreguota atitinkamo straipsnio 
sandorių suma Termino šaltinis 2009 m. kovo 31 d. 
Europos centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 290/2009 
 
National Aid Co-ordinator 
NAC Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian nacionalinis paramos koordinatorius Pastabos 
aprobuota VLKK 
 
National Analysis Centre Sritis Banknotai ir 
monetos 
Lithuanian Nacionalinis tyrimo centras 
 
National Association of Securities 
Dealers Automated Quotations 
See:   Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian NASDAQ 
 
National Authorising Officer 
NAO Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian įgaliotasis valstybės pareigūnas Pastabos 
aprobuota VLKK 
 
national authorities Sritis Teisė ir institucijos 
Institucijos ECB 
Lithuanian nacionalinės institucijos Termino šaltinis 
Protokolas dėl ECBS ir ECB statuto, 4 straipsnis Pastabos 
neoficialus ECB vertimas 
 
National Bank of Poland 
Narodowy Bank Polski Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian Lenkijos nacionalinis bankas 
 
National Bank of Slovakia 
Narodna Banka Slovenska Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian Slovakijos nacionalinis bankas 
 
National Bank of the Republic of 
Macedonia 
NBRM Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian Nacionalinis Makedonijos Respublikos 
bankas NMRB 
 

national budget Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian šalies biudžetas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
National Bureau of Economic 
Research Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Nacionalinis ekonominių tyrimų biuras 
Termino šaltinis ECB MB 2008/12 
 
national bureau of statistics Sritis 
Statistika 
Lithuanian nacionalinis statistikos biuras Termino šaltinis 
ECB MB 2006/3 
 
national central bank 
NCB Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian nacionalinis centrinis bankas NCB 
 
National Consumer Rights 
Protection Board Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba 
Termino šaltinis www.nvtat.lt 
 
national currency Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian nacionalinė valiuta Termino šaltinis (--
>Mokėjimų įstatymas)  šalies pinigai Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
national currency unit Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian nacionalinės valiutos vienetas Apibrėžtis 
dalyvaujančių valstybių narių piniginiai vienetai, kurie 
nustatyti dieną prieš prasidedant trečiajam EPS etapui 
 
national debt Sritis Apskaita 
Lithuanian šalies skola Pastabos mokėjimų balanse 
Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
national denominations of the euro 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian nacionalinės euro denominacijos Termino 
šaltinis ECB 
 
national economy Sritis Bendra 
Lithuanian šalies ekonomika Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
national expenditure Sritis Apskaita 
Lithuanian šalies išlaidos Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
national financial accounts Sritis Apskaita 
Lithuanian nacionalinis finansinių ataskaitų rinkinys 
Termino šaltinis LRTB Pastabos aprobuota VLKK 
 
national fiscal institutions Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian nacionalinės fiskalinės institucijos Termino 
šaltinis ECB MB 2006/3, p. 69 
 
national fiscal rules Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian nacionalinės fiskalinės taisyklės Termino 
šaltinis ECB MB 2006/3, p. 69 
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National Fund for the 
Implementation of the European 
Communities Assistance 
Programmes in Republic of 
Lithuania Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Europos Bendrijų pagalbos programų 
įgyvendinimo Lietuvos Respublikoje nacionalinis 
fondas Pastabos aprobuota VLKK 
 
national government Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian šalies vyriausybė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
national identity Sritis Bendra 
Lithuanian nacionalinis savitumas 
 
national income Sritis Statistika 
Lithuanian šalies pajamos Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
national income and wealth Sritis 
Statistika 
Lithuanian šalies pajamos ir turtas 
 
national law 
See: law  Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian šalies teisė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
national legislation Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian šalies įstatymai Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
national market Sritis Bendra 
Lithuanian šalies rinka Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
national of a Member State Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian valstybės narės pilietis 
 
national production Sritis Statistika 
Lithuanian šalies gamybos apimtis Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
national reporting arrangements Sritis 
Statistika 
Lithuanian nacionalinės atskaitomybės taisyklės Termino 
šaltinis 2008 m. gruodžio 19 d. Europos centrinio banko 
reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų 
sektoriaus balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
national side of the euro Sritis Banknotai ir 
monetos 
Lithuanian nacionalinė euro pusė 
 
national statistics Sritis Statistika 
Lithuanian šalies statistika Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
national subsidy Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian valstybinė subsidija Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 

national taxation Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian valstybiniai mokesčiai Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
national transport Sritis Statistika 
Lithuanian šalies transportas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
Nationale Bank van België /Banque 
Nationale de Belgique Sritis Bankai ir finansai 
 
nationality of companies Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian bendrovių registravimo šalis Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
Nationwide index Sritis Statistika 
Lithuanian visos šalies indeksas Termino šaltinis ECB MB 
2008/12 
 
NATO 
See: Atlantic Treaty Organisation  Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Šiaurės Atlanto sutarties organizacija 
 
natural catastrophe 
See: disaster  Sritis Bendra 
Lithuanian gaivalinė nelaimė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
natural disaster 
natural catastrophe Sritis Bendra 
Lithuanian gaivalinė nelaimė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
natural gas Sritis Statistika 
Lithuanian gamtinės dujos Termino šaltinis LR gamtinių 
dujų įstatymas Nr. VIII-1973, 2 str. Apibrėžtis iš žemės 
gelmių išgaunamų angliavandenilių mišinys, kuris 
normaliomis sąlygomis yra dujinės būsenos Apibrėžties 
šaltinis LR gamtinių dujų įstatymas Nr. VIII-1973, 2 str. 
 
natural person 
individual Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian fizinis asmuo Termino šaltinis Protokolas dėl 
ECBS ir ECB statuto, 5 straipsnis; LB mėnesinis biuletenis, 
2004/1; (-->Mokėjimų įstatymas) ; Eurovoc 4.1 
 
NAV 
See: asset value  Sritis Apskaita 
Lithuanian grynoji turto vertė Termino šaltinis 2006 m. 
lapkričio 10 d. Europos centrinio banko gairės dėl Europos 
centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB) Apibrėžtis Bendro fondo vienos akcijos vertė 
doleriais, priklausoma nuo fondo turto vertės, atėmus iš jos 
finansinius įsipareigojimus ir padalijus gautą sumą iš 
apyvartoje esančių akcijų skaičiaus. Toks skaičiavimas 
atliekamas kiekvienos darbo dienos pabaigoje.  
 
NBFIs 
See: bank financial institutions  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian nebankinės finansinės institucijos 
 
NBRM 
See: Bank of the Republic of Macedonia  Sritis Bankai ir 
finansai 
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Lithuanian Nacionalinis Makedonijos Respublikos 
bankas NMRB 
 
NCB 
See: central bank  Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian nacionalinis centrinis bankas NCB 
 
NCB business day Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian NCB darbo diena Termino šaltinis (-->Bendr. 
dok.)  Apibrėžtis bet kuri diena, kada konkrečios (--
>valstybės narės ) (-->nacionalinis centrinis bankas ) 
atidarytas (-->Eurosistemos ) (-->pinigų politikos ) 
operacijoms vykdyti  Apibrėžties šaltinis (-->Bendr. dok.)  
 
NDER 
See: defined effective rate  Sritis Statistika 
Lithuanian siaurai apibrėžta faktinė norma Termino 
šaltinis 2009 m. kovo 31 d. Europos centrinio banko 
reglamentas (EB) Nr. 290/2009 
 
NE 
See: Republic of Niger  Sritis Bendra 
Lithuanian Nigerio Respublika Niamėjus 
 
near-money 
See: money  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kvazipinigai Termino šaltinis LB mėnesinis 
biuletenis, 2004/5 
 
NEER 
See: effective exchange rate  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian nominalusis efektyvusis kursas NEK 
 
negative annual growth Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian neigiamas metinis augimo tempas Termino 
šaltinis ECB MB 2010 03 
 
negative balance Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian neigiamas likutis Termino šaltinis 2007 m. 
vasario 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 215/2007, 
įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas 
ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS) nuostatas dėl šalutinių 
tikslinių kintamųjų, susijusių su pernelyg dideliu 
įsiskolinimu ir finansine atskirtimi, sąrašo 
 
negative carry-over effect Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian neigiamas perkeliamasis poveikis Termino 
šaltinis ECB MB 2010 03 
 
negative gap Sritis Statistika 
Lithuanian neigiamas atotrūkis Termino šaltinis ECB MB 
 
negative goodwill Sritis Apskaita 
Lithuanian neigiama prestižo vertė Termino šaltinis 2006 
11 13 VLKK terminologijos pakomisės rek.  
 
negative output gap Sritis Statistika 
Lithuanian neigiamas gamybos atotrūkis Termino šaltinis 
ECB MB 2006/3, p. 14 
 

negative position in the securities 
portfolio Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian vertybinių popierių portfelio neigiama 
pozicija Termino šaltinis 2008 m. gruodžio 19 d. Europos 
centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų 
finansinių institucijų sektoriaus balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
negative shocks Sritis Bendra 
Lithuanian neigiami sukrėtimai 
 
negative spillover effects Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian neigiamas persidavimo poveikis Termino 
šaltinis ECB MB 2010 03 
 
negative wealth effects Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian neigiami turto efektai Termino šaltinis ECB MB 
2008/6 
 
negotiable Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian apyvartusis (-ioji) 
 
negotiable debt instruments 
containing embedded derivatives 
Sritis Statistika 
Lithuanian perleidžiamosios skolos priemonės, kuriose 
yra įterptųjų išvestinių finansinių priemonių Termino 
šaltinis 2008 m. gruodžio 19 d. Europos centrinio banko 
reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų 
sektoriaus balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
negotiable debt securities Sritis Statistika 
Lithuanian perleidžiamieji skolos vertybiniai popieriai 
Termino šaltinis 2008 m. gruodžio 19 d. Europos centrinio 
banko reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių 
institucijų sektoriaus balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
negotiable instrument Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian apyvarčioji priemonė Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
negotiable loans Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian perleidžiamosios paskolos Termino šaltinis 
2008 m. gruodžio 19 d. Europos centrinio banko 
reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų 
sektoriaus balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
negotiated wages Sritis Statistika 
Lithuanian sutartas darbo užmokestis Termino šaltinis 
ECB MB 2007/6, p. 62; 2008/3 
 
negotiating bank Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian eksporto kreditavimo bankas Termino šaltinis 
(-->BBB)  
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Nepal 
NP Sritis Bendra 
Lithuanian Nepalo Karalystė Katmandu 
 
Nepalese Rupee 
NPR Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Nepalo rupija 
 
net accumulated loss Sritis Apskaita 
Lithuanian grynasis sukauptas nuostolis Termino šaltinis 
2006 m. lapkričio 10 d. Europos centrinio banko gairės dėl 
Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB) 
 
net accumulated profit Sritis Statistika 
Lithuanian grynasis sukauptas pelnas Termino šaltinis 
2006 m. lapkričio 10 d. Europos centrinio banko gairės dėl 
Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB) 
 
net acquisition of equity Sritis Statistika 
Lithuanian akcijų grynasis įsigijimas Termino šaltinis ECB 
MB 2007/12 
 
net acquisition of financial assets 
excluding equity Sritis Statistika 
Lithuanian finansinio turto, išskyrus akcijas, grynasis 
įsigijimas Termino šaltinis ECB MB 2007/12 
 
net asset value 
NAV Sritis Apskaita 
Lithuanian grynoji turto vertė Termino šaltinis 2006 m. 
lapkričio 10 d. Europos centrinio banko gairės dėl Europos 
centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB) Apibrėžtis Bendro fondo vienos akcijos vertė 
doleriais, priklausoma nuo fondo turto vertės, atėmus iš jos 
finansinius įsipareigojimus ir padalijus gautą sumą iš 
apyvartoje esančių akcijų skaičiaus. Toks skaičiavimas 
atliekamas kiekvienos darbo dienos pabaigoje.  
 
net assets Sritis Apskaita 
Lithuanian grynasis turtas Termino šaltinis Anglų-lietuvių 
apskaitos terminų žodynėlis, 1998, VU leidykla; (--
>Atskaitomybės įstatymas)  Apibrėžtis įmonės turto dalis, 
likusi iš viso turto, įvertinto pagal (-->tikrąją vertę) , atėmus 
visus (-->įsipareigojimus) , įvertintus pagal tikrąją vertę 
Apibrėžties šaltinis (-->Atskaitomybės įstatymas)  grynieji 
aktyvai Termino šaltinis 2007 m. spalio 25 d. LR 
kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo pakeitimo 
įstatymas Nr. X-1303; 2006 m. liepos 4 d. LR profesinių 
pensijų kaupimo įstatymas Nr. X-745 Apibrėžtis Skirtumas 
tarp investicinį fondą sudarančio ar investicinei bendrovei 
priklausančio turto vertės ir fondo ar investicinės 
bendrovės ilgalaikių ir trumpalaikių finansinių 
įsipareigojimų. Apibrėžties šaltinis 2007 m. spalio 25 d. LR 
kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo pakeitimo 
įstatymas Nr. X-1303 
 
net assets available for benefits Sritis 
Apskaita 
Lithuanian grynasis turtas, tenkantis pensijoms 
 

net assets in the event of liquidation 
Sritis Apskaita 
Lithuanian grynasis turtas likvidavimo atveju 
 
net assets of a public sector entity 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian viešojo sektoriaus subjekto grynasis turtas 
Termino šaltinis LRTB Apibrėžtis Turto dalis, likusi iš viešojo 
sektoriaus subjekto turto atėmus visų jo įsipareigojimų 
vertę ir finansavimo sumas. Apibrėžties šaltinis LRTB, 
Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės 
įstatymas (Žin., 2007, Nr. 77-3046) 
 
net bank interest rate burden Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian grynoji bankų palūkanų normų našta Termino 
šaltinis ECB MB 2008/6; 2008/9 
 
net book value Sritis Apskaita 
Lithuanian grynoji apskaitinė vertė Termino šaltinis ECB 
metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
net capital expenditure Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian grynosios kapitalo išlaidos Termino šaltinis 
Konvergencija 2006 Apibrėžtis Apima valdžios sektoriaus 
galutines kapitalo išlaidas (t. y. bendrojo pagrindinio 
kapitalo formavimas, grynasis žemės ir nematerialiojo turto 
pirkimas, atsargų pasikeitimai) ir grynojo kapitalo 
pervedimus (t. y. subsidijos investicijoms, negrąžinami 
pervedimai, kuriuos moka valdžios sektorius tam tikroms 
bendrojo pagrindinio kapitalo formavimo, kurį atlieka kiti 
sektoriai, dalims finansuoti, atėmus kapitalo mokesčius bei 
kitus valdžios sektoriaus gautus kapitalo pervedimus). 
Apibrėžties šaltinis Konvergencija 2006 
 
net capital transfers receivable Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian gautini grynojo kapitalo pervedimai Termino 
šaltinis ECB 
 
net claim Sritis Apskaita 
Lithuanian grynasis reikalavimas Termino šaltinis 2009 m. 
liepos 17 d. EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS, iš 
dalies keičiančios Gaires ECB/2006/16 dėl Europos 
centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2009/18) 
(2009/595/EB) 
 
 
 
net claims related to the allocation 
of euro banknotes within the 
Eurosystem Sritis Apskaita 
Lithuanian grynieji reikalavimai, susiję su eurų 
banknotų paskirstymu Eurosistemoje Termino šaltinis 
2009 m. liepos 17 d. EUROPOS CENTRINIO BANKO 
GAIRĖS, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2006/16 dėl 
Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2009/18) 
(2009/595/EB) 
 
 
 
net contributor Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian įmokų perviršio mokėtojas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
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net current assets 
See: capital  Sritis Apskaita 
Lithuanian apyvartinis kapitalas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1; ECB MB 2007/9, p. 52; 2008/3 
 
net current liabilities Sritis Apskaita 
Lithuanian grynieji trumpalaikiai įsipareigojimai Termino 
šaltinis Anglų-lietuvių apskaitos terminų žodynėlis, 1998, 
VU leidykla 
 
net current transfers Sritis Statistika 
Lithuanian grynieji neatlygintiniai pervedimai Termino 
šaltinis LRMB 
 
net debt instruments Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian grynosios skolos priemonės Termino šaltinis 
ECB MB 2007/6, p. 94 
 
net decrease due to changes in part-
time working patterns Sritis Apskaita 
Lithuanian grynasis sumažėjimas dėl darbo ne visą 
dieną Termino šaltinis ECB metinės finansinės ataskaitos 
2008 
 
net demand Sritis Bendra 
Lithuanian grynoji paklausa Termino šaltinis ECB MB 
2008/9 
 
net drains 
net outflows Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian grynosios išlaidos Termino šaltinis ECB MB 
2005/12 
 
net earnings 
See: income  Sritis Statistika 
Lithuanian grynosios pajamos Termino šaltinis Anglų-
lietuvių apskaitos terminų žodynėlis, 1998, VU leidykla 
Apibrėžtis Bendrųjų pajamų dalis, liekanti atėmus 
mokesčius. 
 
net employment Sritis Statistika 
Lithuanian grynasis užimtumas Termino šaltinis ECB MB 
2007/6, p. 50 
 
net equity flows Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian grynieji akcijų srautai Termino šaltinis ECB MB 
2007 6; 2008 12 
 
net equity of households in life 
insurance reserves and pension 
fund reserves Sritis Statistika 
Lithuanian grynoji namų ūkių nuosavybė gyvybės 
draudimo ir pensijų fondų atidėjiniuose Termino šaltinis 
ECB 
 
net excess risk Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian grynosios rizikos perviršis 
 
net expense from fees and 
commissions Sritis Apskaita 

Lithuanian grynosios komisinių ir kitų atlygių išlaidos 
Termino šaltinis ECB metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
net exports Sritis Bendra 
Lithuanian grynasis eksportas Termino šaltinis ECB MB 
2006/6, p. 9  
 
net exposure 
See: position  Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian grynoji pozicija Termino šaltinis Lietuvos banko 
valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo 
pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, 
Nr. 142-5442) Apibrėžtis Skirtumas tarp tapačių (576 
punktas) finansinių priemonių ar biržos prekių ilgųjų ir 
trumpųjų pozicijų. Apibrėžties šaltinis Lietuvos banko 
valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo 
pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, 
Nr. 142-5442) 
 
net exposure value Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian grynoji pozicijos vertė Termino šaltinis Lietuvos 
banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl 
kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ 
(Žin., 2006, Nr. 142-5442) Apibrėžtis Vertė, apskaičiuojama 
iš bendrosios pozicijos vertės atėmus vertės sumažėjimą, 
iš ilgalaikio materialiojo turto – nusidėvėjimą, iš 
nematerialiojo turto – amortizaciją. Apibrėžties šaltinis 
Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 
„Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų 
nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
 
net external asset position Sritis Statistika 
Lithuanian grynojo išorės turto pozicija Termino šaltinis 
ECB MB 2008/12 
 
net external assets Sritis Statistika 
Lithuanian grynasis išorės turtas Termino šaltinis ECB MB 
2006/3; LB MB 2006/2, p. 31 
 
net external transaction Sritis Rinkos 
operacijos 
Lithuanian grynasis išorės sandoris Termino šaltinis ECB 
MB 2006/3, p. 22 
 
net financial transaction Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian grynasis finansinis sandoris Termino šaltinis 
ECB MB 2007/12 
 
net financing gap 
See: funding gap  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian grynoji finansavimo spraga Termino šaltinis 
LRTB; 2010 m. gegužės 25 d. LIETUVOS BANKO 
VALDYBOS NUTARIMAS Nr. 03-58 „DĖL LIETUVOS 
BANKO VALDYBOS 2004 M. SAUSIO 29 D. NUTARIMO 
NR. 1 „DĖL LIKVIDUMO NORMATYVO SKAIČIAVIMO 
TAISYKLIŲ“ PAKEITIMO“ Apibrėžtis Neigiamas skirtumas, 
gaunamas iš numatomų pinigų įplaukų sumos atėmus 
numatomų pinigų išmokų sumą.  Apibrėžties šaltinis LRTB; 
2010 m. gegužės 25 d. LIETUVOS BANKO VALDYBOS 
NUTARIMAS Nr. 03-58 „DĖL LIETUVOS BANKO 
VALDYBOS 2004 M. SAUSIO 29 D. NUTARIMO NR. 1 
„DĖL LIKVIDUMO NORMATYVO SKAIČIAVIMO 
TAISYKLIŲ“ PAKEITIMO“ 
 
net flow Sritis Apskaita 
Lithuanian grynasis srautas 
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net foreign assets Sritis Pinigų politika 
Lithuanian grynasis užsienio turtas 
 
net foreign direct investment Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian grynosios tiesioginės užsienio investicijos 
Termino šaltinis ECB MB 2007/6, p. 94 
 
net forward position Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian grynoji išankstinių sandorių pozicija Termino 
šaltinis (-->KĮKP)  Apibrėžtis Tai visų gautinų sumų ir visų tų 
sumų, kurios turi būti sumokėtos pagal išankstinius valiutų 
keitimo sandorius, įskaitant valiutos ateities sandorius bei 
valiutos apsikeitimo sandorių pagrindinę sumą, neįtrauktą į 
neatidėliotinio keitimo sandorių poziciją, skirtumas. 
Apibrėžties šaltinis (-->Nr.172) , 48.2. 
 
net funding gap 
net financing gap Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian grynoji finansavimo spraga Termino šaltinis 
LRTB; 2010 m. gegužės 25 d. LIETUVOS BANKO 
VALDYBOS NUTARIMAS Nr. 03-58 „DĖL LIETUVOS 
BANKO VALDYBOS 2004 M. SAUSIO 29 D. NUTARIMO 
NR. 1 „DĖL LIKVIDUMO NORMATYVO SKAIČIAVIMO 
TAISYKLIŲ“ PAKEITIMO“ Apibrėžtis Neigiamas skirtumas, 
gaunamas iš numatomų pinigų įplaukų sumos atėmus 
numatomų pinigų išmokų sumą.  Apibrėžties šaltinis LRTB; 
2010 m. gegužės 25 d. LIETUVOS BANKO VALDYBOS 
NUTARIMAS Nr. 03-58 „DĖL LIETUVOS BANKO 
VALDYBOS 2004 M. SAUSIO 29 D. NUTARIMO NR. 1 
„DĖL LIKVIDUMO NORMATYVO SKAIČIAVIMO 
TAISYKLIŲ“ PAKEITIMO“ 
 
net income 
net earnings Sritis Statistika 
Lithuanian grynosios pajamos Termino šaltinis Anglų-
lietuvių apskaitos terminų žodynėlis, 1998, VU leidykla 
Apibrėžtis Bendrųjų pajamų dalis, liekanti atėmus 
mokesčius. 
 
net inflows 
See: return  Sritis Apskaita 
Lithuanian grynosios įplaukos Termino šaltinis Anglų-
lietuvių apskaitos terminų žodynėlis, 1998, VU leidykla 
 
net inflows in debt instruments Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian skolos vertybinių popierių grynosios 
įplaukos Termino šaltinis ECB MB 2010 03 
 
net inflows in debt portfolio 
investment Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian grynosios įplaukos į skolos portfelio 
investicijas Termino šaltinis Konvergencija 2008 
 
net inflows in equities Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian nuosavybės vertybinių popierių grynosios 
įplaukos Termino šaltinis ECB MB 2010 03 
 
net inflows in portfolio investment 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian investicijų portfelio grynosios įplaukos 
Termino šaltinis ECB MB 2010 03 
 

net interest expense on forward and 
swap transactions in foreign 
currencies Sritis Apskaita 
Lithuanian grynosios išankstinių valiutų keitimo 
sandorių ir valiutų apsikeitimo sandorių palūkanų 
išlaidos Termino šaltinis ECB metinės finansinės 
ataskaitos 2008 
 
net interest expense on interest rate 
swaps Sritis Apskaita 
Lithuanian grynosios palūkanų normų apsikeitimo 
sandorių palūkanų išlaidos Termino šaltinis ECB metinės 
finansinės ataskaitos 2008 
 
net interest expense on repurchase 
agreements Sritis Apskaita 
Lithuanian grynosios atpirkimo skolinimosi sandorių 
palūkanų išlaidos Termino šaltinis ECB metinės finansinės 
ataskaitos 2008 
 
net interest income 
NII Sritis Apskaita 
Lithuanian grynosios palūkanų pajamos Termino šaltinis 
ECB metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
net interest income on forward and 
swap transactions in foreign 
currencies Sritis Apskaita 
Lithuanian grynosios palūkanų pajamos iš išankstinių 
valiutų keitimo sandorių ir valiutų apsikeitimo 
sandorių Termino šaltinis ECB metinės finansinės 
ataskaitos 2008 
 
net interest income on interest rate 
swaps Sritis Apskaita 
Lithuanian grynosios palūkanų pajamos iš palūkanų 
normų apsikeitimo sandorių Termino šaltinis ECB 
metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
net interest payments Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian grynieji palūkanų mokėjimai Termino šaltinis 
ECB MB, 2005/03, p. 45 
 
net international investment 
position Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian grynųjų tarptautinių investicijų pozicija 
Termino šaltinis Konvergencija 2008 
 
net investment in a foreign entity Sritis 
Apskaita 
Lithuanian grynosios investicijos į užsienio įmonę 
 
net investment in a lease Sritis Apskaita 
Lithuanian grynosios investicijos į finansinę nuomą 
(lizingą) 
 
net investment in the lease Sritis Apskaita 
Lithuanian grynoji investicijos į nuomojamą turtą vertė 
Termino šaltinis LRTB:19-asis viešojo sektoriaus apskaitos 
ir finansinės atskaitomybės standartas Pastabos aprobuota 
VLKK 
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net issues Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian grynasis išleidimas Termino šaltinis ECB 
 
net lending to the rest of the world 
Sritis Statistika 
Lithuanian grynasis skolinimas likusiam pasauliui 
 
net lending/borrowing to/from rest 
of the world Sritis Statistika 
Lithuanian grynasis skolinimas likusiam pasauliui ir (ar) 
pasiskolinimas iš jo Termino šaltinis ECB 
 
net liabilities related to allocation of 
euro banknotes within the 
Eurosystem Sritis Apskaita 
Lithuanian grynieji įsipareigojimai, susiję su eurų 
banknotų paskirstymu Eurosistemoje Termino šaltinis 
2006 m. lapkričio 10 d. Europos centrinio banko gairės dėl 
Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB) 
 
net liability Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian grynasis įsipareigojimas Termino šaltinis (--
>SSMSVM)  
 
net long position Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian grynoji ilgoji pozicija Termino šaltinis (-->KĮKP)  
 
net loss Sritis Apskaita 
Lithuanian grynieji nuostoliai Termino šaltinis Anglų-
lietuvių apskaitos terminų žodynėlis, 1998, VU leidykla 
 
net margin Sritis Apskaita 
Lithuanian grynasis pardavimų pelningumas Termino 
šaltinis Anglų-lietuvių apskaitos terminų žodynėlis, 1998, 
VU leidykla 
 
net non-commercial positions Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian grynosios nekomercinės pozicijos Termino 
šaltinis ECB MB 2010 03 
 
net open position Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian grynoji atviroji pozicija Termino šaltinis (--
>KĮKP)  
 
net operating loss Sritis Apskaita 
Lithuanian grynieji veiklos nuostoliai Termino šaltinis 
Anglų-lietuvių apskaitos terminų žodynėlis, 1998, VU 
leidykla 
 
net outflows 
See: drains  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian grynosios išlaidos Termino šaltinis ECB MB 
2005/12 
 
net outflows in direct investment Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian tiesioginių investicijų grynosios išlaidos 
Termino šaltinis ECB MB 2010 03 
 

net outflows in equities Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian nuosavybės vertybinių popierių grynosios 
išlaidos Termino šaltinis ECB MB 2010 03 
 
net pension assets Sritis Apskaita 
Lithuanian grynasis pensijų turtas Termino šaltinis 2006 
m. lapkričio 10 d. Europos centrinio banko gairės dėl 
Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB) 
 
net pension liabilities Sritis Apskaita 
Lithuanian grynieji pensijų įsipareigojimai Termino šaltinis 
2006 m. lapkričio 10 d. Europos centrinio banko gairės dėl 
Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB) 
 
net position 
net exposure Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian grynoji pozicija Termino šaltinis Lietuvos banko 
valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo 
pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, 
Nr. 142-5442) Apibrėžtis Skirtumas tarp tapačių (576 
punktas) finansinių priemonių ar biržos prekių ilgųjų ir 
trumpųjų pozicijų. Apibrėžties šaltinis Lietuvos banko 
valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo 
pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, 
Nr. 142-5442) 
 
net position between forward and 
spot, at the foreign exchange 
market rate Sritis Apskaita 
Lithuanian išankstinių ir neatidėliotinų sandorių grynoji 
pozicija užsienio valiutos rinkos kursu Termino šaltinis 
2006 m. lapkričio 10 d. Europos centrinio banko gairės dėl 
Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB) 
 
net profit Sritis Apskaita 
Lithuanian grynasis pelnas Termino šaltinis Anglų-lietuvių 
apskaitos terminų žodynėlis, 1998, VU leidykla 
 
net profit or loss Sritis Apskaita 
Lithuanian grynasis pelnas arba nuostolis 
 
net profit ratio Sritis Apskaita 
Lithuanian grynojo pelningumo rodiklis Termino šaltinis 
Anglų-lietuvių apskaitos terminų žodynėlis, 1998, VU 
leidykla 
 
net purchases of equities Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian grynasis nuosavybės vertybinių popierių 
įsigijimas Termino šaltinis ECB MB 2010 03 
 
net realisable value Sritis Apskaita 
Lithuanian grynoji galimo realizavimo vertė Termino 
šaltinis (-->9-asis apskaitos standartas)  Apibrėžtis įvertinta 
pardavimo kaina, esant įprastoms verslo sąlygoms, 
atėmus įvertintas gamybos užbaigimo ir galimas 
pardavimo išlaidas Apibrėžties šaltinis 9-asis apskaitos 
standartas 
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net realised exchange rate and gold 
price gains Sritis Apskaita 
Lithuanian grynosios realizuotosios pajamos iš 
operacijų užsienio valiuta ir auksu Termino šaltinis ECB 
metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
net realised price gains/(losses) on 
securities and interest rate futures 
Sritis Apskaita 
Lithuanian grynosios realizuotosios pajamos (išlaidos) 
iš operacijų vertybiniais popieriais ir palūkanų normų 
ateities sandorių Termino šaltinis ECB metinės finansinės 
ataskaitos 2008 
 
net recipient Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian įmokų perviršio gavėjas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
net recourse to deposit facility Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian grynasis pasinaudojimas indėlių galimybe 
Termino šaltinis ECB MB 2008 12, 2009 03 
 
net result of financial operations, 
writedowns and risk provisions Sritis 
Apskaita 
Lithuanian grynasis finansinių operacijų, nurašymų ir 
atidėjinių rizikoms rezultatas Termino šaltinis ECB 
metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
net result of pooling of monetary 
income Sritis Apskaita 
Lithuanian grynasis pinigų politikos pajamų 
paskirstymo rezultatas Termino šaltinis 2006 m. lapkričio 
10 d. Europos centrinio banko gairės dėl Europos centrinių 
bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės 
teisinio pagrindo (ECB/2006/16) (2006/887/EB) 
 
net return 
net inflows Sritis Apskaita 
Lithuanian grynosios įplaukos Termino šaltinis Anglų-
lietuvių apskaitos terminų žodynėlis, 1998, VU leidykla 
 
net sales Sritis Apskaita 
Lithuanian grynasis pardavimas Termino šaltinis ECB MB 
2008/12 
 
net selling price Sritis Apskaita 
Lithuanian grynoji pardavimo kaina 
 
net short position Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian grynoji trumpoji pozicija Termino šaltinis (--
>KĮKP)  
 
net spot position Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian grynoji neatidėliotino keitimo sandorių 
pozicija Termino šaltinis (-->KĮKP)  Apibrėžtis Tai visų turto 
straipsnių ir visų įsipareigojimų straipsnių, įskaitant ir 
atitinkama valiuta sukauptas palūkanas, skirtumas. 
Apibrėžties šaltinis (-->Nr.172) , 48.1. 
 

net surplus Sritis Apskaita 
Lithuanian grynasis perviršis Termino šaltinis LRTB 
Pastabos aprobuota VLKK 
 
net tightening of credit standards 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian reikalavimų paskolų gavėjams grynasis 
griežtinimas Termino šaltinis ECB MB 2010 03 
 
net trade Sritis Statistika 
Lithuanian grynoji prekyba Termino šaltinis ECB MB, 
2005/6 
 
net trading-book profits Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian grynasis prekybos knygos pelnas Termino 
šaltinis (-->IKP) , 11 str. 
 
net transactions Sritis Statistika 
Lithuanian grynieji sandoriai Termino šaltinis LB MB 
2006/2, p. 10 
 
net turnover Sritis Apskaita 
Lithuanian grynoji apyvarta Termino šaltinis Anglų-lietuvių 
apskaitos terminų žodynėlis, 1998, VU leidykla 
 
net value Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian grynoji vertė Termino šaltinis LR finansų įstaigų 
įstatymas Nr.IX-1068, 2 str. Apibrėžtis 1) Investicijos 
įsigijimo (sukūrimo, vertės padidinimo) vertė, sumažinta 
amortizacijos arba nusidėvėjimo verte ir (arba) šios 
investicijos rizikai amortizuoti sudarytais specialiaisiais 
atidėjiniais (atidėjimais); 2) finansų įstaigos balansinio 
finansinio turto ir (arba) nebalansinių pretenzijų vertė 
viešojoje rinkoje nusistovėjusia rinkos kaina arba, jeigu 
balansinis finansinis turtas ir (arba) nebalansinės 
pretenzijos nėra viešosios apyvartos objektas arba nėra 
patikimos informacijos apie jų rinkos kainas, įsigijimo vertė, 
sumažinta šiam turtui sudarytais specialiaisiais atidėjiniais 
(atidėjimais). Apibrėžties šaltinis LR finansų įstaigų 
įstatymas Nr.IX-1068, 2 str. 
 
net working capital Sritis Apskaita 
Lithuanian grynasis apyvartinis kapitalas Termino šaltinis 
Anglų-lietuvių apskaitos terminų žodynėlis, 1998, VU 
leidykla 
 
net worth Sritis Apskaita 
Lithuanian grynoji vertė grynasis turtas Pastabos taip 
tinka versti, kai kalbama apie balansuojantį straipsnį 
(turimas turtas, atėmus įsipareigojimų likučius) Termino 
šaltinis LB Statistikos dep. žodynėlis 
 
Netherlands Sritis Bendra 
Lithuanian Nyderlandų Karalystė NL Pastabos ISO kodas 
 
Netherlands Antillan Guilder 
ANG Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Olandijos Antilų guldenas 
 
Netherlands Bureau for Economic 
Policy Analysis Sritis Bendra 
Lithuanian Nyderlandų centrinis planavimo biuras 
Termino šaltinis ECB MB 2009 03 
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netting Sritis Apskaita Sritis Bankų priežiūra Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian užskaita Termino šaltinis (-->IKP) , I priedas 
 
netting arrangements Sritis Statistika 
Lithuanian užskaitos priemonės Termino šaltinis 2008 m. 
gruodžio 19 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) 
Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus 
balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
netting set Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian užskaitos grupė Termino šaltinis Lietuvos banko 
valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo 
pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, 
Nr. 142-5442) Apibrėžtis Su viena sandorio šalimi sudaromi 
sandoriai, kuriems taikoma teisinėmis priemonėmis 
vykdoma dvišalės užskaitos tvarka ir kurių užskaita pagal 
šias nuostatas galima. Kiekvienas sandoris, kuriam 
netaikoma teisinėmis priemonėmis vykdoma ir pagal šias 
nuostatas galima dvišalės užskaitos tvarka, šiose 
nuostatose laikomas atskira užskaitos grupe. Apibrėžties 
šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 
138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų 
nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
 
netting-out of mutual claims Sritis Pinigų 
politika 
Lithuanian tarpusavio pretenzijų įskaita 
 
netting-out of mutual liabilities Sritis 
Pinigų politika 
Lithuanian tarpusavio įsipareigojimų įskaita 
 
network industries Sritis Bendra 
Lithuanian tinklinės pramonės šakos Termino šaltinis ECB 
MB 2006 03; Konvergencija 2008 
 
network service provider Sritis Mokėjimo 
sistemos 
Lithuanian tinklo paslaugų teikėjas Termino šaltinis 2007 
m. spalio 18 d. BANKO VALDYBOS NUTARIMAS Nr. 136 
"DĖL MOKĖJIMO SISTEMOS TARGET2-LIETUVOS 
BANKAS VEIKLOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" Apibrėžtis 
ECB valdančiosios tarybos paskirta įmonė teikti 
kompiuterizuoto tinklo ryšius, skirtus mokėjimo 
pranešimams pateikti TARGET2. Apibrėžties šaltinis 2007 
m. spalio 18 d. BANKO VALDYBOS NUTARIMAS Nr. 136 
"DĖL MOKĖJIMO SISTEMOS TARGET2-LIETUVOS 
BANKAS VEIKLOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" 
 
neutral securities settlement service 
Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian atvira vertybinių popierių atsiskaitymo 
platforma Termino šaltinis ECB MA 2009 
 
neutrality Sritis Apskaita 
Lithuanian neutralumas Apibrėžtis atsiribojimas nuo 
šališkos informacijos, pateiktos finansinėje atskaitomybėje 
 
neutrality of taxes Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian mokesčių neutralumas Apibrėžtis padėtis, kai 
mokesčiai neveikia santykinių kainų ir todėl kuo mažiau 
trikdo rinkos jėgas; padėtis, kai nesusidaro papildomos 
mokesčių naštos 

 
new business on overnight deposits 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian nauji sandoriai dėl vienadienių indėlių 
Termino šaltinis 2009 m. kovo 31 d. Europos centrinio 
banko reglamentas (EB) Nr. 290/2009 
 
new business operations Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian naujos sandorių operacijos Termino šaltinis 
2009 m. kovo 31 d. Europos centrinio banko reglamentas 
(EB) Nr. 290/2009 
 
New Capital Accord Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian Naujasis kapitalo susitarimas 
 
New Israeli Shegel 
ILS Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Izraelio naujasis šekelis 
 
new lending business Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian naujas sandoris dėl paskolos Termino šaltinis 
2009 m. kovo 31 d. Europos centrinio banko reglamentas 
(EB) Nr. 290/2009 
 
new loans to households for 
consumption Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian naujos vartojimo paskolos namų ūkiams 
Termino šaltinis 2009 m. kovo 31 d. Europos centrinio 
banko reglamentas (EB) Nr. 290/2009 
 
new product Sritis Bendra 
Lithuanian naujas produktas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
New Taiwan Dollar 
TWD Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian naujasis Taivano doleris 
 
new technology Sritis Bendra 
Lithuanian naujoji technologija Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
New Zealand 
NZ Sritis Bendra 
Lithuanian Naujoji Zelandija Velingtonas 
 
New Zealand Dollar 
NZD Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Naujosios Zelandijos doleris 
 
newsletter Sritis Bendra 
Lithuanian naujienlaiškis informacinis biuletenis 
naujienų grupės laiškas Pastabos VLKK nuomone, visi 
trys terminai galimi 
 
NG 
See: Federal Republic of Nigeria  Sritis Bendra 
Lithuanian Nigerijos Federacinė Respublika Abudža 
 
NGN 
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See:   Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian naira 
 
NGO 
See: Organisation  Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian nevyriausybinė organizacija NVO Žr. (--
>kvanvo)  
 
Ngultrum 
BTN Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian ngultrumas 
 
NI 
See:   Sritis Bendra 
Lithuanian Nikaragvos Respublika Managva 
 
NIB 
See: Investment Bank  Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Šiaurės investicinis bankas 
 
Nicaragua 
NI Sritis Bendra 
Lithuanian Nikaragvos Respublika Managva 
 
NIF 
See: issuance facility  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian vekselių išleidimo programa 
 
night-time settlement 
overnight settlement Sritis Mokėjimo sistemos 
Institucijos ECB 
Lithuanian nakties atsiskaitymai Termino šaltinis ECB 
TARGET2 raidos ataskaita, 2005 m. vasario mėn. 
 
NII 
See: interest income  Sritis Apskaita 
Lithuanian grynosios palūkanų pajamos Termino šaltinis 
ECB metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
nil position Sritis Statistika 
Lithuanian nulinė pozicija Termino šaltinis 2008 m. 
gruodžio 19 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) 
Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus 
balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
NIO 
See: Oro  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Kardobos oras 
 
NO 
See: Kingdom of Norway  Sritis Bendra 
Lithuanian Norvegijos Karalystė Oslas 
 
no bail out clause Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian straipsnis, draudžiantis finansinę pagalbą 
 
no set-off or counterclaim Sritis Pinigų 
politika 
Lithuanian negalėjimas įskaityti arba pareikšti 
priešpriešinį reikalavimą Termino šaltinis 2008 m. 

lapkričio 14 d. EUROPOS CENTRINIO BANKO 
SPRENDIMASėl 2008 m. spalio 23 d. Reglamento 
ECB/2008/11 dėl taisyklių, susijusių su įkaito tinkamumu,ų 
pakeitimų įgyvendinimo 
(ECB/2008/15) 
(2008/874/EB) 
 
 
no-change threshold Sritis Statistika 
Lithuanian nekitimo riba Termino šaltinis ECB MB 2006/3, 
p. 56 
 
NOK 
See: Krone  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Norvegijos krona 
 
Nomenclature des Activités 
économiques dans les 
Communautés 
NACE Rev. 1 
Statistical classifi cation of 
economic activities in the European 
Community Sritis Statistika 
Lithuanian Europos Bendrijų ekonominės veiklos rūšių 
klasifikacija EVRK 1 red. 
 
nominal (coupon) rate of interest Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian nominalioji (kupono) palūkanų norma 
Apibrėžtis palūkanų norma, mokama nuo obligacijos 
nominaliosios vertės Apibrėžties šaltinis Ekonomikos 
terminų žodynas, 1997. 
 
nominal amount of the debt 
certificate Sritis Pinigų politika 
Lithuanian nominalioji skolos sertifikato vertė Termino 
šaltinis Pinigų politikos įgyvendinimas euro zonoje. 2006 
rugsėjis 
 
nominal bond yields Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian nominalusis obligacijų pajamingumas 
Termino šaltinis ECB MB 2008/6 
 
nominal capital guarantee Sritis Statistika 
Lithuanian nominalioji kapitalo garantija 
 
nominal compensation Sritis Statistika 
Lithuanian nominalusis atlygis Termino šaltinis ECB MB 
2006/3, p. 64 
 
nominal compensation per 
employee Sritis Statistika 
Lithuanian nominalusis vienam darbuotojui tenkantis 
atlygis Termino šaltinis ECB 
 
nominal consolidated debt Sritis Statistika 
Lithuanian nominalioji konsoliduota skola Termino šaltinis 
ECB 
 
nominal deficit Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian nominalusis deficitas Termino šaltinis ECB MB 
2006/3, p. 68 
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nominal EER Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian nominalusis efektyvusis euro kursas Termino 
šaltinis ECB 
 
nominal effective exchange rate 
NEER Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian nominalusis efektyvusis kursas NEK 
 
nominal exchange rate Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian nominalusis valiutos kursas Termino šaltinis 
ECB MB 2008/9 
 
nominal fixed asset investments Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian nominaliosios investicijos į ilgalaikį turtą 
Termino šaltinis ECB MB 2008/9 
 
nominal implicit interest rate Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian numanomos nominaliosios  palūkanų 
normos 
 
nominal interest rate Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian nominalioji palūkanų norma Termino šaltinis 
LRTB Apibrėžtis Palūkanų norma, mokama nuo paskolos 
obligacijos nominaliosios vertės, pvz., 100 Lt paskolos 
obligacija su 5 proc. nominaliąja norma duotų 5 Lt 
nominaliųjų pajamų per metus. Apibrėžties šaltinis LRTB 
 
nominal money gap Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian nominalusis pinigų atotrūkis Termino šaltinis 
ECB MB 2006/3 
 
nominal outstanding amounts of 
government bonds Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian nominalūs vyriausybės obligacijų likučiai 
Termino šaltinis ECB MB 2008/12 
 
nominal price Sritis Bendra 
Lithuanian nominalioji kaina Apibrėžtis kaina, kuri yra 
mažiausia, palyginti su tikrąja produkto ar gamybos verte 
Apibrėžties šaltinis Ekonomikos terminų žodynas, 1997. 
 
nominal scale Sritis Statistika 
Lithuanian pavadinimų skalė 
 
nominal value 
face value 
par value Sritis Apskaita 
Lithuanian nominalioji vertė Apibrėžtis ekonominių 
susumuotų rodiklių matas esamųjų kainų požiūriu 
Apibrėžties šaltinis Ekonominių terminų žodynas, 1997. Žr. 
(-->realioji vertė)  
 
nominal value of the exposure Sritis 
Bankų priežiūra 
Lithuanian nominali pozicijos vertė Termino šaltinis (--
>KVP)  
 

nominal value of the registered 
share capital Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian įregistruoto akcinio kapitalo nominalioji 
vertė Termino šaltinis (-->Nr.172)  
 
nominal value, foreign exchange 
translated at market rate Sritis Apskaita 
Lithuanian nominalioji vertė, užsienio valiuta, 
perskaičiuota pagal rinkos kursą Termino šaltinis 2006 
m. lapkričio 10 d. Europos centrinio banko gairės dėl 
Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB) 
 
nominal value, translation at the 
foreign exchange market rate Sritis 
Apskaita 
Lithuanian nominalioji vertė, perskaičiuota pagal 
užsienio valiutos rinkos kursą Termino šaltinis 2009 m. 
liepos 17 d. EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS, iš 
dalies keičiančios Gaires ECB/2006/16 dėl Europos 
centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2009/18) 
(2009/595/EB); 2006 m. lapkričio 10 d. Europos centrinio 
banko gairės dėl Europos centrinių bankų sistemos 
apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo 
(ECB/2006/16) (2006/887/EB) 
 
nominal wages Sritis Statistika 
Lithuanian nominalusis darbo užmokestis Termino šaltinis 
ECB MB 2008/6 
 
nominal yield Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian nominalusis pajamingumas Termino šaltinis 
ECB MB 2006/3, p. 35 
 
non participating preference share 
Sritis Apskaita 
Lithuanian nedalyvaujančioji privilegijuotoji akcija 
 
non-adjusting events after the 
balance sheet date Sritis Apskaita 
Lithuanian nekoreguojantys įvykiai po balanso 
sudarymo dienos 
 
non-anchor series Sritis Statistika 
Lithuanian nepagrindinės eilutės Termino šaltinis 2008 m. 
gruodžio 19 d. Europos centrinio banko gairės, iš dalies 
keičiančios Gaires ECB/2007/9 dėl pinigų, finansinių 
institucijų ir rinkų statistikos (naują redakciją) 
(ECB/2008/31) 
 
non-applicable data Sritis Statistika 
Lithuanian netaikytini duomenys 
 
non-balance sheet information Sritis 
Statistika 
Lithuanian ne balanso informacija Termino šaltinis 2008 
m. gruodžio 19 d. Europos centrinio banko reglamentas 
(EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus 
balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
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non-bank financial institutions 
NBFIs Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian nebankinės finansinės institucijos 
 
noncancellable lease Sritis Apskaita 
Lithuanian neatšaukiama finansinė nuoma (lizingas) 
 
non-cash Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian negrynieji pinigai Termino šaltinis LB mėnesinis 
biuletenis, 2004/5 
 
non-cash payments Sritis Statistika 
Lithuanian mokėjimai negrynaisiais pinigais Termino 
šaltinis LB MB 2006/2, 105 p.  
 
non-commercial sector Sritis Bendra 
Lithuanian nekomercinis sektorius Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
non-compliance with minimum 
reserve obligations Sritis Pinigų politika 
Institucijos ECB 
Lithuanian privalomųjų atsargų įsipareigojimų 
nevykdymas Termino šaltinis (-->Bendr. dok.)  
 
non-compliance with statistical 
obligations Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian statistinės informacijos pateikimo 
pažeidimai Termino šaltinis 1994 m. gruodžio 1 d. Lietuvos 
Respublikos Lietuvos banko įstatymas Nr. I-678, 54 str. 
 
non-construction investment Sritis 
Statistika 
Lithuanian ne statybų investicijos Termino šaltinis ECB 
MB 2008/12 
 
non-contributory benefit Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian išmoka be įnašų Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
non-conventional monetary policy 
measures Sritis Pinigų politika 
Lithuanian netradicinės pinigų politikos priemonės 
Termino šaltinis ECB MB 2009 03 
 
non-convertible preference 
securities Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian nekonvertuojami privilegijuotieji vertybiniai 
popieriai Termino šaltinis (-->Nr.172) , 56.3. 
 
non-current tangible assets of a 
public sector entity 
tangible fixed assets of a public 
sector entity Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian viešojo sektoriaus subjekto ilgalaikis 
materialusis turtas Termino šaltinis LRTB Apibrėžtis 
Materialusis turtas, atitinkantis visus šiuos kriterijus: a) 
skirtas tam tikroms savarankiškoms funkcijoms atlikti: 
prekėms gaminti, paslaugoms teikti, nuomoti ar 
administraciniams tikslams; b) numatomas naudoti ilgiau 
nei vienus metus daugiau negu vieną veiklos ciklą ir c) jo 
įsigijimo ar pasigaminimo savikaina yra ne mažesnė už 

Vyriausybės nustatytą minimalią viešojo sektoriaus 
subjekto ilgalaikio materialiojo turto vertę. c) punktas 
netaikomas nekilnojamajam turtui, kilnojamosioms kultūros 
vertybėms ir transporto priemonėms. Apibrėžties šaltinis 
LRTB, Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. 
gegužės 8 d. įsakymas Nr. 1K-174 „Dėl viešojo sektoriaus 
apskaitos ir finansinės atskaitomybės 12-ojo standarto 
patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 55-2085) 
 
non-cyclical effects Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian necikliniai veiksniai Termino šaltinis 
Konvergencija 2008 
 
non-cyclical factors Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian necikliški veiksniai Termino šaltinis 
Konvergencija 2006 Apibrėžtis Įtaka valdžios biudžeto 
balansui, nesusijusi su cikliškais svyravimais (žr. biudžeto 
balanso cikliškumo komponentas). Jie gali atsirasti dėl 
struktūrinių, t. y. nuolatinių, biudžeto politikos pokyčių arba 
dėl laikino poveikio priemonių. Apibrėžties šaltinis 
Konvergencija 2006 
 
non-debt exposures Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian ne skolos pozicijos Termino šaltinis (-->KVP)  
 
non-discretionary fiscal policy Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian nediskretinė fiskalinė politika 
 
non-domestic currency Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian ne vietos valiuta Termino šaltinis ECB 
 
non-durable goods Sritis Statistika 
Lithuanian neilgalaikio vartojimo prekės Termino šaltinis 
ECB MB 2010 03 
 
non-energy base effects Sritis Statistika 
Lithuanian ne energijos bazės efektai Termino šaltinis 
ECB MB 2008/12 
 
non-energy commodities Sritis Statistika 
Lithuanian žaliavos, neįskaitant energijos Termino šaltinis 
ECB MB 2008/12 
 
non-energy component Sritis Statistika 
Lithuanian ne energetikos sudedamoji dalis Termino 
šaltinis ECB 
 
non-energy industrial goods 
industrial goods excluding energy 
Sritis Statistika 
Lithuanian pramonės prekės, neįskaitant energijos 
Termino šaltinis ECB MB 2006/3 
 
non-equity securities Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian ne nuosavybės vertybiniai popieriai Termino 
šaltinis 2007 m. sausio 18 d. LR vertybinių popierių 
įstatymas Nr. X-1023 Apibrėžtis Obligacijos arba kiti 
įsiskolinimą patvirtinantys perleidžiamieji vertybiniai 
popieriai, išskyrus vertybinius popierius, kurie yra 
lygiaverčiai akcinių bendrovių akcijoms arba kurie, atlikus 
jų konvertavimą ar suteiktų teisių realizavimą, suteikia 
teisę įsigyti akcijas arba joms lygiaverčius vertybinius 
popierius. Apibrėžties šaltinis 2007 m. sausio 18 d. LR 
vertybinių popierių įstatymas Nr. X-1023 
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non-euro area Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian ne euro zona Termino šaltinis ECB 
 
non-exclusive competencies Sritis Teisė 
ir institucijos 
Lithuanian neišimtinė kompetencija Termino šaltinis VLKK 
2004-01-19 rekomendacija 
 
non-exhaustive list Sritis Bendra 
Lithuanian nebaigtinis sąrašas Termino šaltinis 2009 m. 
kovo 5 d. Europos centrinio banko nuomonė 
(CON/2009/17)  
(2009/C 93/03) 
 
 
non-financial account Sritis Statistika 
Lithuanian nefinansinė sąskaita Termino šaltinis ECB MB 
2006/3, p. 104 
 
non-financial corporate bond 
spreads Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian nefinansinių korporacijų obligacijų palūkanų 
normų skirtumai Termino šaltinis ECB MB 2008/6; 2008/9 
 
non-financial corporate credit Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian nefinansinis korporacinis kreditas Termino 
šaltinis ECB MB 2006/3, p. 43 
 
non-financial corporation Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian nefinansinė korporacija Termino šaltinis 2008 
m. gruodžio 19 d. Europos centrinio banko reglamentas 
(EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus 
balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
non-financial private sector Sritis Bankai 
ir finansai 
Lithuanian nefinansinis privatusis sektorius Termino 
šaltinis ECB MA 2009 
 
nonfinancial public enterprises Sritis 
Teisė ir institucijos 
Lithuanian nefinansinės valstybės įmonės 
 
non-financial qualifying holding Sritis 
Teisė ir institucijos 
Lithuanian nefinansinė kvalifikuotoji dalis 
 
non-financial quasi-corporation Sritis 
Teisė ir institucijos 
Lithuanian nefinansinė kvazikorporacija 
 
non-financial undertaking Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian ne finansų įmonė 
 
non-food agricultural prices Sritis 
Statistika 

Lithuanian ne maisto žemės ūkio produktų kainos 
Termino šaltinis ECB MB 2008/12 
 
Nongovernmental Organisation 
NGO Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian nevyriausybinė organizacija NVO Žr. (--
>kvanvo)  
 
noninflationary macroeconomic 
environment Sritis Bendra 
Lithuanian neinfliacinė makroekonominė aplinka Termino 
šaltinis ECB metų ataskaita 2005, p. 14 
 
non-interest charges Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian su palūkanomis nesusiję mokesčiai Termino 
šaltinis ECB MB 2007/12 
 
non-life assurance Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian ne gyvybės draudimas 
 
non-marketable Sritis Statistika 
Lithuanian ne rinkos Termino šaltinis LB Statistikos dep. 
žodynėlis netinkamas rinkai Termino šaltinis LB Statistikos 
dep. žodynėlis antrinės rinkos neturintis Termino šaltinis 
S. Šiaudinis Pastabos turtas, priemonė 
 
non-marketable assets Sritis Pinigų politika 
Lithuanian antrinės rinkos neturintis turtas Termino 
šaltinis 2008 m. spalio 23 d. EUROPOS CENTRINIO 
BANKO REGLAMENTAS (EB) Nr. 1053/2008ėl taisyklių, 
susijusių su įkaito tinkamumu, laikinų pakeitimų 
(ECB/2008/11); . Šiaudinis 
 
non-marketable instruments Sritis Rinkos 
operacijos 
Lithuanian antrinės rinkos neturinčios priemonės 
Termino šaltinis S. Šiaudinis 
 
non-marketable securities Sritis Apskaita 
Lithuanian neapyvartiniai vertybiniai popieriai Termino 
šaltinis 2009 m. liepos 17 d. EUROPOS CENTRINIO 
BANKO GAIRĖS, iš dalies keičiančios Gaires 
ECB/2006/16 dėl Europos centrinių bankų sistemos 
apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo 
(ECB/2009/18) (2009/595/EB) 
 
non-marketing premium Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian išmoka už pasitraukimą iš rinkos Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
non-monetary financial 
intermediaries Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian ne pinigų finansiniai tarpininkai Termino 
šaltinis ECB MB 2009 06 
 
nonmonetary gold Sritis Statistika 
Lithuanian nepiniginis auksas Termino šaltinis LR 
mokėjimų balansas 2005, p. 13 
 
nonmonetary gold held as a store of 
value Sritis Statistika 
Lithuanian nepiniginis auksas, saugomas kaip kaupimo 



nonmonetary precious metals 

302 

priemonė Termino šaltinis LR mokėjimų balansas 2005, p. 
13  
 
nonmonetary precious metals Sritis 
Statistika 
Lithuanian taurieji metalai (nepiniginiai) 
 
non-monetary securities Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian nepiniginiai vertybiniai popieriai Termino 
šaltinis ECB MB 2006/3, p. 22 
 
non-nominative deposit Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian anoniminis indėlis 
 
non-oil commodities Sritis Bendra 
Lithuanian ne naftos žaliavos Termino šaltinis ECB MB 
2008/6 
 
non-OPEC production Sritis Bendra 
Lithuanian ne OPEC šalių gamyba Termino šaltinis ECB 
MB 2010 03 
 
non-operating income Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian ne veiklos pajamos Termino šaltinis ECB MB 
2006/3, p. 44 
 
non-pensionable allowances Sritis 
Apskaita 
Lithuanian į pensijas neįtraukiamos išmokos Termino 
šaltinis ECB metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
non-performing loans Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian neveiksnios paskolos 
 
non-probability sample Sritis Statistika 
Lithuanian netikimybinė imtis 
 
non-produced assets Sritis Statistika 
Lithuanian nesukurtas turtas Termino šaltinis ECB 
 
non-profit economic entity Sritis Apskaita 
Lithuanian pelno nesiekiantis ūkio subjektas Termino 
šaltinis LRTB Pastabos aprobuota VLKK 
 
non-profit housing undertakings Sritis 
Teisė ir institucijos 
Lithuanian pelno nesiekiančios aprūpinimo būstu 
įmonės Termino šaltinis (-->KVP)  
 
non-profit institution 
NPI Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian ne pelno institucija NPI pelno nesiekianti 
institucija Termino šaltinis LR mokėjimų balansas 2005, p. 
117 
 
non-profit institutions rendering 
services to households Sritis Statistika 
Lithuanian ne pelno institucijų, teikiančių paslaugas 
namų ūkiams 

 
non-profit institutions serving 
households Sritis Statistika 
Lithuanian ne pelno institucijos, teikiančios paslaugas 
namų ūkiams Termino šaltinis 2009 m. kovo 31 d. Europos 
centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 290/2009; 2008 m. 
gruodžio 19 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) 
Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus 
balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
non-qualifying debt instruments Sritis 
Bankų priežiūra 
Lithuanian nepripažįstamos skolos finansinės 
priemonės Termino šaltinis (-->Nr.172) , 64. 
 
non-regulated market Sritis Pinigų politika 
Lithuanian nereguliuojama rinka Termino šaltinis 2008 m. 
spalio 23 d. EUROPOS CENTRINIO BANKO 
REGLAMENTAS (EB) Nr. 1053/2008ėl taisyklių, susijusių 
su įkaito tinkamumu, laikinų pakeitimų (ECB/2008/11) 
 
 
non-resident Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian nerezidentas Termino šaltinis (-->VSĮ)  Apibrėžtis 
(-->juridinis)  arba (-->fizinis asmuo) , turintis ekonominių 
interesų Lietuvoje, tačiau nuolat veikiantis arba gyvenantis 
užsienio valstybėse, arba veikiantis ar gyvenantis Lietuvoje 
trumpiau nei vienus metus Apibrėžties šaltinis (-->VSĮ) , 2 
str. Pastabos tokiai šio termino rašybai pritaria VLKK 
 
nonresident deposits (including 
deposits in litas) Sritis Statistika 
Lithuanian nerezidentų indėliai (įskaitant indėlius litais) 
 
non-resident units Sritis Statistika 
Lithuanian vienetai nerezidentai 
 
non-residential investment Sritis Statistika 
Lithuanian investicijos ne į gyvenamąjį būstą Termino 
šaltinis ECB MB 2008/3 
 
non-settlement of a payment 
instruction Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian mokėjimo nurodymo neįvykdymas Termino 
šaltinis (-->Mokėjimų įstatymas)  
 
non-standard operational measures 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian ypatingos priemonės Termino šaltinis ECB MB 
2010 03 
 
non-standard settlement Sritis Rinkos 
operacijos 
Lithuanian nestandartinio atsiskaitymo sandoris 
 
non-systemic (diversifiable) risk Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian nesisteminė (skaidoma) rizika 
 
non-tariff barrier Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian ne tarifinė kliūtis Termino šaltinis Eurovoc 4.1 



non-taxable allowances 

303 

 
non-taxable allowances Sritis Apskaita 
Lithuanian neapmokestinamos išmokos Termino šaltinis 
ECB metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
non-taxable bond Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian neapmokestinamoji obligacija Termino šaltinis 
LRTB Apibrėžtis Obligacija, iš kurios gaunamos palūkanos 
neapmokestinamos. Apibrėžties šaltinis LRTB, Aiškinamasis 
įmonės vadybos terminų žodynas / Bronislovas Martinkus, 
Bronius Neverauskas, Algimantas Sakalas... [et al.]; Kauno 
technologijos universitetas. – Kaunas: Technologija, 2000 
 
non-tradables Sritis Statistika 
Lithuanian neprekiaujamasis Termino šaltinis LB 
Statistikos dep. žodynėlis 
 
non-trading book Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian ne prekybos knyga Termino šaltinis (-->IKP) , 3 
str. Kontekstas Norėdamos apskaičiuoti ne prekybos 
knygos poziciją, įstaigos vadovaujasi tuo, jog pozicija, 
atsirandanti dėl turto, apskaičiuojamo iš jų nuosavų lėšų 
pagal šios direktyvos 13 straipsnio 2 dalies antros 
pastraipos d punktą, yra lygi nuliui. Konteksto šaltinis IKP, 
30 str. 
 
non-transferable Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian neperduodamasis nepervedamasis Termino 
šaltinis LB Statistikos dep. žodynėlis 
 
non-transferable deposits Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian nepervedamieji indėliai Termino šaltinis LB 
Statistikos dep. žodynėlis 
 
non-transferable sight savings 
deposits Sritis Statistika 
Lithuanian nepervedamieji neterminuoti taupomieji 
indėliai Termino šaltinis 2008 m. gruodžio 19 d. Europos 
centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų 
finansinių institucijų sektoriaus balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
Nordic Investment Bank 
NIB Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Šiaurės investicinis bankas 
 
normal approximation Sritis Statistika 
Lithuanian normalioji aproksimacija 
 
normal capacity of production 
facilities Sritis Apskaita 
Lithuanian normalaus pajėgumo gamybos įrenginiai 
 
normal curve Sritis Statistika 
Lithuanian normalioji kreivė 
 
normal TARGET2 price Sritis Mokėjimo 
sistemos Institucijos ECB 
Lithuanian įprasti TARGET2 įkainiai Termino šaltinis ECB 
TARGET2 raidos ataskaita, 2005 m. vasario mėn. 
 

normal test Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian normalusis testas Termino šaltinis 
PATIKIMUMO VERTINIMO IR JO TIKRINIMO 
NUOSTATOS, PATVIRTINTAbanko valdybos  
m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 140 Apibrėžtis Statistinis 
grįžtamojo patikrinimo metodas, taikomas siekiant 
nustatyti, ar atitinkamo rizikos parametro kiekybiškai 
įvertintų dydžių vidurkis yra patikimas, atsižvelgiant į 
faktinių rizikos parametrų standartinį nuokrypį. Apibrėžties 
šaltinis PATIKIMUMO VERTINIMO IR JO TIKRINIMO 
NUOSTATOS, PATVIRTINTAbanko valdybos  
m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 140 
 
normal value Sritis Statistika 
Lithuanian normali reikšmė Termino šaltinis LB Statistikos 
dep. žodynėlis 
 
normative profit Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian normatyvinis pelnas Termino šaltinis (-->El. įst) 
. Apibrėžtis paslaugos teikėjo grynasis pelnas iš 
licencijuotos veiklos, kuris užtikrinamas kainos viršutinės 
ribos nustatymu, kad būtų patikimai, saugiai, kokybiškai, 
efektyviai, atsižvelgiant į tinklų naudotojų poreikius, 
vykdoma licencijuojama veikla bei užtikrinta pakankama ir 
teisinga pridėtinė vertė (grąža) asmenų, vykdančių 
perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo veiklą, 
dalyviams Apibrėžties šaltinis El. įst. 
 
North Atlantic Treaty Organisation 
NATO Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Šiaurės Atlanto sutarties organizacija 
 
North Korean Won 
KPW Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Šiaurės Korėjos vonas 
 
Norwegian Krone 
NOK Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Norvegijos krona 
 
note Sritis Statistika 
Lithuanian vekselis Termino šaltinis LR mokėjimų balansas 
2005, p. 22 skolinis įsipareigojimas Termino šaltinis ECB 
MB 2008/3 
 
note issuance facility 
NIF Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian vekselių išleidimo programa 
 
note payable Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian išduotasis vekselis Termino šaltinis Anglų-
lietuvių apskaitos terminų žodynėlis, 1998, VU leidykla 
 
note receivable Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian gautasis vekselis Termino šaltinis Anglų-lietuvių 
apskaitos terminų žodynėlis, 1998, VU leidykla 
 
notes-held-to-order Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian iki pareikalavimo laikomi banknotai Termino 
šaltinis 2008 m. rugsėjo 11 d. EUROPOS CENTRINIO 
BANKO GAIRĖS dėl duomenų apie eurą rinkimo ir 
Grynųjų pinigų informacinės sistemos 2 veikimo 
(ECB/2008/8) (2008/950/EB) 
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notification of a vacancy Sritis Bendra 
Lithuanian pranešimas apie laisvą darbo vietą Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
notification of the authorisation Sritis 
Bankų priežiūra 
Lithuanian informavimas apie išduotą licenciją 
 
notified body Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian registruotoji įstaiga paskelbtoji įstaiga 
 
notional amount Sritis Apskaita 
Lithuanian sąlyginė suma menamoji suma 
 
notional capital requirement Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian sąlyginiai kapitalo reikalavimai Termino šaltinis 
IKP, 22 str. 
 
notional position Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian tariamoji pozicija Termino šaltinis (-->Nr.172) , 
62. 
 
notional principal Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian sąlyginė pagrindinė suma 
 
notional reporting agent Sritis Statistika 
Lithuanian nominalus atskaitingas tarpininkas Termino 
šaltinis 2009 m. kovo 31 d. Europos centrinio banko 
reglamentas (EB) Nr. 290/2009 
 
notional resident unit Sritis Statistika 
Lithuanian menamasis vienetas rezidentas 
 
notional security Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian sąlyginis vertybinis popierius Termino šaltinis 
(-->IKP) , I priedas, 1 p. 
 
NP 
See:   Sritis Bendra 
Lithuanian Nepalo Karalystė Katmandu 
 
NPI 
See: profit institution  Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian ne pelno institucija NPI pelno nesiekianti 
institucija Termino šaltinis LR mokėjimų balansas 2005, p. 
117 
 
NPR 
See: Rupee  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Nepalo rupija 
 
nsa 
See: . s. a.  Sritis Statistika 
Lithuanian dėl sezoniškumo nekoreguota Termino šaltinis 
ECB 
 
N-step ahead forecast Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian n-ojo žingsnio į priekį prognozė Termino 
šaltinis ECB MB 2008/12 
 

N-step ahead forecast of the short-
term rate on loans to households for 
house purchase Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian paskolų namų ūkiams trumpalaikės 
palūkanų normos n-ojo žingsnio į priekį prognozė 
Termino šaltinis ECB MB 2008/12 
 
Nuevo Sol 
PEN Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian naujasis solis 
 
null hypothesis Sritis Statistika 
Lithuanian nulinė hipotezė 
 
number of temporary (part-time) 
employment Sritis Statistika 
Lithuanian laikinai užimtųjų (ne visą darbo dieną 
dirbančiųjų) skaičius Termino šaltinis ECB MB 2007/9 
 
number of transferable overnight 
deposits accounts Sritis Statistika 
Lithuanian pervedamųjų vienadienių indėlių sąskaitų 
skaičius Termino šaltinis 2008 m. gruodžio 19 d. Europos 
centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų 
finansinių institucijų sektoriaus balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
numismatic set Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian numizmatinis rinkinys Termino šaltinis LB MB 
2006/2, p. 110 
 
NZ 
See: Zealand  Sritis Bendra 
Lithuanian Naujoji Zelandija Velingtonas 
 
NZD 
See: Zealand Dollar  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Naujosios Zelandijos doleris 
 
O 
 
OAS 
See: adjusted spreads  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pasirinkimo sandorių kainos korekciją 
parodančios premijos Termino šaltinis ECB MB 2008/6 
 
object of investment Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian investavimo objektas Termino šaltinis 1999 m. 
liepos 7 d. Lietuvos Respublikos investicijų įstatymas Nr. 
VIII-1312 (redakcija aktuali nuo 2004-11-02) Apibrėžtis Ūkio 
subjekto nuosavas kapitalas, visų rūšių vertybiniai 
popieriai, ilgalaikis materialusis turtas ir ilgalaikis 
nematerialusis turtas.  Apibrėžties šaltinis 1999 m. liepos 7 
d. Lietuvos Respublikos investicijų įstatymas Nr. VIII-1312 
(redakcija aktuali nuo 2004-11-02) 
 
obligating event Sritis Apskaita 
Lithuanian įpareigojantis įvykis 
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obligation Sritis Apskaita 
Lithuanian įsipareigojimas prievolė 
 
obligation event Sritis Apskaita 
Lithuanian įpareigojamasis ūkinis įvykis Termino šaltinis 
LRTB Pastabos aprobuota VLKK 
 
obligation to set land aside Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian įpareigojimas nenaudoti žemės Termino 
šaltinis ECB MB 2007/12 
 
obligations Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pareigos Termino šaltinis (-->Mokėjimų 
įstatymas)  
 
obligatory set-aside rate 
See: of obligatory setting-aside  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian privalomo nenaudojimo norma Termino šaltinis 
ECB MB 2007/12 
 
obligor 
See:   Sritis Bankai ir finansai Institucijos ECB 
Lithuanian skolininkas Termino šaltinis LRTB; ECB 
TARGET2 raidos ataskaita, 2005 m. vasario mėn. 
Apibrėžtis Tai fizinis arba juridinis asmuo, kuriam bankas 
turi piniginių reikalavimų, įtrauktų į bankinei knygai 
priskiriamus balansinius straipsnius. Apibrėžties šaltinis 
Minimalūs paskolų vertinimo reikalavimai, LB valdybos 
nutarimas Nr. 114 
 
obligor grade Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian skolininko rangas Termino šaltinis LRTB; 
Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 
„Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų 
nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) Apibrėžtis Skolininkų 
reitingų skalės rizikos kategorija, kuriai pagal tiksliai 
apibrėžtą ir aiškią reitingų kriterijų grupę turi būti priskiriami 
skolininkai, ir pagal kurią turi būti nustatoma PD. Apibrėžties 
šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 
138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų 
nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
 
obligor of the exposure Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian įsipareigojančioji pozicija Termino šaltinis (--
>IKP) , I priedas Kontekstas įsipareigojančioji pozicija turi 
turėti vidaus reitingą, pagal kurį PD yra toks pats arba 
mažesnis nei tas, kuris susijęs su kredito kokybės žingsniu 
pagal pozicijų rizikos koeficiento taisykles, nurodytas tos 
direktyvos 78–83 straipsniuose. Konteksto šaltinis IKP, I 
priedas 
 
observable market prices Sritis Apskaita 
Lithuanian rinkoje galiojančios kainos Termino šaltinis 
ECB metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
observation comment Sritis Statistika 
Lithuanian stebėjimo pastaba Termino šaltinis LB 
Statistikos dep. žodynėlis 
 
observation level Sritis Statistika 
Lithuanian stebėjimo lygmuo Termino šaltinis LB 
Statistikos dep. žodynėlis 
 

observation status Sritis Statistika 
Lithuanian stebėjimo būklė Termino šaltinis LB Statistikos 
dep. žodynėlis 
 
observation value Sritis Statistika 
Lithuanian stebėjimo reikšmė Termino šaltinis LB 
Statistikos dep. žodynėlis 
 
occasional paper Sritis Bendra 
Lithuanian specialusis leidimas 
 
occupational pension fund Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian profesinių pensijų fondas Termino šaltinis 2006 
m. liepos 4 d. LR profesinių pensijų kaupimo įstatymas Nr. 
X-745 
 
occupational pensions (pension 
benefits) Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian profesinės pensijos (pensijų išmokos) 
Termino šaltinis 2006 m. liepos 4 d. LR profesinių pensijų 
kaupimo įstatymas Nr. X-745 
 
occupational safety Sritis Bendra 
Lithuanian darbų sauga 
 
occupational safety and health 
OSH Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian darbuotojų sauga ir sveikata DSS 
 
odds Sritis Statistika 
Lithuanian galimybė 
 
OECD 
See: for Economic Cooperation and Development  Sritis 
Teisė ir institucijos 
Lithuanian Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros 
organizacija OECD Termino šaltinis IATE, Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės ir Tarptautinės ekonominio 
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos sutartis dėl 
Lietuvos Respublikos prisijungimo prie 2000 m. birželio 27 
d. Deklaracijos dėl tarptautinių investicijų ir 
daugianacionalinių įmonių (sudaryta pasikeičiant laiškais), 
„Valstybės žinios“, 2003 m. Nr. 10 
 
Oesterreichische Nationalbank Sritis 
Bankai ir finansai 
 
of new issue Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian naujo pavyzdžio 
 
off-balance sheet activities of banks 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian bankų nebalansinė veikla Termino šaltinis ECB 
MB 2007/9, p. 51 
 
off-balance sheet item Sritis Apskaita 
Lithuanian nebalansinis straipsnis Termino šaltinis (--
>KVP) ; LB Statistikos dep. žodynėlis 
 
off-balance-sheet account Sritis Apskaita 
Lithuanian nebalansinė sąskaita Termino šaltinis ECB 
metinės finansinės ataskaitos 2008 
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off-balance-sheet assets Sritis Apskaita 
Lithuanian nebalansinis turtas Termino šaltinis ECB 
metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
off-balance-sheet claims Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian nebalansinės pretenzijos Termino šaltinis LR 
finansų įstaigų įstatymas Nr.IX-1068, 2 str. Apibrėžtis 
Finansų įstaigos balansinėje ataskaitoje neparodytas 
turtas (pretenzijos): finansų įstaigos reikalavimo teisės į 
finansų įstaigai mokėtinas pinigų sumas, grąžintiną arba 
kitaip perleidžiamą kitokį turtą pagal būsimuosius, 
pasirinkimo ir kitokius sandorius. Apibrėžties šaltinis LR 
finansų įstaigų įstatymas Nr.IX-1068, 2 str. 
 
off-balance-sheet entry Sritis Apskaita 
Lithuanian įrašas nebalansinėje sąskaitoje Termino 
šaltinis ECB metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
off-balance-sheet instruments Sritis 
Apskaita 
Lithuanian nebalansinės priemonės Termino šaltinis ECB 
metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
off-balance-sheet instruments 
revaluation differences Sritis Apskaita 
Lithuanian nebalansinių priemonių perkainojimo 
skirtumai 
 
off-balance-sheet recording Sritis 
Apskaita 
Lithuanian nebalansinė apskaita įrašymas į 
nebalansinius straipsnius Termino šaltinis LB Statistikos 
dep. žodynėlis 
 
off-balance-sheet transaction Sritis 
Apskaita 
Lithuanian nebalansinis sandoris 
 
offence Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian nusikalstama veikla Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
offering 
See: offering  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian viešas (akcijų, vienetų) siūlymas Termino 
šaltinis (-->KISĮ)  
 
offering of investment units or 
shares Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian investicinių vienetų arba akcijų siūlymas 
Termino šaltinis 2007 m. spalio 25 d. LR kolektyvinio 
investavimo subjektų įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. X-
1303 Apibrėžtis Investicinių vienetų arba akcijų siūlymas 
per visuomenės informavimo priemones, reklamą arba 
kitais būdais, kai kreipiamasi į daugiau kaip 100 asmenų. 
Apibrėžties šaltinis 2007 m. spalio 25 d. LR kolektyvinio 
investavimo subjektų įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. X-
1303 
 
offering price 
See: price  Sritis Bendra 
Lithuanian pradinė kaina Termino šaltinis Anglų-lietuvių 
apskaitos terminų žodynėlis, VU leidykla, 1998 

 
offeror Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian oficialaus siūlymo teikėjas Termino šaltinis 
2007 m. sausio 18 d. LR vertybinių popierių įstatymas Nr. 
X-1023 Apibrėžtis Fizinis ar juridinis asmuo, teikiantis 
oficialų siūlymą. Apibrėžties šaltinis 2007 m. sausio 18 d. LR 
vertybinių popierių įstatymas Nr. X-1023 
 
offeror of securities Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian vertybinių popierių siūlytojas Termino šaltinis 
2007 m. sausio 18 d. LR vertybinių popierių įstatymas Nr. 
X-1023 Apibrėžtis Fizinis ar juridinis asmuo, kuris viešai 
siūlo arba ketina viešai siūlyti vertybinius popierius. 
Apibrėžties šaltinis 2007 m. sausio 18 d. LR vertybinių 
popierių įstatymas Nr. X-1023 
 
offerree company Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian bendrovė, dėl kurios akcijų teikiamas 
(teiktinas) oficialus siūlymas Termino šaltinis 2007 m. 
sausio 18 d. LR vertybinių popierių įstatymas Nr. X-1023 
Apibrėžtis Bendrovė, kurios vertybiniai popieriai yra 
oficialaus siūlymo objektas. Apibrėžties šaltinis 2007 m. 
sausio 18 d. LR vertybinių popierių įstatymas Nr. X-1023 
 
office automation Sritis Bendra 
Lithuanian įstaigos automatizavimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
Office for Harmonisation in the 
Internal Market Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Vidaus rinkos derinimo tarnyba Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
Office for Harmonisation in the 
Internal Market (Trade Marks and 
Designs) Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių 
ženklai ir dizainas) Termino šaltinis EK vertimo vadovas 
 
Office for Harmonization in the 
Internal Market (Trade Marks and 
Designs)) Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekės 
ženklas ir dizainas) Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
Office for the Administration and 
Payment of Individual Entitlements 
PMO Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Individualių išmokų administravimo ir 
mokėjimo biuras Termino šaltinis EK vertimo vadovas 
 
office machinery and computers Sritis 
Statistika 
Lithuanian įstaigos įrangos ir kompiuterių gamyba 
Termino šaltinis LR mokėjimų balansas 2005, p. 89 
 
Office of Harmonisation Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian Darninimo biuras Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
office supplies Sritis Bendra 
Lithuanian raštinės reikmenys Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
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official authority / body Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian viešosios valdžios institucija / įstaiga 
 
official Bank Rate paid on 
commercial bank reserves Sritis Statistika 
Lithuanian komercinių bankų atsargų oficialiosios 
palūkanų normos Termino šaltinis ECB MB 2007/6, p. 12 
 
official foreign exchange rates Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian oficialūs užsienio valiutų kursai 
 
official foreign reserves Sritis Statistika 
Institucijos ECB 
Lithuanian oficialiosios užsienio atsargos Termino šaltinis 
Protokolas dėl ECBS ir ECB statuto, 3 straipsnis 
 
official interest rates Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian oficialios palūkanų normos Termino šaltinis 
ECB MB 2008/6 
 
official market Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian oficialioji rinka Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
official marking sign Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian oficialusis žymėjimo ženklas Termino šaltinis 
LR saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų 
gamybos įstatymo projektas Pastabos aprobuota VLKK 
 
official reserve assets 
See: assets  Sritis Statistika 
Lithuanian oficialiosios tarptautinės atsargos Termino 
šaltinis ECB; LB mėnesinis biuletenis, 2004/5; LR 
mokėjimų balansas 2005, p. 25 
 
official reserves Sritis Pinigų politika 
Lithuanian oficialiosios atsargos 
 
official statistics Sritis Statistika 
Lithuanian oficialioji statistika Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
official stock exchange listing Sritis 
Bankų priežiūra 
Lithuanian biržos oficialusis prekybos sąrašas Termino 
šaltinis (-->KVP)  Kontekstas Nustatant kvalifikuotąją akcijų 
paketo dalį šio straipsnio kontekste, atsižvelgiama į 
balsavimo teises, minimas 2001 m. gegužės 28 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/34/EB dėl 
vertybinių popierių įtraukimo į biržos oficialųjį prekybos 
sąrašą ir dėl informacijos, kuri turi būti skelbiama apie tuos 
vertybinius popierius [16], 92 straipsnyje. Konteksto šaltinis 
(-->KVP) , 12 str.  
 
official system list Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian oficialus sistemų sąrašas Termino šaltinis 
Sistemiškai svarbių mokėjimo sistemų vertinimo metodika, 
p.2.4. Apibrėžtis Oficialus Lietuvos banke įregistruotų 
sistemų ir sistemų, kurių operatorius Lietuvos bankas, 
sąrašas. Apibrėžties šaltinis tas pats 
 

offset Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kompensuoti Pastabos priešpriešiniais 
sandoriais atsverti 
 
offset on the market Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kompensuoti rinkoje Termino šaltinis LB 
Statistikos dep. žodynėlis 
 
offsetability Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kompensuojamumas Pastabos priešpriešiniais 
sandoriais ne biržoje 
 
offsetting Sritis Apskaita 
Lithuanian įskaitymas Termino šaltinis (-->Atsiskaitymų 
baigtinumo įstatymas)  Apibrėžtis reikalavimų ir 
įsipareigojimų, atsirandančių dėl pervedimo nurodymų 
arba mokėjimo nurodymų, kuriuos sistemos dalyvis turėjo 
atlikti vienam ar keliems kitiems sistemos dalyviams arba 
gauti iš jų, sujungimas į vieną grynąjį reikalavimą arba 
vieną grynąjį įsipareigojimą - tada sistemos dalyvis turi tik 
vieną grynąjį įsipareigojimą arba tik vienas jo grynasis 
reikalavimas turi būti padengtas Apibrėžties šaltinis 
Atsiskaitymų baigtinumo įstatymas 
 
offsetting Sritis Apskaita 
Lithuanian priešpriešinis sandoris 
 
offsetting effect Sritis Apskaita 
Lithuanian kompensavimo efektas Termino šaltinis ECB 
MB 2008/6 
 
offshore bank Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian ofšorinis bankas Apibrėžtis Įregistruotas 
lengvatinio apmokestinimo šalyje. 
 
offshore centres Sritis Statistika 
Lithuanian ypatingai palankų mokesčių režimą 
numatantys centrai Termino šaltinis 2007 m. gegužės 31 
d. Europos centrinio banko gairės, iš dalies keičiančios 
Gaires ECB/2004/15 dėl Europos centrinio banko 
statistinės atskaitomybės reikalavimų, taikomų mokėjimų 
balanso ir tarptautinių investicijų balanso statistikos srityje 
bei tarptautiniame atsargų šablone 
(ECB/2007/3)  
(2007/426/EB) 
 
offshore financial centres Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian neapmokestinamieji finansiniai centrai 
Termino šaltinis ECB MB 2007/12 lengvatiniai finansiniai 
centrai Termino šaltinis 2008 m. gruodžio 19 d. Europos 
centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų 
finansinių institucijų sektoriaus balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
offshore oil Sritis Bendra 
Lithuanian jūrinė nafta Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
Off-site Monitoring Division Sritis Bankų 
priežiūra Institucijos LB 
Lithuanian Finansinės veiklos vertinimo skyrius 
 
OFI 
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See: financial intermediaries  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kiti finansiniai tarpininkai KFT Termino šaltinis 
ECB 2005 metų ataskaita, Žodynėlis; ECB MB 2008/9; 
2008 m. gruodžio 19 d. Europos centrinio banko 
reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų 
sektoriaus balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
OFI sector Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian KFT sektorius Termino šaltinis ECB MB 2008/3 
kitų finansinių tarpininkų sektorius 
 
ofshore agreement 
See: company  Sritis Bendra 
Lithuanian nuošalioji, atokioji, atkampioji bendrovė 
Termino šaltinis Klimavičius J. Gimtoji kalba. 2000. Nr. 2. P. 
20-28. Pastabos terminologo manymu, netinka "užjūrio" ar 
"lengvatinė bendrovė" neapmokestinamoji, lengvatinės 
prekybos firma (zona) lengvatinė sutartis Termino 
šaltinis VLKK rek.; Gimtoji kalba.1995. Nr. 5. P. 32. 
 
ofshore company 
ofshore agreement Sritis Bendra 
Lithuanian nuošalioji, atokioji, atkampioji bendrovė 
Termino šaltinis Klimavičius J. Gimtoji kalba. 2000. Nr. 2. P. 
20-28. Pastabos terminologo manymu, netinka "užjūrio" ar 
"lengvatinė bendrovė" neapmokestinamoji, lengvatinės 
prekybos firma (zona) lengvatinė sutartis Termino 
šaltinis VLKK rek.; Gimtoji kalba.1995. Nr. 5. P. 32. 
 
ogive Sritis Statistika 
Lithuanian sukauptųjų santykinių dažnių laužtė 
 
oil and commodity price Sritis Statistika 
Lithuanian naftos ir žaliavų kainos Termino šaltinis ECB 
MB 2007/12 
 
oil capacity investment Sritis Bendra 
Lithuanian investicijos į naftos pajėgumus Termino 
šaltinis ECB MB 2010 03 
 
oil commodities Sritis Bendra 
Lithuanian naftos žaliavos Termino šaltinis ECB MB 2008/6 
 
oil demand projections Sritis Bendra 
Lithuanian naftos paklausos prognozės Termino šaltinis 
ECB MB 2009 03 
 
oil futures markets Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian naftos ateities sandorių rinkos Termino šaltinis 
ECB MB 2008/9 
 
oil-sensitive assets Sritis Bendra 
Lithuanian naftai jautrus turtas Termino šaltinis ECB MB 
2008/9 
 
OM 
See: Sultanate of Oman  Sritis Bendra 
Lithuanian Omano Sultonatas Maskatas 
 
OMO 
See: market operation  Sritis Rinkos operacijos Institucijos 
ECB 

Lithuanian atvirosios rinkos operacija Apibrėžtis centrinio 
banko iniciatyva (-->finansų rinkoje ) atlikta operacija. 
Atsižvelgiant į tikslus, reguliarumą ir tvarką (--
>Eurosistemos)  atvirosios rinkos operacijas galima 
suskirstyti į keturias kategorijas: (-->pagrindinės 
refinansavimo operacijos) , (-->ilgesnės trukmės 
refinansavimo operacijos) , (-->koreguojamosios 
operacijos ) ir (-->struktūrinės operacijos) . Iš joms 
naudojamų priemonių (-->grįžtamieji sandoriai ) yra 
pagrindinė Eurosistemos atvirosios rinkos priemonė ir ją 
galima naudoti visų keturių kategorijų operacijoms. Be to, 
atliekant struktūrines operacijas, galima išleisti (-->skolos 
sertifikatus ) ir sudaryti (-->vienakrypčius sandorius) , o 
atliekant koreguojamąsias operacijas, galima sudaryti 
vienakrypčius sandorius, (-->valiutų apsikeitimo sandorius)  
ir pritraukti terminuotuosius indėlius Termino šaltinis (--
>Bendr. dok) .; ECB 2004 metų ataskaita, Žodynėlis 
Apibrėžties šaltinis ECB 2004 metų ataskaita, Žodynėlis 
ARO 
 
OMR 
See: Omani  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Omano rialas 
 
on a gross basis Sritis Statistika 
Lithuanian bendrąja verte 
 
on a net basis Sritis Apskaita 
Lithuanian grynąja verte 
 
on a quarterly basis Sritis Statistika 
Lithuanian palyginti su ankstesniu ketvirčiu Termino 
šaltinis ECB MB 2007/6, p. 11 
 
on an accruals basis Sritis Apskaita 
Lithuanian kaupiamuoju pagrindu Termino šaltinis 2008 m. 
gruodžio 19 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) 
Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus 
balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
on-balance-sheet assets Sritis Apskaita 
Lithuanian balansinis turtas Termino šaltinis ECB metinės 
finansinės ataskaitos 2008 
 
on-balance-sheet financial assets 
Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian balansinis finansinis turtas Termino šaltinis LR 
finansų įstaigų įstatymas Nr.IX-1068, 2 str. 4 p. Apibrėžtis 
Grynieji pinigai kasoje, pinigai sąskaitose bankuose ir 
kitose kredito įstaigose, reikalavimo teisės į finansų įstaigai 
mokėtinas pinigų sumas arba pagal paskolų sutartis 
grąžintiną kitokį turtą, įsigytus skolos vertybinius popierius, 
kitus finansų įstaigos kliento įsipareigojimus mokėti, 
grąžinti arba perleisti finansinį turtą, nuosavybės vertybiniai 
popieriai arba kitokios teisės. Apibrėžties šaltinis LR finansų 
įstaigų įstatymas Nr.IX-1068, 2 str. 4 p. 
 
on-balance-sheet recording Sritis 
Statistika 
Lithuanian balansinė apskaita įrašymas į balansinius 
straipsnius Termino šaltinis LB Statistikos dep. žodynėlis 
 
one person household Sritis Statistika 
Lithuanian vieno asmens namų ūkis Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 



one stop shop 

309 

 
one stop shop Sritis Bendra 
Lithuanian "vienos stotelės“ principas 
 
one-off bank letters of warranty to 
customs Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian vienkartiniai banko laidavimo raštai muitinei 
Termino šaltinis (-->Nr.172) , 37.4.2. 
 
onerous contract 
bad contract Sritis Apskaita 
Lithuanian nuostolinga sutartis Termino šaltinis LRTB 
Pastabos aprobuota VLKK 
 
one-sided credit valuation 
adjustment Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian vienpusis kredito vertinimo koregavimas 
Termino šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 
nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo 
bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) Apibrėžtis 
Kredito vertinimo koregavimas, parodantis su sandorio 
šalimi susijusios banko kredito rizikos pozicijų rinkos vertę, 
tačiau neatspindintis su banku susijusios kredito rizikos, 
kuri kyla sandorio šaliai, pozicijų rinkos vertės.  Apibrėžties 
šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 
138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų 
nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
 
one-sided test Sritis Statistika 
Lithuanian vienpusis kriterijus 
 
one-stage consolidation Sritis Apskaita 
Lithuanian pirmojo lygmens konsolidavimas Termino 
šaltinis Anglų-lietuvių apskaitos terminų žodynėlis, 1998, 
VU leidykla 
 
on-going evaluation Sritis Pinigų politika 
Lithuanian einamasis vertinimas Termino šaltinis LRTB 
Pastabos aprobuota VLKK 
 
ongoing financial control Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian einamoji finansų kontrolė Termino šaltinis LR 
vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas Pastabos 
aprobuota VLKK 
 
ongoing own funds Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian nuolatinės nuosavos lėšos Termino šaltinis 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/46/EB 
 
on-lending Sritis Statistika 
Lithuanian perskolinimas Termino šaltinis 2008 m. 
gruodžio 19 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) 
Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus 
balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
on-lent loan by the state Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian valstybės perskolinta paskola Termino šaltinis 
LRTB Apibrėžtis Lėšos, suteiktos skolininkui iš valstybės 
vardu pasiskolintų lėšų. Apibrėžties šaltinis LRTB 
 

on-site inspection Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian bankų inspektavimas 
 
on-the-spot verification Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian patikrinimas vietoje 
 
opaqueness of the corporate sector 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian įmonių sektoriaus neskaidrumas Termino 
šaltinis ECB MB 2007/6, p. 50 
 
OPEC 
See: of the Petroleum Exporting Countries  Sritis Bendra 
Lithuanian Naftą eksportuojančių šalių organizacija 
Termino šaltinis ECB MB 2010 03 OPEC 
 
OPEC countries Sritis Bendra 
Lithuanian OPEC šalys Termino šaltinis ECB MB 2009 03 
 
OPEC members Sritis Bendra 
Lithuanian OPEC šalys narės Termino šaltinis ECB MB 
2009 03 
 
open account Sritis Apskaita 
Lithuanian atviroji sąskaita Termino šaltinis Anglų-lietuvių 
apskaitos terminų žodynėlis, 1998, VU leidykla 
 
open currency position Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian atviroji valiutos pozicija Termino šaltinis 
Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 
„Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų 
nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) Apibrėžtis Banko turto 
(aktyvų) grynosios vertės, jo nebalansinių pretenzijų ir 
banko balansinių ir nebalansinių įsipareigojimų ta pačia 
valiuta skirtumas. Apibrėžties šaltinis Lietuvos banko 
valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo 
pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, 
Nr. 142-5442) 
 
open economies Sritis Bendra 
Lithuanian atviros ekonomikos šalys Termino šaltinis ECB 
MB 2008/9 
 
open market 
Lithuanian atviroji rinka Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
Apibrėžtis Rinka, kurioje kainas reguliuoja tik pasiūlos ir 
paklausos mechanizmas ir nėra jokio reguliavimo ar 
kontrolės. Apibrėžties šaltinis Eurovoc 4.1 
 
open market operation 
OMO Sritis Rinkos operacijos Institucijos ECB 
Lithuanian atvirosios rinkos operacija Apibrėžtis centrinio 
banko iniciatyva (-->finansų rinkoje ) atlikta operacija. 
Atsižvelgiant į tikslus, reguliarumą ir tvarką (--
>Eurosistemos)  atvirosios rinkos operacijas galima 
suskirstyti į keturias kategorijas: (-->pagrindinės 
refinansavimo operacijos) , (-->ilgesnės trukmės 
refinansavimo operacijos) , (-->koreguojamosios 
operacijos ) ir (-->struktūrinės operacijos) . Iš joms 
naudojamų priemonių (-->grįžtamieji sandoriai ) yra 
pagrindinė Eurosistemos atvirosios rinkos priemonė ir ją 
galima naudoti visų keturių kategorijų operacijoms. Be to, 
atliekant struktūrines operacijas, galima išleisti (-->skolos 
sertifikatus ) ir sudaryti (-->vienakrypčius sandorius) , o 
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atliekant koreguojamąsias operacijas, galima sudaryti 
vienakrypčius sandorius, (-->valiutų apsikeitimo sandorius)  
ir pritraukti terminuotuosius indėlius Termino šaltinis (--
>Bendr. dok) .; ECB 2004 metų ataskaita, Žodynėlis 
Apibrėžties šaltinis ECB 2004 metų ataskaita, Žodynėlis 
ARO 
 
open position Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian atviroji pozicija 
 
open-end fund Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kintamojo kapitalo fondas 
 
open-end type investment fund Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian atviro tipo investicinis fondas Termino šaltinis 
2007 m. spalio 25 d. LR kolektyvinio investavimo subjektų 
įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. X-1303 Apibrėžtis 
Kolektyvinio investavimo subjektas, kurio investiciniai 
vienetai išleidžiami ir išperkami pareikalavus investuotojui. 
Šiame Įstatyme vartojama investicinio fondo sąvoka apima 
atviro tipo ir uždaro tipo investicinius fondus, jei 
konkrečioje Įstatymo nuostatoje nenustatyta kitaip. 
Apibrėžties šaltinis 2007 m. spalio 25 d. LR kolektyvinio 
investavimo subjektų įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. X-
1303 
 
open-ended collective investment 
undertaking Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian atviro tipo kolektyvinio investavimo 
subjektas Termino šaltinis 2007 m. sausio 18 d. LR 
vertybinių popierių įstatymas Nr. X-1023 Apibrėžtis 
Investicinis fondas ar investicinė bendrovė, kurių: 
) sudarymo vienintelis tikslas – viešai platinant investicinius 
vienetus ar akcijas, sukaupti asmenų lėšas ir jas 
kolektyviai investuoti į vertybinius popierius ir (arba) kitą 
Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų 
įstatyme nurodytą turtą taip padalijant riziką;  
) vertybiniai popieriai (investiciniai vienetai arba akcijos) 
patvirtina jų turėtojo teisę bet kada pareikalauti juos išpirkti. 
Apibrėžties šaltinis 2007 m. sausio 18 d. LR vertybinių 
popierių įstatymas Nr. X-1023 
 
open-ended credit agreement Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian neterminuota kredito sutartis 
 
open-ended schemes Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian neterminuotos sistemos 
 
opening balance Sritis Apskaita 
Lithuanian pradinis balansas Termino šaltinis ECB MB; 
Anglų-lietuvių apskaitos terminų žodynėlis, 1998, VU 
leidykla 
 
opening defined benefit obligation 
Sritis Apskaita 
Lithuanian pradinis apibrėžtų išmokų įsipareigojimas 
Termino šaltinis ECB metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
opening fair value Sritis Apskaita 
Lithuanian pradinė tikroji vertė Termino šaltinis ECB 
metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
operating account 
See: account  Sritis Apskaita 
Lithuanian apyvartinė sąskaita Termino šaltinis Eurovoc 

4.1 Apibrėžtis dalis pelno (nuostolių) ataskaitos, kurioje 
parduotų prekių savikaina lyginama su parduotų prekių 
įplaukomis norint apskaičiuoti bendrąjį pelną Apibrėžties 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
operating activities Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pagrindinė veikla Termino šaltinis ECB MB 
2008/9 
 
operating budget Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian einamosios veiklos biudžetas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
operating capacity Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian operacinis pajėgumas Termino šaltinis (--
>SSMSVM)  
 
operating conditions Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian veiklos sąlygos Termino šaltinis (-->KVP)  
Kontekstas Jos keičiasi informacija apie akcininkų 
tinkamumą ir direktorių reputaciją bei patirtį, kuri yra svarbi 
išduodant leidimus ir nuolat vertinant, kaip laikomasi 
veiklos sąlygų. Konteksto šaltinis KVP, 15 str. 
 
operating cost 
operating expenses Sritis Apskaita 
Lithuanian veiklos sąnaudos Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
operacinės išlaidos Termino šaltinis LR Lietuvos banko 
įstatymas Nr. I-678, 21 str. Kontekstas Lietuvos bankas 
planuoja savo metinį biudžetą atsižvelgdamas į poreikius, 
susijusius su šiame įstatyme numatytų tikslų įgyvendinimu 
ir funkcijų atlikimu bei veikla. Biudžete numatomos 
operacinės išlaidos bei investicijos į materialųjį ir 
nematerialųjį turtą.  Konteksto šaltinis LR Lietuvos banko 
įstatymas Nr. I-678, 21 str. 
 
operating cycle Sritis Apskaita 
Lithuanian veiklos ciklas 
 
operating expenses 
See: cost  Sritis Apskaita 
Lithuanian veiklos sąnaudos Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
operacinės išlaidos Termino šaltinis LR Lietuvos banko 
įstatymas Nr. I-678, 21 str. Kontekstas Lietuvos bankas 
planuoja savo metinį biudžetą atsižvelgdamas į poreikius, 
susijusius su šiame įstatyme numatytų tikslų įgyvendinimu 
ir funkcijų atlikimu bei veikla. Biudžete numatomos 
operacinės išlaidos bei investicijos į materialųjį ir 
nematerialųjį turtą.  Konteksto šaltinis LR Lietuvos banko 
įstatymas Nr. I-678, 21 str. 
 
operating income Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian veiklos pajamos Termino šaltinis ECB MB 
2006/3, p. 44  
 
operating income to sales 
See: of operating expenses to sales  Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian veiklos pajamų ir pardavimų santykis Termino 
šaltinis ECB MB 2007/12 
 
operating lease Sritis Apskaita 
Lithuanian veiklos nuoma Termino šaltinis LRTB Pastabos 
aprobuota VLKK Apibrėžtis Nuomos rūšis, kai perduodant 
turtą nuomininkui neperduodama didžioji dalis rizikos ir 
naudos, susijusios su turto nuosavybe. Apibrėžties šaltinis 
LRTB 
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operating leverage Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian veiklos pastoviųjų išlaidų svertas 
 
operating loss Sritis Apskaita 
Lithuanian veiklos nuostoliai Termino šaltinis Anglų-lietuvių 
apskaitos terminų žodynėlis, 1998, VU leidykla 
 
operating of multilateral trading 
facilities Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian daugiašalės prekybos sistemos 
administravimas Termino šaltinis 2007 m. sausio 18 d. LR 
finansinių priemonių rinkų įstatymas Nr. X-1024 
 
operating profit Sritis Apskaita 
Lithuanian veiklos pelnas Termino šaltinis Anglų-lietuvių 
apskaitos terminų žodynėlis, 1998, VU leidykla veiklos 
pajamos Termino šaltinis ECB MB 2007/9, p. 46 
 
operating result Sritis Bendra 
Lithuanian einamosios veiklos rezultatas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
operating rules Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian veiklos taisyklės Termino šaltinis (-->Mokėjimų 
įstatymas)  
 
operating surplus Sritis Statistika 
Lithuanian likutinis perteklius Termino šaltinis ECB MB 
2007/6, p. 60 
 
operation Sritis Pinigų politika 
Lithuanian operacija Termino šaltinis ECB 
 
operational access Sritis Pinigų politika 
Lithuanian operacinė prieiga Termino šaltinis S. Šiaudinis 
 
operational costs Sritis Apskaita 
Lithuanian veiklos išlaidos Termino šaltinis ECB metinės 
finansinės ataskaitos 2008 
 
operational criteria Sritis Pinigų politika 
Lithuanian operaciniai kriterijai Termino šaltinis S. 
Šiaudinis 
 
operational efficiency Sritis Pinigų politika 
Institucijos ECB 
Lithuanian operacinis efektyvumas Termino šaltinis (--
>Bendr. dok) . 
 
operational expenditure Sritis Apskaita 
Lithuanian veiklos išlaidos Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
operational framework Sritis Pinigų politika 
Institucijos ECB 
Lithuanian operacinė sistema Termino šaltinis (-->Bendr. 
dok) . 
 
operational framework for monetary 
policy 

See: policy operational framework  Sritis Pinigų politika 
Lithuanian pinigų politikos operacinė sistema Termino 
šaltinis ECB 
 
operational leasing services Sritis 
Statistika 
Lithuanian veiklos lizingas (paprastoji nuoma) Termino 
šaltinis LR mokėjimų balansas 2005, p. 18 
 
operational procedure Sritis Pinigų politika 
Lithuanian operacinė procedūra Termino šaltinis S. 
Šiaudinis 
 
operational reasons Sritis Pinigų politika 
Lithuanian operacinės priežastys Termino šaltinis S. 
Šiaudinis 
 
operational reliability Sritis Mokėjimo 
sistemos 
Lithuanian veiklos patikimumas Termino šaltinis (--
>SSMSVM)  
 
operational research Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian veiklos tyrimas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
operational risk Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian operacinė rizika Kontekstas operacinė rizika 
valdoma aiškiai reglamentuojant darbo procedūras 
Konteksto šaltinis Lietuvos banko 2002 metų finansinė 
ataskaita Termino šaltinis (-->KVP) ; (-->LITAS)  Apibrėžtis 
Nuostolio, atsirandančio dėl netinkamų arba nepavykusių 
vidaus procesų, žmonių ir sistemų arba išorės įvykių, 
rizika, įskaitant teisinę riziką. Apibrėžties šaltinis (-->KVP)  
operacinė rizika Termino šaltinis Lietuvos banko valdybos 
2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo 
skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
Apibrėžtis Tikimybė patirti nuostolių dėl žmonių, sistemų, 
netinkamų ar nepavykusių vidaus procesų arba dėl išorės 
įvykių įtakos, įskaitant teisinę riziką. Apibrėžties šaltinis 
Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 
„Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų 
nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
 
operational risk Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian veiklos rizika Termino šaltinis LR bankų 
įstatymas Nr.IX-2085, 47 str. Kontekstas Bankas privalo 
sudaryti atidėjinius (atidėjimus) savo veiklos rizikai 
sumažinti vadovaudamasis priežiūros institucijos teisės 
aktais ir atsižvelgdamas į kiekvieno savo sandorio dėl 
finansinių paslaugų teikimo rizikingumą, į kliento finansinę 
ir ekonominę būklę, etc.  Konteksto šaltinis LR bankų 
įstatymas Nr.IX-2085, 47 str. 
 
operational steps Sritis Pinigų politika 
Lithuanian operaciniai etapai Termino šaltinis Pinigų 
politikos įgyvendinimas euro zonoje. 2006 rugsėjis 
 
operational steps for tender 
procedures Sritis Pinigų politika Institucijos ECB 
Lithuanian operaciniai konkurso procedūrų etapai 
Termino šaltinis (-->Bendr. dok) . 
 
operator of the regulated market Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian reguliuojamos rinkos operatorius Termino 
šaltinis 2007 m. sausio 18 d. LR vertybinių popierių 
įstatymas Nr. X-1023 
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opportunity cost of holding money 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian piniginio turto turėjimo alternatyviosios 
sąnaudos Termino šaltinis ECB MB 2006/3, p. 20 
 
opportunity costs Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian alternatyviosios sąnaudos Termino šaltinis 
ECB MB 2005 06; 2007 12; 2008 09; ECB MA 2009 
 
opportunity sample Sritis Statistika 
Lithuanian proginė imtis 
 
opposite development in direct 
investment Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian priešpriešinis tiesioginių investicijų 
judėjimas Termino šaltinis ECB MB 2008/3 
 
optical medium Sritis Bendra 
Lithuanian CD-ROM diskas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
optimal inventories-to-sales ratio Sritis 
Statistika 
Lithuanian optimalus atsargų ir pardavimų santykis 
Termino šaltinis ECB MB 2010 03 
 
option Sritis Rinkos operacijos Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian pasirinkimo sandoris Termino šaltinis LR 
finansų įstaigų įstatymas Nr. IX-1068, 2 str.; 2006 m. 
lapkričio 10 d. Europos centrinio banko gairės dėl Europos 
centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB) Apibrėžtis sandoris, suteikiantis teisę, bet ne 
įsipareigojimą pirkti arba parduoti sandorio objektą už 
sutartą kainą sutartą dieną arba iki jos Apibrėžties šaltinis 
LR finansų įstaigų įstatymas Nr. IX-1068, 2 str. 
pasirinkimo sandoris Apibrėžtis finansinė priemonė, 
suteikianti savininkui teisę, bet neįpareigojanti jo, pirkti 
arba parduoti tam tikrą turtą (pvz., obligaciją arba akciją) 
pagal iš anksto numatytą kainą (sandorio sudarymo arba 
įvykdymo kainą) iki tam tikros dienos arba tam tikrą dieną 
ateityje (sandorio įvykdymo arba jo termino dieną) 
Apibrėžties šaltinis ECB 2004 m. metų ataskaita, Žodynėlis 
 
option contract Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian pasirinkimo sandorio sutartis Termino šaltinis 
ECB MB 2006/3, p. 17 
 
option-adjusted bond spreads for 
non-financial corporations in the 
euro area and the United States Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian Euro zonos ir JAV nefinansinių korporacijų 
obligacijų premijos, parodančios pasirinkimo sandorių 
kainų korekciją Termino šaltinis ECB MB 2008/6 
 
option-adjusted spreads 
OAS Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pasirinkimo sandorių kainos korekciją 
parodančios premijos Termino šaltinis ECB MB 2008/6 
 
optional maturity date Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pasirenkama išpirkimo data 
 

options on EURIBOR futures Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian ateities sandorių EURIBOR pasirinkimo 
sandoriai 
 
ORA 
See: assets  Sritis Statistika 
Lithuanian oficialiosios tarptautinės atsargos Termino 
šaltinis ECB; LB mėnesinis biuletenis, 2004/5; LR 
mokėjimų balansas 2005, p. 25 
 
order Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pavedimas Termino šaltinis (-->IKP) , 20 str. 
Kontekstas ...investicinės įmonės, veikiančios savo sąskaita 
tik tam, kad įvykdytų kliento pavedimą, arba siekdamos 
galimybės naudotis kliringo ir atsiskaitymo sistema arba 
pripažinta birža, kai veikia kaip tarpininkės arba vykdo 
kliento pavedimą... Konteksto šaltinis IKP, 20 str. 
 
ordered array Sritis Statistika 
Lithuanian variacinė eilutė 
 
ordinal scale Sritis Statistika 
Lithuanian rangų skalė 
 
ordinary activities Sritis Apskaita 
Lithuanian įprastinė veikla 
 
ordinary court of law Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian bendrosios teisenos teismas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
ordinary mortgage Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian paprastoji hipoteka Termino šaltinis LR 
hipotekos įstatymas Nr. VIII-251 Apibrėžtis kai skolininkas 
vieno konkretaus įsipareigojimo vykdymą apsaugo 
įkeisdamas vieną konkretų savo turto objektą Apibrėžties 
šaltinis LR hipotekos įstatymas Nr. VIII-251, 16 str. 
 
ordinary revision Sritis Statistika 
Lithuanian įprastinis tikslinimas Termino šaltinis LB 
Statistikos dep. žodynėlis 
 
ordinary share 
common stock 
junior equity Sritis Apskaita 
Lithuanian paprastoji akcija Termino šaltinis VVPB int. 
žod., 2005 Apibrėžtis viena iš dviejų akcijų rūšių, kurių gali 
įsigyti investuotojas iš bendrovės. Dauguma akcijų yra 
paprastosios. Jų įsigiję investuotojai turi teisę balsuoti 
metiniame akcininkų susirinkime. Paprastųjų akcijų 
savininkams dividendai nėra garantuoti, bet bendrovės 
klestėjimo laikotarpiu jų gaunami dividendai yra dididesni. 
Jei bendrovė tampa nemokia ar likviduojama, su 
paprastaisiais akcininkais atsiskaitoma po obligacijų 
turėtojų ir privilegijuotųjų akcijų savininkų  
 
organic law Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian konstitucinis įstatymas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 Apibrėžtis Įstatymas, tiesiogiai taikantis 
konstitucijos nuostatas. Apibrėžties šaltinis Eurovoc 4.1 
 
organic product Sritis Bendra 
Lithuanian ekologiškas žemės ūkio produktas Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
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Organisation for Economic 
Cooperation and Development 
OECD Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros 
organizacija OECD Termino šaltinis IATE, Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės ir Tarptautinės ekonominio 
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos sutartis dėl 
Lietuvos Respublikos prisijungimo prie 2000 m. birželio 27 
d. Deklaracijos dėl tarptautinių investicijų ir 
daugianacionalinių įmonių (sudaryta pasikeičiant laiškais), 
„Valstybės žinios“, 2003 m. Nr. 10 
 
Organization of the Petroleum 
Exporting Countries 
OPEC Sritis Bendra 
Lithuanian Naftą eksportuojančių šalių organizacija 
Termino šaltinis ECB MB 2010 03 OPEC 
 
organization of transport Sritis Bendra 
Lithuanian transporto struktūra Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
original creditor Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pradinis kreditorius 
 
original maturity Sritis Bankai ir finansai 
Institucijos ECB 
Lithuanian pradinis terminas Termino šaltinis 2009 m. kovo 
31 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 
290/2009 
 
original own funds Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian pirminės nuosavos lėšos Termino šaltinis IKP, 
14 str. 
 
original pool of assets without 
tranching Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pradinis turto fondas be išmokėjimo dalimis 
Termino šaltinis 2009 m. sausio 20 d. EUROPOS 
CENTRINIO BANKO GAIRĖS, iš dalies keičiančios Gaires 
ECB/2000/7 dėl Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir 
procedūrų (ECB/2009/1) 
 
originally agreed maturity Sritis Apskaita 
Lithuanian sutartas pradinis terminas 
 
originate and distribute model Sritis 
Bankų priežiūra 
Lithuanian iniciatyvus ir paskirstomasis modelis Termino 
šaltinis 2009 m. kovo 5 d. Europos centrinio banko 
nuomonė (CON/2009/17)  
(2009/C 93/03) 
 
 
originated loans and receivables Sritis 
Apskaita 
Lithuanian atsirandančios paskolos ir gautinos sumos 
 
originator Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian iniciatorius Termino šaltinis (-->KVP)  Apibrėžtis 
Vienas iš dviejų: a) subjektas, kuris pats arba per 
susijusius subjektus, tiesiogiai arba netiesiogiai, dalyvavo 

pirminėje sutartyje, iš kurios atsirado skolininko arba 
galimo skolininko prievolės arba galimos prievolės, iš kurių 
susidarė pakeista vertybiniais popieriais pozicija; arba b) 
subjektas, kuris nusiperka trečiosios šalies pozicijas, 
įtraukdamas jas į savo balansą ir tada jas pakeičia 
vertybiniais popieriais. Apibrėžties šaltinis KVP Termino 
šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 
138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų 
nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) Apibrėžtis Subjektas, 
kuris atitinka vieną iš šių sąlygų: 
.59.1. pats arba per susijusius subjektus, tiesiogiai arba 
netiesiogiai, dalyvauja pirminėje sutartyje, iš kurios 
atsiranda skolininko arba galimo skolininko prievolės arba 
galimos prievolės, sudarančios pakeistą vertybiniais 
popieriais poziciją;  
.59.2. nusiperka trečiosios šalies pozicijas, įtraukia jas į 
savo balansą ir pakeičia jas vertybiniais popieriais. 
Apibrėžties šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 
nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo 
bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
 
OSH 
See: safety and health  Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian darbuotojų sauga ir sveikata DSS 
 
OTC 
See: the counter  Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian nebiržinis Termino šaltinis LB Statistikos dep. 
žodynėlis Pastabos Nestandartizuoti sandoriai, naudojami 
specifiniams investuotojo poreikiams. ne biržos Termino 
šaltinis (-->IKP) , I priedas 4 p. 
 
OTC derivatives contract Sritis Rinkos 
operacijos 
Lithuanian ne biržos išvestinių finansinių priemonių 
sandoris Termino šaltinis (-->IKP) , I priedas, 4 p. 
 
OTC market 
See: the counter market  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian nebiržinė rinka 
 
other assets Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kitas turtas Apibrėžtis Apima ilgalaikį turtą, 
kredito įstaigų turimas pinigųfondų akcijas ir vienetus bei 
straipsnį "Likęs turtas". Apibrėžties šaltinis ECB MB 2008/12 
Termino šaltinis ECB MB 2008/12 
 
other banking institutions Sritis Apskaita 
Lithuanian kitos kredito įstaigos Termino šaltinis LB 
Statistikos dep. žodynėlis 
 
other claims within the Eurosystem 
(net) Sritis Apskaita 
Lithuanian kiti vidiniai Eurosistemos reikalavimai 
(grynieji) Termino šaltinis 2009 m. liepos 17 d. EUROPOS 
CENTRINIO BANKO GAIRĖS, iš dalies keičiančios Gaires 
ECB/2006/16 dėl Europos centrinių bankų sistemos 
apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo 
(ECB/2009/18) (2009/595/EB) 
 
 
 
other community, social and 
personal service activities Sritis Statistika 
Lithuanian kita komunalinė, socialinė ir asmeninė 
aptarnavimo veikla 
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other deposits in convertible 
currencies Sritis Apskaita 
Lithuanian kiti indėliai konvertuojamosiomis valiutomis 
 
other equity Sritis Statistika 
Lithuanian kita nuosavybė 
 
other external assets Sritis Statistika 
Lithuanian kitas užsienio turtas Termino šaltinis 2006 m. 
lapkričio 10 d. Europos centrinio banko gairės dėl Europos 
centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB) Apibrėžtis Ne euro zonos banknotai ir 
monetos. Apibrėžties šaltinis 2006 m. lapkričio 10 d. 
Europos centrinio banko gairės dėl Europos centrinių 
bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės 
teisinio pagrindo (ECB/2006/16) (2006/887/EB) 
 
other factors (net) Sritis Statistika 
Lithuanian kiti veiksniai (grynieji) Termino šaltinis ECB 
 
other financial assets Sritis Apskaita 
Lithuanian kitas turtas Apibrėžtis Apima ilgalaikį turtą, 
kredito įstaigų turimas pinigųfondų akcijas ir vienetus bei 
straipsnį "Likęs turtas". Apibrėžties šaltinis ECB MB 2008/12 
Termino šaltinis ECB MB 2008 12; ECB metinės finansinės 
ataskaitos 2008 
 
other financial intermediaries 
OFI Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kiti finansiniai tarpininkai KFT Termino šaltinis 
ECB 2005 metų ataskaita, Žodynėlis; ECB MB 2008/9; 
2008 m. gruodžio 19 d. Europos centrinio banko 
reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų 
sektoriaus balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
other foreign assets Sritis Apskaita 
Lithuanian kitas užsienio turtas 
 
other general government Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian kitas valdžios sektorius Termino šaltinis 2008 
m. gruodžio 19 d. Europos centrinio banko reglamentas 
(EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus 
balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
other interest expense Sritis Apskaita 
Lithuanian kitos palūkanų išlaidos Termino šaltinis ECB 
metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
other interest income Sritis Apskaita 
Lithuanian kitos palūkanų pajamos Termino šaltinis ECB 
metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
other investment income Sritis Statistika 
Lithuanian kitų investicijų pajamos Termino šaltinis LR 
mokėjimų balansas 2005, p. 19 
 
other lending 

See: for other purposes  Sritis Statistika 
Lithuanian paskolos kitiems tikslams 
 
other lending by initial rate fixation 
Sritis Statistika 
Lithuanian kitos paskolos fiksuojant pradinę normą 
Termino šaltinis ECB 
 
other liabilities/sundry Sritis Apskaita 
Lithuanian kiti įsipareigojimai ir (ar) kita Termino šaltinis 
2006 m. lapkričio 10 d. Europos centrinio banko gairės dėl 
Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB) 
 
other long-term employee benefits 
Sritis Apskaita 
Lithuanian kitos ilgalaikės išmokos darbuotojams 
 
other non credit-obligation assets 
Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian kitas ne kreditinių įsipareigojimų turtas 
Termino šaltinis (-->KVP)  
 
other non-market output Sritis Statistika 
Lithuanian kita ne rinkos produkcija 
 
other non-market producers Sritis 
Statistika 
Lithuanian kiti ne rinkos gamintojai 
 
other operating income Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian kitos banko pajamos Termino šaltinis 
rekomendacijos Pastabos viena iš 5-ių pelno (nuostolio) 
ataskaitos pozicijų. Kitos pozicijos - grynosios palūkanų 
pajamos; pajamos iš nuosavybės vertybinių popierių 
(akcijų ir kitų kintamų pajamų vertybinių popierių, 
dalyvavimo kitų įmonių kapitale); grynosios paslaugų ir 
komisinių pajamos; grynasis pelnas (nuostolis) iš finansinių 
operacijų 
 
other supporting and auxiliary 
transport services Sritis Statistika 
Lithuanian kitos papildomos ir pagalbinės transporto 
paslaugos Termino šaltinis LR mokėjimų balansas 2005, p. 
16 
 
Ouguiya 
MRO Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian ugija 
 
outcome of the monetary analysis 
Sritis Pinigų politika 
Lithuanian pinigų analizės rezultatai Termino šaltinis ECB 
MB 2010 03 
 
outermost regions Sritis Bendra 
Lithuanian atokiausi regionai Termino šaltinis EB sutarties 
299 str. 
 
outflow of capital Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kapitalo nutekėjimas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 Apibrėžtis Likvidaus turto nutekėjimas į užsienį. 
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Apibrėžties šaltinis Eurovoc 4.1 kapitalo išlaidos Termino 
šaltinis ECB MB 2007/6, p. 23 
 
outflow of funds Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian lėšų pasitraukimas 
 
outline law Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian įstatymo metmenys Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 Apibrėžtis Bendruosius principus nustatantis įstatymas, 
kuris leidžia vyriausybei pasinaudoti parlamento suteiktais 
įgaliojimais, tuos principus sukonkretinti. Apibrėžties šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
outlook for corporate earnings Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian korporacijų pelno perspektyvos Termino 
šaltinis ECB MB 2010 03 
 
outlook for economic activity Sritis 
Bendra 
Lithuanian ekonominės veiklos perspektyvos Termino 
šaltinis ECB MB 2010 03 
 
outlook for inflation Sritis Statistika 
Lithuanian infliacijos perspektyvos Termino šaltinis ECB 
MB 2009 06 
 
outlook for the external environment 
Sritis Bendra 
Lithuanian išorės aplinkos perspektyvos Termino šaltinis 
ECB MB 2007/6, p. 18 
 
output Sritis Bendra 
Lithuanian gamyba Termino šaltinis ECB MB 2009 03 
 
output and demand Sritis Statistika Institucijos 
ECB 
Lithuanian produkcija ir paklausa Termino šaltinis ECB MB 
 
output and demand developments 
Sritis Statistika 
Lithuanian produkcijos ir paklausos pokyčiai Termino 
šaltinis ECB MB 2008/3 
 
output gap Sritis Bendra 
Lithuanian gamybos  atotrūkis Termino šaltinis ECB MB 
2010 03 
 
output growth Sritis Bendra 
Lithuanian gamybos augimas Termino šaltinis ECB MB 
2010 03 
 
output price indicator Sritis Statistika 
Lithuanian sąnaudų kainų rodiklis Termino šaltinis ECB 
MB 2008/3 
 
output prices Sritis Bendra 
Lithuanian produkcijos kainos Termino šaltinis ECB MB 
2008/3 
 
output produced for own final use 
Sritis Statistika 

Lithuanian savo galutiniam naudojimui pagaminta 
produkcija 
 
output side of GDP Sritis Statistika 
Lithuanian gamybos metodu apskaičiuotas BVP Termino 
šaltinis ECB MB 2006/3 
 
outright Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian vienakryptis Pastabos apie atvirosios rinkos 
operacijas 
 
outright equity or bond funds Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian vienakrypčiai akcijų ir obligacijų fondai 
Termino šaltinis ECB MB 2007/9, p. 25 
 
outright forward purchase Sritis Rinkos 
operacijos 
Lithuanian vienakryptis išankstinis pirkimas 
 
outright forwards Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian vienakrypčiai išankstiniai sandoriai 
išankstiniai sandoriai Termino šaltinis LB MB 2006/2, p. 
96 
 
outright purchase 
Lithuanian tiesioginis (vienakryptis) pirkimas Termino 
šaltinis 2009 m. liepos 2 d. EUROPOS CENTRINIO 
BANKO SPRENDIMAS dėl padengtų obligacijų pirkimo 
programos įgyvendinimo (ECB/2009/16) (2009/522/EB) 
 
outright purchases in the covered 
bond market Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian vienakrypčiai pirkimai padengtų obligacijų 
rinkoje Termino šaltinis ECB MA 2009 
 
outright purchases of euro-
denominated covered bonds Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian vienakrypčiai eurais denominuotų padengtų 
obligacijų pirkimai Termino šaltinis ECB MB 2010 03 
 
outright sale Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian vienakryptis pardavimas Termino šaltinis ECB 
 
outright transaction Sritis Rinkos operacijos 
Institucijos ECB 
Lithuanian vienakryptis sandoris Termino šaltinis (--
>Bendr. dok.)  Apibrėžtis sandoris ((-->neatidėliotinas)  
arba (-->išankstinis) ), kuriuo turtas nuperkamas arba 
parduodamas iki šio turto termino pabaigos Apibrėžties 
šaltinis (-->Bendr. dok.)  
 
outsourcing Sritis Bendra 
Lithuanian užsakomųjų paslaugų įsigijimas Termino 
šaltinis Klimavičius J. Ar paslaugą galima gaminti, parduoti 
ir pirkti? - Gimtoji kalba. 2004. Nr.7. P.10-11. 
užsakomosios paslaugos veiklą papildančių paslaugų 
pirkimas Termino šaltinis 2004 m. birželio 10 d. LIETUVOS 
BANKO VALDYBOS NUTARIMAS Nr. 99 "DĖL BANKO 
VEIKLĄ PAPILDANČIŲ PASLAUGŲ PIRKIMO TAISYKLIŲ 
PATVIRTINIMO" 
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outstanding amount as a 
percentage of financial assets Sritis 
Statistika 
Lithuanian likučiai, palyginti su finansiniu turtu, 
procentais Termino šaltinis ECB MB 2007/6, p. 25 
 
outstanding amount indicator Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian likučio rodiklis Termino šaltinis 2009 m. kovo 31 
d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 290/2009 
 
outstanding amount items Sritis Apskaita 
Lithuanian likučių straipsniai Termino šaltinis 2009 m. 
kovo 31 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 
290/2009 
 
outstanding amounts Sritis Statistika 
Lithuanian likučiai Termino šaltinis 2008 m. gruodžio 19 d. 
Europos centrinio banko gairės, iš dalies keičiančios 
Gaires ECB/2007/9 dėl pinigų, finansinių institucijų ir rinkų 
statistikos (naują redakciją) (ECB/2008/31); 2008 m. 
gruodžio 19 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) 
Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus 
balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
outstanding amounts of loans 
serviced in a securitisation Sritis Statistika 
Lithuanian vertybiniais popieriais pakeistų paskolų 
likučiai Termino šaltinis 2008 m. gruodžio 19 d. Europos 
centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų 
finansinių institucijų sektoriaus balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
outstanding amounts of securitised 
loans not derecognised Sritis Statistika 
Lithuanian vertybiniais popieriais pakeistų paskolų, 
kurios vis dar pripažįstamos, likučiai Termino šaltinis 
2008 m. gruodžio 19 d. Europos centrinio banko 
reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų 
sektoriaus balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
outstanding assets Sritis Statistika 
Lithuanian turtas (laikotarpio pabaigoje) Termino šaltinis 
ECB 
 
outstanding claim Sritis Statistika 
Lithuanian numatoma išmoka Termino šaltinis ECB 
 
outstanding contracts Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian nepasibaigusios sutartys Termino šaltinis 2009 
m. kovo 31 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) 
Nr. 290/2009 
 
outstanding liabilities Sritis Statistika 
Lithuanian įsipareigojimai (laikotarpio pabaigoje) 
Termino šaltinis ECB 
 

outstanding operation Sritis Rinkos 
operacijos 
Lithuanian operacija, kurios terminas nepasibaigęs 
Termino šaltinis S. Šiaudinis 
 
outturn Sritis Bendra 
Lithuanian gamybos apimtis Termino šaltinis ECB MB 
2007/12 
 
outward processing Sritis Bendra 
Lithuanian išvežamasis perdirbimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 Apibrėžtis Laikinas prekių eksportas toliau 
perdirbti ar remontuoti taikant specialias muitų taisykles. 
Apibrėžties šaltinis Eurovoc 4.1 
 
outward processing arrangement 
Sritis Bendra 
Lithuanian išvežamojo perdirbimo susitarimas Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
outward processing traffic Sritis Bendra 
Lithuanian išvežamojo perdirbimo srautas Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
over the counter 
OTC Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian nebiržinis Termino šaltinis LB Statistikos dep. 
žodynėlis Pastabos Nestandartizuoti sandoriai, naudojami 
specifiniams investuotojo poreikiams. ne biržos Termino 
šaltinis (-->IKP) , I priedas 4 p. 
 
over the counter derivative 
instrument Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian nebiržinė išvestinė finansinė priemonė 
Termino šaltinis (-->KĮKP)  
 
over the counter market 
OTC market Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian nebiržinė rinka 
 
overall average level of short-term 
interest rates Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian bendras vidutinis trumpalaikių palūkanų 
normų lygis Termino šaltinis ECB MB 2010 03 
 
overall balance Sritis Apskaita 
Lithuanian bendras balansas Termino šaltinis ECB MB 
2010 03 
 
overall capital requirements Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian visi kapitalo reikalavimai Termino šaltinis (--
>IKP) , 11 str. 
 
overall cost of financing Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian bendrosios finansavimo išlaidos Termino 
šaltinis ECB MA 2009 
 
overall exposures Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian bendroji pozicija 
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overall global growth Sritis Bendra 
Lithuanian bendras pasaulinis augimas Termino šaltinis 
ECB MB 2008/9 
 
overall HICP Sritis Statistika 
Lithuanian bendras SVKI Termino šaltinis ECB MB 2008/9 
 
overall HICP inflation Sritis Statistika 
Lithuanian bendroji SVKI pagrindu apskaičiuota 
infliacija Termino šaltinis ECB MB 2006/3, p. 52 
 
overall index Sritis Statistika 
Lithuanian bendrasis indeksas Termino šaltinis ECB MB 
2006/3 
 
overall inflation 
headline inflation Sritis Statistika 
Lithuanian bendroji infliacija Termino šaltinis LRTB; 
Lietuvos banko Ekonomikos departamentas Apibrėžtis 
Infliacijos rodiklis, apimantis visų vartotojo krepšelį 
sudarančių prekių ir paslaugų kainas. Apibrėžties šaltinis 
LRTB; Lietuvos banko Ekonomikos departamentas 
 
overall net currency position 
(excluding precious metals position) 
Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian bendroji grynoji valiutų pozicija (neįskaitant 
tauriųjų metalų pozicijos) Termino šaltinis Lietuvos banko 
valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo 
pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, 
Nr. 142-5442) Apibrėžtis Banko turimų valiutų atskirai 
susumuotų ilgųjų ir trumpųjų pozicijų skirtumas. Apibrėžties 
šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 
138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų 
nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
 
overall open currency position 
(excluding precious metals position) 
Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian bendroji atviroji valiutų pozicija (neįskaitant 
tauriųjų metalų pozicijos) Termino šaltinis Lietuvos banko 
valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo 
pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, 
Nr. 142-5442) Apibrėžtis Banko turimų valiutų atskirai 
susumuotų ilgųjų ir trumpųjų pozicijų didesnė suma. 
Apibrėžties šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 
nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo 
bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
 
overall outlook Sritis Bendra 
Lithuanian bendra perspektyva Termino šaltinis ECB MB 
2008/6 
 
overdraft Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian sąskaitos kreditas (overdraftas) Termino 
šaltinis LB valdybos 2005 m. kovo 10 d. nutarimas Nr. 32, I 
sk. lėšų sąskaitoje pereikvojimas Termino šaltinis 1994 
m. gruodžio 1 d. Lietuvos Respublikos Lietuvos banko 
įstatymas Nr. I-678; ECB MB 2006/3, p. 43; S. Šiaudinis 
sąskaitos lėšų pereikvojimas 
 
overdraft facility Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian galimybė pereikvoti Apibrėžtis skolinimosi iš 
banko forma, kai einamojoje sąskaitoje susidaro debetinis 
likutis, t.y. iš sąskaitos imamos lėšos viršija įplaukas 
Termino šaltinis S. Šiaudinis lėšų sąskaitoje pereikvojimo 

galimybė Termino šaltinis S. Šiaudinis lėšų pereikvojimas 
sąskaitoje Termino šaltinis Konstitucija Europai, III-181 
skyrius; PROTOKOLAS DĖL EUROPOS CENTRINIŲ 
BANKŲ SISTEMOSEUROPOS CENTRINIO BANKO 
STATUTO  
straipsnis Kontekstas Lėšų pereikvojimas sąskaitose ar bet 
kurios kitos formos kredito galimybės Bendrijosar 
organams, valstybių narių centrinėms vyriausybėms, 
regioninėms, vietos ar kitoms žios institucijoms, kitoms 
viešosios teisės reglamentuojamoms organizacijoms arba 
valstybinėms įmonėms Europos centriniame banke ar 
nacionaliniuose centriniuose bankuose (toliau – 
nacionaliniai centriniai bankai) yra draudžiami. Taip pat 
draudžiama Europos centriniam bankui ar nacionaliniams 
centriniams bankams tiesiogiai iš jų pirkti skolos 
priemones. Konteksto šaltinis Konstitucija Europai, III-181 
sąskaitos pereikvojimo galimybė Termino šaltinis 2007 
m. vasario 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 215/2007, 
įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas 
ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS) nuostatas dėl šalutinių 
tikslinių kintamųjų, susijusių su pernelyg dideliu 
įsiskolinimu ir finansine atskirtimi, sąrašo 
 
overdraft limit Sritis Mokėjimo sistemos 
Institucijos ECB 
Lithuanian sąskaitos kredito limitas Termino šaltinis ECB 
TARGET2 raidos ataskaita, 2005 m. vasario mėn. 
 
overheads Sritis Apskaita 
Lithuanian pridėtinės išlaidos Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
Apibrėžtis Įmonės išlaidos, išskyrus tiesiogines gamybos 
sąnaudas. Apibrėžties šaltinis Eurovoc 4.1 
 
overheads of the system Sritis Mokėjimo 
sistemos 
Lithuanian pridėtinės sistemos sąnaudos Termino šaltinis 
(-->SSMSVM)  
 
over-indebtedness Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pernelyg didelis įsiskolinimas Termino šaltinis 
2007 m. vasario 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 
215/2007, įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos 
apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS) nuostatas 
dėl šalutinių tikslinių kintamųjų, susijusių su pernelyg 
dideliu įsiskolinimu ir finansine atskirtimi, sąrašo 
 
overnight deposits at a pre-
specified interest rate (standing 
facility) Institucijos ECB Sritis Apskaita 
Lithuanian vienos nakties indėliai su iš anksto nustatyta 
palūkanų norma (nuolatinė galimybė) Termino šaltinis 
2006 m. lapkričio 10 d. Europos centrinio banko gairės dėl 
Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB) 
 
overnight index swap Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian vienos nakties palūkanų apsikeitimo 
sandorių norma Termino šaltinis ECB MB 2008/12 
 
overnight index swap rates Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian vienos nakties apsikeitimo sandorių indekso 
palūkanų normos Termino šaltinis ECB MB 2008/6 
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overnight interbank deposit Sritis Bankai 
ir finansai 
Lithuanian vienos nakties tarpbankinis indėlis 
 
overnight interest rate 
See:   Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian EONIA vienos nakties palūkanų norma 
Termino šaltinis ECB MB 2008/3 
 
overnight interest swap Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian vienos nakties apsikeitimo sandorių 
palūkanų norma Termino šaltinis ECB MB 2008/6 
 
overnight liquidity facility Sritis Apskaita 
Lithuanian vienos nakties likvidumo paskola Termino 
šaltinis 2006 m. lapkričio 10 d. Europos centrinio banko 
gairės dėl Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir 
finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB) 
 
overnight loan Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian vienos nakties paskola Termino šaltinis 2007 
m. lapkričio 8 d. LIETUVOS BANKO VALDYBOS 
NUTARIMAS Nr. 148 "DĖL DIENOS PASKOLŲ EURAIS 
SUTEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" 
 
overnight maturity Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian vienos nakties terminas Termino šaltinis ECB 
MB 2008/3 
 
overnight settlement 
See: time settlement  Sritis Mokėjimo sistemos Institucijos 
ECB 
Lithuanian nakties atsiskaitymai Termino šaltinis ECB 
TARGET2 raidos ataskaita, 2005 m. vasario mėn. 
 
overnight uncollateralised call rate 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian vienos nakties paskolų be užstato palūkanų 
norma Termino šaltinis ECB MB 2006/6, p. 11; 2007/12, p. 
12; 2008/3 
 
override Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian priešingo sprendimo priėmimas įsiterpiant į 
automatizuotą procesą 
 
overriding public interest Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian viršesnis viešasis interesas 
 
overseeing the constitution of 
trading books Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian prekybos knygos sudėties priežiūra Termino 
šaltinis (-->IKP) , 36 str. 
 
oversight of payment systems Sritis 
Mokėjimo sistemos 
Lithuanian mokėjimo sistemų priežiūra Termino šaltinis 
ECB Apibrėžtis Veikla, skirta skatinti sistemų patvarumą ir 
veiksmingumą. Apibrėžties šaltinis 2003 m. rugsėjo 11 d. LB 
valdybos nutarimas Nr. 92, p. 2.3. 
 

overspending Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian per didelės išlaidos Apibrėžtis naudojantis 
pirkėjų sąskaitomis ir kredito kortelėmis, kartais pinigai 
išleidžiami pernelyg lengvai; įsiskolinimams labai 
padidėjus, neretai sunku sumokėti būtinus mėnesinius 
mokesčius 
 
oversubscription Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian perteklinis vertybinių popierių pasirašymas 
Termino šaltinis LR vertybinių popierių komisija 
 
overtime Sritis Bendra 
Lithuanian viršvalandžiai Termino šaltinis ECB MB 2010 03 
 
overview table 
See: table  Sritis Statistika 
Lithuanian suvestinė lentelė Termino šaltinis ECB MB 2006 
03; Konvergencija 2008 
 
own capital requirement Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian nuosavo kapitalo poreikis Termino šaltinis 
LRTB Apibrėžtis Privalomas mokėjimo įstaigos nuosavo 
kapitalo, reikalingo mokėjimo įstaigos prisiimamai rizikai, 
susijusiai su mokėjimo paslaugų ir glaudžiai su jomis 
susijusių papildomųjų paslaugų teikimu, padengti, dydis. 
Apibrėžties šaltinis LRTB Pastabos Aprobuotas 
 
own debt instrument Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian nuosava skolos finansinė priemonė Termino 
šaltinis (-->IKP) , I priedas, 1 p. 
 
own estimates approach Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian vidaus įverčių metodas Termino šaltinis 
Viktorija Stank. 
 
own funds Sritis Apskaita 
Lithuanian nuosavas kapitalas Termino šaltinis (--
>Apskaitos įst.)  Apibrėžtis ūkio subjekto turto dalis, likusi iš 
viso turto atėmus visus į(-->sipareigojimus)  Apibrėžties 
šaltinis Apskaitos įst. Pastabos įmonės nuosavam kapitalui 
priskiriama: apmokėta įstatinio kapitalo dalis; akcijų 
priedai; perkainojimo rezervas (rezultatai); privalomasis 
rezervas; rezervas savoms akcijoms įsigyti; kiti rezervai; 
nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai); šaltinis - (-->8-asis 
apskaitos standartas)  nuosavos lėšos Termino šaltinis (--
>KVP) ; (-->KĮD)  Pastabos kredito įstaigų nekonsoliduotas 
nuosavas lėšas sudaro apmokėtas kapitalas, rezervai, 
lėšos bendrai banko rizikai padengti, perkainojimo 
atsargos, vertės koregavimo lėšos, nuosavos akcijos, 
nematerialusis turtas, einamųjų finansinių metų reikšmingi 
nuostoliai ir t.t. Kontekstas kapitalas yra nuosavos lėšos 
Konteksto šaltinis (-->KĮKP)  
 
own funds items Sritis Apskaita 
Lithuanian nuosavų lėšų straipsniai Termino šaltinis 2009 
m. kovo 5 d. Europos centrinio banko nuomonė 
(CON/2009/17)  
(2009/C 93/03) 
 
 
own funds portfolio Sritis Apskaita 
Lithuanian nuosavų lėšų portfelis Termino šaltinis ECB 
metinės finansinės ataskaitos 2008 
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own resources Sritis Bendra 
Lithuanian nuosavieji ištekliai Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
owner-occupied property Sritis Apskaita 
Lithuanian savininko reikmėms naudojamas turtas 
 
ownership 
See:   Sritis Apskaita 
Lithuanian nuosavybė Termino šaltinis Tarptautiniai 
apskaitos standartai 2002 Apibrėžtis įmonės turto likutis 
atėmus visus jos įsipareigojimus Apibrėžties šaltinis 
Tarptautiniai apskaitos standartai 2002 
 
ownership of commodity price risk 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian žaliavų kainų rizikos nuosavybė Termino 
šaltinis ECB MB 2008/9 
 
ownership of the physical 
commodity Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian fizinė žaliavų nuosavybė Termino šaltinis ECB 
MB 2008/9 
 
P 
 
PA 
See:   Sritis Bendra 
Lithuanian Panamos Respublika Panama 
 
Pa'anga 
TOP Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian panga 
 
PAB 
See:   Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Balboja 
 
pace of monetary expansion Sritis Bankai 
ir finansai 
Lithuanian pinigų augimo tempas Termino šaltinis ECB 
MB 2008/9 
 
pace of the year-on-year 
deterioration in realised earnings 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian realizuotojo pelno metinis mažėjimo tempas 
Termino šaltinis ECB MB 2010 03 
 
pace of underlying monetary 
expansion Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian bazinis pinigų augimo tempas Termino šaltinis 
ECB MA 2009 
 
package holiday Sritis Bendra 
Lithuanian užsakomosios atostogos Termino šaltinis ECB 
MB 2010 03 
 
package of tightening measures Sritis 
Pinigų politika 
Lithuanian griežtinimo priemonių paketas Termino šaltinis 
ECB MB 2007/6, p. 16 

 
packaging article Sritis Bendra 
Lithuanian pakuotė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
paid up capital Sritis Apskaita 
Lithuanian apmokėtas kapitalas Termino šaltinis ECB 
metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
paid-up shares in the capital of the 
ECB Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian apmokėtos ECB kapitalo dalys Termino šaltinis 
ECB metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
Pakistan Rupee 
PKR Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Pakistano rupija 
 
Panama 
PA Sritis Bendra 
Lithuanian Panamos Respublika Panama 
 
Pan-European Sritis Bendra 
Lithuanian europinis Europos 
 
pan-European movement Sritis Bendra 
Lithuanian europinis judėjimas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
Papua New Guinea 
PG Sritis Bendra 
Lithuanian Papua Naujoji Gvinėja Port Morsbis 
 
Papua New Guinea Kina 
See:   Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian kina Papua Naujosios Gvinėjos kina 
 
par value 
See: value  Sritis Apskaita 
Lithuanian nominalioji vertė Apibrėžtis ekonominių 
susumuotų rodiklių matas esamųjų kainų požiūriu 
Apibrėžties šaltinis Ekonominių terminų žodynas, 1997. Žr. 
(-->realioji vertė)  
 
par value of currencies Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian lygi valiutų vertė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
par yields Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian nominalusis pajamingumas Termino šaltinis 
ECB MB 2008/12 
 
parafiscal charge Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian parafiskalinis mokestis Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
paragraph Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian straipsnio dalis Termino šaltinis Vertimų centro 
vadovas Pastabos kai pažymėta skaitmeniu 1, 2... 
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paragraph / subparagraph Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian pastraipa / punktas Termino šaltinis Vertimų 
centro vadovas Pastabos kai nepažymėta skaitmeniu 
 
parallel loans 
See: to-back loan  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kompensacinė paskola Termino šaltinis 1985 
m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyva dėl įstatymų ir kitų 
teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į 
perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIAVPS), 
derinimo (85/611/EEB) 
 
 
 
parallel sample Sritis Statistika 
Lithuanian lygiagrečioji imtis 
 
parent bank Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian patronuojantis bankas Termino šaltinis LR 
bankų įstatymas Nr.IX-2085, 57 str. 
 
parent company Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian patronuojanti bendrovė patronuojanti įmonė 
Termino šaltinis 2007 m. spalio 25 d. LR kolektyvinio 
investavimo subjektų įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. X-
1303 
 
parent company 
See: undertaking  Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian patronuojanti įmonė Termino šaltinis 2007 m. 
spalio 25 d. LR kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 
pakeitimo įstatymas Nr. X-1303 Apibrėžtis Įmonė, kuri turi 
kitos įmonės įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių 
dalį, suteikiančią teisę kontroliuoti įmonės veiklą. 
Apibrėžties šaltinis LR finansų įstaigų įstatymas Nr. IX-1068, 
2 str.  patronuojanti įmonė patronuojant bendrovė 
 
parent undertaking 
parent company Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian patronuojanti įmonė Termino šaltinis 2007 m. 
spalio 25 d. LR kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 
pakeitimo įstatymas Nr. X-1303 Apibrėžtis Įmonė, kuri turi 
kitos įmonės įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių 
dalį, suteikiančią teisę kontroliuoti įmonės veiklą. 
Apibrėžties šaltinis LR finansų įstaigų įstatymas Nr. IX-1068, 
2 str.  patronuojanti įmonė patronuojant bendrovė 
 
parliamentary rules of procedure Sritis 
Teisė ir institucijos 
Lithuanian parlamento reglamentas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
part Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian dalis Termino šaltinis Vertimų centro vadovas 
 
partial derogation Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian leidžianti iš dalies nukrypti nuostata Termino 
šaltinis Vertimų centro vadovas 
 
partial recouping Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian dalinis kompensavimas Termino šaltinis ECB 
MB 2010 03 
 

participant (direct participant) Sritis 
Mokėjimo sistemos 
Lithuanian dalyvis (arba tiesioginis dalyvis) Termino 
šaltinis 2007 m. spalio 18 d. Lietuvos banko valdybos 
nutarimas Nr. 136 „Mokėjimo sistemos TARGET2-
LIETUVOS BANKAS veiklos taisyklės“ Apibrėžtis 
Subjektas, turintis bent vieną MM sąskaitą Lietuvos banke. 
Apibrėžties šaltinis 2007 m. spalio 18 d. Lietuvos banko 
valdybos nutarimas Nr. 136 „Mokėjimo sistemos 
TARGET2-LIETUVOS BANKAS veiklos taisyklės“ 
 
participant of the collective 
investment undertaking Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian kolektyvinio investavimo subjekto dalyvis 
Apibrėžtis Investicinį fondą sudarančio turto bendraturčiai 
ar investicinės bendrovės akcininkai. Apibrėžties šaltinis 
Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo pakeitimo 
įstatymas, 17 p. 
 
participating country 
in country Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian dalyvaujančioji valstybė Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
participating interest in ECB Sritis 
Apskaita 
Lithuanian dalyvavimas ECB kapitale Termino šaltinis 
2006 m. lapkričio 10 d. Europos centrinio banko gairės dėl 
Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB) Apibrėžtis Tik NCB balanso straipsnis.NCB 
dalis ECB kapitale pagalį ir atitinkamą kapitalo raktą bei 
įnašai pagal Statuto 49 straipsnio 2 dalį. Apibrėžties šaltinis 
2006 m. lapkričio 10 d. Europos centrinio banko gairės dėl 
Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB) 
 
participating interests Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian dalyvavimas kapitale Termino šaltinis 2006 m. 
lapkričio 10 d. Europos centrinio banko gairės dėl Europos 
centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB) 
 
participating Member States Sritis Teisė 
ir institucijos 
Lithuanian dalyvaujančios valstybės narės Termino 
šaltinis 2009 m. sausio 20 d. EUROPOS CENTRINIO 
BANKO GAIRĖS, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2000/7 
dėl Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir procedūrų 
(ECB/2009/1) 
 
participations in other organizations 
Sritis Apskaita 
Lithuanian dalyvavimas kitų organizacijų veikloje 
 
participatory democracy Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian dalyvaujamoji demokratija Termino šaltinis 
VLKK 2004-01-19 rekomendacija 
 
particulars of the contents of 
payment instructions Sritis Mokėjimo 
sistemos 
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Lithuanian mokėjimų nurodymų turinio rekvizitai Termino 
šaltinis (-->Mokėjimų įstatymas)  
 
parties to the takeover bid Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian oficialaus siūlymo šalys Termino šaltinis 2007 
m. sausio 18 d. LR vertybinių popierių įstatymas Nr. X-
1023 Apibrėžtis Oficialaus siūlymo teikėjas, oficialaus 
siūlymo teikėjo valdymo organų nariai, jeigu oficialaus 
siūlymo teikėjas yra juridinis asmuo, bendrovė, dėl kurios 
akcijų teikiamas oficialus siūlymas, bendrovės, dėl kurios 
akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybinių popierių 
savininkai, bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus 
siūlymas, valdymo organų nariai ir su šiais asmenimis 
sutartinai veikiantys asmenys. Apibrėžties šaltinis 2007 m. 
sausio 18 d. LR vertybinių popierių įstatymas Nr. X-1023 
 
partly nationalised undertaking Sritis 
Teisė ir institucijos 
Lithuanian kolektyvinių interesų įmonė Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 Apibrėžtis Kompanija, kuri konkuruoja tam tikrų 
prekių gamyboje ir paslaugų teikimo srityje siekdama 
išlaikyti ar sukurti darbo vietas. Apibrėžties šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
partly unspecified method Sritis Bendra 
Lithuanian iš dalies neapibrėžtas metodas Termino 
šaltinis ECB MB 2010 03 
 
part-time employment Sritis Bendra 
Lithuanian dalinis užimtumas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
part-time jobs Sritis Statistika 
Lithuanian darbas ne visą darbo dieną Termino šaltinis 
ECB MB 2007/9 
 
part-time ratio Sritis Statistika 
Lithuanian ne visos darbo dienos rodiklis Termino šaltinis 
ECB MB 2007/9 
 
passage of a bill Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian įstatymo priėmimas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
passenger Sritis Statistika 
Lithuanian keleivių vežimas Termino šaltinis LR mokėjimų 
balansas 2005, p. 14 
 
passenger motor cars Sritis Statistika 
Lithuanian lengvieji automobiliai 
 
passive housing Sritis Bendra 
Lithuanian taususis būstas 
 
pass-through coefficient Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian poveikio koeficientas Termino šaltinis 
Konvergencija 2008 
 
pass-through effect Sritis Pinigų politika 
Lithuanian persiduodantis poveikis Termino šaltinis ECB 
MB 2008/12 
 

pass-through of high raw material 
prices Sritis Statistika 
Lithuanian didelių žaliavų kainų perkėlimas Termino 
šaltinis ECB MB 2007/6, p. 59 
 
past due exposure Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian pradelsta pozicija Termino šaltinis (-->KVP)  
 
past due items Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian pradelstos pozicijos Termino šaltinis (-->KVP)  
pradelstų pozicijų neužtikrintos dalys Termino šaltinis 
Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 
„Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų 
nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) Apibrėžtis Bet kurių 
banko pozicijų, pradelstų daugiau kaip 90 dienų, 
neužtikrintos pripažįstamomis užtikrinimo priemonėmis 
dalys. Apibrėžties šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 11 
09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo 
skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
 
past service cost Sritis Apskaita 
Lithuanian anksčiau suteiktų paslaugų vertė 
 
Pataca 
MOP Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian pataka 
 
pattern 
Lithuanian tendencija Termino šaltinis ECB MB 2007/6 
 
pattern coin Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian bandomoji moneta 
 
pattern of the annual inflation Sritis 
Statistika 
Lithuanian metinės infliacijos pobūdis Termino šaltinis 
ECB MB 2008/12 
 
pay 
wages 
earnings Sritis Statistika 
Lithuanian darbo užmokestis Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
Pay as you earn 
See:   Sritis Bankai ir finansai 
 
Pay as you go 
See:   Sritis Bankai ir finansai 
 
pay policy Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian apmokėjimo politika Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
payable on first demand Sritis Pinigų 
politika 
Lithuanian sumokama pagal pirmą pareikalavimą 
Termino šaltinis 2008 m. spalio 23 d. EUROPOS 
CENTRINIO BANKO REGLAMENTAS (EB) Nr. 
1053/2008ėl taisyklių, susijusių su įkaito tinkamumu, 
laikinų pakeitimų (ECB/2008/11) 
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payables 
See: liabilities  Sritis Apskaita 
Lithuanian trumpalaikiai įsipareigojimai Termino šaltinis 
Anglų-lietuvių apskaitos terminų žodynėlis, 1998, VU 
leidykla Apibrėžtis įsipareigojimai, už kuriuos įmonė privalės 
atsiskaityti per vienerius metus nuo (-->balanso)  
sudarymo datos arba per vieną įmonės veiklos ciklą 
Apibrėžties šaltinis (-->2-asis verslo apskaitos standartas)  
 
PAYE 
Pay as you earn Sritis Bankai ir finansai 
 
payee 
See:   Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian gavėjas Termino šaltinis (-->Mokėjimų įstatymas)  
Apibrėžtis asmuo, kuriam (-->mokėtojas)  perduoda lėšas 
Apibrėžties šaltinis (-->Mokėjimų įstatymas) , 2 str. 
 
payer Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian mokėtojas Termino šaltinis (-->Mokėjimų 
įstatymas)  Apibrėžtis asmuo, kuris perduoda lėšas (--
>gavėjui)  Apibrėžties šaltinis (-->Mokėjimų įstatymas) , 2 
str. 
 
PAYG 
Pay as you go Sritis Bankai ir finansai 
 
paying agent Sritis Pinigų politika 
Lithuanian mokėjimo tarpininkas Termino šaltinis 2008 m. 
lapkričio 14 d. EUROPOS CENTRINIO BANKO 
SPRENDIMASėl 2008 m. spalio 23 d. Reglamento 
ECB/2008/11 dėl taisyklių, susijusių su įkaito tinkamumu,ų 
pakeitimų įgyvendinimo 
(ECB/2008/15) 
(2008/874/EB) 
 
 
payment Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian mokėjimas Termino šaltinis LR mokėjimų 
įstatymas Nr. VIII-1370 Apibrėžtis mokėtojo lėšų 
perdavimas gavėjui tiesiogiai grynaisiais pinigais arba 
negrynųjų pinigų pervedimas per pasirinktas kredito 
įstaigas Apibrėžties šaltinis LR mokėjimų įstatymas Nr. VIII-
1370 
 
payment after payment Sritis Mokėjimo 
sistemos 
Lithuanian mokėjimas po mokėjimo 
 
payment and payment systems 
statistics Sritis Statistika 
Lithuanian mokėjimų ir mokėjimo sistemų statistika 
Termino šaltinis Europos centrinio banko rekomendacija dėl 
Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) 
Nr. 2533/98 dėl Europos centrinio banko renkamos 
statistinės informacijos 
(ECB/2008/9) (2008/C 251/01) 
 
 
Payment and Settlement Systems 
Committee 
PSSC Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian Mokėjimų ir atsiskaitymų sistemų komitetas 
Termino šaltinis 2009 m. kovo 19 d. Europos centrinio 

banko sprendimas „Dėl TARGET2-Securities programos 
valdybos (TARGET2-Securities Programme Board) 
sudarymo“ (ECB/2009/6)(2009/338/EB) 
 
payment appropriations Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian mokėjimų asignavimai 
 
payment card Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian mokėjimo kortelė Termino šaltinis Eurovoc 4.1; 
LB Mb 2006/2, p. 108 
 
payment date Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian mokėjimo diena Apibrėžtis Diena, kai išmokama 
ar numatyta išmokėti dividendus ar obligacijų palūkanas 
arba vykdyti bendro fondo paskirstymus.  
 
Payment Delivery System 
See:   Sritis Bankai ir finansai 
 
payment institution 
PI Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian mokėjimo įstaiga Termino šaltinis 2010 m. 
balandžio 15 d. LIETUVOS BANKO VALDYBOS 
NUTARIMAS Nr. 03-30 DĖL MOKĖJIMO PRIEMONIŲ 
STATISTINĖS ATSKAITOMYBĖS 
 
 
 
 Apibrėžtis Juridinis asmuo, kuriam išduota mokėjimo 
įstaigos licencija arba mokėjimo įstaigos ribotos veiklos 
licencija. Apibrėžties šaltinis 2010 m. balandžio 15 d. 
LIETUVOS BANKO VALDYBOS NUTARIMAS Nr. 03-30 
DĖL MOKĖJIMO PRIEMONIŲ STATISTINĖS 
ATSKAITOMYBĖS 
 
payment instruction Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian mokėjimo nurodymas Termino šaltinis LR 
mokėjimų įstatymas Nr. VIII-1370 Apibrėžtis mokėtojo arba 
gavėjo raštu arba (-->elektroninėmis mokėjimo 
priemonėmis) sudarytas nurodymas (-->kredito įstaigai)  
pervesti lėšas gavėjui Apibrėžties šaltinis LR mokėjimų 
įstatymas Nr. VIII-1370 Pastabos sin. (-->mokėjimo 
pavedimas)  
 
payment instruction validated by the 
system Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian į sistemą priimtas mokėjimo nurodymas 
Termino šaltinis (-->SSMSVM)  
 
payment instruments statistics Sritis 
Statistika 
Lithuanian mokėjimo priemonių statistika Termino šaltinis 
LB MB 2006/2, 105 p. 
 
payment intermediary Sritis Mokėjimo 
sistemos 
Lithuanian mokėjimų tarpininkas Termino šaltinis (--
>LITAS)  Apibrėžtis sistemos dalyvis, kuris pagal vykdomąjį 
dokumentą arba pagal kitų sistemos dalyvių rašytinį 
sutikimą turi teisę teikti sistemai (-->mokėjimo nurodymus) 
, kuriuose lėšų mokėtojai ir lėšų gavėjai yra kiti sistemos 
dalyviai Apibrėžties šaltinis LITAS 
 
payment messages Sritis Mokėjimo sistemos 
Institucijos ECB 
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Lithuanian mokėjimo pranešimai Termino šaltinis Gairės 
ECB/2005/1 
 
Payment Module 
PM Sritis Mokėjimo sistemos Institucijos ECB 
Lithuanian mokėjimo modulis Termino šaltinis ECB 
TARGET2 raidos ataskaita, 2005 m. vasario mėn. MM 
 
payment of interest Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian palūkanų išmokėjimas Termino šaltinis 1994 m. 
gruodžio 1 d. Lietuvos Respublikos Lietuvos banko 
įstatymas Nr. I-678 
 
payment on account Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian įmoka į sąskaitą Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
payment order Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian mokėjimo pavedimas Termino šaltinis (--
>Mokėjimų įstatymas)  Pastabos sin. (-->mokėjimo 
nurodymas)  
 
payment procedure Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian mokėjimų tvarka Termino šaltinis (-->Mokėjimų 
įstatymas)  
 
payment system Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian mokėjimo sistema Termino šaltinis (--
>Mokėjimų įstatymas)  Apibrėžtis Sistemos dalyvių 
susitarimu veikianti sistema, turinti bendras taisykles ir 
standartizuotą procedūrą mokėjimo nurodymams tarp 
sistemos dalyvių vykdyti. Apibrėžties šaltinis 2003 m. 
rugsėjo 11 d. LB valdybos nutarimas Nr. 92, p. 2.1. 
 
payouts 
See:   Sritis Apskaita 
Lithuanian dividendai Termino šaltinis (-->8-asis apskaitos 
standartas)  Apibrėžtis įmonės pelno dalis, išmokama (--
>akcininkui) , atsižvelgiant į jam nuosavybės teise 
priklausančių (-->akcijų)  klasę ir jų kiekį Apibrėžties šaltinis 
8-asis apskaitos standartas 
 
payroll Sritis Bendra 
Lithuanian bendroji darbo užmokesčio suma Apibrėžtis 
Bendra darbo užmokesčio, mokėtino darbuotojams per 
savaitę, mėnesį ar kitą laikotarpį, suma. 
 
 algalapis 
 
payroll cost Sritis Apskaita 
Lithuanian bendrosios darbo užmokesčio išlaidos 
Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
PC banking Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian elektroninė bankininkystė Termino šaltinis 
2008 m. gruodžio 19 d. Europos centrinio banko 
reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų 
sektoriaus balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
PD 
See: of Default  Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian įsipareigojimų neįvykdymo tikimybė Termino 
šaltinis (-->KVP) ; Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 
nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo 

bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) Pastabos 
viena iš kredito rizikos sudedamųjų dalių Apibrėžtis 
Tikimybė, kad per vienų metų laikotarpį skolininkas 
neįvykdys įsipareigojimų. Apibrėžties šaltinis Lietuvos banko 
valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo 
pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, 
Nr. 142-5442) skolininko įsipareigojimų neįvykdymo 
tikimybė Termino šaltinis LRTB 
 
PDS 
Payment Delivery System Sritis Bankai ir 
finansai 
 
PE 
See: Republic of Peru  Sritis Bendra 
Lithuanian Peru Respublika Lima 
 
peak exposure Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian maksimali pozicija Termino šaltinis Lietuvos 
banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl 
kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ 
(Žin., 2006, Nr. 142-5442) Apibrėžtis Pozicijų pasiskirstymo 
didžiausia procentinė dalis tam tikrą dieną ateityje prieš 
ilgiausio užskaitos grupės sandorio terminą. Apibrėžties 
šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 
138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų 
nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
 
PECH 
See: on Fisheries  Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Žuvininkystės komitetas Termino šaltinis EK 
vertimo vadovas 
 
pecuniary sanction Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian piniginė sankcija Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
peer review Sritis Bendra Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian kolegų (specialistų) atliekamas vertinimas 
tarpusavio vertinimas 
 
PEN 
See: Sol  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian naujasis solis 
 
penalty 
punishment Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian bausmė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 nuobauda 
 
penalty interest Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian baudos palūkanos 
 
pending lawsuits Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian nagrinėjamos bylos Termino šaltinis ECB 
metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
pending proposal Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian laukiantis sprendimo pasiūlymas Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
pending request Sritis Bendra 
Lithuanian atidėtasis reikalavimas Termino šaltinis LRTB 
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pension annuity Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pensijų anuitetas Termino šaltinis 2006 m. 
liepos 4 d. LR profesinių pensijų kaupimo įstatymas Nr. X-
745 
 
pension benefits Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pensijų išmokos Termino šaltinis ECB MB 
2006/3, p. 71 
 
pension fund reserves Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian pensijų fondų atsargos Termino šaltinis ECB 
MA 2009 
 
pension fund reserves of non-
financial corporations Institucijos ECB 
Lithuanian nefinansinių korporacijų atidėjiniai į pensijų 
fondą Termino šaltinis ECB mėnesinis biuletenis, 2004/6 
 
pension savings accounts Sritis Apskaita 
Lithuanian pensijų taupymo sąskaitos Termino šaltinis 
2009 m. kovo 31 d. Europos centrinio banko reglamentas 
(EB) Nr. 290/2009 
 
people profiling Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian asmenų klasifikavimas (suskirstymas į tam 
tikras kategorijas) 
 
people's bank Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian liaudies bankas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
People's Republic of Yemen 
YE Sritis Bendra 
Lithuanian Jemeno Liaudies Respublika Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 Sana 
 
per capita consumption 
See: per inhabitant  Sritis Statistika 
Lithuanian vartojimas vienam gyventojui Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
per capita distribution Sritis Statistika 
Lithuanian paskirstymas vienam gyventojui Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
per capita income Sritis Statistika 
Lithuanian pajamos vienam gyventojui Termino šaltinis 
ECB MB 2008/9 
 
perceived inflation Sritis Statistika 
Lithuanian suvokiama infliacija Termino šaltinis LRTB; 
Lietuvos banko Ekonomikos departamentas Apibrėžtis 
Infliacija subjektyviu vartotojų vertinimu, kuris paprastai 
nustatomas apklausų būdu.  Apibrėžties šaltinis LRTB; 
Lietuvos banko Ekonomikos departamentas 
 
percentage balances Sritis Statistika 
Institucijos ECB 
Lithuanian balansai, procentais Termino šaltinis ECB MB 
2010 03 
 

percentage balances are mean-
adjusted Sritis Statistika 
Lithuanian balansai, procentais, pakoreguoti pagal 
vidurkį 
 
percentage changes over previous 
period Sritis Statistika 
Lithuanian pokytis, palyginti su ankstesniu laikotarpiu, 
procentais Termino šaltinis ECB MB 2008/3 
 
percentage of completion method 
Sritis Apskaita 
Lithuanian procentinis įvertinimo metodas 
 
percentage of profits Sritis Statistika 
Lithuanian pelno procentas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
percentage of value added Sritis Statistika 
Institucijos ECB 
Lithuanian procentais, palyginti su pridėtine verte 
Termino šaltinis ECB MB 
 
percentage point contributions 
See: in percentage points  Sritis Statistika 
Lithuanian kaitos veiksniai, procentiniais punktais 
Termino šaltinis ECB MB 2007/6; 2007/9 
 
percentage shares in the key for the 
capital of the ECB Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian procentinės dalys ECB banko kapitalo rakte 
 
perfection Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian (teisinis) įforminimas Termino šaltinis S. 
Šiaudinis 
 
perforations Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian perforuotos skylutės Termino šaltinis ECB 
Pastabos Pakreipę banknotą prieš šviesą holograminiame 
fragmente arba juostelėje išvysite iš perforuotų skylučių 
sudarytą euro simbolį ir nedidelius nominalo skaičius (sin. - 
vertės skaičius). 
 
performance Sritis Apskaita 
Lithuanian rezultatas 
 
performance bond 
standby letter of credit Sritis Bendra 
Lithuanian įvykdymo garantija 
 
performance indicators Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian veiklos rodikliai 
 
performance of a stock exchange 
index Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian vertybinių popierių biržos indekso judėjimas 
Termino šaltinis 2009 m. kovo 31 d. Europos centrinio 
banko reglamentas (EB) Nr. 290/2009 
 
period averages Sritis Statistika 
Lithuanian laikotarpio vidurkiai Termino šaltinis ECB 
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period averages of daily positions 
Sritis Statistika 
Lithuanian kasdienių pozicijų laikotarpių vidurkiai 
Termino šaltinis ECB 
 
period of notice Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian įspėjamasis laikotarpis Termino šaltinis 2009 
m. kovo 31 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) 
Nr. 290/2009 
 
period with a credit balance Sritis Bankai 
ir finansai 
Lithuanian kredito likučio laikotarpis Termino šaltinis 2009 
m. kovo 31 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) 
Nr. 290/2009 
 
periodic penalty payments Sritis Pinigų 
politika 
Lithuanian delspinigiai 
 
periodic report Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian periodinė ataskaita Termino šaltinis 2007 m. 
spalio 25 d. LR kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 
pakeitimo įstatymas Nr. X-1303 Apibrėžtis Dokumentas, 
kuriame investuotojams ir visuomenei pateikiama 
informacija apie valdymo įmonės, kolektyvinio investavimo 
subjekto veiklos rezultatus, jų finansinę būklę ir kitus 
pagrindinius tam tikro laikotarpio įvykius. Apibrėžties šaltinis 
2007 m. spalio 25 d. LR kolektyvinio investavimo subjektų 
įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. X-1303 
 
periodical fee Sritis Mokėjimo sistemos Institucijos 
ECB 
Lithuanian periodinė įmoka Termino šaltinis ECB 
TARGET2 raidos ataskaita, 2005 m. vasario mėn. 
Kontekstas (-->Eurosistema)  sukūrė galimo TARGET2 
pagrindinių paslaugų įkainių nustatymo metodiką, kuri 
leistų dalyviams pasirinkti mokėti arba tik sandorio 
mokestį, arba mažesnį sandorio mokestį ir periodinę 
įmoką. Konteksto šaltinis ECB TARGET2 raidos ataskaita, 
2005 m. vasario mėn. Žr. (-->sandorio mokestis)  
 
periodical fee Sritis Mokėjimo sistemos Institucijos 
ECB 
Lithuanian periodinė įmoka Termino šaltinis ECB 
TARGET2 raidos ataskaita, 2005 m. vasario mėn. 
Kontekstas (-->Eurosistema)  sukūrė galimo TARGET2 
pagrindinių paslaugų įkainių nustatymo metodiką, kuri 
leistų dalyviams pasirinkti mokėti arba tik sandorio 
mokestį, arba mažesnį sandorio mokestį ir periodinę 
įmoką. Konteksto šaltinis ECB TARGET2 raidos ataskaita, 
2005 m. vasario mėn. Žr. (-->sandorio mokestis)  
 
permanent exclusion-based 
measures Sritis Statistika 
Lithuanian nuolatiniai neįtraukimu pagrįsti matai Termino 
šaltinis ECB MB 2008/3 
 
Permanent Representatives' 
Committee 
See:   Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Coreper Termino šaltinis Eurovoc 4.1 Nuolatinių 
atstovų komitetas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 

permissible mismatch Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian leistinas neatitikimas Termino šaltinis (--
>Nr.172)  
 
person employed Sritis Bendra 
Lithuanian dirbantis asmuo Termino šaltinis ECB 
 
personal accident insurance Sritis Teisė 
ir institucijos 
Lithuanian asmens draudimas nuo nelaimingų įvykių 
Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
personal consumption 
private consumption Sritis Statistika 
Lithuanian privatus vartojimas Termino šaltinis IATE; ECB 
MB 2010 03 
 
personal consumption expenditure 
See: consumption expenditure  Sritis Statistika 
Lithuanian privataus vartojimo išlaidos 
 
personal data Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian asmens duomenys Termino šaltinis Konstitucija 
Europai, VI dalies 51 str. 
 
personal identification number 
PIN Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian asmens tapatybės nustatymo kodas PIN 
Termino šaltinis (-->Mokėjimų įstatymas)  
 
personal income tax Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian fizinių asmenų pajamų mokestis Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
personal income tax rate Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian gyventojų pajamų mokestis Termino šaltinis 
ECB MB 2007/9 
 
personal insurance Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian asmens draudimas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
personal property Sritis Bendra 
Lithuanian kilnojamasis turtas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
personal saving Sritis Bendra 
Lithuanian asmeninės santaupos Termino šaltinis ECB MB 
2006/6, p. 9 
 
personal saving rate Sritis Bendra 
Lithuanian asmeninių santaupų lygis Termino šaltinis ECB 
MB 2006/6, p. 9 
 
personal service activity Sritis Statistika 
Lithuanian asmeninė aptarnavimo veikla Termino šaltinis 
LB MB 2006/2, p. 111 
 
personal taxes Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian fizinių asmenų mokesčiai Termino šaltinis 
Kalbos patarimų informacinis biuletenis (X) 
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personnel administration Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian personalo valdymas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
personnel management Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian personalo vadyba Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
persons related by blood as well as 
by marriage Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian artimos giminystės, taip pat svainystės 
ryšiais susiję asmenys Termino šaltinis 2002 m. rugsėjo 
10 d. LR finansų įstaigų įstatymas Nr.IX-1068, 2 str. 
Apibrėžtis Asmuo ir jo sutuoktinis, jų vaikai (įvaikiai), tėvai 
(įtėviai), seneliai, vaikaičiai, taip pat šio asmens ir jo 
sutuoktinio broliai (įbroliai), seserys (įseserės) ir šių brolių 
(įbrolių) bei seserų (įseserių) sutuoktiniai, taip pat 
asmenys, įregistravę partnerystę įstatymų nustatyta tvarka. 
Apibrėžties šaltinis LR finansų įstaigų įstatymas Nr.IX-1068, 
2 str. 
 
Peso Uruguayo 
UYU Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Urugvajaus pesas 
 
petrochemical industry Sritis Statistika 
Lithuanian naftos chemijos pramonė Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
petrochemicals Sritis Statistika 
Lithuanian naftos chemijos produktai Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
petrodollar Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian naftos doleris Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
petroleum industry Sritis Statistika 
Lithuanian naftos pramonė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
petroleum production Sritis Statistika 
Lithuanian naftos gavybos apimtis Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
petroleum products Sritis Statistika 
Lithuanian naftos perdirbimo produktai 
 
PG 
See: New Guinea  Sritis Bendra 
Lithuanian Papua Naujoji Gvinėja Port Morsbis 
 
PGK 
See:   Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian kina Papua Naujosios Gvinėjos kina 
 
PH 
See: Republic of the Philippines  Sritis Bendra 
Lithuanian Filipinų Respublika Manila 
 
PHA 
See: home accounting application  Sritis Mokėjimo 
sistemos Institucijos ECB 
Lithuanian vidinė sąskaitų tvarkymo sistema Termino 

šaltinis ECB TARGET2 raidos ataskaita, 2005 m. vasario 
mėn. 
 
Philippine Peso 
PHP Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Filipinų pesas 
 
PHP 
See: Peso  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Filipinų pesas 
 
physical assets Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian materialus turtas Termino šaltinis (-->KVP)  
 
physical commodities Sritis Bendra 
Lithuanian gamtinės žaliavos Termino šaltinis ECB MB 
2008/9 
 
physical delivery of oil Sritis Bendra 
Lithuanian fizinis naftos tiekimas Termino šaltinis ECB MB 
2008/9 
 
physical oil market Sritis Bendra 
Lithuanian fizinė naftos rinka Termino šaltinis ECB MB 
2008/9 
 
physical stocks Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian realios atsargos Termino šaltinis (-->IKP) , 14 
str. 
 
PI 
See: institution  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian mokėjimo įstaiga Termino šaltinis 2010 m. 
balandžio 15 d. LIETUVOS BANKO VALDYBOS 
NUTARIMAS Nr. 03-30 DĖL MOKĖJIMO PRIEMONIŲ 
STATISTINĖS ATSKAITOMYBĖS 
 
 
 
 Apibrėžtis Juridinis asmuo, kuriam išduota mokėjimo 
įstaigos licencija arba mokėjimo įstaigos ribotos veiklos 
licencija. Apibrėžties šaltinis 2010 m. balandžio 15 d. 
LIETUVOS BANKO VALDYBOS NUTARIMAS Nr. 03-30 
DĖL MOKĖJIMO PRIEMONIŲ STATISTINĖS 
ATSKAITOMYBĖS 
 
piece work Sritis Bendra 
Lithuanian vienetinis darbo apmokėjimas Termino šaltinis 
Kalbos patarimų informacinis biuletenis(X) 
 
piece work wages Sritis Statistika 
Lithuanian vienetinis darbo užmokestis Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
Pillar 1 Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian 1 kolona 
 
Pillar 2 Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian 2 kolona Apibrėžtis Bazelio bankų priežiūros 
komitetas, siekdamas pagerinti Susitarimo lankstumą ir 
jautrumą rizikai, paskelbė Naująjį Bazelio kapitalo 
susitarimą. Naujasis susitarimas susideda iš trijų vienas 
kitą sustiprinančių kolonų. Antroji kolona pateikia 
institucijos kapitalo pakankamumo ir vidinio rizikos 
vertinimo proceso priežiūrinės peržiūros procedūras. 
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Pillar 3 Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian 3 kolona 
 
PIN 
See: identification number  Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian asmens tapatybės nustatymo kodas PIN 
Termino šaltinis (-->Mokėjimų įstatymas)  
 
pipeline transport Sritis Statistika 
Lithuanian vamzdynų transportas Termino šaltinis LR 
mokėjimų balansas 2005, p. 16 
 
PK 
See: Republic of Pakistan  Sritis Bendra 
Lithuanian Pakistano Islamo Respublika Islamabadas 
 
PKR 
See: Rupee  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Pakistano rupija 
 
placing of financial instruments Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian finansinių priemonių platinimas Termino 
šaltinis 2007 m. sausio 18 d. LR finansinių priemonių rinkų 
įstatymas Nr. X-1024 
 
plain vanilla options Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian paprastieji pasirinkimo sandoriai 
 
plan assets (of an employee benefit 
plan) Sritis Apskaita 
Lithuanian plano turtas (išmokų darbuotojams plano) 
 
planned economy Sritis Bendra 
Lithuanian planinė ekonomika Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
plastics Sritis Statistika 
Lithuanian plastikai Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
plastics and articles thereof Sritis 
Statistika 
Lithuanian plastikai ir jų dirbiniai Termino šaltinis LRMB 
 
plastics industry Sritis Bendra 
Lithuanian plastikų pramonė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
PLC 
See: limited company  Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian ribotos atsakomybės bendrovė Apibrėžtis 
Ribotos atsakomybės bendrovė, kuri gali viešai parduoti 
savo akcijas ir obligacijas; paprastai akcininkų teisė 
perleisti savo akcijas neribojama. Akcininkų skaičius 
neribojamas, išskyrus tai, kad jų turi būti mažiausiai 
septyni. Apibrėžties šaltinis Eurovoc 4.1 Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
pledge Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian įkeitimas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
pledge, an assignment or a charge 
Sritis Rinkos operacijos 

Lithuanian įkeitimo, teisių už(ar) reikalavimų į 
atitinkamą turtą perleidimas Termino šaltinis (-->Bendr. 
dok) . 2006 
 
pledged assets Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian įkeistas turtas Termino šaltinis 1994 m. 
gruodžio 1 d. Lietuvos Respublikos Lietuvos banko 
įstatymas Nr. I-678 
 
pledged deposits Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian įkeisti indėliai Termino šaltinis (-->Nr.172) , 
29.4.5. 
 
pledging of debt instruments Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian skolos vertybinių popierių įkeitimas Termino 
šaltinis Konvergencija 2008 
 
PLN 
See: zloty  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Lenkijos zlotas 
 
PM 
See: Module  Sritis Mokėjimo sistemos Institucijos ECB 
Lithuanian mokėjimo modulis Termino šaltinis ECB 
TARGET2 raidos ataskaita, 2005 m. vasario mėn. MM 
 
PM account Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian MM sąskaita Termino šaltinis 2007 m. spalio 18 
d. LIETUVOS BANKO VALDYBOS NUTARIMAS Nr. 136 
"DĖL MOKĖJIMO SISTEMOS TARGET2-LIETUVOS 
BANKAS VEIKLOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" Apibrėžtis 
TARGET2 dalyvio sąskaita CB mokėjimų modulyje, kuri 
tokiam TARGET2 dalyviui reikalinga: a) pateikti mokėjimo 
nurodymus arba gauti mokėjimus per TARGET2; ir b) 
apmokėti tokius mokėjimus tame CB.  Apibrėžties šaltinis 
2007 m. spalio 18 d. LIETUVOS BANKO VALDYBOS 
NUTARIMAS Nr. 136 "DĖL MOKĖJIMO SISTEMOS 
TARGET2-LIETUVOS BANKAS VEIKLOS TAISYKLIŲ 
PATVIRTINIMO" 
 
PMI 
See: Managers' Index  Sritis Statistika 
Lithuanian Pirkimo vadybininkų indeksas PVI Termino 
šaltinis ECB MB 2007/12 
 
PMI input prices Sritis Statistika 
Lithuanian sąnaudos, remiantis PVI Termino šaltinis ECB 
MB 2009 03 
 
PMI output Sritis Statistika 
Lithuanian produkcija, remiantis PVI Termino šaltinis ECB 
MB 2009 03 
 
PMI survey 
See: Managers’ Index survey  Sritis Statistika 
Lithuanian Pirkimų vadybininkų indekso apklausa 
Termino šaltinis ECB MB 2007/6, p. 67 PVI apklausa 
 
PMO 
See: for the Administration and Payment of Individual 
Entitlements  Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Individualių išmokų administravimo ir 
mokėjimo biuras Termino šaltinis EK vertimo vadovas 
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point estimates Sritis Statistika 
Lithuanian taškiniai įverčiai Termino šaltinis ECB MB 
2007/12 
 
point expectations Sritis Statistika 
Lithuanian taškiniai lūkesčiai Termino šaltinis ECB MB 
2007/12 
 
point-in-time ratings Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian laiko momento reitingas Termino šaltinis 
PATIKIMUMO VERTINIMO IR JO TIKRINIMO 
NUOSTATOS, PATVIRTINTAbanko valdybos  
m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 140 Apibrėžtis Reitingas, 
nustatomas, kai skolininko ar pozicijos rizika įvertinama 
pagal dabartinę situaciją ir dabartinę ekonominio ciklo 
fazę. Apibrėžties šaltinis PATIKIMUMO VERTINIMO IR JO 
TIKRINIMO NUOSTATOS, PATVIRTINTAbanko valdybos  
m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 140 
 
policy of consumerism Sritis Bendra 
Lithuanian vartotojų palaikymo politika Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
policy of frontloading the liquidity 
supply Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian likvidumo išankstinio paskirstymo politika 
 
policy of full allotment Sritis Pinigų politika 
Lithuanian visos sumos paskirstymo politika Termino 
šaltinis ECB MB 2008/12 
 
policy rates Sritis Pinigų politika 
Lithuanian pinigų politikos palūkanų normos Termino 
šaltinis ECB MB 2008/12 
 
policy stimulus package Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian pinigų politikos paskatų paketas Termino 
šaltinis ECB MB 2009 03 
 
policy-relevant horizon Sritis Pinigų politika 
Lithuanian pinigų politikai svarbus laikotarpis Termino 
šaltinis ECB MB 2008 12; 2010 03  
 
Polish zloty 
PLN Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Lenkijos zlotas 
 
polluting product Sritis Bendra 
Lithuanian taršusis produktas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
pool Sritis Pinigų politika 
Lithuanian bendrojo įkaito fondas Termino šaltinis S. 
Šiaudinis 
 
pool of loans Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian paskolų fondas Termino šaltinis 2008 m. 
gruodžio 19 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) 
Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus 
balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 

pool of residential mortgages Sritis 
Pinigų politika 
Lithuanian bendras būsto hipotekų fondas Termino 
šaltinis Pinigų politikos įgyvendinimas euro zonoje. 2006 
rugsėjis  Kontekstas Tai turi būti skolos priemonė 
(paprastasis arba įsakomasis vekselis), bendru būsto 
hipotekų fondu ir kuri nėra visiškai paversta vertybiniais 
popieriais.  Konteksto šaltinis Pinigų politikos įgyvendinimas 
euro zonoje. 2006 rugsėjis, p. 39. 
 
pooling Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian sandorių užtikrinimas bendruoju įkaitu 
Termino šaltinis S. Šiaudinis jungimas Pastabos kalbant 
apie investicinius fondus Kontekstas investicinių fondų 
jungimo tvarka 
 
pooling of intraday liquidity Sritis 
Mokėjimo sistemos Institucijos ECB 
Lithuanian dienos likvidumo telkimas Termino šaltinis 
ECB TARGET2 raidos ataskaita, 2005 m. vasario mėn. 
 
pooling of risks Sritis Statistika 
Lithuanian rizikos sukaupimas arba sumažinimas 
Termino šaltinis 2008 m. gruodžio 19 d. Europos centrinio 
banko reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių 
institucijų sektoriaus balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
pooling system Sritis Pinigų politika Institucijos 
ECB 
Lithuanian bendrojo įkaito sistema Termino šaltinis (--
>Bendr. dok.)  
 
population ageing Sritis Statistika 
Lithuanian visuomenės senėjimas Termino šaltinis ECB 
MB 2006/3, p. 68 
 
population analysis Sritis Statistika 
Lithuanian demografinė analizė Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
population density Sritis Statistika 
Lithuanian gyventojų tankis Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
population dynamics Sritis Statistika 
Lithuanian gyventojų skaičiaus kitimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
population growth Sritis Bendra 
Lithuanian gyventojų skaičiaus didėjimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
population of working age Sritis Statistika 
Lithuanian darbingo amžiaus gyventojai Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
population policy 
demographic policy Sritis Bendra 
Lithuanian demografinė politika Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
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population statistics Sritis Statistika 
Lithuanian gyventojų statistika Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
portfolio allocation Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian portfelių paskirstymas Termino šaltinis ECB 
MB 2006/3, p. 20 
 
portfolio equities Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian nuosavybės portfelis Termino šaltinis ECB MB 
2008/3 
 
portfolio investment Sritis Statistika Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian portfelinės investicijos Termino šaltinis LR 
investicijų įstatymas Nr. VIII-1312; 2006 m. rugsėjo 28 d. 
Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas; 2007 m. 
rugsėjo mėn. LB pranešimas LR Seimui, priedas 
"Pagrindiniai makroekoniminiai rodikliai"; www. stat.gov.lt; 
ECB pranešimas apie konvergenciją, 2006 m. gegužė 
 
portfolio investment collection 
systems Sritis Statistika 
Lithuanian investicijų portfelio rinkimo sistemos Termino 
šaltinis 2007 m. gegužės 31 d. Europos centrinio banko 
gairės, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2004/15 dėl 
Europos centrinio banko statistinės atskaitomybės 
reikalavimų, taikomų mokėjimų balanso ir tarptautinių 
investicijų balanso statistikos srityje bei tarptautiniame 
atsargų šablone 
(ECB/2007/3)  
(2007/426/EB) 
 
portfolio investment debt securities 
liabilities Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian portfelinių investicijų skolos vertybinių 
popierių įsipareigojimai 
 
portfolio investment income Sritis 
Statistika 
Lithuanian portfelinių investicijų pajamos 
 
portfolio management Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian portfelio valdymas 
 
portfolio shifts Sritis Pinigų politika 
Lithuanian portfelių restruktūrizavimas Termino šaltinis 
ECB MB, 2005/03, p. 16 
 
portfolio shifts from equity holdings 
into money Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian portfelių restruktūrizavimas iš nuosavybės 
vertybinių popierių į pinigus Termino šaltinis ECB MB 
2007/6, p. 20 
 
portfolio shifts into liquid assets Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian portfelių restruktūrizavimas į likvidų turtą 
Termino šaltinis ECB MB 2009 03 
 
portfolio shifts into money Sritis Pinigų 
politika 

Lithuanian portfelių restruktūrizavimas į pinigus Termino 
šaltinis ECB MB 2007/9, p. 19 
 
portfolio theory Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian portfelio teorija 
 
position 
exposure Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian pozicija Termino šaltinis 2000 12 21 LB valdybos 
nutarimas Nr.172 Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo 
taisyklių, I dalies 6 p. Apibrėžtis Banko turto, nebalansinių 
pretenzijų, balansinių ir nebalansinių įsipareigojimų 
straipsnių, įtraukiamų į bankinę ar prekybos knygą, dydis. 
Apibrėžties šaltinis LB valdybos nutarimas Nr. 172, I dalies 6 
p. būklė 
 
position risk Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian pozicijos rizika Termino šaltinis (-->IKP) , I 
priedas 
 
positions held with trading intent Sritis 
Bankų priežiūra 
Lithuanian prekybos tikslais laikomos pozicijos Termino 
šaltinis (-->IKP) , 11 str.; Lietuvos banko valdybos 2006 11 
09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo 
skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
Apibrėžtis Pozicijos, kurios specialiai laikomos ketinant per 
trumpą laiką jas perparduoti ir (arba) tikintis gauti pelno dėl 
dabartinių ir (arba) tikėtinų pirkimo ir pardavimo kainų 
skirtumų arba dėl kitų kainų ar palūkanų normų 
pasikeitimų. Sąvoka "pozicijos" apima savo sąskaita įgytas 
pozicijas ir pozicijas, atsiradusias dėl klientų aptarnavimo 
bei rinkos formavimo. Apibrėžties šaltinis IKP, 11 str. 
 
positions vis-à-vis the rest of the 
world for total deposit liabilities Sritis 
Statistika 
Lithuanian pozicijos likusio pasaulio atžvilgiu indėlių 
įsipareigojimams iš viso Termino šaltinis 2008 m. 
gruodžio 19 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) 
Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus 
balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
positive (negative) deviation from 
the central rate Sritis Statistika 
Lithuanian teigiamas (neigiamas) nuokrypis nuo 
centrinio pariteto Termino šaltinis ECB MB 2008/12 
 
positive / negative 
acknowledgement Sritis Mokėjimo sistemos 
Institucijos ECB 
Lithuanian teigiamas / neigiamas patvirtinimas Termino 
šaltinis Gairės ECB/2005/1 
 
positive balance Sritis Mokėjimo sistemos 
Institucijos ECB 
Lithuanian teigiamas likutis Termino šaltinis ECB 
TARGET2 raidos ataskaita, 2005 m. vasario mėn. 
 
positive balances Sritis Apskaita 
Lithuanian teigiami likučiai Termino šaltinis ECB metinės 
finansinės ataskaitos 2008 
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positive gap Sritis Statistika 
Lithuanian teigiamas atotrūkis Termino šaltinis ECB MB 
2006/3, p. 56 
 
positive growth on a quarter-on-
quarter basis Sritis Statistika 
Lithuanian teigiamas ketvirtinis augimas Termino šaltinis 
ECB MB 2010 03 
 
positive reserve ratio Sritis Statistika 
Lithuanian teigiama atsargų norma Termino šaltinis 2008 
m. gruodžio 19 d. Europos centrinio banko reglamentas 
(EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus 
balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
post and courier activities Sritis Statistika 
Lithuanian pašto ir pasiuntinių veikla Termino šaltinis LR 
mokėjimų balansas 2005, p. 90 
 
post office banking Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian bankinės pašto paslaugos Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
post office financial services Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian finansinės pašto paslaugos Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
post office giro institutions Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian pašto žiro institucijos Termino šaltinis Europos 
centrinio banko rekomendacija dėl Tarybos reglamento, iš 
dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 2533/98 dėl 
Europos centrinio banko renkamos statistinės informacijos 
(ECB/2008/9) (2008/C 251/01) 
 
 
postal and telecommunications 
services Sritis Statistika 
Lithuanian pašto ir telekomunikacijų paslaugos Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
postal service Sritis Statistika 
Lithuanian pašto tarnyba Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
post-audit activity Sritis Teisė ir institucijos 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian priežiūra po vidaus audito Termino šaltinis LR 
vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas 
 
post-balance-sheet events Sritis Apskaita 
Lithuanian įvykiai po balanso sudarymo dienos 
 
post-balance-sheet events 
See: after the balance sheet date  Sritis Apskaita 
Lithuanian įvykiai po balanso sudarymo dienos 
 
post-employment benefit plans Sritis 
Apskaita 
Lithuanian išmokų, mokamų pasibaigus tarnybos 
laikotarpiui, planai 

 
post-employment benefits Sritis Apskaita 
Lithuanian išmokos nebedirbantiems asmenims Termino 
šaltinis ECB metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
POS-terminal Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kortelių skaitytuvas Termino šaltinis LB MB 
2006/2, p. 108  
 
post-fixed coupon Sritis Pinigų politika 
Institucijos ECB 
Lithuanian vėliau nustatoma atkarpa Termino šaltinis (--
>Bendr. dok.)  Apibrėžtis kintamosios palūkanų normos 
priemonių atkarpa, kuri nustatoma remiantis per atkarpos 
palūkanų kaupimo laikotarpį tam tikrą dieną (arba 
dienomis) paimtomis orientacinio indekso vertėmis 
Apibrėžties šaltinis (-->Bendr. dok.)  
 
post-industrial economy Sritis Bendra 
Lithuanian poindustrinė ekonomika Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
post-retirement obligations Sritis Apskaita 
Lithuanian įsipareigojimai nebedirbantiems asmenims 
Termino šaltinis ECB metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
post-revaluation Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian po revalvacijos 
 
post-trading sector Sritis Bendra 
Lithuanian poprekybinis sektorius Termino šaltinis ECB 
MA 2009 
 
potential future credit exposure Sritis 
Bankų priežiūra 
Lithuanian galima būsima kredito rizika 
 
potential GDP growth rate Sritis Statistika 
Lithuanian potencialus BVP augimo tempas Termino 
šaltinis ECB MB 2008/12 
 
potential impact Sritis Bendra 
Lithuanian galimas poveikis Termino šaltinis 2009 m. kovo 
5 d. Europos centrinio banko nuomonė (CON/2009/17)  
(2009/C 93/03) 
 
 
potential ordinary share Sritis Apskaita 
Lithuanian potencialios paprastosios akcijos 
 
potential risk Sritis Bendra 
Lithuanian galima rizika Termino šaltinis ECB MB 2006/3, 
p. 15 
 
Pound Sterling 
GBP Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Didžiosios Britanijos svaras sterlingų 
 
Poverty Reduction and Growth 
Facility Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian Skurdo mažinimo ir augimo programa 
Termino šaltinis 2009 m. liepos 17 d. EUROPOS 
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CENTRINIO BANKO GAIRĖS, iš dalies keičiančios Gaires 
ECB/2006/16 dėl Europos centrinių bankų sistemos 
apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo 
(ECB/2009/18) (2009/595/EB) 
 
power crisis Sritis Bendra 
Lithuanian elektros energijos krizė Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
power industry Sritis Statistika 
Lithuanian elektros energetika Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
power of decision Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian sprendžiamoji galia Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
power of implementation 
implementing powers Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian įgyvendinimo įgaliojimai Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
power production Sritis Statistika 
Lithuanian elektros energijos gamyba Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
power station coal Sritis Statistika 
Lithuanian energetinės akmens anglys Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
PPI 
Producer Price Index Sritis Statistika 
Lithuanian GKI gamintojų kainų indeksas Termino šaltinis 
ECB MB, 2007/6, p. 5 
 
PPI-deflated Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian skaičiuojamas taikant GKI Termino šaltinis 
ECB MB 2009 03 
 
PPP 
See: power parity  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian perkamosios galios paritetas PGP Termino 
šaltinis ECB MB 2006/6, p. 13 Apibrėžtis PGP kursai 
apibrėžiami kaip valiutų kursai, kurie sulygina įvairių valiutų 
perkamąją galią atsižvelgiant į prekių ir paslaugų kainas 
atitinkamose ekonomikose. Apibrėžties šaltinis ECB MB 
2006/6, p. 13 
 
PPP exchange rates Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian valiutų kursai pagal PGP Termino šaltinis ECB 
MB 2008/3 
 
pre-accession aid Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian pasirengimo narystei pagalba Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
pre-accession strategy Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian pasirengimo narystei strategija Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 

pre-break observation value Sritis 
Statistika 
Lithuanian prieštrūkinė stebėjimo reikšmė 
 
precautionary assistance Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian prevencinė pagalba Termino šaltinis 2009 m. 
balandžio 20 d. Europos centrinio banko nuomonė dėl 
pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio 
Reglamentą (EB) Nr. 332/2002 dėl priemonės, teikiančios 
vidutinės trukmės finansinę pagalbą valstybių narių 
mokėjimų balansams, sukūrimo (CON/2009/37) (2009/C 
106/01) 
 
precautionary principle Sritis Bendra 
Lithuanian atsargumo principas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
precautionary savings Sritis Bendra 
Lithuanian taupymas atsargumo tikslais Termino šaltinis 
ECB 
 
precautionary withdrawal from the 
market Sritis Bendra 
Lithuanian pasitraukimas iš rinkos atsargumo dėlei 
Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
precedence of Community law Sritis 
Teisė ir institucijos 
Lithuanian Bendrijos teisės viršenybė Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 Apibrėžtis Bendrijos teisės pirmenybė prieš bet 
kokią jai prieštaraujančią valstybių narių teisės nuostatą 
Apibrėžties šaltinis Eurovoc 4.1 
 
pre-committed credit facilities Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian išankstiniai sandoriai dėl kreditavimo 
galimybių Termino šaltinis ECB MB 2008/6 
 
pre-contractual information duties 
Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian pareiga dėl ikisutartinės informacijos 
 
predatory pricing Sritis Bendra 
Lithuanian grobikiškos kainos Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
predetermined short-term net drains 
in foreign currency Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian iš anksto numatytos grynosios trumpalaikės 
užsienio valiutos išlaidos Termino šaltinis ECB 
 
predictive power Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian prognozavimo galią Termino šaltinis IŠORINIŲ 
KREDITO RIZIKOS VERTINIMO INSTITUCIJŲ 
PRIPAŽINIMO TVARKA, PATVIRTINTAbanko valdybos  
m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 139 
 
predictor variable 
See: variable  Sritis Bendra 
Lithuanian nepriklausomas kintamasis 
 
prefered stock 
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See: share  Sritis Apskaita 
Lithuanian privilegijuotoji akcija Termino šaltinis (--
>Nr.172) , 56.2. 
 
preference share 
prefered stock Sritis Apskaita 
Lithuanian privilegijuotoji akcija Termino šaltinis (--
>Nr.172) , 56.2. 
 
preferential agreement Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian lengvatinis susitarimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
preferential claim 
See: debt  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pirmaeilė skola Termino šaltinis IATE 
 
preferential interest rate Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian lengvatinė palūkanų norma Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
preferential loan Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian lengvatinė paskola Termino šaltinis LRTB 
Apibrėžtis Paskola smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams 
palankesnėmis sąlygomis, negu siūloma komercinėje 
paskolų rinkoje (mažesnė negu vidutinio metinio rinkos 
palūkanų dydžio palūkanų norma, valstybė ar savivaldybė 
kompensuoja dalį paskolos palūkanų ir kt.). Apibrėžties 
šaltinis LRTB, Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio 
verslo pėtros įstatymas (Žin., 2007, Nr. 132-5354) 
 
preferential price Sritis Bendra 
Lithuanian lengvatinė kaina Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
preferential tariff Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian lengvatinis muito tarifas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
preferential tariff rate Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian preferencinės importo muito normos Termino 
šaltinis Muitų tarifų įstatymas Nr. VIII-633, 9 str. Apibrėžtis 
muito normos, taikomos, kai pateikiamas įrodymas, kad 
prekės kilusios iš valstybių ar jų grupių, su kuriomis 
Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautines sutartis, 
nustatančias laisvos prekybos režimą Apibrėžties šaltinis 
Muitų tarifų įstatymas Nr. VIII-633, 10 str. Kontekstas Jeigu 
preferencinė muito norma didesnė už autonominę ar 
konvencinę muito normą lengvatinės importo muito 
normos 
 
preferential voting Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian pirmenybinis balsavimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
pre-fixed coupon Sritis Pinigų politika Institucijos 
ECB 
Lithuanian iš anksto nustatyta atkarpa Termino šaltinis (--
>Bendr. dok.)  Apibrėžtis kintamųjų palūkanų priemonių 
atkarpa, kuri nustatoma remiantis tam tikrą dieną (arba 
dienomis) prieš atkarpos palūkanų kaupimo laikotarpį 
paimtomis orientacinio indekso vertėmis Apibrėžties šaltinis 
(-->Bendr. dok.)  
 

pre-funded settlement model Sritis 
Mokėjimo sistemos Institucijos ECB 
Lithuanian iš anksto finansuojamas mokėjimo modelis 
Termino šaltinis ECB TARGET2 raidos ataskaita, 2005 m. 
vasario mėn. 
 
pre-in country Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian nedalyvaujančioji šalis Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
pre-legislative consultation Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian parengiamosios konsultacijos 
 
pre-legislative issues Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian parengiamieji teisėkūros klausimai 
 
preliminary draft budget Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian išankstinis biudžeto projektas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
preliminary draft EC budget Sritis Bankai 
ir finansai 
Lithuanian nebaigtinis EB biudžeto projektas Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
preliminary estimates Sritis Bendra 
Lithuanian pirminiai duomenys Termino šaltinis ECB MB 
2006/3 pirminiai vertinimai Termino šaltinis ECB MB 
2006/3, p. 16 
 
preliminary indicators Sritis Statistika 
Lithuanian išankstiniai rodikliai Termino šaltinis ECB MB 
2007/6, p. 13 
 
preliminary release Sritis Statistika 
Lithuanian išankstiniai duomenys Termino šaltinis ECB 
MB 2007/12 
 
premium Sritis Apskaita 
Lithuanian vertybinio popieriaus premija Apibrėžtis 
Vertybinio popieriaus nominaliosios vertės ir jo 
kainos,kaina didesnė už nominaliąją vertę, skirtumas. 
Termino šaltinis 2002 m. lapkričio 21 d. Europos centrinio 
banko gairė dėl Europos centriniostatistinės atskaitomybės 
reikalavimų ketvirtinių finansinių sąskaitų (ECB/2002/7) 
(2002/967/EB) Apibrėžties šaltinis 2002 m. lapkričio 21 d. 
Europos centrinio banko gairė dėl Europos 
centriniostatistinės atskaitomybės reikalavimų ketvirtinių 
finansinių sąskaitų (ECB/2002/7) (2002/967/EB), II priedas 
Žodynas su paaiškinimais 
 
prepaid bank card Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian iš anksto apmokėta banko kortelė Termino 
šaltinis LB MB 2006/2, p. 108 
 
prepaid bank cards terminals Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian iš anksto apmokėtų banko kortelių įrenginiai 
Termino šaltinis LB MB 2006/2, p. 108 
 
prepaid card Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian iš anksto apmokėta kortelė Termino šaltinis 
2008 m. gruodžio 19 d. Europos centrinio banko 
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reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų 
sektoriaus balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
prepared fishery product Sritis Bendra 
Lithuanian išdarinėtas žuvininkystės produktas Termino 
šaltinis LRTB Apibrėžtis Žuvininkystės produktas, kurio 
anatominis vientisumas suardytas nors vienu iš šių 
veiksmų: skrodžiant, nupjaunant galvą, pjaustant gabalais, 
gaminant filė, kapojant ir kt. Apibrėžties šaltinis LRTB 
 
prepared foodstuffs Sritis Statistika 
Lithuanian paruošti maisto produktai Termino šaltinis 
LRMB 
 
prepayment Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian išankstinis mokėjimas 
 
prepayments of insurance premium 
Sritis Statistika 
Lithuanian išankstinės draudimo įmokos Termino šaltinis 
ECB MB, 2005/6 
 
pre-sale report Sritis Statistika 
Lithuanian ataskaita iki pardavimo Termino šaltinis 2008 
m. gruodžio 19 d. Europos centrinio banko gairės, iš dalies 
keičiančios Gaires ECB/2007/9 dėl pinigų, finansinių 
institucijų ir rinkų statistikos (naują redakciją) 
(ECB/2008/31) 
 
present value of a defined benefit 
obligation Sritis Apskaita 
Lithuanian nustatytų išmokų įsipareigojimų dabartinė 
vertė 
 
present value of obligations Sritis 
Apskaita 
Lithuanian įsipareigojimų dabartinė vertė Termino šaltinis 
ECB metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
presenter principle Sritis Statistika 
Lithuanian pateikėjo principas 
 
pre-tax interest rates Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian ikimokestinės palūkanų normos Termino 
šaltinis 2009 m. kovo 31 d. Europos centrinio banko 
reglamentas (EB) Nr. 290/2009 
 
prevailing MRO rate Sritis Pinigų politika 
Lithuanian vyraujanti PRO norma Termino šaltinis ECB MB 
2010 03 
 
prevention of violations Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian pažeidimų prevencija Termino šaltinis Darbo 
kodeksas 
 
price agreement 
understanding on prices Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian susitarimas dėl kainų Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 

 
price and cost projections Sritis Bendra 
Lithuanian numatoma kainų ir sąnaudų raida Termino 
šaltinis ECB MB 2009 03 
 
price arbitrage Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kainų arbitražas Termino šaltinis ECB MB 
2007/6, p. 13 
 
price changes Sritis Statistika 
Lithuanian kainų pokyčiai Termino šaltinis ECB MB 2006/3, 
p. 39  
 
price control Sritis Bendra 
Lithuanian kainų kontrolė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
price decrease Sritis Bendra 
Lithuanian kainų mažėjimas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
price developments Sritis Statistika 
Lithuanian kainų raida Termino šaltinis ECB MB 2006/3, p. 
52; 2007/6, p. 57; 2007/9, p. 10 kainų pokyčiai Termino 
šaltinis ECB metų ataskaita 2005, p. 20; ECB MB 2006/6, 
p. 9; 2007/6, p. 11; 2008/6 
 
price differential Sritis Bendra 
Lithuanian kainų skirtumas 
 
price dislocation Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kainų sutrikimas Termino šaltinis ECB MB 
2008/6 
 
price disparity Sritis Bendra 
Lithuanian kainų nevienodumas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
price dynamics Sritis Statistika 
Lithuanian kainų dinamika Termino šaltinis ECB metų 
ataskaita 2005, p. 21 
 
price effect Sritis Bendra 
Lithuanian kainos poveikis Termino šaltinis ECB MB 
2007/6, p. 92 
 
price fixed in advance Sritis Bendra 
Lithuanian išankstinė nustatytoji kaina Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
price fixing Sritis Bendra 
Lithuanian sutartinis kainų nustatymas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
price fluctuation Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kainų svyravimas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
price fluctuations Sritis Bendra 
Lithuanian kainų svyravimai Termino šaltinis ECB MB 
2006/3, p. 51 
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price for the marketing year Sritis Bendra 
Lithuanian prekybos metų kainos Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
price formation Sritis Bendra 
Lithuanian kainodara Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
price freeze Sritis Bendra 
Lithuanian kainų įšaldymas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
price guarantee Sritis Bendra 
Lithuanian kainų garantija Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
price increase Sritis Bendra 
Lithuanian kainų didinimas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
price increases Sritis Statistika 
Lithuanian kainų pakilimas Termino šaltinis ECB MB 
2006/3, p. 53 
 
price index Sritis Statistika 
Lithuanian kainų indeksas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
price index for food and tropical 
beverages Sritis Statistika 
Lithuanian maisto bei tropinių gėrimų kainų indeksas 
Termino šaltinis ECB MB 2008/12 
 
price index for non-energy 
commodities Sritis Statistika 
Lithuanian žaliavų, neįskaitant energijos, kainų 
indeksas Termino šaltinis ECB MB 2008/6, 2008/9 
 
price index for non-energy 
commodities (denominated in US 
dollars) Sritis Statistika 
Lithuanian žaliavų, neįskaitant energijos, kainų 
indeksas, išreikštas JAV doleriais Termino šaltinis ECB 
MB 2010 03 
 
price indexing Sritis Statistika 
Lithuanian kainų indeksavimas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
price indicator Sritis Bendra 
Lithuanian kainų rodiklis Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
price level Sritis Bendra 
Lithuanian kainų lygis Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
price misalignments Sritis Bendra 
Lithuanian kainų iškraipymai Termino šaltinis ECB MB 
2006/3, p. 27 
 
price net of tax Sritis Bendra 
Lithuanian kaina be mokesčio Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
price pressures 

cost pressures Sritis Bendra 
Lithuanian kainų spaudimas Termino šaltinis ECB MB, 
2005/6 
 
price proposal Sritis Bendra 
Lithuanian kainų pasiūlymas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
price reduction Sritis Bendra 
Lithuanian kainų mažinimas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
price revaluation accounts of 
financial assets Sritis Apskaita 
Lithuanian finansinio turto perkainojimo dėl kainos 
sąskaitos 
 
price revaluation gains on financial 
instruments denominated in foreign 
currency Sritis Apskaita 
Lithuanian finansinių priemonių užsienio valiuta 
perkainojimo prieaugis Termino šaltinis ECB metinės 
finansinės ataskaitos 2008 
 
price revaluation of securities Sritis 
Apskaita 
Lithuanian vertybinių popierių perkainojimas dėl kainos 
 
price revisions Sritis Bendra 
Lithuanian kainų peržiūrėjimas Termino šaltinis ECB MB 
2008/3 
 
price rise 
rise in price Sritis Bendra 
Lithuanian kainų kilimas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
price risk Sritis Apskaita 
Lithuanian kainos rizika 
 
price scale Sritis Bendra 
Lithuanian kainų skalė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
price stability Sritis Pinigų politika 
Lithuanian kainų stabilumas Termino šaltinis LR Lietuvos 
banko įstatymas Nr. I-678, 7 str.; ECB 2004 metų 
ataskaitos žodynėlis Apibrėžtis pagrindinis (--
>Eurosistemos)  tikslas - palaikyti kainų stabilumą. 
Valdančioji taryba kainų stabilumą apibrėžia kaip euro 
zonos (-->suderinto vartotojų kainų indekso (SVKI))  
vidutinį metinį didėjimą ne daugiau kaip 2 proc. (--
>Valdančioji taryba) taip pat leido suprasti, kad, siekdama 
kainų stabilumo, ji siekia palaikyti mažesnę, bet artimą 2 
proc., infliaciją vidutiniu laikotarpiu Kontekstas 
Vadovaujantis Europos Bendrijos steigimo sutartimi, 
pagrindinis Lietuvos banko tikslas – palaikyti kainų 
stabilumą.  Konteksto šaltinis LR Lietuvos banko įstatymas 
Nr. I-678, 7.1. str. kainų pastovumas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
price supplement Sritis Bendra 
Lithuanian kainų priedas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
price support Sritis Bendra 
Lithuanian kainų palaikymas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
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price trend Sritis Bendra 
Lithuanian kainų tendencijos Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
price variation Sritis Bendra 
Lithuanian kainų kitimas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
price-consumption curve (PPC) Sritis 
Bendra 
Lithuanian kainų ir vartojimo kreivė Termino šaltinis 
Mikroekonomika. Vilnius, 2000. 
 
price-earnings ratios 
earnings price ratio Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kainos ir pelno santykis Termino šaltinis ECB 
MB 2006/3, p. 42 Apibrėžtis Labiausiai paplitęs vertinimas, 
padedantis nustatyti akcijų brangumo laipsnį. Šis santykis 
apskaičiuojamas dalijant akcijų kapitalizacijos vertę iš 12 
mėnesių pelno, likusio sumokėjus mokesčius.  
 
price-fixing cartel Sritis Bendra 
Lithuanian kainų nustatymo kartelis Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
prices and costs Sritis Statistika 
Lithuanian kainos ir sąnaudos Termino šaltinis ECB MB, 
2007/6, p. 56 
 
prices of non-energy commodities 
Sritis Statistika 
Lithuanian žaliavų, neįskaitant energijos, kainos Termino 
šaltinis ECB MB 2010 03 
 
prices of options on stock price 
indices Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian akcijų indeksų pasirinkimo sandorių kainos 
Termino šaltinis ECB MB 2008/6 
 
price-setting Sritis Bendra 
Lithuanian kainų nustatymas Termino šaltinis ECB MB 
2007/12 
 
pricing Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian kainų apskaičiavimas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 įkainiai Termino šaltinis ECB TARGET2 raidos 
ataskaita, 2005 m. vasario mėn. 
 
pricing conditions for capital 
support Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kapitalo paramos kainodaros sąlygos 
 
pricing mechanism Sritis Bendra 
Lithuanian kainodaros mechanizmas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
pricing of recapitalisations Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian kapitalo restruktūrizavimo kainodara 
 
pricing of the shares Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian akcijų kainodara 

 
pricing of the state guarantees Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian valstybės garantijų kainodara 
 
pricing power Sritis Bendra 
Lithuanian kainų nustatymo galia Termino šaltinis ECB MB 
2007/12  
 
pricing power of firms Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian įmonių galia nustatyti kainas Termino šaltinis 
ECB MB 2007/6, p. 57 
 
pricing structure Sritis Mokėjimo sistemos 
Institucijos ECB 
Lithuanian įkainių sistema Termino šaltinis ECB TARGET2 
raidos ataskaita, 2005 m. vasario mėn. Kontekstas 
...numatyta techninė TARGET sistemos konsolidacija, 
bendra (-->vietinių)  ir (-->tarptautinių mokėjimų ) įkainių 
sistema, taikoma visoje Eurosistemoje, ir suderintas 
aptarnavimo lygis. Konteksto šaltinis ECB TARGET2 raidos 
ataskaita, 2005 m. vasario mėn. 
 
primacy of the law Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian įstatymo viršenybė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
primary balance Sritis Apskaita 
Lithuanian pirminis balansas Termino šaltinis ECB 2004 
metų ataskaita, Žodynėlis Apibrėžtis Valdžios grynasis 
skolinimasis arba grynasis skolinimas neįskaitant palūkanų 
konsoliduotiems valdžios įsipareigojimams. Apibrėžties 
šaltinis ECB 2004 metų ataskaita, Žodynėlis 
 
primary balance assumptions Sritis 
Apskaita 
Lithuanian pirminio balanso prielaidos Termino šaltinis 
ECB MB 2010 03 
 
primary budget balance Sritis Statistika 
Lithuanian pirminio biudžeto balansas Termino šaltinis 
ECB MB 2007/6; 2008/12 
 
primary credit discount window 
facility Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pirminio kreditavimo diskonto langelio 
priemonė 
 
primary credit loans Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pirminio kreditavimo paskolos Termino šaltinis 
ECB MB 2010 03 
 
primary credit rate Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pirminio kreditavimo norma 
 
primary deficit Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pirminis deficitas Termino šaltinis ECB 
 
primary expenditure Sritis Apskaita 
Lithuanian pirminės išlaidos Termino šaltinis ECB MB 
2008/12 
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primary financial instruments Sritis 
Apskaita 
Lithuanian pirminės finansinės priemonės 
 
primary liquidity Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian pirminis likvidumas 
 
primary market Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian pirminė rinka Termino šaltinis ECB MB 2009 06 
 
primary market interest rates Sritis 
Statistika 
Lithuanian pirminės rinkos palūkanų normos Termino 
šaltinis LB MB 2006/2, p. 8 
 
primary objective Sritis Pinigų politika 
Lithuanian pagrindinis tikslas 
 
primary product Sritis Statistika 
Lithuanian pagrindinis produktas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
primary sector Sritis Bendra 
Lithuanian pirminis sektorius Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
Apibrėžtis gavybos pramonė Apibrėžties šaltinis Eurovoc 4.1 
 
primary surplus ratio 
See: surpluses  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pirminis perviršis Termino šaltinis ECB MB 
2007/9; 2007/12, p. 77 
 
primary surpluses 
primary surplus ratio Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pirminis perviršis Termino šaltinis ECB MB 
2007/9; 2007/12, p. 77 
 
primary trading in securities Sritis 
Apskaita 
Lithuanian pirminė vertybinių popierių apyvarta Termino 
šaltinis 2007 m. sausio 18 d. LR vertybinių popierių 
įstatymas Nr. X-1023 Apibrėžtis Siūlymas įsigyti vertybinių 
popierių ir jų perleidimas išleidimo metu. Apibrėžties šaltinis 
2007 m. sausio 18 d. LR vertybinių popierių įstatymas Nr. 
X-1023 Žr. (-->antrinė vertybinių popierių apyvarta)  
 
prime loans Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pirmarūšės paskolos Termino šaltinis ECB MB 
2007/9, p. 37 
 
prime residential mortgage loans Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian paskolos gyventojams nekilnojamajam turtui 
įsigyti pagrindinėje rinkoje Termino šaltinis ECB MB 
2007/12, p. 44 
 
principal 
See: amount  Sritis Apskaita 
Lithuanian pagrindinė suma Termino šaltinis 2008 m. 
gruodžio 19 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) 
Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus 
balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 

 
principal amount 
principal Sritis Apskaita 
Lithuanian pagrindinė suma Termino šaltinis 2008 m. 
gruodžio 19 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) 
Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus 
balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
Principal Legal Adviser Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian vyr. juriskonsultas 
 
principal repayments Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pagrindinės paskolos sumos mokėjimai 
Termino šaltinis ECB MB 2007/6, p. 56 
 
principle of home Member State 
prudential supervision Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian buveinės valstybės narės rizikos ribojimo 
principais pagrįsta priežiūra Termino šaltinis (-->KVP)  
 
principle of responsible lending Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian atsakingo skolinimo principas 
 
principles of sound banking 
management Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian nuosaikaus bankų valdymo principai Termino 
šaltinis (-->KVP)  
 
principles of substitutability of 
deposits Sritis Statistika 
Lithuanian indėlių pakeičiamumo principai Termino 
šaltinis 2008 m. gruodžio 19 d. Europos centrinio banko 
reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų 
sektoriaus balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
principles of taxation Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian apmokestinimo principai Apibrėžtis skirtingų 
apmokestinimo metodų panaudojimo loginis pagrindas 
 
print Sritis Bendra 
Lithuanian estampas 
 
prior approval Sritis Mokėjimo sistemos 
Institucijos ECB 
Lithuanian išankstinis patvirtinimas Termino šaltinis 
Gairės ECB/2005/1 
 
prior deduction 
Lithuanian pirmesnis išskaitymas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
prior notification Sritis Mokėjimo sistemos 
Institucijos ECB 
Lithuanian išankstinis pranešimas Termino šaltinis Gairės 
ECB/2005/1 Kontekstas pradėti darbą anksčiau negu 7.00 
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val. galima tik nusiuntus į ECB išankstinį pranešimą 
Konteksto šaltinis Gairės ECB/2005/1 
 
priority call Sritis Bendra 
Lithuanian prioritetinis reikalavimas Termino šaltinis LRTB 
 
priority region Sritis Bendra 
Lithuanian pirmenybinis regionas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
private bank Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian privatus bankas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
private business enterprises Sritis Teisė 
ir institucijos 
Lithuanian privačios verslo įmonės Termino šaltinis LB 
mėnesinis biuletenis, 2004/5 
 
private capital collective investment 
undertakings Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian privataus kapitalo kolektyvinio investavimo 
subjektai Termino šaltinis 2007 m. spalio 25 d. LR 
kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo pakeitimo 
įstatymas Nr. X-1303 
 
private consumption Sritis Statistika 
Lithuanian privatus vartojimas Termino šaltinis IATE 
 
private consumption 
See: consumption  Sritis Statistika 
Lithuanian privatus vartojimas Termino šaltinis IATE; ECB 
MB 2010 03 
 
private consumption expenditure 
personal consumption expenditure 
Sritis Statistika 
Lithuanian privataus vartojimo išlaidos 
 
private debt securities market Sritis 
Pinigų politika 
Lithuanian privačių skolos vertybinių popierių rinka 
Termino šaltinis 2009 m. liepos 2 d. EUROPOS 
CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS dėl padengtų 
obligacijų pirkimo programos įgyvendinimo (ECB/2009/16) 
(2009/522/EB) 
 
private domestic demand Sritis Statistika 
Lithuanian privati vidaus paklausa Termino šaltinis ECB 
MB 2006/6, p. 9 
 
private enterprise 
private undertaking Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian privačioji įmonė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
private equity Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian privataus kapitalo nuosavybės vertybiniai 
popieriai Termino šaltinis (-->KVP)  privatus kapitalas 
Termino šaltinis ECB MB, 2007/6, p. 47 
 
private equity fund Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian privatus akcijų fondas Termino šaltinis ECB 
MB, 2007 06 

 
private equity industry Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian investavimas į privataus kapitalo fondus 
Termino šaltinis ECB MB 2007/6, p. 48 
 
private equity market Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian privataus kapitalo rinka Termino šaltinis ECB 
MB 2007/6, p. 48 
 
private fixed investment Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian privačios investicijos į pagrindinį kapitalą 
Termino šaltinis ECB MB 2008 06, 2009 03 
 
private funded scheme Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian privati fondinė programa 
 
private households with employed 
persons Sritis Statistika 
Lithuanian privačių namų ūkių, samdančių namų ūkio 
darbininkus, veikla 
 
private insurance Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian privatusis draudimas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
private investment Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian privati investicija Termino šaltinis LRTB 
Apibrėžtis Privataus juridinio ar fizinio asmens investicija. 
Apibrėžties šaltinis LRTB 
 
private key Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian privatusis raktas Apibrėžtis vienas raktas iš 
raktų poros, naudojamas kriptografijoje kaip viešasis 
raktas. Privatusis raktas laikomas paslaptyje ir yra 
naudojamas iššifruoti duomenims, kurie buvo užšifruoti su 
jį atitinkančiu (-->viešuoju raktu)  
 
private limited liability company Sritis 
Teisė ir institucijos 
Lithuanian uždaroji akcinė bendrovė Termino šaltinis LR 
bankų įstatymas Nr. IX-2085, 3 str. 3 p. 
 
private producer Sritis Statistika 
Lithuanian privatusis gamintojas 
 
private property Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian privatinė nuosavybė Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
private purchases and sales of real 
estate Sritis Statistika 
Lithuanian nekilnojamojo turto įsigijimas ir pardavimas 
Termino šaltinis LRMB 
 
private sector Sritis Statistika 
Lithuanian privatusis sektorius Termino šaltinis Eurovoc 
4.1; IATE 
 
private undertaking 
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See: enterprise  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian privačioji įmonė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
privately issued bonds Sritis Statistika 
Lithuanian privačiai išleistos obligacijos 
 
privatisation activity Sritis Bendra 
Lithuanian privatizavimo veikla Termino šaltinis ECB MB 
2006/3, p. 46  
 
probability interval Sritis Statistika 
Lithuanian tikimybės intervalas Termino šaltinis ECB MB 
2008/12 
 
Probability of Default 
PD Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian įsipareigojimų neįvykdymo tikimybė Termino 
šaltinis (-->KVP) ; Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 
nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo 
bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) Pastabos 
viena iš kredito rizikos sudedamųjų dalių Apibrėžtis 
Tikimybė, kad per vienų metų laikotarpį skolininkas 
neįvykdys įsipareigojimų. Apibrėžties šaltinis Lietuvos banko 
valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo 
pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, 
Nr. 142-5442) skolininko įsipareigojimų neįvykdymo 
tikimybė Termino šaltinis LRTB 
 
procedure Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian tvarka procedūra 
 
procedure for pooling the 
investment funds Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian investicinių fondų jungimo tvarka Termino 
šaltinis 2007 m. spalio 25 d. LR kolektyvinio investavimo 
subjektų įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. X-1303 
 
procedure for securing credits Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian kreditų užtikrinimo tvarka Termino šaltinis 2009 
m. kovo 31 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) 
Nr. 290/2009 
 
procedure for terminating insurance 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian draudimo nutraukimo tvarka Termino šaltinis 
2002 m. birželio 20 d. Lietuvos Respublikos indėlių ir 
įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymas Nr. IX-
975 (redakcija aktuali nuo 2008-10-21) 
 
procedures for bilateral operations 
Sritis Pinigų politika Institucijos ECB 
Lithuanian dvišalių operacijų procedūros Termino šaltinis 
(-->Bendr. dok.)  
 
process of balance sheet 
adjustment Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian balanso sureguliavimo procesas Termino 
šaltinis ECB MB 2010 03 
 
processed food product Sritis Statistika 
Lithuanian perdirbtas maisto produktas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 

processing cycle Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian apdorojimo ciklas Termino šaltinis 2009 m. 
gegužės 7 d. Europos centrinio banko gairės, iš dalies 
keičiančios Gaires ECB/2007/2 dėl Transeuropinės 
automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių 
pervedimų sistemos (TARGET2) (ECB/2009/9) 
(2009/390/EB) 
 
processing industry Sritis Statistika 
Lithuanian perdirbamoji pramonė Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
pro-cyclical fiscal stance Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian procikliška fiskalinė padėtis Termino šaltinis 
ECB MB 2007/9 
 
PRODCOM 
by-product manufacturing statistics 
Sritis Statistika 
Lithuanian PRODCOM Apibrėžtis Europos Bendrijos 
pramonės gaminių sąrašas, atnaujinamas kiekvienais 
metais Konteksto šaltinis STD Termino šaltinis STD 
apdirbamosios pramonės statistika pagal produktus 
Termino šaltinis ECB MB 2008/12 
 
producer co-responsibility Sritis Bendra 
Lithuanian bendra gamintojų atsakomybė Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
producer goods 
See: goods  Sritis Statistika 
Lithuanian investicinės prekės 
 
producer input and output price 
surveys Sritis Statistika 
Lithuanian gamybos veiksnių ir produkcijos kainų 
apklausos Termino šaltinis ECB MB 2007/9 
 
producer price Sritis Statistika 
Lithuanian gamintojo kaina Termino šaltinis Eurovoc 4.1; 
LB MB 2006/2, p. 9 
 
Producer Price Index 
See:   Sritis Statistika 
Lithuanian GKI gamintojų kainų indeksas Termino šaltinis 
ECB MB, 2007/6, p. 5 
 
producer's agreement Sritis Bendra 
Lithuanian gamintojų susitarimas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
product Sritis Statistika 
Lithuanian gaminys produktas 
 
product brand Sritis Bendra 
Lithuanian produkto žyma Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
product design Sritis Bendra 
Lithuanian gaminio projektavimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
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product designation Sritis Bendra 
Lithuanian produkto pavadinimas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
product development Sritis Bendra 
Lithuanian gaminio kūrimas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
product evolution Sritis Bendra 
Lithuanian gaminio evoliucija Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
product inspection Sritis Bendra 
Lithuanian gaminio apžiūra Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
product liability Sritis Bendra 
Lithuanian atsakomybė už gaminį Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
product life Sritis Bendra 
Lithuanian produkto naudojimo trukmė Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
product market Sritis Bendra 
Lithuanian gaminių rinka 
 
product safety Sritis Bendra 
Lithuanian produkto sauga Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
production Sritis Statistika 
Lithuanian gamyba Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
production capacity Sritis Statistika 
Lithuanian gamybos pajėgumai Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
production constraints Sritis Statistika 
Lithuanian gamybos suvaržymai Termino šaltinis ECB MB 
2007/9 
 
production control Sritis Bendra 
Lithuanian gamybos kontrolė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
production cost Sritis Apskaita 
Lithuanian gamybos sąnaudos Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 Apibrėžtis Tiesioginės gamybos išlaidos medžiagoms, 
žaliavoms, darbui ir kt. su gaminio gamyba susijusiems 
dalykams, pridėjus įmonės netiesiogines išlaidas. 
Apibrėžties šaltinis Eurovoc 4.1 
 
production expectations Sritis Statistika 
Lithuanian gamybos lūkesčiai Termino šaltinis ECB 
 
production function approach Sritis 
Statistika 
Lithuanian produkcijos funkcijos metodas Termino 
šaltinis ECB MB 2008/12 
 
production growth 
See: of production  Sritis Statistika 
Lithuanian gamybos augimas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 

production improvement Sritis Bendra 
Lithuanian gamybos gerinimas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
production index Sritis Statistika 
Lithuanian gamybos indeksas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
production management Sritis Bendra 
Lithuanian gamybos valdymas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
production of market goods Sritis 
Statistika 
Lithuanian rinkos prekių gamyba Termino šaltinis 2008 m. 
gruodžio 19 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) 
Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus 
balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
production of nonmarket goods Sritis 
Statistika 
Lithuanian ne rinkos prekių gamyba Termino šaltinis 2008 
m. gruodžio 19 d. Europos centrinio banko reglamentas 
(EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus 
balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
production policy Sritis Bendra 
Lithuanian gamybos politika Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
production premium Sritis Statistika 
Lithuanian produkcijos priemoka Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
production quota Sritis Bendra 
Lithuanian gamybos kvotos Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
production refund Sritis Bendra 
Lithuanian gamybos nuostolių padengimas Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
production shortfalls Sritis Bendra 
Lithuanian gamybos nuosmukiai Termino šaltinis ECB MB 
2008/6 
 
production statistics Sritis Statistika 
Lithuanian gamybos statistika Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
productivity Sritis Bendra 
Lithuanian produktyvumas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
darbo našumas Termino šaltinis ECB MB 2006/6, p. 7 
 
products of the chemical or allied 
industries Sritis Statistika 
Lithuanian chemijos pramonės ir jai giminingų 
pramonės šakų produkcija Termino šaltinis LRMB 
 
professional cash handler Sritis Bankai ir 
finansai 
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Lithuanian profesionalus pinigų tvarkytojas Termino 
šaltinis (-->pei)  
 
professional fees Sritis Apskaita 
Lithuanian atlygis specialistams Termino šaltinis ECB 
metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
professional indemnity insurance 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian profesinės civilinės atsakomybės draudimas 
Termino šaltinis (-->IKP)  
 
professional investor 
qualified investor Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian profesionalusis investuotojas Termino šaltinis 
2007 m. spalio 25 d. LR kolektyvinio investavimo subjektų 
įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. X-1303 Apibrėžtis 
Finansinių priemonių rinkų įstatyme apibrėžtas 
profesionalusis klientas ir kolektyvinio investavimo 
subjekto, kurio sudarymo dokumentuose numatyta 
mažiausia investuojama suma yra 50 000 arba daugiau 
eurų, dalyvis. Apibrėžties šaltinis 2007 m. spalio 25 d. LR 
kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo pakeitimo 
įstatymas Nr. X-1303 
 
professional negligence Sritis Bendra 
Lithuanian profesinis aplaidumas Termino šaltinis (-->IKP)  
 
professional secrecy Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian profesinė paslaptis Termino šaltinis (-->KVP)  
 
pro-fiscal policy Sritis Bendra 
Lithuanian prociklinė fiskalinė politika Termino šaltinis 
VLKK 
 
profit Sritis Apskaita 
Lithuanian pelnas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 Pastabos 
bendresnė pelno sąvoka (nei gain), dažniau vartojama 
apibūdinant įmonės finansinius rezultatus ar tikslus 
 
profit (loss) Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pelnas (nuostolis) Kontekstas Lietuvos banko 
finansinių metų pelnas (nuostolis) skaičiuojamas iš pajamų 
atimant išlaidas.  Konteksto šaltinis LR Lietuvos banko 
įstatymas Nr. I-678, 22 str. 
 
profit and loss account Sritis Apskaita 
Lithuanian pelno (nuostolio) ataskaita Termino šaltinis 
ECB metinės finansinės ataskaitos 2008 Apibrėžtis 
finansinė ataskaita, kurioje nurodomos visos per (--
>finansinius metus)  įmonės uždirbtos (-->pajamos)  bei (--
>sąnaudos) uždirbant šias pajamas ir veiklos rezultatai 
Apibrėžties šaltinis LR įmonių finansinės atskaitomybės 
įstatymas Nr. IX-575 
 
profit developments Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pelno pokyčiai Termino šaltinis ECB MB 2009 
06 
 
profit for the year Sritis Apskaita 
Lithuanian metų pelnas Termino šaltinis ECB metinės 
finansinės ataskaitos 2008 
 
profit margin Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pelno marža Termino šaltinis ECB MB 2010 03 

 
profit mark-up Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pelno antkainis Termino šaltinis ECB MB 2010 
03 
 
profit mark-up indicator Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian pelno antkainio rodiklis 
 
profit measures Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pelno matai Termino šaltinis ECB MB 2007/6, p. 
60 
 
profit of the previous year before 
distribution Sritis Apskaita 
Lithuanian ankstesnių metų pelnas prieš paskirstymą 
Termino šaltinis 2006 m. lapkričio 10 d. Europos centrinio 
banko gairės dėl Europos centrinių bankų sistemos 
apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo 
(ECB/2006/16) (2006/887/EB) 
 
profit per unit of output Sritis Statistika 
Lithuanian pelnas vienam produkcijos vienetui Termino 
šaltinis ECB MB 2010 03 
 
profit ratios Sritis Statistika 
Lithuanian pelno rodikliai Termino šaltinis ECB MB 2006/3, 
p. 43 
 
profit ratios of listed non-financial 
corporations Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian į biržos prekybos sąrašus įtrauktų 
nefinansinių korporacijų pelno normos 
 
profit share Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pelno akcija 
 
profit share in GDP Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pelno dalis BVP Termino šaltinis ECB MB 
2007/9, p. 44 
 
profit sharing Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pelno pasidalijimas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
profitability Sritis Statistika 
Lithuanian pelningumas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
profitability developments Sritis Statistika 
Lithuanian pelningumo raida Termino šaltinis ECB MB 
2006/3, p. 43 
 
profitability indicator Sritis Statistika Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian pelningumo rodiklis Termino šaltinis ECB MB 
2007/6, p. 45 
 
profitability of carry trades Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian spekuliacinio pobūdžio sandorių 
pelningumas Termino šaltinis ECB MB 2010 03 
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progressive framing Sritis Bendra 
Lithuanian laipsniškas kūrimas Termino šaltinis VLKK 
2004-01-19 
 
progressive tax Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian progresinis mokestis 
 
prohibition on monetary financing 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian piniginio finansavimo draudimas Termino 
šaltinis 2009 m. balandžio 20 d. Europos centrinio banko 
nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies 
keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 332/2002 dėl priemonės, 
teikiančios vidutinės trukmės finansinę pagalbą valstybių 
narių mokėjimų balansams, sukūrimo (CON/2009/37) 
(2009/C 106/01) 
 
projected range for inflation Sritis 
Statistika 
Lithuanian numatoma infliacijos riba Termino šaltinis ECB 
MB, 2007/6, p. 7 
 
projected results Sritis Apskaita 
Lithuanian numatomi rezultatai Termino šaltinis ECB 
metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
projected unit credit method Sritis 
Apskaita 
Lithuanian planuojamo sąlyginio vieneto metodas 
Termino šaltinis ECB metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
projected unit credit methods Sritis 
Apskaita 
Lithuanian planuojamo sąlyginio vieneto metodas 
 
projection horizon Sritis Bendra 
Lithuanian prognozės laikotarpis Termino šaltinis ECB 
apžvelgiamas laikotarpis Termino šaltinis ECB MB 
2007/12 
 
projections Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian prognozės Termino šaltinis ECB 2004 metų 
ataskaita, Žodynėlis; ECB MB 2008/12 Apibrėžtis keturis 
kartus per metus atliekamo tyrimo, kuriuo siekiama 
numatyti galimus euro zonos makroekonominius pokyčius 
ateityje, rezultatai. Eurosistemos personalo padarytos 
prognozės skelbiamos birželio ir gruodžio mėn., o ECB 
personalo - kovo ir rugsėjo mėn. Šios prognozės - 
sudedamoji Europos centrinio banko pinigų politikos 
strategijos ekonominės analizės dalis ir todėl yra viena iš 
keleto veiklų, kuriomis prisidedama prie Valdančiosios 
tarybos atliekamo rizikos kainų stabilumui vertinimo 
Apibrėžties šaltinis ECB 2004 metų ataskaita, Žodynėlis 
 
projections for imports and exports 
Sritis Bendra 
Lithuanian numatoma importo ir eksporto raida Termino 
šaltinis ECB MB 2010 03 
 
prolonged inventory cycle Sritis Pinigų 
politika 
Lithuanian pailgintas atsargų ciklas Termino šaltinis ECB 
MB 2010 03 
 
promissory note Sritis Rinkos operacijos Sritis 
Pinigų politika 

Lithuanian paprastasis vekselis Termino šaltinis 2002 m. 
birželio 20 d. Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų 
investuotojams draudimo įstatymas Nr. IX-975 (redakcija 
aktuali nuo 2008-10-21); LB valdybos nutarimas Nr. 201 
Dėl vekselių naudojimo taisyklių dalinio pakeitimo ir 
papildymo Apibrėžtis Paprastuoju vekseliu davėjas pats 
pasižada mokėti jame nurodytą sumą. Apibrėžties šaltinis 
tas pats LB valdybos nutarimas 
 
promissory note Sritis Pinigų politika 
Lithuanian skolinis įsipareigojimas Termino šaltinis 
Civilinis kodeksas 2007-09-01; 2007 m. sausio 18 d. LR 
finansinių priemonių rinkų įstatymas Nr. X-1024 
 
promotion of exports Sritis Bendra 
Lithuanian eksporto skatinimas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
promulgation of a law Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian įstatymo paskelbimas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
proof Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian banknoto bandinio atspaudas 
 
proof note 
See: note  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian banknoto bandinys 
 
property 
See:   Sritis Apskaita 
Lithuanian turtas Termino šaltinis LR buhalterinės apskaitos 
įstatymas Nr. IX-574 Apibrėžtis Materialiosios, 
nematerialiosios ir finansinės vertybės, kurias valdo ir 
naudoja ir (arba) kuriomis disponuoja ūkio subjektas, ir 
kurias naudojant tikimasi gauti ekonominės naudos. 
Apibrėžties šaltinis LR buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. 
IX-574 (Žin., 2001, Nr. 99-3515) pakeitimo įstatymas Nr. 
IX-1914, 2003-12-18, Žin., 2003, Nr. 123-5586. Kalbos 
dalis dkt. Giminė v. 
 
property 
See:   Sritis Apskaita 
Lithuanian nuosavybė Termino šaltinis Tarptautiniai 
apskaitos standartai 2002 Apibrėžtis įmonės turto likutis 
atėmus visus jos įsipareigojimus Apibrėžties šaltinis 
Tarptautiniai apskaitos standartai 2002 
 
property collective investment 
undertakings Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kolektyvinio investavimo subjektai, 
investuojantys į nekilnojamąjį turtą Termino šaltinis 2004 
m. balandžio 29 d. KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 
809/2004, 
įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2003/71/EB nuostatas dėl prospektuoseinformacijos bei 
šių prospektų formato įtraukimo nuorodos būdu ir 
paskelbimo bei reklamos 
 
 
property income Sritis Apskaita 
Lithuanian pajamos iš turto 
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property insurance Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian nuosavybės draudimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
property leasing Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian ilgalaikė nekilnojamojo turto nuoma Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
property market Sritis Bendra 
Lithuanian nekilnojamojo turto rinka Termino šaltinis ECB 
MB 2010 03 
 
property of a public sector entity 
See: assets of a public sector entity  Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian viešojo sektoriaus subjekto ilgalaikis turtas 
Termino šaltinis LRTB Apibrėžtis Turtas, kurį viešojo 
sektoriaus subjektas naudoja ekonominei naudai gauti 
arba viešosioms paslaugoms teikti ilgiau kaip 12 mėnesių, 
skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio 
laikotarpio dienos. Apibrėžties šaltinis LRTB, Lietuvos 
Respublikos finansų ministro įsakymas „Dėl viešojo 
sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 2-ojo 
standarto patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 136-5537) 
 
property ownership risk Sritis Apskaita 
Lithuanian turto nuosavybės rizika Termino šaltinis LRTB 
Pastabos aprobuota VLKK 
 
property tax Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian nuosavybės mokestis Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
property valuation agreement Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian turto vertinimo sutartis Termino šaltinis 2002 
m. birželio 20 d. Lietuvos Respublikos indėlių ir 
įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymas Nr. IX-
975 (redakcija aktuali nuo 2008-10-21) 
 
property, plant and equipment Sritis 
Apskaita 
Lithuanian nekilnojamasis turtas, įranga ir įrenginiai 
 
proportion of the authorised capital 
and/or voting rights Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių 
dalis Termino šaltinis LR finansų įstaigų įstatymas Nr.IX-
1068, 2 str. 20 p. Apibrėžtis Bent viena akcija, pajus ar 
kitokia įmonės išleista priemonė, pažyminti dalyvavimą 
valdant įmonės kapitalą, arba kartu su šiomis preimonėmis 
įgyta balsavimo teisė, arba (jeigu nėra išleista priemonių, 
pažyminčių dalyvavimą valdant įmonės kapitalą) įmonės ar 
jos turto (kapitalo) dalis. Apibrėžties šaltinis LR finansų 
įstaigų įstatymas Nr.IX-1068, 2 str. 20 p. 
 
proportion of the authorised capital 
and/or voting rights granting the 
right to control the activities of an 
undertaking Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių 
dalis, suteikianti teisę kontroliuoti įmonės veiklą 
Termino šaltinis LR finansų įstaigų įstatymas Nr.IX-1068, 2 
str. 19 p. Apibrėžtis Vieno asmens tiesiogiai ir (arba) 
netiesiogiai valdoma įmonės įstatinio kapitalo ir (arba) 
balsavimo teisių dalis arba tokie santykiai tarp asmens ir 

įmonės, dėl kurių šis asmuo: 1) pats arba pagal sutartį su 
įmone ar jos dalyviais tiesiogiai ir (arba) netiesiogiai valdo 
daugiau kaip 50 procentų įmonės įstatinio kapitalo ir (arba) 
balsavimo teisių arba gali išrinkti (paskirti) ir atšaukti 
(atleisti) daugiau kaip 50 procentų įmonės valdymo organų 
narių; 2) pagal finansinius, veiklos arba organizacinius 
ryšius gali dalytis su įmone gautu pelnu arba patirtais 
nuostoliais arba, siekdamas bendro užsibrėžto tikslo, galo 
koordinuoti šios įmonės valdymą; 3) turi galimybę valdyti 
įmonę per visiškai arba iš dalies tapačios sudėties savo 
(jeigu tai juridinis asmuo) ir įmonės valdymo organus. 
Apibrėžties šaltinis LR finansų įstaigų įstatymas Nr.IX-1068, 
2 str. 19 p. 
 
proportional consolidation Sritis Apskaita 
Lithuanian proporcinis konsolidavimas Termino šaltinis 
Finansinės grupės ataskaitų konsolidavimo ir jungtinės 
(konsoliduotos) priežiūros taisyklės, II sk. (2004 m. liepos 
22 d. LB valdybos nutarimas Nr. 128) Apibrėžtis tai 
metodas, kai vieno bendrai kontroliuojamos įmonės dalyvio 
turto, įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų straipsnių bendrai 
kontroliuojamoje įmonėje dalis sudedama su panašiais kito 
dalyvio finansinės atskaitomybės straipsniais Apibrėžties 
šaltinis Finansinės grupės ataskaitų konsolidavimo ir 
jungtinės (konsoliduotos) priežiūros taisyklės, II sk.  
 
proportional representation Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian proporcinis atstovavimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
proportional tax Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian proporcinis mokestis 
 
proportionate consolidation Sritis 
Apskaita 
Lithuanian proporcingas konsolidavimas 
 
proprietary home accounting 
application 
PHA Sritis Mokėjimo sistemos Institucijos ECB 
Lithuanian vidinė sąskaitų tvarkymo sistema Termino 
šaltinis ECB TARGET2 raidos ataskaita, 2005 m. vasario 
mėn. 
 
pro-rata reduction Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian proporcingas mažinimas Termino šaltinis 2009 
m. gegužės 7 d. Europos centrinio banko gairės, iš dalies 
keičiančios Gaires ECB/2007/2 dėl Transeuropinės 
automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių 
pervedimų sistemos (TARGET2) (ECB/2009/9) 
(2009/390/EB) 
 
prospective application Sritis Apskaita 
Lithuanian perspektyvusis taikymas 
 
prospective settlement obligation 
Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian būsima prognozuojama atsiskaitymo 
prievolė Termino šaltinis 2009 m. gegužės 7 d. Europos 
centrinio banko gairės, iš dalies keičiančios Gaires 
ECB/2007/2 dėl Transeuropinės automatizuotos realaus 
laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos 
(TARGET2) (ECB/2009/9) (2009/390/EB) 
 
prospectus Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian prospektas Termino šaltinis 2007 m. sausio 18 
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d. LR vertybinių popierių įstatymas Nr. X-1023 Apibrėžtis 
Investuotojams ir visuomenei skirtas dokumentas, kuriame 
pateikiama pagrindinė informacija apie emitentą ir jo viešai 
siūlomus arba į prekybą reguliuojamoje rinkoje įtraukiamus 
vertybinius popierius. Apibrėžties šaltinis 2007 m. sausio 18 
d. LR vertybinių popierių įstatymas Nr. X-1023 Pastabos 
jeigu vertybiniai popieriai skirti ne viešajai apyvartai, vietoj 
prospekto gali būti pateiktas sutrumpintas jo variantas - 
memorandumas 
 
prospectus of a collective 
investment undertaking Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian kolektyvinio investavimo subjekto 
prospektas Termino šaltinis 2007 m. spalio 25 d. LR 
kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo pakeitimo 
įstatymas Nr. X-1303 Apibrėžtis Dokumentas, kuriame 
investuotojams ir visuomenei pateikiama pagrindinė 
informacija apie siūlomus kolektyvinio investavimo 
subjekto perleidžiamuosius vertybinius popierius. 
Apibrėžties šaltinis 2007 m. spalio 25 d. LR kolektyvinio 
investavimo subjektų įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. X-
1303 
 
protection agreement Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian užtikrinimo sutartis Termino šaltinis (-->KVP)  
 
protection buyer Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian apsaugos pirkėjas Termino šaltinis (-->IKP) , I 
priedas 
 
protection of personal data Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian asmens duomenų apsauga Termino šaltinis 
Konstitucija Europai, I skyriaus 51 str. 
 
protection provider Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian užtikrinimo teikėjas Termino šaltinis (-->KVP)  
 
protection rules Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian apsaugos taisyklės 
 
protection seller Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian apsaugos pardavėjas Termino šaltinis (-->IKP) , 
I priedas, 8 p. 
 
protectionist measures Sritis Bendra 
Lithuanian protekcionistinės priemonės Termino šaltinis 
ECB MB 2008/6 
 
protectionist pressures Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian protekcionistinis spaudimas Termino šaltinis 
ECB MB 2007/9, p. 6 
 
protest Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian protestas Termino šaltinis LR įsakomųjų ir 
paprastųjų vekselių įstatymas Nr. VIII-1087 Apibrėžtis 
Protesto aktu įformintas oficialus patvirtinimas, kad 
nustatytu laiku vekselis nebuvo akceptuotas arba 
apmokėtas. Protesto aktu gali būti patvirtinti ir kiti šiame 
įstatyme numatyti veiksmai arba jų neatlikimas. 
 Apibrėžties šaltinis LR įsakomųjų ir paprastųjų vekselių 
įstatymas Nr. VIII-1087 
 

Protocol No. 18 of 7 February 1992 
on the Statute of the European 
System of Central Banks and of the 
European Central Bank Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian 1992 m. vasario 7 d. Europos Bendrijos 
steigimo sutarties Protokolas Nr. 18 dėl Europos 
centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko 
statuto 
 
protocol to an agreement Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian susitarimo protokolas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
provider of a payment instruction 
Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian mokėjimo nurodymo pateikėjas Termino 
šaltinis (-->Mokėjimų įstatymas)  Apibrėžtis (-->mokėtojas)  
arba (-->gavėjas) , kuris (-->mokėjimo nurodymą ) pateikia 
tiesiogiai mokėtojo (-->kredito įstaigai) , arba gavėjo 
kredito įstaiga, kuri gavėjo mokėjimo nurodymą persiunčia 
mokėtojo kredito įstaigai ar pagal gavėjo nurodymą sudaro 
mokėjimo nurodymą ir pateikia jį mokėtojo kredito įstaigai 
Apibrėžties šaltinis (-->Mokėjimų įstatymas) , 2 str. 
 
provision Sritis Apskaita 
Lithuanian atidėjimas Termino šaltinis Eurovoc 4.1  
Apibrėžtis įsipareigojimas, kurio galutinės padengimo 
sumos arba įvykdymo laiko negalima tiksliai nustatyti, 
tačiau galima patikimai įvertinti Apibrėžties šaltinis (-->2-asis 
verslo apskaitos standartas)  atsargos Termino šaltinis 
ECB metų ataskaita 2005, p. 14 atidėjinys Termino šaltinis 
LRTB Apibrėžtis Įsipareigojimas, kurio galutinės įvykdymo 
sumos arba įvykdymo laiko negalima tiksliai nustatyti, 
tačiau galima patikimai įvertinti. Apibrėžties šaltinis LRTB: 
11-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės standartas "Sąnaudos"  Pastabos aprobuota 
VLKK 
 
provision against foreign exchange 
rate risk Sritis Apskaita 
Lithuanian atidėjiniai užsienio valiutų kursų rizikai 
Termino šaltinis ECB metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
provision of liquidity in foreign 
currencies Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian likvidumo užsienio valiutomis teikimas 
Termino šaltinis ECB MA 2009 
 
provision should be made for Sritis 
Teisė ir institucijos 
Lithuanian reikėtų numatyti Termino šaltinis Vertimų centro 
vadovas 
 
provisional employment Sritis Bendra 
Lithuanian laikinas užimtumas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
provisional value Sritis Statistika 
Lithuanian išankstinė reikšmė 
 
provisions Sritis Apskaita 
Lithuanian atidėjiniai Termino šaltinis 1) LR valstybinio 
socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymo 
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pakeitimo įstatymas; 2) LR profesinių pensijų kaupimo 
įstatymas; 3) LR draudimo įstatymas; 4) LR finansų įstaigų 
įstatymas; 5) 33-iasis verslo apskaitos standartas "Finansų 
maklerio įmonių ir valdymo įmonių finansinė 
atskaitomybė"; 6) 2002 m. lapkričio 21 d. Europos centrinio 
banko gairė dėl Europos centriniostatistinės atskaitomybės 
reikalavimų ketvirtinių finansinių sąskaitų (ECB/2002/7) 
(2002/967/EB); 7) 2006 m. lapkričio 10 d. Europos 
centrinio banko gairės dėl Europos centrinių bankų 
sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio 
pagrindo (ECB/2006/16) (2006/887/EB) Kontekstas 
Neatgautinos ir abejotinai atgautinos sumos - atsižvelgiant 
į atidėjinius neatgautinos ir abejotinai atgautinoms sumoms 
bei jų kitimo tendencijas per paskutinius dvejus metus. 
Konteksto šaltinis LR valstybinio socialinio darudimo fondo 
biudžeto sandaros įstatymo pakeitimo įstatymas, 6 str. 
Apibrėžtis Sumos, kurios atidedamos iki pelno ar nuostolio 
apskaičiavimo siekiantnuo bet kurių žinomų arba 
numatomų įsipareigojimų ar rizikos, kurių negalima tiksliai 
apskaičiuoti (žr. „Atsargos“). Atidėjinių ateities 
įsipareigojimams ir rizikoms negalima panaudoti turto 
vertei tikslinti. Apibrėžties šaltinis 2002 m. lapkričio 21 d. 
Europos centrinio banko gairė dėl Europos 
centriniostatistinės atskaitomybės reikalavimų ketvirtinių 
finansinių sąskaitų (ECB/2002/7) (2002/967/EB), II priedas 
Žodynas su paaiškinimais 
 
provisions for bad loans Sritis Apskaita 
Lithuanian atidėjiniai blogoms paskoloms 
 
provisions on Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian nuostatos dėl Termino šaltinis Vertimų centro 
vadovas 
 
prudence Sritis Apskaita 
Lithuanian apdairumas 
 
prudent fiscal policies Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian apdairios fiskalinės strategijos Termino šaltinis 
ECB MB 2008/3 
 
prudent fiscal strategies Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian riziką ribojančios fiskalinės strategijos 
Termino šaltinis ECB MB 2007/9 
 
prudent management Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian riziką ribojantis valdymas Termino šaltinis (--
>KVP) , 12 str. Kontekstas Kompetentingos institucijos 
neišduoda leidimo, jeigu, atsižvelgdamos į būtinybę 
užtikrinti patikimą ir riziką ribojantį kredito įstaigos valdymą, 
jos nėra patenkintos akcininkų ar narių tinkamumu. 
Konteksto šaltinis (-->KVP) , 12 str. 
 
prudent valuation rules Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian vertinimo, kuriuo siekiama riboti riziką, 
taisyklės Termino šaltinis (-->IKP) , 33 str. 
 
prudential authorities Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian riziko ribojimo institucijos 
 
prudential control Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian riziką ribojanti kontrolė Termino šaltinis (--
>KVP)  rizikos ribojimo kontrolė Pastabos tokia yra 
taisyklinga termino forma, rekomenduojama VLKK 

 
prudential ratios Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian rizikos ribojimo rodikliai Apibrėžtis Kapitalo 
pakankamumo, laisvo kapitalo ir likvidumo rodikliai, kuriuos 
stebi bankų priežiūros institucijos ir patys bankai siekdami 
užtikrinti savo finansinį stabilumą. 
 
prudential requirements Sritis Bankų 
priežiūra Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian riziką ribojantys reikalavimai Termino šaltinis 
2007 m. spalio 25 d. LR kolektyvinio investavimo subjektų 
įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. X-1303 rizikos ribojimo 
reikalavimai Pastabos kalbos požiūriu teisingesnė termino 
forma (VLKK rekomendacija) 
 
prudential requirements for banking 
activities Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian bankų veiklos riziką ribojantys normatyvai 
Termino šaltinis LR bankų įstatymas Nr.IX-2085, 48 str. 
Apibrėžtis Bankams nustatomi šie veiklos riziką ribojantys 
normatyvai: 1) kapitalo pakankamumo; 2) likvidumo; 3) 
maksimalios atviros pozicijos užsienio valiuta ir tauriaisiais 
metalais; 4) maksimalios paskolos vienam skolininkui; 5) 
didelių paskolų; 6) kiti priežiūros institucijos teisės aktų 
normatyvai. Apibrėžties šaltinis LR bankų įstatymas Nr.IX-
2085, 48 str. bankų veiklos rizikos ribojimo normatyvai 
Pastabos tokia yra taisyklingesnė termino forma, 
rekomenduojama VLKK 
 
prudential safeguards Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian rizikos ribojimo principais pagrįstos 
apsaugos priemonės Termino šaltinis (-->KVP)  
 
prudential soundness Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian rizikos ribojimo pagrįstumas Termino šaltinis (-
->KVP)  
 
prudential supervision Sritis Bankų priežiūra 
Institucijos ECB 
Lithuanian riziką ribojanti priežiūra Termino šaltinis (--
>KVP)  protinga priežiūra Termino šaltinis (-->IKP)  
 
prudential supervision of credit 
institutions Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian rizikos ribojimu pagrįsta kredito įstaigų 
priežiūra Termino šaltinis Europos centrinio banko 
rekomendacija dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio 
Reglamentą (EB) Nr. 2533/98 dėl Europos centrinio banko 
renkamos statistinės informacijos 
(ECB/2008/9) (2008/C 251/01) 
 
 
prudential supervision system Sritis 
Bankų priežiūra 
Lithuanian rizikos ribojimo principais pagrįsta priežiūra 
Termino šaltinis (-->KVP)  
 
prudential supervisory functions Sritis 
Bankų priežiūra 
Lithuanian riziką ribojančios priežiūros funkcijos 
Termino šaltinis 2009 m. kovo 5 d. Europos centrinio banko 
nuomonė (CON/2009/17)  
(2009/C 93/03) 
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prudentially adequate Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian leistina rizikos ribojimo požiūriu Termino 
šaltinis (-->IKP) , 14 str. 
 
PSSC 
See: and Settlement Systems Committee  Sritis Mokėjimo 
sistemos 
Lithuanian Mokėjimų ir atsiskaitymų sistemų komitetas 
Termino šaltinis 2009 m. kovo 19 d. Europos centrinio 
banko sprendimas „Dėl TARGET2-Securities programos 
valdybos (TARGET2-Securities Programme Board) 
sudarymo“ (ECB/2009/6)(2009/338/EB) 
 
psychographics Sritis Bendra 
Lithuanian psichografija 
 
public accounting Sritis Apskaita 
Lithuanian valstybinio sektoriaus finansų apskaita 
Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
public administration Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian viešasis valdymas Termino šaltinis Eurovoc 4.1; 
LB MB 2006/2, p. 111; ECB MB 2007/9; 2008 m. gruodžio 
19 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 
25/2009ėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus balanso 
(nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
public administration and defence; 
compulsory social security Sritis 
Statistika 
Lithuanian viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis 
socialinis draudimas 
 
public auction Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian viešasis aukcionas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
public authorities 
state bodies Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian valstybės institucijos Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
public bank Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian valstybinis bankas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
public body Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian viešoji įstaiga Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
public borrowing Sritis Statistika 
Lithuanian valstybės skolinimasis Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
public communications Sritis Bendra 
Lithuanian viešieji ryšiai 
 
public company 
publicly traded company 
publicly held company Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian atviroji akcinė bendrovė Termino šaltinis ECB 
MB 2007/6, p. 49 

 
public consumption Sritis Statistika 
Lithuanian valstybės vartojimas Termino šaltinis ECB 
 
public contract Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian viešoji sutartis Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
public corporation Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian viešoji korporacija Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
public debt Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian valstybės skola Termino šaltinis LRTB Apibrėžtis 
Prie valdžios sektoriaus priskiriamų subjektų, turinčių teisę 
prisiimti skolinius įsipareigojimus, prisiimtų, bet dar 
neįvykdytų turtinių įsipareigojimų pagal paskolų sutartis, 
finansinės nuomos sutartis ir kitus įsipareigojamuosius 
skolos dokumentus konsoliduota suma. Apibrėžties šaltinis 
LRTB  
 
public debt rescheduling Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian valstybės skolos grąžinimo sąlygų 
peržiūrėjimas Termino šaltinis 2009 m. gegužės 28 d. 
Europos centrinio banko gairės, iš dalies keičiančios 
Gaires ECB/2006/4 dėl Eurosistemos atsargų valdymo 
paslaugų teikimo eurais euro zonoje nesantiems 
centriniams bankams ir šalims bei tarptautinėms 
organizacijoms (ECB/2009/11) (2009/429/EB)  
 
public domain 
See: property  Sritis Bendra 
Lithuanian viešoji nuosavybė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
public economic law Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian viešoji ekonominė teisė Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
public economy Sritis Bendra 
Lithuanian viešoji ekonomika Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
public enterprise 
See: undertaking  Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian valstybės įmonė Termino šaltinis Eurovoc 4.1; 
LR valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo pakeitimo 
įstatymas Nr. IX-1895 Apibrėžtis valstybės įmonė yra iš 
valstybės turto įsteigta arba įstatymų nustatyta tvarka 
valstybei perduota įmonė, kuri nuosavybės teise priklauso 
valstybei ir jai perduotą ir jos įgytą turtą valdo, naudoja bei 
juo disponuoja patikėjimo teise Apibrėžties šaltinis LR 
valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo pakeitimo 
įstatymas Nr.IX-1895, 2 str. 
 
public entity Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian viešasis subjektas Termino šaltinis 1994 m. 
gruodžio 1 d. Lietuvos Respublikos Lietuvos banko 
įstatymas Nr. I-678; Pinigų politikos įgyvendinimas euro 
zonoje. 2006 rugsėjis, p. 44.  
 
public expenditure Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian viešosios išlaidos Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
valstybės išlaidos Termino šaltinis ECB MB 2006/3 
 
public finance Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian valstybės finansai Termino šaltinis Eurovoc 4.1; 
ECB MB 2006/6, p. 6 



public finance and budget policy 

346 

 
public finance and budget policy Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian valstybės finansai ir biudžeto politika Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
public financing Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian valstybinis finansavimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
public funds Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian viešosios lėšos Termino šaltinis 1980 m. 
birželio 25 d. Komisijos direktyva 80/723/EEB dėl 
finansinių santykių tarp valstybių narių ir valstybės įmonių 
skaidrumo 
 
public holiday Sritis Bendra 
Lithuanian valstybinė šventė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
public institution Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian valstybės viešojo sektoriaus institucija 
Termino šaltinis ECB 2005 metų ataskaita, p. 15  viešoji 
institucija Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
public insurance Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian valstybinis draudimas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
public interest entity Sritis Bendra 
Lithuanian visuomenės intereso įmonė 
 
public international bodies Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian tarptautinės viešosios organizacijos Termino 
šaltinis (-->KVP)  
 
public international law Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian viešoji tarptautinė teisė Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
public key Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian viešasis raktas Apibrėžtis vienas raktas iš raktų 
poros, naudojamos kriptografijoje kaip viešasis raktas. Yra 
laisvai prieinamas ir publikuojamas kaip liudijimo dalis. 
Dažniausiai naudojamas skaitmeniniam parašui patikrinti ir 
duomenims, siunčiamiems viešojo rakto savininkui, 
užšifruoti. Pastarasis duomenis iššifruoja, naudodamasis 
viešąjį raktą atitinkančiu (-->privačiuoju raktu)  
 
public liability insurance Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian viešosios atsakomybės draudimas Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
public limited company 
PLC 
limited company Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian ribotos atsakomybės bendrovė Apibrėžtis 
Ribotos atsakomybės bendrovė, kuri gali viešai parduoti 
savo akcijas ir obligacijas; paprastai akcininkų teisė 
perleisti savo akcijas neribojama. Akcininkų skaičius 
neribojamas, išskyrus tai, kad jų turi būti mažiausiai 

septyni. Apibrėžties šaltinis Eurovoc 4.1 Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
public limited liability company Sritis 
Teisė ir institucijos 
Lithuanian akcinė bendrovė Termino šaltinis LR bankų 
įstatymas Nr. IX-2085, 3 str., 3 p. 
 
public non-financial enterprises Sritis 
Teisė ir institucijos 
Lithuanian valstybės ne finansų įmonės Termino šaltinis 
LB mėnesinis biuletenis, 2004/1 
 
public offering 
offering Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian viešas (akcijų, vienetų) siūlymas Termino 
šaltinis (-->KISĮ)  
 
public offering of securities Sritis Bankai 
ir finansai 
Lithuanian vertybinių popierių viešas siūlymas Termino 
šaltinis 2007 m. sausio 18 d. LR vertybinių popierių 
įstatymas Nr. X-1023 Apibrėžtis Bet kuria forma ir bet 
kuriomis priemonėmis atliekamas kreipimasis į asmenis 
siūlant vertybinius popierius ir pateikiant informacijos apie 
tokio siūlymo sąlygas ir siūlomus vertybinius popierius tiek, 
kad ja remdamasis investuotojas galėtų priimti sprendimą 
įsigyti ar pasirašyti siūlomus vertybinius popierius. 
Vertybinių popierių platinimas per vertybinių popierių 
viešosios apyvartos tarpininkus laikomas viešu siūlymu, 
jeigu yra šios dalies pirmame sakinyje nurodyti viešo 
siūlymo požymiai. Kreipimasis į asmenis, atliekamas 
prekybos Lietuvos Respublikoje veikiančioje 
reguliuojamoje rinkoje pagrindu, nelaikomas vertybinių 
popierių viešu siūlymu. Apibrėžties šaltinis 2007 m. sausio 
18 d. LR vertybinių popierių įstatymas Nr. X-1023 
 
public offering of units or shares Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian viešas investicinių vienetų arba akcijų 
siūlymas Termino šaltinis (-->KIS) Į Apibrėžtis investicinių 
vienetų arba akcijų siūlymas per visuomenės informavimo 
priemones, reklamą arba kai kreipiamasi į daugiau kaip 
100 asmenų Apibrėžties šaltinis KISĮ, 2 str. 
 
public organisation 
state authority Sritis Bendra 
Lithuanian valstybės institucija Termino šaltinis (--
>Mokėjimų įstatymas)  
 
public pay-as-you-go pension 
system Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian valstybinių pensijų sistema, pagrįsta pensijų 
išmokėjimu iš einamųjų įplaukų (ne iš fondų) Termino 
šaltinis ECB MB 2006/3, p. 71 
 
public price of electricity Sritis Bendra 
Lithuanian visuomeninė elektros energijos kaina Termino 
šaltinis (-->El. įst.)  Apibrėžtis visuomeninio tiekėjo 
vartotojams parduodamos elektros energijos kaina 
Apibrėžties šaltinis El. įst. 
 
public producer Sritis Statistika 
Lithuanian valstybinis gamintojas 
 
public property 
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public domain Sritis Bendra 
Lithuanian viešoji nuosavybė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
public sector Sritis Statistika 
Lithuanian viešasis sektorius Termino šaltinis LRTB 
Pastabos aprobuotas VLKK 
 
public sector borrowing 
requirement Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian viešojo sektoriaus skolinimosi poreikiai 
 
public sector entities Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian valstybės sektoriaus subjektai Termino šaltinis 
Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 
„Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų 
nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) Apibrėžtis Lietuvos 
Respublikos viešieji juridiniai asmenys, t. y. valstybės ar 
savivaldybės, jų institucijų arba kitų asmenų, nesiekiančių 
naudos, įsteigti juridiniai asmenys, kurių tikslas – tenkinti 
viešuosius interesus (valstybės ir savivaldybės įmonės, 
valstybės ir savivaldybės įstaigos, viešosios įstaigos ir kiti), 
ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių valstybės 
sektoriaus subjektai, apibrėžti šių valstybių teisės aktuose. 
Apibrėžties šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 
nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo 
bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) viešojo 
sektoriaus subjektai Pastabos aprobuota VLKK 
 
public sector entity Sritis Apskaita 
Lithuanian viešojo sektoriaus subjektas Termino šaltinis 
LRTB Pastabos aprobuota VLKK 
 
public sector entity associated 
entity Sritis Apskaita 
Lithuanian viešojo sektoriaus subjekto asocijuotasis 
subjektas Termino šaltinis LRTB Pastabos aprobuota VLKK 
 
public sector entity controlled 
entity's minority interest Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian viešojo sektoriaus subjekto kontroliuojamo 
subjekto mažumos dalis Termino šaltinis LRTB 
 
public sector entity revenue Sritis 
Apskaita 
Lithuanian viešojo sektoriaus subjekto įplaukos Termino 
šaltinis LRTB Pastabos aprobuota VLKK 
 
public sector entity's contingent 
assets Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian viešojo sektoriaus subjekto neapibrėžtasis 
turtas Termino šaltinis LRTB Apibrėžtis Dėl buvusiųjų ūkinių 
įvykių galintis atsirasti turtas, kurio buvimas bus patvirtintas 
tiktai įvykus vienam ar daugiau viešojo sektoriaus subjekto 
nevisiškai kontroliuojamų neapibrėžtųjų būsimųjų ūkinių 
įvykių arba jiems neįvykus. Apibrėžties šaltinis LRTB, 18-ojo 
viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 
standarto „Atidėjiniai, neapibrėžtasis turtas, neapibrėžtieji 
įsipareigojimai ir poataskaitiniai įvykiai“ projektas 
 
public sector stimulus packages Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian valstybės sektoriaus paskatų paketai Termino 
šaltinis ECB MB 2010 03 
 

public sector wages Sritis Statistika 
Lithuanian viešojo sektoriaus darbo užmokestis Termino 
šaltinis ECB MB 2010 03 
 
public securities turnover Sritis Apskaita 
Lithuanian vertybinių popierių viešoji apyvarta Termino 
šaltinis (-->Vertybinių popierių įst.)  Apibrėžtis (-->vertybinių 
popierių) siūlymas, platinimas ir perleidimas viešai 
kreipiantis į visuomenę arba kreipiantis į daugiau kaip 100 
asmenų Apibrėžties šaltinis Vertybinių popierių įst. 
 
public servant 
public service employee Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian valstybės tarnautojas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
public service Sritis Teisė ir institucijos Sritis 
Apskaita 
Lithuanian viešoji tarnyba Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
viešoji paslauga Termino šaltinis LRTB Pastabos aprobuota 
VLKK 
 
public service accounting Sritis Apskaita 
Lithuanian viešoji apskaita Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
public service employee 
See: servant  Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian valstybės tarnautojas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
public sources Sritis Statistika 
Lithuanian viešieji šaltiniai Termino šaltinis 2008 m. 
gruodžio 19 d. Europos centrinio banko gairės, iš dalies 
keičiančios Gaires ECB/2007/9 dėl pinigų, finansinių 
institucijų ir rinkų statistikos (naują redakciją) 
(ECB/2008/31) 
 
public supply contract Sritis Bendra 
Lithuanian valstybinio tiekimo sutartis Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
public tender Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian viešas konkursas 
 
public transport Sritis Statistika 
Lithuanian viešasis transportas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
public treasury 
state treasury 
exchequer Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian valstybės iždas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
public undertaking Sritis Bendra 
Lithuanian viešoji įmonė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
public utility Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian komunalinė įmonė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
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publication of a law Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian įstatymo išleidimas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
publication of accounts Sritis Apskaita 
Lithuanian finansinių ataskaitų skelbimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
publication of financial statements 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian finansinės atskaitomybės skelbimas Termino 
šaltinis 2002 m. birželio 20 d. Lietuvos Respublikos indėlių 
ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymas Nr. IX-
975 (redakcija aktuali nuo 2008-10-21) 
 
publication of tariffs Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian tarifų skelbimas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
publicly held company 
See: company  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian atviroji akcinė bendrovė Termino šaltinis ECB 
MB 2007/6, p. 49 
 
publicly offered open-ended equity 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian viešai parduodamos kintamojo kapitalo 
akcijos Termino šaltinis ECB MB 2008/6 
 
publicly traded company 
See: company  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian atviroji akcinė bendrovė Termino šaltinis ECB 
MB 2007/6, p. 49 
 
publicly-owned credit institution Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian viešajam sektoriui priklausanti kredito 
įstaiga Termino šaltinis 2009 m. gegužės 7 d. Europos 
centrinio banko gairės, iš dalies keičiančios Gaires 
ECB/2007/2 dėl Transeuropinės automatizuotos realaus 
laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos 
(TARGET2) (ECB/2009/9) (2009/390/EB) 
 
public-private partnership Sritis Bendra 
Lithuanian viešojo ir privačiojo sektoriaus partnerystė 
Termino šaltinis Eurovoc 4.1 Apibrėžtis Visuomeninių 
valdžios įstaigų ir privačių verslo įmonių 
bendradarbiavimas, vykdant infrastruktūrinius projektus ar 
teikiant komunalines paslaugas. Apibrėžties šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
publishing of prices Sritis Bendra 
Lithuanian kainų skelbimas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
Pula 
BWP Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian pula 
 
punishment 
See:   Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian bausmė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 nuobauda 
 
purchase date Sritis Pinigų politika Institucijos 
ECB 
Lithuanian pirkimo diena Termino šaltinis (-->Bendr. dok.)  

Apibrėžtis diena, kurią pardavėjas įformina pirkėjo nupirkto 
turto pardavimą Apibrėžties šaltinis (-->Bendr. dok.)  
 
purchase of assets under forward 
contracts Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian turto pirkimas pagal išankstinius sandorius 
Termino šaltinis (-->Nr.172) , 37.1.5. 
 
purchase price Sritis Pinigų politika Institucijos 
ECB 
Lithuanian pirkimo kaina Termino šaltinis (-->Bendr. dok.)  
Apibrėžtis kaina, už kurią pardavėjas parduoda arba turi 
parduoti pirkėjo perkamą turtą Apibrėžties šaltinis (-->Bendr. 
dok.)  
 
purchased option Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian įsigytas pasirinkimo sandoris Termino šaltinis 
Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas Dėl 
išvestinių finansinių priemonių apskaitos metodikos 
patvirtinimo Apibrėžtis Sandoris, pagal kurį už tam tikrą 
mokestį įsigyjama teisė, bet ne įsipareigojimas ateityje 
pirkti arba parduoti prekes, valiutą arba kitą finansinį turtą 
sandoryje sutarta kaina. 
 
purchased receivable Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian įsigyta gautina suma Termino šaltinis Viktorija 
Stank. 
 
Purchasing Managers' Index 
PMI Sritis Statistika 
Lithuanian Pirkimo vadybininkų indeksas PVI Termino 
šaltinis ECB MB 2007/12 
 
Purchasing Managers’ Index of new 
export orders in the euro area 
manufacturing sector Sritis Statistika 
Lithuanian Euro zonos apdirbamosios pramonės naujų 
eksporto užsakymų pirkimų vadybininkų indeksas 
Termino šaltinis ECB MB 2010 03 
 
Purchasing Managers’ Index survey 
PMI survey Sritis Statistika 
Lithuanian Pirkimų vadybininkų indekso apklausa 
Termino šaltinis ECB MB 2007/6, p. 67 PVI apklausa 
 
purchasing power 
buying power Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian perkamoji galia 
 
purchasing power of consumers Sritis 
Bendra 
Lithuanian vartotojų perkamoji galia Termino šaltinis ECB 
metų ataskaita 2005, p. 12 
 
purchasing power of euro area 
households Sritis Statistika 
Lithuanian euro zonos namų ūkių perkamoji galia 
Termino šaltinis ECB MB 2010 03 
 
purchasing power parity 
PPP Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian perkamosios galios paritetas PGP Termino 
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šaltinis ECB MB 2006/6, p. 13 Apibrėžtis PGP kursai 
apibrėžiami kaip valiutų kursai, kurie sulygina įvairių valiutų 
perkamąją galią atsižvelgiant į prekių ir paslaugų kainas 
atitinkamose ekonomikose. Apibrėžties šaltinis ECB MB 
2006/6, p. 13 
 
pursuit of the provision of financial 
services Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian vertimasis finansinių paslaugų teikimu 
Termino šaltinis LR finansų įstaigų įstatymas Nr.VIII-1068, 2 
str. 42 p. 
 
put option Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian pasirinkimo parduoti sandoris pardavimo 
pasirinkimo sandoris Termino šaltinis Lietuvos 
Respublikos vertybinių popierių komisijos 2004 m. lapkričio 
5 d. nutarimas Nr. 20 Apibrėžtis Sandoris, pagal kurį už tam 
tikrą mokestį įsigyjama teisė (bet ne įsipareigojimas) 
ateityje parduoti (-->bazinę finansinę priemonę)  sandoryje 
sutarta kaina. Apibrėžties šaltinis Lietuvos Respublikos 
vertybinių popierių komisijos 2004 m. lapkričio 5 d. 
nutarimas Nr. 20 Žr. (-->pirkimo pasirinkimo sandoris)  
pasirenkamasis pardavimo sandoris Termino šaltinis 
svarstomas VLKK 
 
puttable bond Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian vertybinis popierius, kurio investuotojas turi 
priešlaikinio pardavimo emitentui teisę Termino šaltinis 
ECB MB 2008/6 
 
PW 
See: Republic of Palau  Sritis Bendra 
Lithuanian Palau Respublika Kororas 
 
PY 
See: Republic of Paraguay  Sritis Bendra 
Lithuanian Paragvajaus Respublika Asunsjonas 
 
PYG 
See:   Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian gvaranis 
 
Q 
 
QA 
See: State of Qatar  Sritis Bendra 
Lithuanian Kataro Valstybė Doha 
 
QAR 
See: Rial  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Kataro rialas 
 
Qatari Rial 
QAR Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Kataro rialas 
 
QE 
See: easing  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kiekybinis lengvinimas 
 
qualified investor 
See: investor  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian profesionalusis investuotojas Termino šaltinis 
2007 m. spalio 25 d. LR kolektyvinio investavimo subjektų 

įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. X-1303 Apibrėžtis 
Finansinių priemonių rinkų įstatyme apibrėžtas 
profesionalusis klientas ir kolektyvinio investavimo 
subjekto, kurio sudarymo dokumentuose numatyta 
mažiausia investuojama suma yra 50 000 arba daugiau 
eurų, dalyvis. Apibrėžties šaltinis 2007 m. spalio 25 d. LR 
kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo pakeitimo 
įstatymas Nr. X-1303 
 
qualified majority Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian kvalifikuotoji dauguma Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
qualifying debt instruments Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian pripažįstamos skolos finansinės priemonės 
Termino šaltinis (-->Nr. 172) , 64. 
 
qualifying debt item Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian pripažįstama skolos pozicija Termino šaltinis (-
->IKP) , I priedas 
 
qualifying holding Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kvalifikuotoji akcijų paketo dalis Termino 
šaltinis (-->KVP)  Apibrėžtis Tiesiogiai arba netiesiogiai 
turima įmonės akcijų dalis, kuri sudaro 10 % ar daugiau 
kapitalo ar balsavimo teisių, arba tokia dalis, kuri suteikia 
galimybę daryti reikšmingą įtaką tos įmonės valdymui. 
Apibrėžties šaltinis KVP 
 
qualifying holding in the authorised 
capital and/or voting rights Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian kvalifikuotoji įstatinio kapitalo ir (arba) 
balsavimo teisių dalis Termino šaltinis LR finansų įstaigų 
įstatymas Nr.IX-1068, 2 str. 24 p. Apibrėžtis Vieno asmens 
tiesiogiai ir (arba) netiesiogiai valdoma įmonės įstatinio 
kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalis arba tokie santykiai 
tarp asmens ir įmonės, dėl kurių šis asmuo: 1) valdo 10 
procentų ar daugiau įmonės įstatinio kapitalo ir (arba) 
balsavimo teisių; 2) gali išrinkti (paskirti),atšaukti (atleisti) 
daugiau kaip 1/3 įmonės valdymo organų narių; 3) pagal 
įmonės steigimo dokumentus ar sudarytus sandorius gali 
turėti lemiamos įtakos įmonės veiklai ir valdymo organų 
priimamiems sprendimams. Apibrėžties šaltinis LR finansų 
įstaigų įstatymas Nr.IX-1068, 2 str. 24 p. 
 
qualifying holding of a financial 
brokerage firm Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian finansų maklerio įmonės akcijų paketas 
Termino šaltinis 2007 m. sausio 18 d. LR finansinių 
priemonių rinkų įstatymas Nr. X-1024 Apibrėžtis Tiesiogiai 
ar netiesiogiai valdoma finansų maklerio įmonės kapitalo 
ar balsavimo teisių dalis, sudaranti ne mažiau kaip 1/10 
kapitalo ar balsavimo teisių arba leidžianti daryti esminę 
įtaką finansų maklerio įmonės valdymui. Apibrėžties šaltinis 
2007 m. sausio 18 d. LR finansinių priemonių rinkų 
įstatymas Nr. X-1024 
 
qualifying insurance policy Sritis Apskaita 
Lithuanian lengvatinis draudimo polisas 
 
qualitative analysis Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kokybinė analizė Apibrėžtis Investicijos 
(dažniausiai į akcijas) vertės nustatymas atsižvelgiant ne į 
kiekybines charakteristikas, bet į valdymą, darbuotojų 
moralines savybes, klientų ištikimybę bei prekinio ženklo 
vertę.  
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quality agricultural product Sritis Bendra 
Lithuanian kokybiškas žemės ūkio produktas Termino 
šaltinis LRTB Apibrėžtis Žemės ūkio produktas, kurio 
kokybė oficialiai pripažinta pagal Europos Sąjungos arba 
nacionalinius teisės aktus. Apibrėžties šaltinis LRTB 
 
quality audit Sritis Bendra 
Lithuanian kokybės auditas Termino šaltinis LRTB 
Apibrėžtis Sistemingas ir nepriklausomas tikrinimas, kuriuo 
siekiama nustatyti, ar su kokybe susijusi veikla ir rezultatai 
atitinka numatytas priemones, ar šios priemonės 
rezultatyvios ir tinkamos norimiems tikslams pasiekti. 
Apibrėžties šaltinis LRTB 
 
quality check Sritis Statistika 
Lithuanian kokybės patikra Termino šaltinis 2008 m. 
gruodžio 19 d. Europos centrinio banko gairės, iš dalies 
keičiančios Gaires ECB/2007/9 dėl pinigų, finansinių 
institucijų ir rinkų statistikos (naują redakciją) 
(ECB/2008/31) 
 
quality control circle Sritis Bendra 
Lithuanian kokybės kontrolės grandinė Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
quality indicators Sritis Statistika 
Lithuanian kokybės rodikliai Termino šaltinis 2008 m. 
gruodžio 19 d. Europos centrinio banko gairės, iš dalies 
keičiančios Gaires ECB/2007/9 dėl pinigų, finansinių 
institucijų ir rinkų statistikos (naują redakciją) 
(ECB/2008/31) 
 
quango 
quasi nongovernmental 
organization 
quasi-NGO Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian kvanvo kvaziautonominė nevyriausybinė 
organizacija Žr. (-->NVO)  
 
quantification process Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian kiekybinis rizikos parametrų vertinimas 
Termino šaltinis LRTB Apibrėžtis Procesas, apimantis 
duomenų rinkimą, kredito rizikos parametrų skaičiavimą, 
šių parametrų priskyrimą prie rangų arba rizikos grupių ir 
naudojimą, skaičiuojant kapitalo pakankamumą. Apibrėžties 
šaltinis LRTB 
 
quantitative constraints on credit 
supply Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kiekybiniai kredito pasiūlos suvaržymai 
Termino šaltinis ECB MB 2008/9 
 
quantitative easing 
QE Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kiekybinis lengvinimas 
 
quarter on quarter Sritis Statistika 
Lithuanian palyginti su tuo pačiu ankstesnių metų 
ketvirčiu 
 
quarter-end adjustments Sritis Apskaita 
Lithuanian ketvirčio pabaigos patikslinimai Termino 
šaltinis 2006 m. lapkričio 10 d. Europos centrinio banko 

gairės dėl Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir 
finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB) 
 
quarterly account Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian ketvirtinė sąskaita Termino šaltinis ECB MB, 
2007/6, p. 67 
 
quarterly annualised rate Sritis Statistika 
Lithuanian [tam tikrą ketvirtį] į metinį perskaičiuotas 
augimas Termino šaltinis ECB MB 2007/12 Kontekstas 
Remiantis išankstiniais duomenimis, trečiąjį ketvirtį į metinį 
perskaičiuotas realiojo BVP augimas buvo 4,9% (antrąjį 
ketvirtį – 3,8%). Konteksto šaltinis ECB MB 2007/12, p. 11 
 
quarterly data Sritis Statistika 
Lithuanian ketvirtiniai duomenys Termino šaltinis ECB MB 
2006/3, p. 83; 2006/6, p. 9 
 
quarterly declines Sritis Statistika 
Lithuanian ketvirtiniai sumažėjimai Termino šaltinis ECB 
MB 2008/12 
 
quarterly financial account Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian ketvirtinė finansinė ataskaita Termino šaltinis 
ECB MB 2006/3, p. 48 
 
quarterly flows Sritis Statistika 
Lithuanian ketvirtiniai srautai Termino šaltinis ECB MA 
2009 
 
quarterly GDP Sritis Statistika 
Lithuanian ketvirtinis BVP Termino šaltinis ECB MB 2009 
03 
 
quarterly GDP growth Sritis Statistika 
Lithuanian BVP ketvirtinis augimas Termino šaltinis ECB 
MB 2008/6 
 
quarterly growth Sritis Statistika 
Lithuanian ketvirtinis augimas Termino šaltinis ECB MB 
2008/6 
 
quarterly national contributions to 
the euro area international 
investment position Sritis Statistika 
Lithuanian ketvirtiniai nacionaliniai indėliai į tarptautinį 
euro zonos investicijų balansą Termino šaltinis 2007 m. 
gegužės 31 d. Europos centrinio banko gairės, iš dalies 
keičiančios Gaires ECB/2004/15 dėl Europos centrinio 
banko statistinės atskaitomybės reikalavimų, taikomų 
mokėjimų balanso ir tarptautinių investicijų balanso 
statistikos srityje bei tarptautiniame atsargų šablone 
(ECB/2007/3)  
(2007/426/EB) 
 
quarterly percentage point 
contributions Sritis Statistika 
Lithuanian ketvirčio kaitos veiksniai, procentiniais 
punktais Termino šaltinis ECB MB 2010 03 
 
quarterly rate of output growth Sritis 
Statistika 
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Lithuanian ketvirtinis gamybos augimas Termino šaltinis 
ECB MB 2008/3 
 
quarterly rates 
See: on-quarter changes  Sritis Statistika Institucijos ECB 
Lithuanian ketvirtiniai pokyčiai Termino šaltinis ECB MB 
 
quarterly report Sritis Apskaita 
Lithuanian ketvirčio ataskaita Termino šaltinis Anglų-
lietuvių apskaitos terminų žodynėlis, 1998, VU leidykla 
 
quarterly revaluation date Sritis Apskaita 
Lithuanian ketvirčio perkainojimo diena Termino šaltinis 
2002 m. lapkričio 21 d. Europos centrinio banko gairė dėl 
Europos centriniostatistinės atskaitomybės reikalavimų 
ketvirtinių finansinių sąskaitų (ECB/2002/7) (2002/967/EB) 
Apibrėžtis Paskutinė ketvirčio kalendorinė diena. Apibrėžties 
šaltinis 2002 m. lapkričio 21 d. Europos centrinio banko 
gairė dėl Europos centriniostatistinės atskaitomybės 
reikalavimų ketvirtinių finansinių sąskaitų (ECB/2002/7) 
(2002/967/EB) 
 
quarterly series Sritis Statistika 
Lithuanian ketvirtinė eilutė Termino šaltinis ECB MB 
2007/12, p. 20 
 
quarterly statistics Sritis Statistika 
Lithuanian ketvirtinė statistika Termino šaltinis 2008 m. 
gruodžio 19 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) 
Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus 
balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
quarterly transactions Sritis Statistika 
Institucijos ECB 
Lithuanian ketvirčių sandoriai Termino šaltinis ECB MB 
2009 09 
 
quarter-on-quarter annualised real 
GDP growth Sritis Statistika 
Lithuanian į metinį perskaičiuotas ketvirtinis realiojo 
BVP augimas Termino šaltinis ECB MB 2007/6, p. 10 
 
quarter-on-quarter changes 
quarterly rates Sritis Statistika Institucijos ECB 
Lithuanian ketvirtiniai pokyčiai Termino šaltinis ECB MB 
 
quarter-on-quarter developments 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian ketvirtinė raida Termino šaltinis ECB Mb 2010 
03 
 
quarter-on-quarter growth Sritis Statistika 
Lithuanian augimas, palyginti su ankstesniu ketvirčiu 
Termino šaltinis ECB 
 
quarter-on-quarter percentage 
changes Sritis Statistika Institucijos ECB 
Lithuanian ketvirtiniai pokyčiai, procentais Termino 
šaltinis ECB MB 
 

quarter-on-quarter real GDP growth 
dynamics Sritis Statistika 
Lithuanian ketvirtinio realiojo BVP augimo dinamika 
 
quasi nongovernmental 
organization 
See:   Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian kvanvo kvaziautonominė nevyriausybinė 
organizacija Žr. (-->NVO)  
 
quasi-corporation Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kvazibendrovė Termino šaltinis LB Statistikos 
dep. žodynėlis 
 
quasi-fiscal charge Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian tariamasis iždo mokestis Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 kvazifiskalinis mokestis Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
quasi-money 
near-money Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kvazipinigai Termino šaltinis LB mėnesinis 
biuletenis, 2004/5 
 
quasi-NGO 
See:   Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian kvanvo kvaziautonominė nevyriausybinė 
organizacija Žr. (-->NVO)  
 
quaternary sector Sritis Bendra 
Lithuanian ketvirtinis sektorius Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 Apibrėžtis intelektinių paslaugų, švietimo, konsultavimo 
informacijos ir mokslinių tyrimų sektorius Apibrėžties šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
Quetzal 
GTQ Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian ketcalis 
 
queuing algorithm Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian eilių sudarymo algoritmas Termino šaltinis (--
>SSMSVM)  
 
quick tender Sritis Pinigų politika Institucijos ECB 
Lithuanian greitasis konkursas Termino šaltinis (-->Bendr. 
dok.)  Apibrėžtis Eurosistemoje naudojama konkurso tvarka 
koreguojamosioms operacijoms, kai manoma, kad reikėtų 
greitai pagerinti rinkos likvidumą. Greitieji konkursai 
atliekami per vieną valandą ir juose gali dalyvauti tik ribota 
(-->kitų sandorių šalių ) grupė 
 
quota Sritis Bendra 
Lithuanian kvota Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
quote Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kotiruoti 
 
quoted bid Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian kotiruojama kaina 
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quoted company Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kotiruojamoji bendrovė Termino šaltinis ECB 
MB 2007/6, p. 49 
 
quoted equity issuance Sritis Statistika 
Lithuanian kotiruojamųjų akcijų išleidimas Termino 
šaltinis ECB MB 2007/12 
 
quoted on Liffe Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kotiruojami pagal Liffe Termino šaltinis ECB 
MB 2007/6, p. 30 
 
quoted securities Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kotiruojamieji vertybiniai popieriai Apibrėžtis 
Vertybiniai popieriai, kurie atitinka biržos prekybos sąlygas, 
nustatytas veiklos licenciją turinčių akcijų biržų, ir kuriais 
prekiaujama akcijų biržose. 
 
quoted shares Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kotiruojamosios akcijos Termino šaltinis ECB, 
LB MB 
 
R 
 
R&D 
See: and development  Sritis Statistika Sritis Bendra 
Lithuanian moksliniai tyrimai ir plėtra Termino šaltinis 
Vertimų centro vadovas MTP 
 
radio, TV, communication 
equipment Sritis Statistika 
Lithuanian radijo, televizijos ir ryšių įranga bei 
aparatūra Termino šaltinis LRMB 
 
Radio, TV, communication 
equipments Sritis Statistika 
Lithuanian radijo, televizijos ir ryšių įrangos bei 
aparatūros gamyba Termino šaltinis LR mokėjimų 
balansas 2005, p. 89 
 
radioactive waste repository Sritis 
Bendra 
Lithuanian galutinė radioaktyviųjų atliekų saugykla 
Termino šaltinis VLKK 
 
rail transport Sritis Statistika 
Lithuanian geležinkelių transportas Termino šaltinis LR 
mokėjimų balansas 2005, p. 15 
 
rail-road transport Sritis Bendra 
Lithuanian kelių ir geležinkelių transportas Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
ramp handling 
See: handling  Sritis Bendra 
Lithuanian antžeminės paslaugos Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 Apibrėžtis Tai yra visos su orlaiviu susijusios paslaugos. 
Pavyzdžiui, degalų papildymas ir priežiūra, keleivių, 
bagažo ir krovinių paslaugos. Apibrėžties šaltinis Eurovoc 
4.1 
 

random sampling Sritis Statistika 
Lithuanian atsitiktinė atranka Termino šaltinis LRTB 
 
rapid credit growth Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian sparčiai didėjantis kreditas Termino šaltinis 
ECB MB 2009 03 
 
RAS 
See: Assessment System  Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian rizikos vertinimo sistema Termino šaltinis 2006 
m. lapkričio 23 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 
145 „Dėl Priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso 
bendrųjų nuostatų“ 
 
rate of exchange 
See: exchange rate  Sritis Apskaita 
Lithuanian valiutos kursas Termino šaltinis LRTB Pastabos 
aprobuota VLKK 
 
rate of financing Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian finansavimo norma Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
rate of funding Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian lėšų skyrimo norma Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
rate of inflation Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian infliacijos dydis Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
rate of obligatory setting-aside 
obligatory set-aside rate Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian privalomo nenaudojimo norma Termino šaltinis 
ECB MB 2007/12 
 
rate of remuneration Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian atlygio norma Termino šaltinis ECB MB 2008/6 
 
rate of return Sritis Apskaita 
Lithuanian grąžos norma 
 
rated position Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian reitinguotoji pozicija Termino šaltinis Lietuvos 
banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl 
kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ 
(Žin., 2006, Nr. 142-5442) Apibrėžtis Pakeitimo vertybiniais 
popieriais pozicija, turinti pripažintos ECAI nustatytą 
reikalavimus atitinkantį kredito rizikos vertinimą (reitingą). 
Apibrėžties šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 
nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo 
bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
 
rates Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian komunaliniai mokesčiai Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
ratification Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian ratifikavimas Termino šaltinis VDIC 
 
rating agency Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian reitingų agentūra Termino šaltinis (-->KVP)  
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rating requirements Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian įvertinimo reikalavimai Termino šaltinis 2009 m. 
sausio 20 d. EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS, iš 
dalies keičiančios Gaires ECB/2000/7 dėl Eurosistemos 
pinigų politikos priemonių ir procedūrų (ECB/2009/1) 
 
rating system Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian reitingų sistema Termino šaltinis Lietuvos banko 
valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo 
pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, 
Nr. 142-5442) Apibrėžtis Sistema, apimanti visus metodus, 
procesus, kontrolės, duomenų rinkimo ir informacinių 
technologijų sistemas, padedanti įvertinti kredito riziką, 
priskirti skolininkus ir pozicijas rangams arba rizikos 
grupėms ir kiekybiškai įvertinti rizikos parametrus. 
Apibrėžties šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 
nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo 
bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
reitingavimo sistema Termino šaltinis LRTB 
 
rating tool 
RT Sritis Pinigų politika 
Lithuanian reitingo nustatymo priemonė RNP Termino 
šaltinis Pinigų politikos įgyvendinimas euro zonoje. 2006 
rugsėjis 
 
rating transition matrix Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian reitingų pasikeitimo matrica Termino šaltinis 
PATIKIMUMO VERTINIMO IR JO TIKRINIMO 
NUOSTATOS, PATVIRTINTAbanko valdybos  
m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 140  Apibrėžtis Matrica, 
parodanti banko reitingų sistemos rangų arba rizikos 
grupių pasikeitimus per atitinkamą laikotarpį, t. y. 
parodanti, kokia procentinė skolininkų (pozicijų), anksčiau 
priskirtų tam tikram konkrečiam rangui arba rizikos grupei, 
dalis šiuo metu yra priskirta kiekvienam kitam rangui arba 
rizikos grupei. Apibrėžties šaltinis PATIKIMUMO 
VERTINIMO IR JO TIKRINIMO NUOSTATOS, 
PATVIRTINTAbanko valdybos  
m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 140  
 
Rating Transition Probabilities Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian reitingo pasikeitimo tikimybės Termino šaltinis 
Pinigų studijos, 2004/1 
 
ratio of debt to GDP 
See: to-GDP ratio  Sritis Statistika 
Lithuanian skolos ir BVP santykis Termino šaltinis ECB 
MB 2006/3, p. 47 
 
ratio of debt to gross operating 
surplus Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian skolos ir bendrojo likutinio pertekliaus 
santykis 
 
ratio of households’ disposable 
income to the house price index Sritis 
Statistika 
Lithuanian namų ūkių disponuojamųjų pajamų ir būsto 
kainų indekso santykis Termino šaltinis ECB MB 2009 06 
 
ratio of interest payments Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian palūkanų mokėjimų santykis Termino šaltinis 
ECB MB 2007/12, p. 77 
 

ratio of net income to sales Sritis 
Statistika 
Lithuanian grynųjų pajamų ir pardavimų santykis 
Termino šaltinis ECB MB 2007/12 
 
ratio of operating expenses to sales 
operating income to sales Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian veiklos pajamų ir pardavimų santykis Termino 
šaltinis ECB MB 2007/12 
 
ratio of total assets to capital Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian santykis tarp viso turto ir kapitalo 
palaikomųjų atsargų Termino šaltinis ECB MB 2008/12 
 
ratio of unemployment to labour 
force Sritis Statistika 
Lithuanian bedarbių ir darbo jėgos santykis Termino 
šaltinis LB MB 2006/2, p. 9 
 
rationalisation of budget choices 
budgetary manoeuvre Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian biudžeto tikslinimas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
raw material Sritis Statistika 
Lithuanian žaliava Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
real bond yields Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian realusis obligacijų pajamingumas Termino 
šaltinis ECB MB 2008/6 
 
real capital Sritis Apskaita 
Lithuanian realusis kapitalas 
 
real cost of bank lending Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian realiosios bankų skolinimo išlaidos 
 
real cost of equity Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian realioji akcijų kaina Termino šaltinis ECB MB 
2008/6 
 
real cost of external financing Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian finansavimo skolintomis lėšomis realiosios 
sąnaudos Termino šaltinis ECB MA 2009 
 
real cost of market-based debt Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian realiosios finansavimo rinkoje skolintomis 
lėšomis išlaidos Termino šaltinis ECB MA 2009 
 
real cost of market-based debt 
financing Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian realioji finansavimo rinkoje skolintomis 
lėšomis kaina Termino šaltinis ECB MB 2008/6 
 
real cost of quoted equity Sritis Bankai ir 
finansai 
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Lithuanian realiosios kotiruojamųjų akcijų išlaidos 
Termino šaltinis ECB MA 2009 
 
real CPI Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian realusis kursas, skaičiuojamas taikant VKI 
Termino šaltinis ECB 
 
real disposable income Sritis Apskaita 
Lithuanian realiosios disponuojamosios pajamos 
Termino šaltinis ECB MB 2006/3 
 
real economy Sritis Bendra 
Lithuanian realioji ekonomika Pastabos Smulkiųjų ir 
vidutinių įmonių veikla, pramoninė gamyba, žemės ūkis VS 
finansų ekonomika 
 
real effective exchange rate 
REER Sritis Pinigų politika 
Lithuanian realusis efektyvusis kursas REK 
 
real estate 
See: asset  Sritis Bendra 
Lithuanian nekilnojamasis turtas Termino šaltinis LRTB; 
Eurovoc 4.1 
 
real estate and business activities 
Sritis Statistika 
Lithuanian nekilnojamasis turtas, nuoma ir kita verslo 
veikla Termino šaltinis LRMB 
 
real estate collateral Sritis Statistika 
Lithuanian nekilnojamojo turto įkaitas Termino šaltinis 
2008 m. gruodžio 19 d. Europos centrinio banko 
reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų 
sektoriaus balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
real estate credit Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian nekilnojamojo turto paskola Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
real estate fund Sritis Statistika 
Lithuanian nekilnojamojo turto fondas Termino šaltinis 
ECB MB 2006/3, p. 102 
 
real estate sector Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian nekilnojamojo turto sektorius Termino šaltinis 
ECB MB 2008/9 
 
real financing costs Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian reali finansavimo kaina 
 
real GDP Sritis Statistika Institucijos ECB 
Lithuanian realusis BVP Termino šaltinis ECB 
 
real GDP deflator Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian realusis kursas, skaičiuojamas taikant BVP 
defliatorius Termino šaltinis ECB 
 

real GDP growth Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian realiojo BVP augimas Termino šaltinis ECB MB 
2008/6 
 
real GDP growth and contributions 
Sritis Statistika 
Lithuanian realiojo BVP augimas ir kaitos veiksniai 
Termino šaltinis ECB MB 2010 03 
 
real GDP growth projections Sritis 
Statistika 
Lithuanian numatomas realiojo BVP augimas Termino 
šaltinis ECB 
 
real GDP growth rate Sritis Statistika 
Lithuanian realiojo BVP augimo tempas Termino šaltinis 
ECB MB 2010 03 
 
real gross domestic product Sritis 
Statistika 
Lithuanian realusis bendrasis vidaus produktas Termino 
šaltinis ECB 
 
real income Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian realiosios pajamos Termino šaltinis ECB MB 
2008/6 
 
real income dynamics Sritis Bendra 
Lithuanian realiųjų pajamų raida Termino šaltinis ECB MB 
2008/9 
 
real labour income Sritis Statistika 
Lithuanian realiosios darbo pajamos Termino šaltinis ECB 
MB 2010 03 
 
real long-term MFI lending rates Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian realiosios ilgalaikių PFI paskolų palūkanų 
normos Termino šaltinis ECB MB 2008/6 
 
real marginal cost Sritis Statistika 
Lithuanian realiosios ribinės išlaidos Termino šaltinis ECB 
MB 2008/12 
 
real money gap Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian realusis pinigų atotrūkis Termino šaltinis ECB 
 
real output changes Sritis Statistika 
Lithuanian realieji gamybos apimties pokyčiai Termino 
šaltinis ECB MB 2007/6, p. 60 
 
real potential growth Sritis Bendra 
Lithuanian realus potencialus augimas Termino šaltinis 
ECB MB 2010 03 
 
real PPI Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian realusis kursas, skaičiuojamas taikant GKI 
Termino šaltinis ECB 
 
real property 
See: asset  Sritis Bendra 
Lithuanian nekilnojamasis turtas Termino šaltinis LRTB; 
Eurovoc 4.1 
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real short-term MFI lending rates Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian realiosios trumpalaikių PFI paskolų palūkanų 
normos Termino šaltinis ECB MB 2008/6 
 
real time Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian realusis laikas 
 
real ULCM Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian realusis kursas, skaičiuojamas taikant 
vienetinių darbo sąnaudų apdirbamojoje pramonėje 
(VDSAP) indeksus Termino šaltinis ECB 
 
real ULCT Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian realusis kursas, skaičiuojamas taikant 
vienetinių darbo sąnaudų šalies ūkyje (VDSŠŪ) 
indeksus Termino šaltinis ECB 
 
real value Sritis Apskaita 
Lithuanian realioji vertė Apibrėžtis visuminio ekonominio 
rodiklio matavimas, įvertinant kainų lygio pokytį, t. y. vertės 
išraiška esant toms pačioms kainoms Apibrėžties šaltinis 
Ekonomikos terminų žodynas, 1997. Žr. (-->nominalioji 
vertė)  
 
real wages and salaries Sritis Statistika 
Lithuanian realusis darbo užmokestis Termino šaltinis 
ECB MB, 2005/6 
 
real yield Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian realusis pajamingumas Termino šaltinis ECB 
MB 2006/3, p. 35 
 
realignment Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian valiutos kurso koregavimas Termino šaltinis 
Konvergencija 2006 Apibrėžtis VKM II dalyvaujančios 
valiutos centrinio kurso pokytis. Apibrėžties šaltinis 
Konvergencija 2006 
 
realignment of central rates Sritis Pinigų 
politika 
Lithuanian centrinių kursų koregavimas 
 
realisable (settlement) value Sritis 
Apskaita 
Lithuanian realizacinė vertė Termino šaltinis TAS Apibrėžtis 
Turtas apskaitoje parodomas pinigų suma, kurią būtų 
galima gauti, jei toks arba panašus turtas būtų 
parduodamas dabar paprasto pardavimo būdu. 
 
realisation Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pardavimas Pastabos pvz., kredito reikalavimų 
Kontekstas kredito reikalavimai gali būti parduoti Termino 
šaltinis S. Šiaudinis 
 
realised default rate Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian faktinio įsipareigojimų neįvykdymo rodiklis 
 
realised earnings per share Sritis Bankai 
ir finansai 
Lithuanian realizuotasis pelnas akcijai Termino šaltinis 
ECB MB 2010 03 
 

realised gains arising from financial 
operations Sritis Apskaita 
Lithuanian realizuotosios pajamos iš finansinių 
operacijų Termino šaltinis ECB metinės finansinės 
ataskaitos 2008 
 
realised gains on gold sales Sritis 
Apskaita 
Lithuanian realizuotosios pajamos, gautos iš aukso 
pardavimo operacijų Termino šaltinis ECB metinės 
finansinės ataskaitos 2008 
 
realised gains/losses Sritis Apskaita 
Lithuanian realizuotosios pajamos ar išlaidos Termino 
šaltinis 2006 m. lapkričio 10 d. Europos centrinio banko 
gairės dėl Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir 
finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB) Apibrėžtis Pajamos ar išlaidos, 
susidarančios dėl finansinio straipsnio pardavimo ir jo 
vidurkinės vertės, apskaičiuotos pagal vidurkinę kainą ir 
(arba) vidurkinį kursą, skirtumo. Apibrėžties šaltinis 2006 m. 
lapkričio 10 d. Europos centrinio banko gairės dėl Europos 
centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB) 
 
realised gains/losses arising from 
financial operations Sritis Apskaita 
Lithuanian iš finansinių operacijų gautas realizuotas 
pelnas (nuostolis) Termino šaltinis 2006 m. lapkričio 10 d. 
Europos centrinio banko gairės dėl Europos centrinių 
bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės 
teisinio pagrindo (ECB/2006/16) (2006/887/EB) 
 
realised historical values Sritis Statistika 
Lithuanian ankstesnės istorinės reikšmės Termino šaltinis 
ECB MB 2008/12 
 
realized change in exchange rate Sritis 
Apskaita 
Lithuanian realizuotas valiutos kursų pokytis Termino 
šaltinis LRTB Pastabos aprobuota VLKK 
 
realized volatility Sritis Pinigų politika 
Lithuanian buvęs kintamumas Termino šaltinis S. Šiaudinis 
 
reallocation of items within the 
balance sheet Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian balanso straipsnių perskirstymas Termino 
šaltinis ECB MA 2009 
 
real-time estimates Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian realaus laiko vertinimai Termino šaltinis ECB 
MB 2006/3, p. 23 
 
real-time gross settlement Sritis Mokėjimo 
sistemos 
Lithuanian realaus laiko atskirieji atsiskaitymai Termino 
šaltinis (-->LITAS)  Apibrėžtis tai realiu laiku vykdoma 
procedūra, kurios metu nuosekliai vykdomi skubūs (--
>mokėjimo nurodymai) , jeigu pakanka naudotinų lėšų, taip 
pat periodiškai atliekama dėl naudotinų lėšų stokos 
neįvykdytų skubių mokėjimo nurodymų vykdymo 
optimizavimo procedūra Apibrėžties šaltinis (-->LITAS)  
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real-time gross settlement system 
RTGS Sritis Mokėjimo sistemos Institucijos ECB 
Lithuanian realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų sistema 
Termino šaltinis (-->Bendr. dok.)  Apibrėžtis atsiskaitymo 
sistema, kurioje dokumentai tvarkomi ir atsiskaitoma 
atskirais pavedimais (be tarpusavio užskaitų) realiu laiku 
(nenutrūkstamai). Taip pat žr. TARGET sistema Apibrėžties 
šaltinis (-->Bendr. dok.)  RLAA 
 
real-time settlement of debit 
instructions Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian realaus laiko debeto nurodymų apmokėjimas 
Termino šaltinis 2009 m. gegužės 7 d. Europos centrinio 
banko gairės, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2007/2 dėl 
Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų 
atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2) 
(ECB/2009/9) (2009/390/EB) 
 
re-appraisal of credit risk Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian iš naujo įvetinama kredito rizika Termino 
šaltinis ECB MB 2009 03 
 
reappraisal of risk 
risk repricing 
risk reassessment 
re-pricing of risk 
reassessment of risks Sritis Bankai ir 
finansai Sritis Pinigų politika 
Lithuanian rizikos perkainojimas Termino šaltinis ECB MB 
2007/12; 2008/3; 2008/6 
 
reasoned opinion Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian pagrįsta nuomonė 
 
reassessment Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pakartotinis įvertinimas Termino šaltinis ECB 
MB 2008/12 
 
reassessment of market and credit 
risk Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian rinkos ir kreditų rizikos perkainojimas 
Termino šaltinis ECB MB 2008/6 
 
reassessment of risks 
See: of risk  Sritis Bankai ir finansai Sritis Pinigų politika 
Lithuanian rizikos perkainojimas Termino šaltinis ECB MB 
2007/12; 2008/3; 2008/6 
 
rebalancing of international 
portfolios Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian tarptautinių portfelių perbalansavimas 
Termino šaltinis ECB MB 2008/9 
 
rebalancing of portfolios Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian portfelių subalansavimas iš naujo Termino 
šaltinis ECB MB 2008/6 
 
rebased to zero Sritis Statistika 
Lithuanian perbazuotas į nulį Termino šaltinis ECB MB 
2010 03 

 
rebate/accrued interest Sritis Apskaita 
Lithuanian sukauptos palūkanų pajamos ir išlaidos 
 
recapitalisation Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kapitalo bazės stiprinimas Termino šaltinis 
ECB MB 2010 03 
 
recapitalisation measures Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian kapitalo restruktūrizavimo priemonės 
 
receipts structure Sritis Statistika 
Lithuanian pajamų struktūra Termino šaltinis LR mokėjimų 
balansas 2005, p. 115 
 
receivables Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian gautinos sumos Termino šaltinis Viktorija Stank. 
 
receivables / payables Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian gautinos arba mokėtinos sumos Termino 
šaltinis ECB 
 
receivables from the International 
Monetary Fund (IMF) Sritis Apskaita 
Lithuanian gautinos lėšos iš Tarptautinio valiutos fondo 
(TVF) Termino šaltinis 2009 m. liepos 17 d. EUROPOS 
CENTRINIO BANKO GAIRĖS, iš dalies keičiančios Gaires 
ECB/2006/16 dėl Europos centrinių bankų sistemos 
apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo 
(ECB/2009/18) (2009/595/EB) 
 
received cross-border payments Sritis 
Mokėjimo sistemos 
Lithuanian gauti tarptautiniai mokėjimai Termino šaltinis 
2010 m. balandžio 15 d. LIETUVOS BANKO VALDYBOS 
NUTARIMAS Nr. 03-30 DĖL MOKĖJIMO PRIEMONIŲ 
STATISTINĖS ATSKAITOMYBĖS Apibrėžtis Nesančių PFI 
arba mokėjimo įstaigomis asmenų gauti iš užsienio kredito 
pervedimai, debeto pervedimai, mokėjimai debeto, debeto 
su atidėtojo lėšų nurašymo funkcija, kredito kortelėmis ir 
mokėjimai elektroniniais pinigais bei čekiais. Apibrėžties 
šaltinis 2010 m. balandžio 15 d. LIETUVOS BANKO 
VALDYBOS NUTARIMAS Nr. 03-30 DĖL MOKĖJIMO 
PRIEMONIŲ STATISTINĖS ATSKAITOMYBĖS 
 
receiver operating characteristic 
curve Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian gavėjų veiklos charakteristikų kreivė Termino 
šaltinis PATIKIMUMO VERTINIMO IR JO TIKRINIMO 
NUOSTATOS, PATVIRTINTAbanko valdybos  
m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 140 Apibrėžtis Nustatant 
diskriminacinę galią taikomas patikimumo vertinimo 
metodas, parodantis teisingai prognozuotų įsipareigojimų 
neįvykdymo atvejų kaupiamosios procentinės dalies 
bendroje faktinių įsipareigojimų neįvykdymo atvejų 
struktūroje (angl. hit rate) ir neteisingai prognozuotų 
įsipareigojimų neįvykdymo atvejų kaupiamosios 
procentinės dalies bendroje faktinių įsipareigojimų 
įvykdymo atvejų struktūroje (angl. false alarm rate) ryšį. 
Naudodamas ROC kreivę, bankas gali įvertinti tikslumo 
santykį, kurio reikšmių intervalas yra [0;1], didesnis 
tikslumo santykis yra stipresnės diskriminacinės galios 
indikatorius. Apibrėžties šaltinis PATIKIMUMO VERTINIMO 
IR JO TIKRINIMO NUOSTATOS, PATVIRTINTAbanko 



receivership 

357 

valdybos  
m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 140 
 
receivership Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian likvidavimo administravimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 Apibrėžtis Situacija, kai įmonė, kurios turtu yra 
įkeista skolintojo paskola, nebeišmoka skolų ir yra 
paskiriamas likvidatorius įkeistam turtui parduoti, kad būtų 
galima apmokėti skolas. Apibrėžties šaltinis Eurovoc 4.1 
 
receiving country Sritis Bendra 
Lithuanian paskirties šalis Termino šaltinis Gimtoji 
kalba.2004.Nr.4.P.13. 
 
recent indicators 
See: indicators  Sritis Statistika 
Lithuanian naujausi rodikliai Termino šaltinis ECB MB 
2006/3, p. 16  
 
recitals Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian konstatuojamoji dalis 
 
reclassification Sritis Apskaita 
Lithuanian perklasifikavimas Termino šaltinis ECB metinės 
finansinės ataskaitos 2008 
 
reclassification and other 
adjustment Sritis Apskaita 
Lithuanian perklasifikavimas ir kitas koregavimas 
 
reclassification of assets and 
liabilities Sritis Statistika 
Lithuanian turto ir įsipareigojimų perklasifikavimas 
 
recognised clearing house Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian pripažinta kliringo įstaiga 
 
recognised exchange Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian pripažinta birža Termino šaltinis Lietuvos banko 
valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo 
pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, 
Nr. 142-5442) Apibrėžtis Birža, kuri: 
.28.1. nuolat funkcionuoja;  
.28.2. vadovaujasi biržos buveinės valstybės narės 
atitinkamų institucijų išleistomis ir patvirtintomis 
taisyklėmis, apibrėžiančiomis biržos veiklos sąlygas, 
patekimo į biržą sąlygas, taip pat sąlygas, kurias turi 
tenkinti sutartis, kad būtų galima sudaryti veiksmingą 
biržos sandorį; 4.28.3. turi kliringo sistemą, per kurią 
sutartims, išvardytoms 7 priede, taikomas kasdienės 
garantinės įmokos reikalavimas, suteikiantis reikiamą 
apsaugą. Apibrėžties šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 
11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo 
skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
 
recognised exchanges Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian pripažintos biržos Termino šaltinis (-->KVP) ; (--
>KĮD)  Apibrėžtis biržos, kurios pripažįstamos 
kompetentingų institucijų ir atitinka šias sąlygas: a) jos 
veikia nuolatos; b)vadovaujasi biržos buveinės valstybės 
narės atitinkamų institucijų išleistomis ir patvirtintomis 
taisyklėmis, apibrėžiančiomis biržos veiklos sąlygas, 
patekimo į biržą sąlygas, taip pat sąlygas, kurias turi 
tenkinti sutartis, kad būtų galima sudaryti veiksmingą 
biržos sandorį; b) turi kliringo mechanizmą, pagal kurį 

sutartims, išvardytoms IV priede, taikomas kasdienio įnašo 
reikalavimas, atitinkamų kompetentingų institucijų 
nuomone, suteikiantis tinkamą garantiją Apibrėžties šaltinis 
KĮD 
 
recognition Sritis Apskaita 
Lithuanian pripažinimas 
 
recognition of post-balance-sheet 
events Sritis Apskaita 
Lithuanian įvykių po balanso pripažinimas Termino 
šaltinis ECB metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
Recommendations for Securities 
Settlement Systems Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian Vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų 
rekomendacijos Termino šaltinis www.lb.lt 
 
recommendations on 
recapitalisations Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian rekomendacijos dėl kapitalo 
restruktūrizavimo 
 
reconversion of undertakings Sritis 
Bendra 
Lithuanian įmonių rekonversija Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
recording Sritis Bendra 
Lithuanian įrašytoji laikmena Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
recording medium Sritis Bendra 
Lithuanian įrašo laikmena Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
recoverable amount Sritis Apskaita 
Lithuanian atsiperkamoji vertė 
 
recovery of funds Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian lėšų susigrąžinimas Termino šaltinis (--
>Mokėjimų įstatymas)  
 
recovery of funds and securities 
from borrowers Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian lėšų ir vertybinių popierių išieškojimas iš 
skolininkų Termino šaltinis 1994 m. gruodžio 1 d. Lietuvos 
Respublikos Lietuvos banko įstatymas Nr. I-678, 53 str. 
 
recovery rate Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian grąžinimo lygis Termino šaltinis Viktorija Stank. 
 
recreation and personal Sritis Statistika 
Lithuanian poilsis ir asmeninės paslaugos Termino 
šaltinis ECB 
 
recycled product Sritis Bendra 
Lithuanian antrinis produktas Termino šaltinis LRTB 
Apibrėžtis Antrinio perdirbimo produktas. Apibrėžties šaltinis 
LRTB 
 
recycling Sritis Bendra 
Lithuanian grąžinamasis perdirbimas Termino šaltinis 
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Lietuvos standartas LST EN 13193 „Pakuotės. Pakuotės ir 
aplinkos apsauga. Terminija“ 
 
recycling of capital Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian antrinis kapitalo panaudojimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
Recycling of euro banknotes: 
framework for the detection of 
counterfeits and fitness sorting by 
credit institutions and other 
professional cash handlers. ECB 
06/01/2005 Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian Pakartotinis eurų išleidimas į apyvartą: 
padirbtų banknotų aptikimo ir apyvartai tinkamų 
banknotų rūšiavimo, kurį atlieka kredito įstaigos ir 
profesionalūs grynųjų pinigų tvarkytojai, sistema. 
ECB, 2004 12 06 pei 
 
redeem Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian su(si)grąžinti 
 
redeemability Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian išperkamumas 
 
redeemable shares Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian išperkamosios akcijos 
 
redeemed share Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian išpirkta akcija 
 
redeemed shares Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian išpirktos akcijos Termino šaltinis LB Statistikos 
dep. žodynėlis 
 
redemption Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian išpirkimas Termino šaltinis 1994 m. gruodžio 1 
d. Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymas Nr. I-
678; ECB MB skolos grąžinimas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
redemption of bank assets Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian banko turto išpirkimas 
 
redemption of public debt Sritis Apskaita 
Lithuanian valstybės skolos padengimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 Apibrėžtis Skolos grąžinimas nustatyta 
palūkanų norma ar kasmetinėmis dalimis. Apibrėžties 
šaltinis Eurovoc 4.2 
 
redemption payments Sritis Mokėjimo 
sistemos 
Lithuanian išperkamieji mokėjimai Termino šaltinis 2009 
m. gegužės 7 d. Europos centrinio banko gairės, iš dalies 
keičiančios Gaires ECB/2007/2 dėl Transeuropinės 
automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių 
pervedimų sistemos (TARGET2) (ECB/2009/9) 
(2009/390/EB) 
 
redenomination Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian išraiškos pakeitimas 

 
redenomination of company shares 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian bendrovės akcijų išraiškos pakeitimas 
Termino šaltinis ECB 
 
redenomination of public and 
private debt Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian valstybės ir privačios skolos išraiškos 
pakeitimas Termino šaltinis ECB 
 
rediscount operations Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian rediskonto operacijos Termino šaltinis 1994 m. 
gruodžio 1 d. Lietuvos Respublikos Lietuvos banko 
įstatymas Nr. I-678 
 
rediscounting Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian perdiskontavimas Termino šaltinis Eurovoc 4.2 
Apibrėžtis Operacija, kuria centrinis bankas diskontuoja kito 
banko pateiktą jau diskontuotą vekselį. Apibrėžties šaltinis 
Eurovoc 4.2 
 
redistribution of national income 
and wealth Sritis Statistika 
Lithuanian nacionalinių pajamų ir turto perskirstymas 
Termino šaltinis 2008 m. gruodžio 19 d. Europos centrinio 
banko reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių 
institucijų sektoriaus balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
redress Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian žalos atlyginimas 
 
reduced interest-rate loan Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian paskola už sumažintas palūkanas Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
reduced price / charge Sritis Bendra 
Lithuanian sumažintoji kaina Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
reduced reporting requirements Sritis 
Apskaita 
Lithuanian glaustos atskaitomybės reikalavimai 
 
reducing balance Sritis Pinigų politika 
Lithuanian mažėjantis likutis Termino šaltinis Pinigų 
politikos įgyvendinimas euro zonoje. 2006 rugsėjis  
Kontekstas Kreditai, kurie turi „mažėjantį likutį“  
(kai pagrindinė suma ir palūkanos mokami pagal iš anksto 
nustatytą tvarkaraštį), taip pat yra tinkami.  Konteksto 
šaltinis Pinigų politikos įgyvendinimas euro zonoje. 2006 
rugsėjis, p. 38. 
 
reduction of the authorised capital 
of a bank Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian banko įstatinio kapitalo mažinimas Termino 
šaltinis LR bankų įstatymas Nr.IX-2085, 42 str. Pastabos 
Bankas turi teisę mažinti įstatinį kapitalą tik gavęs (--
>priežiūros institucijos ) leidimą. 
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REER 
See: effective exchange rate  Sritis Pinigų politika 
Lithuanian realusis efektyvusis kursas REK 
 
re-examined proposal for a Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian persvarstytas pasiūlymas Termino šaltinis 
Vertimų centro vadovas 
 
re-export Sritis Bendra 
Lithuanian grįžtamasis eksportas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
reference data set Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian orientacinių duomenų grupė Termino šaltinis 
PATIKIMUMO VERTINIMO IR JO TIKRINIMO 
NUOSTATOS, PATVIRTINTAbanko valdybos  
m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 140 Apibrėžtis Duomenų, 
taikomų skaičiuojant atitinkamą rizikos parametrą, grupė. 
Apibrėžties šaltinis PATIKIMUMO VERTINIMO IR JO 
TIKRINIMO NUOSTATOS, PATVIRTINTAbanko valdybos  
m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 140 
 
reference date Sritis Statistika 
Lithuanian atskaitos data Termino šaltinis 2009 m. kovo 31 
d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 290/2009 
 
reference exchange rates between 
the euro and foreign currencies Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian orientaciniai euro ir užsienio valiutų 
santykiai Termino šaltinis 1994 m. gruodžio 1 d. Lietuvos 
Respublikos Lietuvos banko įstatymas Nr. I-678 Kontekstas 
Lietuvos bankas taip pat gali nustatyti ir skelbti Lietuvos 
Respublikoje kitus, šio straipsnio 1 dalyje nenurodytus, 
orientacinius euro ir užsienio valiutų santykius. Konteksto 
šaltinis 1994 m. gruodžio 1 d. Lietuvos Respublikos 
Lietuvos banko įstatymas Nr. I-678, 31 str. 
 
reference interest rate 
basic interest rate Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian bazinė palūkanų norma Termino šaltinis 2009 
m. kovo 31 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) 
Nr. 290/2009 
 
reference interest rates Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian orientacinės palūkanų normos Termino šaltinis 
ECB 
 
reference month Sritis Statistika 
Lithuanian atskaitinis mėnuo Termino šaltinis 2009 m. 
kovo 31 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 
290/2009 
 
reference obligation Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian referentinė pozicija Termino šaltinis (-->IKP) , I 
priedas 
 
reference period Sritis Statistika 
Lithuanian tiriamasis laikotarpis Termino šaltinis 2007 m. 
vasario 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 215/2007, 
įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas 
ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS) nuostatas dėl šalutinių 

tikslinių kintamųjų, susijusių su pernelyg dideliu 
įsiskolinimu ir finansine atskirtimi, sąrašo 
 
reference price Sritis Bendra 
Lithuanian atskaitos kaina Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
reference rate 
RR Sritis Bankai ir finansai Sritis Pinigų politika 
Lithuanian orientacinė norma Termino šaltinis IATE; 2001 
m. gruodžio 6 d.CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS ėl 
dalyvaujančiųjų valstybių narių nacionalinių centrinių bankų 
finansinių 2002 metų pinigų politikos pajamų paskirstymo 
(ECB/2001/16) (2001/914/EB) Apibrėžtis Naujausia galima 
ribinė palūkanų norma, kuri naudojamapagrindinių 
refinansavimo operacijų konkursuose, vykdomų pagal  
m. rugpjūčio 31 d. gairės ECB/2000/7 dėl Eurosistemos 
pinigų politikos priemonių ir procedūrų I priedo 3.1.2 
punktą. Kai tą pačią dieną atsiskaitoma daugiau negu už 
vieną pagrindinę refinansavimo operaciją, naudojamas 
lygiagrečiai atliekamų operacijų ribinių normų paprastasis 
vidurkis. Apibrėžties šaltinis EUROPOS CENTRINIO 
BANKO SPRENDIMAS ėl dalyvaujančiųjų valstybių narių 
nacionalinių centrinių bankų finansinių 2002 metų pinigų 
politikos pajamų paskirstymo (ECB/2001/16) 
(2001/914/EB) pagrindinė norma Termino šaltinis (-->IKP) 
, I priedas Kontekstas pagrindinė norma (kintančios 
palūkanų normos pozicijoms) ir atkarpos (fiksuotos 
palūkanų normos pozicijoms) palūkanų norma atitinka 
viena kitą 
 
reference rate Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian orientacinis kursas Termino šaltinis 
Konvergencija 2008 
 
reference reporting population Sritis 
Apskaita 
Lithuanian bazinė atskaitinga visuomenės dalis Termino 
šaltinis 2009 m. kovo 31 d. Europos centrinio banko 
reglamentas (EB) Nr. 290/2009 
 
reference time Sritis Mokėjimo sistemos 
Institucijos ECB 
Lithuanian atskaitinis laikas Termino šaltinis Gairės 
ECB/2005/1 Kontekstas atskaitinis laikas TARGET sistemai 
yra "Europos centrinio banko laikas", nustatytas kaip ECB 
buveinės vietos laikas Konteksto šaltinis Gairės ECB/2005/1 
 
reference value Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kontrolinis dydis Termino šaltinis ECB MB 2010 
03 
 
reference value for M3 growth Sritis 
Statistika 
Lithuanian kontrolinis P3 augimo dydis Termino šaltinis 
ECB 2004 metų ataskaita, Žodynėlis Apibrėžtis metinis P3 
augimo tempas vidutiniu laikotarpiu, atitinkantis kainų 
stabilumo palaikymo tikslą. Šiuo metu kontrolinis P3 
metinio augimo tempo dydis yra 4,5 proc. Apibrėžties 
šaltinis ECB 2004 metų ataskaita, Žodynėlis orientacinė 
P3 augimo vertė Termino šaltinis ECB MB, 2006/9, 
žodynėlis Apibrėžtis Metinis P3 augimo tempas vidutiniu 
laikotarpiu, atitinkantis kainų stabilumo palaikymo tikslą. 
Šiuo metu orientacinė P3 metinio augimo tempo vertė yra 
4,5 proc. Apibrėžties šaltinis ECB MB, 2006/9, žodynėlis 
 
refinancing Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian refinansavimas Termino šaltinis ECB; LR 
Lietuvos banko įstatymas Nr. I-678, 37 str. 
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refinancing operation Sritis Pinigų politika 
Lithuanian refinansavimo operacija Termino šaltinis 2008 
m. spalio 23 d. EUROPOS CENTRINIO BANKO 
REGLAMENTAS (EB) Nr. 1053/2008ėl taisyklių, susijusių 
su įkaito tinkamumu, laikinų pakeitimų (ECB/2008/11) 
 
 
refined petroleum and other 
treatments Sritis Statistika 
Lithuanian kokso, rafinuotų naftos produktų ir 
branduolinio kuro gamyba Termino šaltinis LR mokėjimų 
balansas 2005, p. 89 
 
refined petroleum products Sritis 
Statistika 
Lithuanian rafinuoti naftos produktai 
 
reflation Sritis Statistika 
Lithuanian refliacija 
 
reflect 
Lithuanian susiję Termino šaltinis ECB MB 2007/6  
 
regime for errors Sritis Mokėjimo sistemos 
Institucijos ECB 
Lithuanian klaidų valdymas Termino šaltinis Gairės 
ECB/2005/1 
 
REGIO 
See: General for Regional Policy  Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Regioninės politikos generalinis direktoratas 
Termino šaltinis EK vertimo vadovas 
 
regional accounting Sritis Apskaita 
Lithuanian regioninė apskaita Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
regional and local authorities Sritis Teisė 
ir institucijos 
Lithuanian administracinis teritorinis vienetas Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
regional body Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian regioninės valdžios institucija Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
regional development Sritis Bendra 
Lithuanian regioninė plėtra Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
regional economic outlook Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian regiono ekonomikos perspektyvos Termino 
šaltinis ECB MB 2010 03 
 
regional government 
See: government  Sritis Statistika 
Lithuanian regioninė valdžia Termino šaltinis 2008 m. 
gruodžio 19 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) 
Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus 
balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 

 
regional government Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian regioninė valdžia Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
regional legislation Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian regionų įstatymai Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
regional market Sritis Bendra 
Lithuanian regiono rinka Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
regional office Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian regioninė būstinė Termino šaltinis Eurovoc 
 
regional statistics Sritis Statistika 
Lithuanian regioninė statistika Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
regional survey Sritis Statistika 
Lithuanian regioninė apžvalga Termino šaltinis ECB MB 
2006/6, p. 9 
 
regions and regional policy Sritis Bendra 
Lithuanian regionai ir regioninė politika Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
regions with natural handicaps Sritis 
Bendra 
Lithuanian nepalankios gamtinės padėties regionai 
 
register of investment decisions Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian investicinių sprendimų registravimo 
žurnalas Termino šaltinis 2007 m. spalio 25 d. LR 
kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo pakeitimo 
įstatymas Nr. X-1303 
 
registered capital Sritis Apskaita 
Lithuanian registruotasis kapitalas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
registered office Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian registruota buveinė Termino šaltinis Konstitucija 
Europai, II dalies 103 str.; 2008 m. gruodžio 19 d. Europos 
centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų 
finansinių institucijų sektoriaus balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 registruota buveinė 
 
registered trademark Sritis Bendra 
Lithuanian registruotas prekės ženklas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
registration certificate Sritis Pinigų politika 
Lithuanian registravimo pažymėjimas Termino šaltinis 
2008 m. lapkričio 14 d. EUROPOS CENTRINIO BANKO 
SPRENDIMASėl 2008 m. spalio 23 d. Reglamento 
ECB/2008/11 dėl taisyklių, susijusių su įkaito tinkamumu,ų 
pakeitimų įgyvendinimo 
(ECB/2008/15) 
(2008/874/EB) 
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regressive tax Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian regresinis mokestis 
 
regular economic and monetary 
analyses Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian reguliari ekonominė ir pinigų analizė Termino 
šaltinis ECB MB 2008/12 
 
regular way contract Sritis Apskaita 
Lithuanian reguliari sutartis 
 
regulation Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian reglamentas Apibrėžtis EB institucijų – Europos 
Parlamento ir Tarybos, Tarybos ar Komisijos (pagal 
Sutarties 249 str.) arba ECB (pagal ECBS ir ECB statuto 
34 str.) teisės aktas, taikomas visuotinai ir tiesiogiai 
valstybėms narėms 
 
regulation of investments Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian investicijų reguliavimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
regulation of payment flow Sritis 
Mokėjimo sistemos 
Lithuanian mokėjimų srauto reguliavimas Termino šaltinis 
(-->SSMSVM)  
 
regulation of the exchange rate of 
the Litas Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian lito kurso reguliavimas Termino šaltinis 1994 
m. gruodžio 1 d. Lietuvos Respublikos Lietuvos banko 
įstatymas Nr. I-678 
 
regulation of transactions Sritis Pinigų 
politika 
Lithuanian sandorių reguliavimas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
regulations for civil servants Sritis Teisė 
ir institucijos 
Lithuanian valstybės tarnautojų nuostatai Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
regulatory act 
regulatory enactment Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian norminis teisės aktas Termino šaltinis Lietuvos 
Respublikos teisėkūros proceso pagrindų įstatymo 
projektas 
 
regulatory arbitrage Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian reguliavimo arbitražas Termino šaltinis 2009 m. 
kovo 5 d. Europos centrinio banko nuomonė 
(CON/2009/17)  
(2009/C 93/03) 
 
 
regulatory arrangements Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian reguliavimo priemonės Termino šaltinis 2009 
m. kovo 31 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) 
Nr. 290/2009 

 
regulatory authority Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian kontrolės institucija 
 
regulatory barriers Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian reguliavimo kliuviniai Termino šaltinis ECB MB 
2008/12 
 
regulatory body Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian reguliavimo institucija Termino šaltinis ECB MB 
2006/3 
 
regulatory burden on existing 
business operations Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian atliekamų veiklos operacijų reguliavimo 
našta Termino šaltinis ECB MB 2008/12 
 
regulatory capital Sritis Bankų priežiūra 
Institucijos ECB 
Lithuanian reguliuojamas kapitalas Termino šaltinis 
CON/2005/4 
 
regulatory competition Sritis Bendra 
Lithuanian konkurencija reguliavimo srityje 
 
regulatory enactment 
See: act  Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian norminis teisės aktas Termino šaltinis Lietuvos 
Respublikos teisėkūros proceso pagrindų įstatymo 
projektas 
 
regulatory procedure with scrutiny 
Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian reguliavimo procedūra su tikrinimu Termino 
šaltinis CELEX: 01999D0468-200607 Apibrėžtis Tai tam 
tikra prasme patobulinta reguliavimo procedūra, kai EP ir 
Taryba turi galimybę patikrinti Komisijos siūlomas 
įgyvendinimo priemones prieš jas priimant.  
 
regulatory reform Sritis Bendra 
Lithuanian reguliavimo sistemos reforma Termino šaltinis 
ECB MA 2009 
 
re-import Sritis Bendra 
Lithuanian grįžtamasis importas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
reinsurance Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian perdraudimas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
reinsurance corporation Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian perdraudimo bendrovė Termino šaltinis LB 
Statistikos dep. žodynėlis 
 
reinsurance undertaking Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian perdraudimo įmonė Termino šaltinis (-->KVP)  
 
re-intermediation Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pakartotinis tarpininkavimas Termino šaltinis 
ECB MB 2008/3 
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reinvested earnings 
reinvestments Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian reinvesticijos Termino šaltinis 1999 m. liepos 7 
d. Lietuvos Respublikos investicijų įstatymas Nr. VIII-1312 
(redakcija aktuali nuo 2004-11-02); LR mokėjimų balansas 
2005, p. 19 Apibrėžtis Iš investicijų gauto pelno (pajamų) 
investicijos tame ūkio subjekte, kuriame šis pelnas 
(pajamos) buvo gautas.  Apibrėžties šaltinis 1999 m. liepos 
7 d. Lietuvos Respublikos investicijų įstatymas Nr. VIII-
1312 (redakcija aktuali nuo 2004-11-02) 
 
reinvestments 
See: earnings  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian reinvesticijos Termino šaltinis 1999 m. liepos 7 
d. Lietuvos Respublikos investicijų įstatymas Nr. VIII-1312 
(redakcija aktuali nuo 2004-11-02); LR mokėjimų balansas 
2005, p. 19 Apibrėžtis Iš investicijų gauto pelno (pajamų) 
investicijos tame ūkio subjekte, kuriame šis pelnas 
(pajamos) buvo gautas.  Apibrėžties šaltinis 1999 m. liepos 
7 d. Lietuvos Respublikos investicijų įstatymas Nr. VIII-
1312 (redakcija aktuali nuo 2004-11-02) 
 
rejection of a payment instruction 
Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian mokėjimo nurodymo atmetimas Termino 
šaltinis (-->Mokėjimų įstatymas)  
 
rejection of the budget Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian biudžeto atmetimas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
related parties Sritis Apskaita 
Lithuanian susijusios šalys 
 
related party transaction Sritis Apskaita 
Lithuanian susijusių šalių sandoris 
 
related person Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian su klientu (skolininku) susijęs asmuo Termino 
šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 
138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų 
nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) Apibrėžtis Asmuo, 
kuris kartu su klientu (skolininku) priklauso tarpusavyje 
susijusių klientų (skolininkų) grupei. Apibrėžties šaltinis 
Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 
„Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų 
nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
 
relative price movements Sritis Statistika 
Lithuanian santykinių kainų pokyčiai Termino šaltinis ECB 
MB 2009 03 
 
relative profitability Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian santykinis pelningumas Termino šaltinis ECB 
MB 2006/3, p. 40  
 
relative stock market performance 
Sritis Statistika 
Lithuanian santykiniai akcijų rinkų rodikliai Termino 
šaltinis ECB MB 2006/3, p. 40 
 
relevance Sritis Apskaita 
Lithuanian patikimumas 

 
RELEX 
See: General for External Relations  Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian Išorės santykių generalinis direktoratas 
Termino šaltinis EK vertimo vadovas 
 
reliability Sritis Apskaita 
Lithuanian svarbumas 
 
reload Sritis Bendra 
Lithuanian įkelti iš naujo Termino šaltinis VLKK rek. 
Pastabos komp. 
 
remaining assets Sritis Statistika 
Lithuanian likęs  turtas Termino šaltinis 2008 m. gruodžio 
19 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 
25/2009ėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus balanso 
(nauja redakcija) 
(ECB/2008/32); MB 2008/12 
 
remaining currencies combined Sritis 
Statistika 
Lithuanian likusios valiutos kartu Termino šaltinis 2008 m. 
gruodžio 19 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) 
Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus 
balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
remaining liabilities Sritis Apskaita Institucijos 
ECB 
Lithuanian likę įsipareigojimai Termino šaltinis 2008 m. 
gruodžio 19 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) 
Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus 
balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
; ECB MB  
 
remaining life of the assets Sritis Apskaita 
Lithuanian iki turto išpirkimo likęs laikotarpis Termino 
šaltinis ECB metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
remaining minority shareholders Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian kiti smulkieji akcininkai Termino šaltinis ECB 
MB 2007/6, p. 50 
 
remission of export duties Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian eksporto muitų grąžinimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
remitting bank Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pervedimų bankas Termino šaltinis (-->BBB)  
bankas remitentas Termino šaltinis BBB 
 
remote access Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian nuotolinė prieiga Termino šaltinis (-->Mokėjimų 
įstatymas)  
 
remote access payment instrument 
Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian nuotolinės prieigos mokėjimo priemonė 
Termino šaltinis (-->Mokėjimų įstatymas)  Apibrėžtis 
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priemonės, leidžiančios naudotojui elektroniniu būdu 
sudaryti nurodymus (-->kredito įstaigai ) dėl disponavimo 
toje kredito įstaigoje jo sąskaitoje turimomis lėšomis. 
Naudojantis šiomis priemonėmis (naudotojo kompiuteryje 
įdiegta kredito įstaigos programine įranga, programine 
įranga, esančia kredito įstaigos interneto tarnybinėje 
stotyje, telefono ryšio įranga, kredito įstaigos išleista 
kortele (debeto, kredito ar kt.) ir kitomis priemonėmis), 
paprastai reikia tapatybės patvirtinimo Apibrėžties šaltinis (--
>Mokėjimų įstatymas) , 2 str. 
 
remote participants Sritis Mokėjimo sistemos 
Institucijos ECB 
Lithuanian nuotoliniai dalyviai Termino šaltinis ECB 
TARGET2 raidos ataskaita, 2005 m. vasario mėn. 
Kontekstas Nuotolinių dalyvių sąskaitos neįtraukiamos, nes 
nuotoliniams dalyviams neteikiami priimančiosios 
valstybės centrinio banko (-->dienos kreditai) . Konteksto 
šaltinis ECB TARGET2 raidos ataskaita, 2005 m. vasario 
mėn. 
 
remote participants' access to 
liquidity Sritis Mokėjimo sistemos Institucijos ECB 
Lithuanian nuotolinė dalyvių prieiga prie likvidumo 
Termino šaltinis ECB TARGET2 raidos ataskaita, 2005 m. 
vasario mėn. 
 
remuneration of NCBs’ claims in 
respect of foreign reserves 
transferred Sritis Apskaita 
Lithuanian atlygis už nacionalinių centrinių bankų 
pretenzijas dėl pervestų užsienio atsargų Termino 
šaltinis ECB metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
remuneration scheme of the 
European Communities Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian Europos Bendrijų darbo užmokesčio sistema 
Termino šaltinis ECB metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
renewable resources Sritis Bendra 
Lithuanian atsinaujinantys ištekliai Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
renewable state real property Sritis 
Bendra 
Lithuanian atnaujinamas valstybės nekilnojamasis 
turtas Termino šaltinis LRTB 
 
rent allowance Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian nuomos mokesčio pašalpa Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
renting and other business activities 
Sritis Statistika 
Lithuanian nuoma ir kita verslo veikla 
 
renting of machinery and equipment 
without operator and of personal 
and household goods Sritis Statistika 
Lithuanian mašinų ir įrenginių be operatoriaus ir 
asmeninių bei namų ūkio reikmenų nuoma Termino 
šaltinis LR mokėjimų balansas 2005, p. 91 
 

repackage Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian perdalyti Termino šaltinis ECB MB 2007/6, p. 49 
 
repairs on goods Sritis Statistika 
Lithuanian prekių remontas Termino šaltinis LR mokėjimų 
balansas 2005, p. 13 
 
repatriation grant Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian repatriacijos pašalpa Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
repatriation of capital Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kapitalo repatriacija Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
repatriation of funds Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian lėšų repatriacija Termino šaltinis ECB MB 
2008/12 
 
repayable funds Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian grąžintinos lėšos Termino šaltinis Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/46/EB 
 
repayments of principal Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian pagrindinės sumos grąžinimai Termino šaltinis 
ECB MB 2006/3, p. 49 
 
replace Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian pakeisti Termino šaltinis VDIC 
 
replacement Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian atnaujinimas Termino šaltinis ECB MB 2008/3 
Pastabos apie investicijas 
 
replacement cost of an asset Sritis 
Apskaita 
Lithuanian turto atstatymo savikaina 
 
replacement investment Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian atnaujinimo investicija Termino šaltinis LRTB 
Apibrėžtis Investicija turimam pastatui, technikai ar jų 
dalims pakeisti nauju pastatu ar technika, neišplečiant 
gamybos pajėgumų daugiau nei 25 proc. arba iš esmės 
nekeičiant gamybos ar naudojamos technologijos 
pobūdžio. Prieš 30 ar daugiau metų pastatyto ūkinio 
pastato nugriovimas ir jo pakeitimas nauju pastatu 
nelaikoma atnaujinimo investicija. Apibrėžties šaltinis LRTB 
 
replacement of lender clauses Sritis 
Pinigų politika 
Lithuanian sąlygos dėl paskolos davėjo pakeitimo 
Termino šaltinis 2008 m. lapkričio 14 d. EUROPOS 
CENTRINIO BANKO SPRENDIMASėl 2008 m. spalio 23 
d. Reglamento ECB/2008/11 dėl taisyklių, susijusių su 
įkaito tinkamumu,ų pakeitimų įgyvendinimo 
(ECB/2008/15) 
(2008/874/EB) 
 
 
replacement of national reference 
rates Sritis Bankai ir finansai 
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Lithuanian nacionalinių bazinių normų pakeitimas 
Termino šaltinis ECB 
 
repo 
repurchase agreement 
repurchase transaction 
repo transaction Sritis Apskaita Institucijos ECB 
Lithuanian atpirkimo sandoris Kontekstas atpirkimo 
sandoris apskaitoje parodomas kaip įkeitimu užtikrintas 
kitos šalies indėlis Konteksto šaltinis Lietuvos banko 2002 
metų finansinė ataskaita Termino šaltinis LB valdybos 2005 
m. kovo 10 d. nutarimas Nr. 32, I sk.; ECB 2004 metų 
ataskaita, Žodynėlis; ECB MB 2006/3, p. 23; LB MB 
2006/2, p. 49 Apibrėžtis susitarimas parduoti turtą ir jį 
atpirkti tam tikra kaina iš anksto numatytą dieną ateityje 
arba pareikalavus. Toks susitarimas panašus į skolinimąsi 
už įkaitą, tačiau skiriasi tuo, kad turto pardavėjas praranda 
teisę į turto nuosavybę Apibrėžties šaltinis ECB 2004 metų 
ataskaita, Žodynėlis atpirkimo skolinimosi sandoris 
Termino šaltinis ECB metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
repo cost Sritis Apskaita 
Lithuanian atpirkimo kaina Termino šaltinis 2006 m. 
lapkričio 10 d. Europos centrinio banko gairės dėl Europos 
centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB) 
 
repo interest rate Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian atpirkimo sandorių palūkanų norma Termino 
šaltinis ECB MB 2008/3 
 
repo transaction 
See:   Sritis Apskaita Institucijos ECB 
Lithuanian atpirkimo sandoris Kontekstas atpirkimo 
sandoris apskaitoje parodomas kaip įkeitimu užtikrintas 
kitos šalies indėlis Konteksto šaltinis Lietuvos banko 2002 
metų finansinė ataskaita Termino šaltinis LB valdybos 2005 
m. kovo 10 d. nutarimas Nr. 32, I sk.; ECB 2004 metų 
ataskaita, Žodynėlis; ECB MB 2006/3, p. 23; LB MB 
2006/2, p. 49 Apibrėžtis susitarimas parduoti turtą ir jį 
atpirkti tam tikra kaina iš anksto numatytą dieną ateityje 
arba pareikalavus. Toks susitarimas panašus į skolinimąsi 
už įkaitą, tačiau skiriasi tuo, kad turto pardavėjas praranda 
teisę į turto nuosavybę Apibrėžties šaltinis ECB 2004 metų 
ataskaita, Žodynėlis atpirkimo skolinimosi sandoris 
Termino šaltinis ECB metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
report Sritis Bendra 
Lithuanian ataskaita Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
report from the Commission Sritis Teisė 
ir institucijos 
Lithuanian Komisijos ataskaita Termino šaltinis Vertimų 
centro vadovas 
 
reportable segment Sritis Apskaita 
Lithuanian atskaitomybėje pateikiamas segmentas 
 
reported data Sritis Statistika 
Lithuanian ataskaitiniai duomenys Termino šaltinis ECB 
MB 2008/9 
 
reported earnings Sritis Apskaita 
Lithuanian ataskaitinio laikotarpio pajamos Termino 
šaltinis ECB MB 2006/3, p. 40 

 
reported period 
See: period  Sritis Apskaita 
Lithuanian ataskaitinis laikotarpis Termino šaltinis 2006 m. 
lapkričio 10 d. Europos centrinio banko gairės dėl Europos 
centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB); 2008 m. gruodžio 19 d. Europos centrinio 
banko reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių 
institucijų sektoriaus balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
reporting Sritis Apskaita 
Lithuanian atskaitomybė Termino šaltinis 1994 m. gruodžio 
1 d. Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymas Nr. I-
678 
 
reporting ‘tail’ Sritis Statistika 
Lithuanian atskaitingosios mažos institucijos Termino 
šaltinis 2008 m. gruodžio 19 d. Europos centrinio banko 
reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų 
sektoriaus balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
reporting agent Sritis Statistika 
Lithuanian atskaitingas tarpininkas Termino šaltinis 2009 
m. kovo 31 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) 
Nr. 290/2009 
 
reporting approaches Sritis Statistika 
Lithuanian atskaitomybės metodai Termino šaltinis 2008 
m. gruodžio 19 d. Europos centrinio banko gairės, iš dalies 
keičiančios Gaires ECB/2007/9 dėl pinigų, finansinių 
institucijų ir rinkų statistikos (naują redakciją) 
(ECB/2008/31) 
 
reporting burden Sritis Statistika 
Lithuanian atskaitomybės našta Termino šaltinis Europos 
centrinio banko rekomendacija dėl Tarybos reglamento, iš 
dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 2533/98 dėl 
Europos centrinio banko renkamos statistinės informacijos 
(ECB/2008/9) (2008/C 251/01) 
 
 
reporting commitments/obligations 
Sritis Apskaita 
Lithuanian įsipareigojimai dėl atskaitomybės Termino 
šaltinis ECBS statutas, 15 str. 
 
reporting country Sritis Statistika 
Lithuanian atskaitinga šalis Termino šaltinis 2007 m. 
gegužės 31 d. Europos centrinio banko gairės, iš dalies 
keičiančios Gaires ECB/2004/15 dėl Europos centrinio 
banko statistinės atskaitomybės reikalavimų, taikomų 
mokėjimų balanso ir tarptautinių investicijų balanso 
statistikos srityje bei tarptautiniame atsargų šablone 
(ECB/2007/3)  
(2007/426/EB) 
 
reporting currency Sritis Apskaita 
Lithuanian finansinės atskaitomybės valiuta 
 
reporting economy Sritis Statistika 
Lithuanian atskaitinga ekonomika Termino šaltinis 2007 m. 
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gegužės 31 d. Europos centrinio banko gairės, iš dalies 
keičiančios Gaires ECB/2004/15 dėl Europos centrinio 
banko statistinės atskaitomybės reikalavimų, taikomų 
mokėjimų balanso ir tarptautinių investicijų balanso 
statistikos srityje bei tarptautiniame atsargų šablone 
(ECB/2007/3)  
(2007/426/EB) 
 
reporting enterprise Sritis Apskaita 
Lithuanian atskaitomybę teikianti įmonė 
 
reporting error Sritis Apskaita 
Lithuanian atskaitomybės klaida 
 
reporting issuer Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian atskaitingas emitentas Termino šaltinis (--
>Vertybinių popierių įst.)  Apibrėžtis (-->emitentas) , 
įregistravęs (-->vertybinių popierių ) (-->emisiją)  Vertybinių 
popierių komisijoje Apibrėžties šaltinis Vertybinių popierių 
įst. 
 
reporting obligations Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian atskaitomybės įsipareigojimai Termino šaltinis 
2009 m. kovo 31 d. Europos centrinio banko reglamentas 
(EB) Nr. 290/2009 
 
reporting period 
reported period Sritis Apskaita 
Lithuanian ataskaitinis laikotarpis Termino šaltinis 2006 m. 
lapkričio 10 d. Europos centrinio banko gairės dėl Europos 
centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB); 2008 m. gruodžio 19 d. Europos centrinio 
banko reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių 
institucijų sektoriaus balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
reporting population Sritis Apskaita 
Lithuanian atskaitinga visuomenės dalis Termino šaltinis 
2009 m. kovo 31 d. Europos centrinio banko reglamentas 
(EB) Nr. 290/2009 
 
reporting requirements Sritis Bankai ir 
finansai Institucijos ECB 
Lithuanian atskaitomybės reikalavimai Termino šaltinis (--
>IKP) , 35 str.; Protokolas dėl ECBS ir ECB statuto, 5 
straipsnis Pastabos neoficialus ECB vertimas 
 
reporting sector Sritis Apskaita 
Lithuanian atskaitingasis sektorius Termino šaltinis ECB 
MB, 2005/6 
 
reporting table Sritis Statistika 
Lithuanian duomenų teikimo lentelė Termino šaltinis 2008 
m. gruodžio 19 d. Europos centrinio banko gairės, iš dalies 
keičiančios Gaires ECB/2007/9 dėl pinigų, finansinių 
institucijų ir rinkų statistikos (naują redakciją) 
(ECB/2008/31) 
 
reporting, acknowledgement and 
verification of the reserve base Sritis 
Pinigų politika Institucijos ECB 
Lithuanian su atsargų baze susijusi atskaitomybė, 
atsargų patvirtinimas ir tikrinimas Termino šaltinis (--
>Bendr. dok) . 

 
repossession of goods Sritis Bendra 
Lithuanian prekių iš(si)reikalavimas 
 
repo-style transaction Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian atpirkimo pobūdžio operacija Termino šaltinis 
(-->IKP) , 51 p. 
 
representative market price Sritis Bendra 
Lithuanian būdingoji rinkos kaina Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
representative office of a bank Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian banko atstovybė Termino šaltinis LR bankų 
įstatymas Nr.IX-2085, 12 str. 
 
representative price Sritis Bendra 
Lithuanian būdingoji kaina Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
representative rate Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian orientacinis keitimo kursas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.2 Apibrėžtis Specialus ekiu ir nacionalinės 
valiutos keitimo kursas, taikomas Bendrijos žemės ūkio 
produktų kainoms, kuris skiriasi nuo įprastinio valiutų 
kurso. Apibrėžties šaltinis Eurovoc 4.2 
 
representativity check Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian aktualumo patikrinimas Termino šaltinis 2009 
m. kovo 31 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) 
Nr. 290/2009 
 
re-pricing of risk 
See: of risk  Sritis Bankai ir finansai Sritis Pinigų politika 
Lithuanian rizikos perkainojimas Termino šaltinis ECB MB 
2007/12; 2008/3; 2008/6 
 
reproduction Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian atvaizdų panaudojimas 
 
reproduction of banknotes Sritis 
Banknotai ir monetos 
Lithuanian banknotų atkūrimas Termino šaltinis ECB 
 
Republic of Lithuania Law on 
Commercial Banks Sritis Teisė ir institucijos 
Institucijos LR 
Lithuanian Lietuvos Respublikos komercinių bankų 
įstatymas 
 
Republic of Lithuania Law on 
Electricity 
L. on El. Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian 2004 m. liepos 1 d. Lietuvos Respublikos 
elektros energetikos įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. 
IX-2307 Termino šaltinis www.lrs.lt El. įst. 
 
Republic of Lithuania Law on 
Payments 
Law on Payments Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymas 
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Termino šaltinis Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymas 
Nr. VIII-1370, 1999 m. spalio 28 d., Žin., 1999, Nr. 97-2775 
Pastabos 2003 m. birželio 5 d. priimtas Lietuvos 
Respublikos mokėjimų įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. 
IX-1596, Žin., 2003, Nr. 61-2753 Mokėjimų įstatymas 
 
Republic of Lithuania Law on 
Securities, 8 January 2007, No. X-
1023 Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian 2007 m. sausio 18 d. LR vertybinių popierių 
įstatymas Nr. X-1023 Vertybinių popierių įst. 
 
Republic of Lithuania Law on Term 
Bank Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian 2003 m. gruodžio 23 d. Lietuvos Respublikos 
terminų banko įstatymas Nr. IX-1950 Termino šaltinis 
www.lrs.lt TERM 
 
repurchase (reverse repurchase) 
agreement Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian atpirkimo (atvirkštinis atpirkimo) sandoris 
Termino šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 
nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo 
bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) Apibrėžtis 
Sandoris, pagal kurį bankas arba jo sandorio šalis 
perduoda vertybinius popierius, biržos prekes arba 
garantuotas teises į vertybinius popierius ar biržos prekes 
(jeigu tokią garantiją suteikia pripažinta birža, turinti teises į 
minėtus vertybinius popierius ar biržos prekes) ir pagal kurį 
bankas vienu metu negali perduoti arba įkeisti tam tikrų 
vertybinių popierių ar biržos prekių daugiau kaip vienai 
sandorio šaliai, įsipareigodamas juos (arba tos pačios 
rūšies vertybinių popierių ar biržos prekių pakaitalus) 
atpirkti už perdavėjo nustatytą kainą tam tikru laiku, kurį 
perdavėjas jau yra nurodęs arba dar nurodys. Vertybinius 
popierius arba biržos prekes parduodančiam bankui tai yra 
atpirkimo sandoris, o vertybinius popierius arba biržos 
prekes perkančiam bankui – atvirkštinis atpirkimo sandoris. 
Apibrėžties šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 
nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo 
bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
 
repurchase agreement 
See:   Sritis Apskaita Institucijos ECB 
Lithuanian atpirkimo sandoris Kontekstas atpirkimo 
sandoris apskaitoje parodomas kaip įkeitimu užtikrintas 
kitos šalies indėlis Konteksto šaltinis Lietuvos banko 2002 
metų finansinė ataskaita Termino šaltinis LB valdybos 2005 
m. kovo 10 d. nutarimas Nr. 32, I sk.; ECB 2004 metų 
ataskaita, Žodynėlis; ECB MB 2006/3, p. 23; LB MB 
2006/2, p. 49 Apibrėžtis susitarimas parduoti turtą ir jį 
atpirkti tam tikra kaina iš anksto numatytą dieną ateityje 
arba pareikalavus. Toks susitarimas panašus į skolinimąsi 
už įkaitą, tačiau skiriasi tuo, kad turto pardavėjas praranda 
teisę į turto nuosavybę Apibrėžties šaltinis ECB 2004 metų 
ataskaita, Žodynėlis atpirkimo skolinimosi sandoris 
Termino šaltinis ECB metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
repurchase contract Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian atpirkimo sutartis Termino šaltinis LR Lietuvos 
banko įstatymas Nr. I-678, 25 str. Kontekstas Lietuvos 
bankas gali veikti finansų rinkose pirkdamas ir 
parduodamas (sudarydamas neatidėliotinus ir išankstinius 
sandorius), įskaitant pirkimą ir pardavimą pagal atpirkimo 
sutartis, ir skolindamas arba skolindamasis skolos 
įsipareigojimus ir likvidžias rinkos priemones Bendrijos 
arba ne Bendrijos valiutomis, taip pat tauriuosius metalus.  
Konteksto šaltinis LR Lietuvos banko įstatymas Nr. I-678, 25 
str. 
 

repurchase date Sritis Pinigų politika Institucijos 
ECB 
Lithuanian atpirkimo diena Termino šaltinis (-->Bendr. dok.)  
 
repurchase operation Sritis Pinigų politika 
Institucijos ECB 
Lithuanian atpirkimo operacija Termino šaltinis (-->Bendr. 
dok.)  
 
repurchase price Sritis Pinigų politika Institucijos 
ECB 
Lithuanian atpirkimo kaina Termino šaltinis (-->Bendr. dok.)  
 
repurchase transaction 
See:   Sritis Apskaita Institucijos ECB 
Lithuanian atpirkimo sandoris Kontekstas atpirkimo 
sandoris apskaitoje parodomas kaip įkeitimu užtikrintas 
kitos šalies indėlis Konteksto šaltinis Lietuvos banko 2002 
metų finansinė ataskaita Termino šaltinis LB valdybos 2005 
m. kovo 10 d. nutarimas Nr. 32, I sk.; ECB 2004 metų 
ataskaita, Žodynėlis; ECB MB 2006/3, p. 23; LB MB 
2006/2, p. 49 Apibrėžtis susitarimas parduoti turtą ir jį 
atpirkti tam tikra kaina iš anksto numatytą dieną ateityje 
arba pareikalavus. Toks susitarimas panašus į skolinimąsi 
už įkaitą, tačiau skiriasi tuo, kad turto pardavėjas praranda 
teisę į turto nuosavybę Apibrėžties šaltinis ECB 2004 metų 
ataskaita, Žodynėlis atpirkimo skolinimosi sandoris 
Termino šaltinis ECB metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
request for accession Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian prisijungimo prašymas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
request for information Sritis Bendra 
Lithuanian informacijos reikalavimas Termino šaltinis 
LRTB 
 
requested authority Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian institucija, į kurią kreipiamasi 
 
requesting authority Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian prašančioji institucija 
 
required reserves Sritis Statistika 
Lithuanian privalomosios atsargos Termino šaltinis 1994 
m. gruodžio 1 d. Lietuvos Respublikos Lietuvos banko 
įstatymas Nr. I-678; 2007 m. gruodžio 6 d. LIETUVOS 
BANKO VALDYBOS NUTARIMAS Nr. 171 "DĖL 
LIETUVOS BANKO VALDYBOS 2005 M. BALANDŽIO 28 
D. NUTARIMO NR. 67 „DĖL BAUDŲ UŽ KREDITO 
ĮSTAIGŲ PRIVALOMŲJŲ ATSARGŲ TAISYKLIŲ 
NESILAIKYMĄ SKYRIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ 
PAKEITIMO"; LB MB 2006/2, p. 8 
 
requirement for high credit 
standards Sritis Pinigų politika 
Lithuanian aukšti kredito reikalavimai Termino šaltinis 
2008 m. spalio 23 d. EUROPOS CENTRINIO BANKO 
REGLAMENTAS (EB) Nr. 1053/2008ėl taisyklių, susijusių 
su įkaito tinkamumu, laikinų pakeitimų (ECB/2008/11) 
 
 
requirement of non-subordination 
Sritis Pinigų politika 
Lithuanian nesubordinavimo reikalavimas Termino šaltinis 



requirements for authorisation 

367 

2008 m. spalio 23 d. EUROPOS CENTRINIO BANKO 
REGLAMENTAS (EB) Nr. 1053/2008ėl taisyklių, susijusių 
su įkaito tinkamumu, laikinų pakeitimų (ECB/2008/11) 
 
 
requirements for authorisation Sritis 
Bankų priežiūra 
Lithuanian reikalavimai leidimui gauti 
 
requirements for reporting net flows 
of loans securitised or otherwise 
transferred Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian vertybiniais popieriais pakeistų arba kitaip 
perduotų paskolų grynųjų srautų atskaitomybės 
reikalavimai Termino šaltinis 2008 m. gruodžio 19 d. 
Europos centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl 
pinigų finansinių institucijų sektoriaus balanso (nauja 
redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
requirements for reporting the 
outstanding amounts of loans 
serviced in a securitisation Sritis Statistika 
Lithuanian vertybiniais popieriais pakeistų 
administruojamų paskolų likučių atskaitomybės 
reikalavimai Termino šaltinis 2008 m. gruodžio 19 d. 
Europos centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl 
pinigų finansinių institucijų sektoriaus balanso (nauja 
redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
requirements to credit institutions 
regarding the deduction of the 
commission fee for the processing 
of a payment instruction Sritis Mokėjimo 
sistemos 
Lithuanian reikalavimai kredito įstaigoms dėl komisinio 
atlyginimo už mokėjimo nurodymo vykdymą 
išskaičiavimo Termino šaltinis (-->Mokėjimų įstatymas )  
 
re-recognition Sritis Apskaita 
Lithuanian pakartotinis pripažinimas Termino šaltinis 2008 
m. gruodžio 19 d. Europos centrinio banko reglamentas 
(EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus 
balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
resale agreement Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian perpardavimo sandoris 
 
rescheduling of public debt Sritis Bankai 
ir finansai 
Lithuanian valstybės skolos terminų pakeitimas Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
research and development 
R&D Sritis Statistika Sritis Bendra 
Lithuanian moksliniai tyrimai ir plėtra Termino šaltinis 
Vertimų centro vadovas MTP 
 

research grant Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pašalpa moksliniam darbui Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
reserve account Sritis Apskaita Institucijos ECB 
Lithuanian atsargų sąskaita Termino šaltinis (-->Bendr. 
dok.)  Apibrėžtis Tai kredito įstaigos sąskaita Lietuvos 
banke, kurioje esančios lėšos, Lietuvos banko tvarkomai 
tarpbankinei lėšų pervedimo sistemai baigus darbą, 
įskaitomos vertinant, kaip kredito įstaiga vykdo privalomųjų 
atsargų reikalavimą. Apibrėžties šaltinis KREDITO ĮSTAIGŲ 
PRIVALOMŲJŲ ATSARGŲ TAISYKLĖS, Lietuvos banko 
valdybos 2005 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 66 
redakcija 
 
reserve assets 
official reserve assets 
ORA Sritis Statistika 
Lithuanian oficialiosios tarptautinės atsargos Termino 
šaltinis ECB; LB mėnesinis biuletenis, 2004/5; LR 
mokėjimų balansas 2005, p. 25 
 
reserve base Sritis Pinigų politika Institucijos ECB 
Lithuanian atsargų bazė Termino šaltinis ECB; (-->Bendr. 
dok.)  Apibrėžtis (-->kredito įstaigos) atitinkamuose (--
>balanso)  straipsniuose (tam tikruose įsipareigojimuose), 
naudojamuose jos (-->privalomosioms atsargoms) 
apskaičiuoti, parodomų dydžių suma Apibrėžties šaltinis 
ECB 2004 metų ataskaita, Žodynėlis 
 
reserve capital Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian atsargos kapitalas Termino šaltinis (-->Nr.172)  
Kontekstas Lietuvos banko kapitalą sudaro įstatinis 
kapitalas ir atsargos kapitalas.  Konteksto šaltinis LR 
Lietuvos banko įstatymas Nr. I-678, 20 str. 
 
reserve capital of a bank Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian banko atsargos kapitalas (atsargos rezervas) 
Termino šaltinis LR bankų įstatymas Nr.IX-2085, 44 str. 
Apibrėžtis ... sudaromas iš banko akcininkų papildomų 
įnašų ar atskaitymų iš bankų pelno. Banko atsargos 
kapitalo (atsargos rezervo) paskirtis - garantuoti banko 
finansinį stabilumą. Apibrėžties šaltinis LR bankų įstatymas 
Nr.IX-2085, 44 str. 
 
reserve coefficient Sritis Pinigų politika 
Institucijos ECB 
Lithuanian atsargų koeficientas Termino šaltinis ECB 
mėnesinis biuletenis, 2004/6 
 
reserve currency Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian atsarginė valiuta Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
Apibrėžtis Valiuta, kurią šalys laiko savo užsienio valiutos 
rezervuose (Tarptautiniu mastu pripažinta valiuta, kurią 
centriniai bankai naudoja sao finansiniams 
įsipareigojimams vykdyti). Apibrėžties šaltinis Eurovoc 4.2 
 
reserve fund Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian atsargos fondas 
 
reserve holdings Sritis Pinigų politika Institucijos 
ECB 
Lithuanian laikomos atsargos Termino šaltinis (-->Bendr. 
dok.)  Apibrėžtis (-->kitų sandorių šalių ) atsargos, laikomos 
jų atsargų sąskaitose, ir naudojamos (-->privalomųjų 
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atsargų reikalavimams ) tenkinti Apibrėžties šaltinis (--
>Bendr. dok.)  
 
reserve maintenance Sritis Statistika 
Lithuanian atsargų laikymas Termino šaltinis ECB MB 
2006/3, p. 87 
 
reserve maintenance period 
maintenance period Sritis Pinigų politika 
Institucijos ECB 
Lithuanian atsargų laikymo laikotarpis Termino šaltinis (--
>Bendr. dok.)  Apibrėžtis laikotarpis, kuriam skaičiuojamas 
(-->privalomųjų atsargų reikalavimas) . Kiekvienais metais, 
likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kitų metų 
pradžios, ECB skelbia atsargų laikymo laikotarpių 
kalendorių. Laikymo laikotarpiai prasideda pirmosios (--
>pagrindinės refinansavimo operacijos) po Valdančiosios 
tarybos posėdžio, kuriame iš anksto numatoma įvertinti 
mėnesio pinigų politikos poziciją, atsiskaitymo dieną. 
Paprastai šie laikotarpiai baigiasi vieną dieną anksčiau už 
atitinkamą atsiskaitymo dieną kitą mėnesį. Esant 
ypatingoms aplinkybėms, paskelbtą kalendorių galima 
keisti, priklausomai nuo, be kita ko, Valdančiosios tarybos 
posėdžių grafiko pokyčių Apibrėžties šaltinis (-->Bendr. 
dok.)  privalomųjų atsargų laikymo laikotarpis Termino 
šaltinis LB Statistikos dep. žodynėlis 
 
reserve money Sritis Apskaita 
Lithuanian pinigų atsarga 
 
reserve of fair value Sritis Apskaita 
Lithuanian tikrosios vertės rezervas Termino šaltinis LRTB 
Pastabos aprobuota VLKK 
 
reserve position in IMF Sritis Apskaita 
Institucijos ECB 
Lithuanian atsargų pozicija TVF Termino šaltinis ECB 
 
reserve price Sritis Statistika 
Lithuanian mažiausia kaina, priimtina pardavėjui 
aukcione 
 
reserve ratio Sritis Pinigų politika Institucijos ECB 
Lithuanian atsargų norma Termino šaltinis ECB,(-->Bendr. 
dok) . Apibrėžtis centrinio banko nustatoma kiekvienos (--
>balanso straipsnių) , įtraukiamų į (-->atsargų bazę) , 
kategorijos norma. Šios normos naudojamos (--
>privalomųjų atsargų reikalavimams ) apskaičiuoti 
Apibrėžties šaltinis ECB 2004 metų ataskaita, Žodynėlis 
 
reserve requirement Sritis Pinigų politika 
Institucijos ECB 
Lithuanian privalomųjų atsargų reikalavimas Termino 
šaltinis (-->Bendr. dok.)  Apibrėžtis reikalavimas įstaigoms 
laikyti centriniame banke minimalias privalomąsias 
atsargas. (-->Eurosistemos) minimalių privalomųjų atsargų 
sistemoje (-->kredito įstaigos) atsargų reikalavimas 
apskaičiuojamas kiekvienos (-->atsargų bazės) straipsnių 
kategorijos atsargų normą padauginus iš šiuose įstaigos 
balanso straipsniuose parodomų dydžių sumos. Be to, 
įstaigos iš savo privalomųjų atsargų reikalavimo atima (--
>bendrą nuolaidą)  Apibrėžties šaltinis (-->Bendr. dok.)  
privalomųjų atsargų reikalavimas Termino šaltinis ECB 
2004 metų ataskaita, žodynėlis; ECB MB, 2006/9, 
žodynėlis Apibrėžtis minimali atsargų suma, kurią kredito 
įstaiga privalo laikyti Eurosistemoje. Kaip laikomasi šio 
reikalavimo, nustatoma pagal kiekvienos dienos atsargų 
vidurkį per laikymo laikotarpį, kurio trukmė yra apie 1 mėn. 

Apibrėžties šaltinis ECB 2004 metų ataskaita, žodynėlis; 
ECB MB, 2006/9, žodynėlis 
 
reserve requirement base Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian privalomųjų atsargų bazė Termino šaltinis 
KREDITO ĮSTAIGŲ PRIVALOMŲJŲ ATSARGŲ 
TAISYKLĖS,Lietuvos banko valdybos 2005 m. balandžio 
28 d. nutarimo Nr. 66 redakcija Apibrėžtis Tai kredito 
įstaigos balanso statistinės ataskaitos įsipareigojimų, 
kuriems taikant nulinę arba teigiamą privalomųjų atsargų 
normą, apskaičiuojamos privalomosios atsargos, suma. 
Apibrėžties šaltinis tas pats 
 
reserve requirement level Sritis Pinigų 
politika 
Lithuanian privalomųjų atsargų lygis Termino šaltinis ECB 
MB 2006/3, p. 32 
 
reserve surplus Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian atsargų perviršis Termino šaltinis ECB MB 
2007/9, p. 35 atsargų perteklius Termino šaltinis ECB MB 
2007/12, p. 33 
 
reserves Sritis Apskaita 
Lithuanian atsargos Termino šaltinis 2002 m. lapkričio 21 d. 
Europos centrinio banko gairė dėl Europos 
centriniostatistinės atskaitomybės reikalavimų ketvirtinių 
finansinių sąskaitų (ECB/2002/7) (2002/967/EB); 2009 m. 
liepos 17 d. EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS, iš 
dalies keičiančios Gaires ECB/2006/16 dėl Europos 
centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2009/18) 
(2009/595/EB) Apibrėžtis Iš skirstytino pelno atidėta suma, 
kurios neketinama susieti su balansodieną žinomais 
konkrečiais įsipareigojimais, nenumatytais atvejais ar turto 
ės sumažėjimu. Apibrėžties šaltinis 2002 m. lapkričio 21 d. 
Europos centrinio banko gairė dėl Europos 
centriniostatistinės atskaitomybės reikalavimų ketvirtinių 
finansinių sąskaitų (ECB/2002/7) (2002/967/EB), II priedas 
Žodynas su paaiškinimais rezervai Termino šaltinis 2006 
m. lapkričio 10 d. Europos centrinio banko gairės dėl 
Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB) 
 
reserves for outstanding claims Sritis 
Statistika 
Lithuanian atidėjiniai numatomoms išmokoms Termino 
šaltinis ECB MB 2006/3, p. 28 
 
residency of the issuer Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian išleidėjo buveinė Termino šaltinis ECB MB 
20006/3, p. 108 
 
resident Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian rezidentas Termino šaltinis (-->VSĮ)  Apibrėžtis j(-
->uridinis)  arba (-->fizinis asmuo) , kuris turi ekonominių 
interesų Lietuvoje, verčiasi ūkine ar kuria kita įstatymų 
nedraudžiama ekonomine veikla ir nuolat arba laikinai, bet 
ilgiau kaip vienus metus veikia ar gyvena Lietuvoje  
Apibrėžties šaltinis (-->VSĮ)  Žr. (-->nerezidentas)  
 
resident credit institution Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian kredito įstaiga rezidentė Termino šaltinis 2008 
m. gruodžio 19 d. Europos centrinio banko reglamentas 
(EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus 
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balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
resident financial institution Sritis Bankai 
ir finansai 
Lithuanian finansinė institucija rezidentė Termino šaltinis 
2008 m. gruodžio 19 d. Europos centrinio banko 
reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų 
sektoriaus balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
resident potential reporting 
population Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian reziduojančios potencialiai atskaitingos 
visuomenės dalis Termino šaltinis 2009 m. kovo 31 d. 
Europos centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 290/2009 
 
resident trust deposits Sritis Apskaita 
Lithuanian rezidentų garantiniai indėliai 
 
resident units Sritis Statistika 
Lithuanian vienetai rezidentai 
 
residential buildings Sritis Statistika 
Lithuanian gyvenamieji pastatai Termino šaltinis ECB 
 
residential construction Sritis Statistika 
Lithuanian gyvenamosios paskirties statyba Termino 
šaltinis ECB MB 2007/12 
 
residential investment Sritis Statistika 
Lithuanian investicijos į gyvenamąjį būstą Termino šaltinis 
ECB MB, 2006/12; 2007/9; 2008/6 
 
residential mortgage loans Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian paskolos nekilnojamajam turtui įsigyti 
Termino šaltinis ECB MB 2007/12, p. 44 
 
residential property Sritis Statistika 
Lithuanian gyvenamosios paskirties turtas Termino 
šaltinis ECB MB 2007/9, p. 13 
 
residential real estate Sritis Statistika 
Lithuanian gyvenamosios paskirties nekilnojamasis 
turtas Termino šaltinis Viktorija Stank. 
 
residential real estate collateral Sritis 
Bankų priežiūra 
Lithuanian įkeistas nekilnojamasis gyvenamosios 
paskirties turtas Termino šaltinis (-->KVP)  
 
residents of the rest of the world Sritis 
Statistika 
Lithuanian likusio pasaulio rezidentai Termino šaltinis 
2008 m. gruodžio 19 d. Europos centrinio banko 
reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų 
sektoriaus balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 

residual claim Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian likutinė pretenzija Termino šaltinis (-->KVP)  
 
residual difference Sritis Statistika 
Lithuanian likutinis skirtumas Termino šaltinis ECB MB 
2006/3, p. 109 
 
residual maturity Sritis Pinigų politika Institucijos 
ECB 
Lithuanian likutinis terminas Termino šaltinis (-->Bendr. 
dok) .; LB MB 2006/2, p. 8 Apibrėžtis laikas, likęs iki skolos 
priemonės termino suėjimo dienos Apibrėžties šaltinis (--
>Bendr. dok.)  likęs išpirkimo terminas Termino šaltinis (--
>IKP) , 19 str. 
 
residual risk 
balance of risks Sritis Statistika 
Lithuanian likutinė rizika Termino šaltinis Konvergencija 
2008 
 
residual value Sritis Apskaita 
Lithuanian likvidacinė vertė Termino šaltinis (-->12-asis 
apskaitos standartas)  Apibrėžties šaltinis 12-asis apskaitos 
standartas Apibrėžtis Suma, kurią įmonė tikisi gauti už turtą 
jo naudingo tarnavimo laiko pabaigoje, įvertinus būsimas 
likvidavimo ir perleidimo išlaidas. 
 
resource manager Sritis Bendra 
Lithuanian išteklių tvarkytuvė Apibrėžtis programa, skirta 
programų ištekliams tvarkyti: versti, langų bei laukų 
dydžiams keisti. Dirba su išteklių rinkmenomis arba su 
programų ištekliais, įtrauktais į (-->vykdomąsias 
rinkmenas)  (DLL, EXE). Dažniausiai turi duomenų bazes, į 
kurias dedami frazių vertimai, kad būtų galima juos 
panaudoti verčiant naują tos pačios programos versiją. 
Naudojama lokalizuojant (-->programinę įrangą)  
 
responsible authority Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian atsakinga institucija 
 
rest of the world 
ROW Sritis Statistika Institucijos ECB 
Lithuanian likęs pasaulis Termino šaltinis Bendr. dok. 2008 
11; 2008 m. gruodžio 19 d. Europos centrinio banko 
reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų 
sektoriaus balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 LP 
 
restart Sritis Bendra 
Lithuanian paleisti iš naujo Termino šaltinis VLKK rek. 
Pastabos komp. 
 
restricted Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian riboto naudojimo 
 
restricted (distributable) profit Sritis 
Bankų priežiūra 
Lithuanian apribotas (skirstomasis) pelnas Termino 
šaltinis (-->Nr.172) , 13.2.4. 
 
restricted credit availability Sritis Bankai ir 
finansai 
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Lithuanian suvaržytas kredito prieinamumas Termino 
šaltinis ECB MB 2009 03 
 
restriction on competition Sritis Bendra 
Lithuanian konkurencijos apribojimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
restrictions on realisation of 
collateral Sritis Pinigų politika 
Lithuanian įkaito realizavimo apribojimai Termino šaltinis 
2008 m. lapkričio 14 d. EUROPOS CENTRINIO BANKO 
SPRENDIMASėl 2008 m. spalio 23 d. Reglamento 
ECB/2008/11 dėl taisyklių, susijusių su įkaito tinkamumu,ų 
pakeitimų įgyvendinimo 
(ECB/2008/15) 
(2008/874/EB) 
 
 
restrictions on the supply of credit 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kredito pasiūlos suvaržymai Termino šaltinis 
ECB MB 2009 03 
 
restrictive credit conditions Sritis Bankai 
ir finansai 
Lithuanian varžančios kreditavimo sąlygos Termino 
šaltinis ECB MB 2008 12 suvaržytos kredito gavimo 
sąlygos Termino šaltinis ECB MB 2009 03 
 
restrictive drawing provisions Sritis 
Statistika 
Lithuanian atsiėmimą ribojančios nuostatos Termino 
šaltinis 2008 m. gruodžio 19 d. Europos centrinio banko 
reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų 
sektoriaus balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
restrictive trade practice Sritis Bendra 
Lithuanian prekybos varžymas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
restructured loans Sritis Statistika 
Lithuanian pertvarkytos paskolos Termino šaltinis 2008 m. 
gruodžio 19 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) 
Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus 
balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
restructuring Sritis Apskaita 
Lithuanian restruktūrizavimas 
 
restructuring of a public sector 
entity Sritis Apskaita 
Lithuanian viešojo sektoriaus subjekto 
restruktūrizavimas Termino šaltinis LRTB Pastabos 
aprobuota VLKK 
 
retail bank interest rates Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian mažmeninės bankų paskolų palūkanų 
normos Termino šaltinis ECB MA 2009 
 

retail banking Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian mažmeninė bankininkystė 
 
retail claims Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian mažmeniniai reikalavimai 
 
retail client Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian neprofesionalus klientas Termino šaltinis 2007 
m. sausio 18 d. LR finansinių priemonių rinkų įstatymas Nr. 
X-1024 Apibrėžtis Klientas, kuris nepriskiriamas nei prie 
profesionaliųjų klientų, nei prie tinkamų sandorio šalių. 
Apibrėžties šaltinis 2007 m. sausio 18 d. LR finansinių 
priemonių rinkų įstatymas Nr. X-1024 
 
retail confidence Sritis Statistika 
Lithuanian mažmeninės prekybos pasitikėjimo rodiklis 
Termino šaltinis ECB MB 2007/9 
 
retail deposit Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian mažmeninis indėlis 
 
retail exposure Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian mažmeninės pozicijos Termino šaltinis (--
>KVP)  Kontekstas Vertybinių popierių negalima priskirti 
mažmeninių pozicijų klasei. Konteksto šaltinis KVP, 79.2. 
str. 
 
retail exposure class Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian mažmeninių pozicijų klasė Termino šaltinis (--
>KVP)  
 
retail investor Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian smulkus investuotojas 
 
retail minimum lease payments Sritis 
Bankų priežiūra 
Lithuanian minimalios mažmeninio lizingo (finansinės 
nuomos) įmokos Termino šaltinis (-->KVP)  
 
retail mortgage based debt 
instruments 
RMVD Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian mažmenine hipoteka užtikrinta skolos 
priemonė MHPSP 
 
retail mortgage-backed debt 
instrument 
RMBD Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian mažmeninė hipoteka užtikrinta skolos 
priemonė MHUSP Termino šaltinis Bendr. dok. 2008 11 
 
retail payment services Sritis Mokėjimo 
sistemos 
Lithuanian mažmeninių mokėjimų paslaugos Termino 
šaltinis ECB 
 
retail payment system Sritis Mokėjimo 
sistemos 
Lithuanian mažmeninių mokėjimų sistema Termino 
šaltinis ECB metų ataskaita 2005, p. 13 
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retail price Sritis Bendra 
Lithuanian mažmeninė kaina Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
Pastabos Vartoti kaip priešpriešą didmeninei kainai. Kitais 
atvejais vartoti "vartotojo kaina". 
 
retail price maintenance Sritis Bendra 
Lithuanian mažmeninės kainos palaikymas Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
retail sales Sritis Statistika 
Lithuanian mažmeninės prekybos pardavimai Termino 
šaltinis ECB MB 2008/9  
 
retail stage Sritis Statistika 
Lithuanian mažmeninės prekybos etapas Termino šaltinis 
ECB MB 2010 03 
 
retail trade Sritis Bendra 
Lithuanian mažmeninė prekyba Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
retain securitisation position Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian atperkamojo pakeitimo vertybiniais 
popieriais pozicija 
 
retained earnings 
See: profits  Sritis Apskaita 
Lithuanian nepaskirstytasis pelnas Termino šaltinis LRTB 
ribojamasis nepaskirstytasis pelnas Termino šaltinis 
LRTB 
 
retained securitisation Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian atperkamasis pakeitimas vertybiniais 
popieriais Termino šaltinis KĮPD, Zita Selenkovienė 
 
retirement benefit plans Sritis Apskaita 
Lithuanian pensinio aprūpinimo planai 
 
retirement plan Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pensijų planas Termino šaltinis ECB metinės 
finansinės ataskaitos 2008 
 
re-traceability Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian galimybė atsekti pinigų operaciją Termino 
šaltinis (-->pei)  
 
retroactive effect Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian atgalinio veikimo galia 
 
retrocession Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pakartotinis perdraudimas Termino šaltinis 
LRTB 
 
retrospective application Sritis Apskaita 
Lithuanian retrospektyvusis taikymas 
 
return on assets Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian turto grąža Termino šaltinis ECB MB 2007/6, p. 
45 
 

return on equity 
See: return  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian nuosavybės vertybinių popierių grąža 
Termino šaltinis ECB MB 2007/9 kapitalo grąža Apibrėžtis 
Šis rodiklis rodo, ar sėkmingai bendrovė reinvestavo pelną 
siekdama dar didesnio pelno ateityje. Rodiklis 
apskaičiuojamas dalijant fiskalinių metų pelną (likusį 
sumokėjus mokesčius, išmokėjus privilegijuotųjų akcijų 
dividendus, tačiau dar neišmokėjus paprastųjų akcijų 
dividendų) iš buhalterinės vertės. Gauta suma įrašoma 
procentais.  
 
return on plan assets (of an 
employee benefit plan) Sritis Apskaita 
Lithuanian plano turto grąža 
 
return on the gold component Sritis 
Apskaita 
Lithuanian aukso daliai tenkanti grąža Termino šaltinis 
ECB metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
returnable packaging Sritis Bendra 
Lithuanian grąžinamoji pakuotė Termino šaltinis Lietuvos 
standartas LST EN 13193 „Pakuotės. Pakuotės ir aplinkos 
apsauga. Terminija“ 
 
returns from shares Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian akcijų grąža Termino šaltinis ECB MB 2008/6 
 
revaluation Sritis Apskaita 
Lithuanian perkainojimas Termino šaltinis ECB metinės 
finansinės ataskaitos 2008 
 
revaluation accounts Sritis Apskaita 
Lithuanian perkainojimo sąskaitos Termino šaltinis 2002 
m. lapkričio 21 d. Europos centrinio banko gairė dėl 
Europos centriniostatistinės atskaitomybės reikalavimų 
ketvirtinių finansinių sąskaitų (ECB/2002/7) (2002/967/EB); 
2006 m. lapkričio 10 d. Europos centrinio banko gairės dėl 
Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB) Apibrėžtis Balansinės sąskaitos, kuriose 
registruojami finansinio turtoįsipareigojimų vertės skirtumai 
tarp patikslintos įsigijimo vertės ir šių finansinių ų vertinimo 
laikotarpio pabaigos rinkos kainos, kai pastaroji didesnė už 
vertę turto atveju ir kai mažesnė įsipareigojimų atveju. 
Jose parodomi kotiruojamų kainų ir / ar rinkos keitimo 
kursų skirtumai. Apibrėžties šaltinis 2002 m. lapkričio 21 d. 
Europos centrinio banko gairė dėl Europos 
centriniostatistinės atskaitomybės reikalavimų ketvirtinių 
finansinių sąskaitų (ECB/2002/7) (2002/967/EB), II priedas 
Žodynas su paaiškinimais 
 
revaluation accounts of fixed assets 
Sritis Pinigų politika Institucijos LB 
Lithuanian ilgalaikio nefinansinio turto perkainojimo 
sąskaitos Termino šaltinis LB 
 
revaluation adjustment Sritis Apskaita 
Lithuanian koregavimas dėl perkainojimo 
 
revaluation adjustments Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian patikslinimai dėl perkainojimo Termino šaltinis 
2008 m. gruodžio 19 d. Europos centrinio banko 
reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų 
sektoriaus balanso (nauja redakcija) 
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(ECB/2008/32) 
 
 
revaluation balances Sritis Apskaita 
Lithuanian perkainojimo likučiai Termino šaltinis ECB 
metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
revaluation difference between 
average cost and market value, 
foreign exchange translated at 
market value Sritis Apskaita 
Lithuanian perkainojimo skirtumas tarp vidurkinės 
kainos ir rinkos vertės, užsienio valiutą perskaičiavus 
pagal rinkos kursą Termino šaltinis 2006 m. lapkričio 10 d. 
Europos centrinio banko gairės dėl Europos centrinių 
bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės 
teisinio pagrindo (ECB/2006/16) (2006/887/EB) 
 
revaluation gain or loss Sritis Apskaita 
Lithuanian perkainojimo prieaugis arba nuostolis 
 
revaluation reserve (results) Sritis 
Apskaita 
Lithuanian perkainojimo rezervas (rezultatai) Termino 
šaltinis (-->8-asis apskaitos standartas)  Apibrėžtis (--
>nuosavo kapitalo ) pasikeitimas dėl ilgalaikio materialiojo 
turto ir (-->finansinio turto) (-->perkainojimo)  Apibrėžties 
šaltinis 8-asis apskaitos standartas 
 
revaluation suspense accounts Sritis 
Apskaita 
Lithuanian tarpinės perkainojimo sąskaitos Termino 
šaltinis 2006 m. lapkričio 10 d. Europos centrinio banko 
gairės dėl Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir 
finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB) 
 
revaluations and loan write-
offs/write-downs Sritis Apskaita 
Lithuanian perkainojimas ir visiškas ar dalinis paskolų 
nurašymas 
 
revalued amount of an asset Sritis 
Apskaita 
Lithuanian perkainota turto vertė 
 
revenue 
See:   Sritis Apskaita 
Lithuanian įplaukos Termino šaltinis Eurovoc 4.1 pajamos 
Termino šaltinis ECB MB 
 
revenue authorities Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian mokesčių institucijos 
 
revenue dynamics Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pajamų dinamika Termino šaltinis ECB MB 
2007/9 
 
revenue from financing Sritis Apskaita 
Lithuanian finansavimo pajamos Termino šaltinis LRTB 
Pastabos aprobuota VLKK 
 

revenue ratio Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pajamų santykis Termino šaltinis ECB MB 
2008/3 
 
revenue windfalls Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian iš santaupų netikėtai gautos didelės 
pajamos  Termino šaltinis Konvergencija 2008 
 
revenue-based policies Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian pajamomis grindžiama politika Termino šaltinis 
ECB MB 2009 03 
 
reverse acquisition Sritis Apskaita 
Lithuanian grįžtamasis įsigijimas 
 
reverse operation Sritis Pinigų politika 
Lithuanian grįžtamoji operacija Termino šaltinis ECB 
 
reverse repo 
reverse repo transaction 
reverse repurchase agreement 
sale and repurchase agreement Sritis 
Rinkos operacijos 
Lithuanian atvirkštinis atpirkimo sandoris Termino šaltinis 
2006 m. lapkričio 10 d. Europos centrinio banko gairės dėl 
Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB); 2008 m. gruodžio 19 d. Europos centrinio 
banko reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių 
institucijų sektoriaus balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32); 2009 m. liepos 17 d. EUROPOS 
CENTRINIO BANKO GAIRĖS, iš dalies keičiančios Gaires 
ECB/2006/16 dėl Europos centrinių bankų sistemos 
apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo 
(ECB/2009/18) (2009/595/EB) 
 
 
reverse repo 
reverse repurchase agreement Sritis 
Rinkos operacijos 
Lithuanian atvirkštinis atpirkimo sandoris 
 
reverse repo transaction 
See: repo  Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian atvirkštinis atpirkimo sandoris Termino šaltinis 
2006 m. lapkričio 10 d. Europos centrinio banko gairės dėl 
Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB); 2008 m. gruodžio 19 d. Europos centrinio 
banko reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių 
institucijų sektoriaus balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32); 2009 m. liepos 17 d. EUROPOS 
CENTRINIO BANKO GAIRĖS, iš dalies keičiančios Gaires 
ECB/2006/16 dėl Europos centrinių bankų sistemos 
apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo 
(ECB/2009/18) (2009/595/EB) 
 
 
reverse repurchase agreement Sritis 
Apskaita 
Lithuanian atpirkimo investavimo sandoris Termino 
šaltinis ECB metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
reverse repurchase agreement 
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See: repo  Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian atvirkštinis atpirkimo sandoris Termino šaltinis 
2006 m. lapkričio 10 d. Europos centrinio banko gairės dėl 
Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB); 2008 m. gruodžio 19 d. Europos centrinio 
banko reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių 
institucijų sektoriaus balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32); 2009 m. liepos 17 d. EUROPOS 
CENTRINIO BANKO GAIRĖS, iš dalies keičiančios Gaires 
ECB/2006/16 dėl Europos centrinių bankų sistemos 
apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo 
(ECB/2009/18) (2009/595/EB) 
 
 
reverse repurchase agreement 
See: repo  Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian atvirkštinis atpirkimo sandoris 
 
reverse transaction 
reverse transaction Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian grįžtamasis sandoris Apibrėžtis operacija, kurią 
atlikdamas (-->nacionalinis centrinis bankas) perka arba 
parduoda turtą sudarydamas (-->atpirkimo sandorį)  arba 
vykdo (-->įkaitu)  užtikrintas (-->kredito operacijas)  
Termino šaltinis (-->Bendr. dok.)  Apibrėžties šaltinis (--
>Bendr. dok.)  grįžtamoji operacija Termino šaltinis 2006 
m. lapkričio 10 d. Europos centrinio banko gairės dėl 
Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB) atvirkštinė operacija 
 
reverse transaction 
reverse transaction Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian grįžtamasis sandoris Apibrėžtis operacija, kurią 
atlikdamas (-->nacionalinis centrinis bankas) perka arba 
parduoda turtą sudarydamas (-->atpirkimo sandorį)  arba 
vykdo (-->įkaitu)  užtikrintas (-->kredito operacijas)  
Termino šaltinis (-->Bendr. dok.)  Apibrėžties šaltinis (--
>Bendr. dok.)  grįžtamoji operacija Termino šaltinis 2006 
m. lapkričio 10 d. Europos centrinio banko gairės dėl 
Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB) atvirkštinė operacija 
 
revised national account data Sritis 
Statistika 
Lithuanian patikslinti nacionalinių sąskaitų duomenys 
Termino šaltinis ECB MB 2006/3, p. 15 
 
revision Sritis Apskaita 
Lithuanian tikslinimas patikslinimas Termino šaltinis ECB 
MB 2006/3, p. 16 
 
revision of an agreement Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian susitarimo pakeitimas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
revision of banks’ capital 
requirements Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian bankų kapitalo reikalavimų peržiūra Termino 
šaltinis ECB MA 2009 
 
revision of financial perspectives 
Sritis Bankai ir finansai 

Lithuanian finansinių perspektyvų pervertinimas Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
revision of the EC Treaty Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian EB sutarties keitimas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
revision policy Sritis Statistika 
Lithuanian duomenų taisymo politika Termino šaltinis 
2008 m. gruodžio 19 d. Europos centrinio banko gairės, iš 
dalies keičiančios Gaires ECB/2007/9 dėl pinigų, finansinių 
institucijų ir rinkų statistikos (naują redakciją) 
(ECB/2008/31) 
 
revision ratio Sritis Statistika 
Lithuanian patikslinimo rodiklis Termino šaltinis ECB MB 
2008/6 
 
revisions deviating from regular 
revisions Sritis Statistika 
Lithuanian pataisos, kurios nukrypsta nuo įprastų 
pataisų Termino šaltinis 2008 m. gruodžio 19 d. Europos 
centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų 
finansinių institucijų sektoriaus balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
revisions policy and procedures Sritis 
Statistika 
Lithuanian pataisų metodika ir procedūros Termino 
šaltinis 2008 m. gruodžio 19 d. Europos centrinio banko 
reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų 
sektoriaus balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
revocable credit Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian atšaukiamasis kreditas 
 
revocation Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian atšaukimas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
revocation of a payment instruction 
Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian mokėjimo nurodymo atšaukimas Termino 
šaltinis (-->Mokėjimų įstatymas)  
 
revolving charge account Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian atnaujinamoji kreditinė sąskaita Apibrėžtis 
kreditinis susitarimas, pagal kurį skolininkui leidžiama pirkti 
kreditan, didinant jau turimą kreditą 
 
revolving credit Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian atnaujinamasis kreditas Apibrėžtis kreditas be 
tikslios grąžinimo datos. Bankas turi teisę kartą per metus 
transformuoti jį į terminuotąjį kreditą 
 
revolving credit claims Sritis Pinigų politika 
Lithuanian atsinaujinantys kredito reikalavimai Termino 
šaltinis Pinigų politikos įgyvendinimas euro zonoje. 2006 
rugsėjis 
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revolving exposure Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian atnaujinamoji pozicija Termino šaltinis Lietuvos 
banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl 
kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ 
(Žin., 2006, Nr. 142-5442) Apibrėžtis Pozicija, kai skolininko 
neapmokėtas likutis gali kisti atsižvelgiant į skolininko 
sprendimą skolintis ir grąžinti, laikantis banko nustatyto 
rekomenduojamo limito. Apibrėžties šaltinis Lietuvos banko 
valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo 
pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, 
Nr. 142-5442) 
 
revolving loans Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian atnaujinamosios paskolos Termino šaltinis 
2008 m. gruodžio 19 d. Europos centrinio banko 
reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų 
sektoriaus balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32); 
2009 m. kovo 31 d. Europos centrinio banko reglamentas 
(EB) Nr. 290/2009 
 
rewards 
See:   Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian nauda 
 
rewards associated with a leased 
asset Sritis Apskaita 
Lithuanian nauda, susijusi su pagal finansinės nuomos 
(lizingo) sutartį gautu turtu 
 
RIAD Data Exchange System Sritis 
Statistika 
Lithuanian RIAD duomenų mainų sistema Termino šaltinis 
2008 m. gruodžio 19 d. Europos centrinio banko gairės, iš 
dalies keičiančios Gaires ECB/2007/9 dėl pinigų, finansinių 
institucijų ir rinkų statistikos (naują redakciją) 
(ECB/2008/31) 
 
Rial Omani 
OMR Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Omano rialas 
 
Riel 
KHR Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian rielis 
 
rigging of the market Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian dirbtinis kainų sumažinimas arba 
padidinimas 
 
right of claim Sritis Apskaita 
Lithuanian reikalavimo teisė 
 
right of establishment Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian įsisteigimo teisė 
 
right of withdrawal Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian teisė atsisakyti 
 
rise in price 
See: rise  Sritis Bendra 
Lithuanian kainų kilimas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 

risk apetite Sritis Bendra 
Lithuanian galimybės rizikuoti Termino šaltinis ECB MB 
2010 03 
 
risk assessment Sritis Pinigų politika 
Lithuanian rizikos įvertinimas Termino šaltinis 2008 m. 
lapkričio 14 d. EUROPOS CENTRINIO BANKO 
SPRENDIMASėl 2008 m. spalio 23 d. Reglamento 
ECB/2008/11 dėl taisyklių, susijusių su įkaito tinkamumu,ų 
pakeitimų įgyvendinimo 
(ECB/2008/15) 
(2008/874/EB) 
 
 
Risk Assessment System 
RAS Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian rizikos vertinimo sistema Termino šaltinis 2006 
m. lapkričio 23 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 
145 „Dėl Priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso 
bendrųjų nuostatų“ 
 
risk assumption Sritis Apskaita 
Lithuanian rizikos prisiėmimas (sandoriai, turintys 
galimos rizikos požymių) Termino šaltinis LR finansų 
įstaigų įstatymas Nr. IX-1068, 2 str. Apibrėžtis 1) 
skolinimas, skolos vertybinių popierių pirkimas; 2) (--
>vekselių) , (-->čekių)  ir kitų skolinių įsipareigojimų (--
>diskontas) ; 3) finansinės garantijos, finansinio laidavimo 
arba visų kitų finansų įstaigos išleistų (jos arba kitų 
asmenų prievolėms užtikrinti) prievolių įvykdymo 
užtikrinimo priemonių suteikimas, kitų finansų įstaigų 
finansinių garantijų arba finansinių laidavimų priėmimas; 4) 
prisiėmimas visų įsipareigojimų, pagal kuriuos (-->finansų 
įstaiga ) įsipareigoja mokėti pagal jos priimtą mokėjimo 
reikalavimą arba priimti juos išpirkti, jeigu pirkėjas jų 
reikalauja; 5) kitų įmonių (-->įstatinio kapitalo ) ir (arba) 
balsavimo teisių dalies įsigijimas, neatsižvelgiant į tai, 
kokiu tikslu ir kokiam laikui tai padaryta; 6) reikalavimų 
pagal įsipareigojimus mokėti pirkimas; 7) finansų įstaigai 
nuosavybės teise priklausančio turto perdavimas naudotis 
kitiems asmenims pagal finansinės nuomos (lizingo) 
sutartį; 8) (-->išvestinių finansinių priemonių ) išleidimas ir 
įsigijimas; 9) lėšų laikymas didesnės rizikos (-->kredito 
įstaigose) ; 10) kiti (-->priežiūros institucijos ) teisės 
aktuose nurodyti veiksmai Apibrėžties šaltinis LR finansų 
įstaigų įstatymas Nr. IX-1068, 2 str. 
 
risk aversion Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian rizikos vengimas Termino šaltinis ECB MB 2009 
03 
 
risk compensation Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian priemoka už riziką Termino šaltinis ECB MA 
2009 
 
risk control measures Sritis Pinigų politika 
Institucijos ECB 
Lithuanian rizikos kontrolės priemonės Termino šaltinis (--
>Bendr. dok.)  
 
risk control rules Sritis Mokėjimo sistemos 
Institucijos ECB 
Lithuanian rizikos kontrolės taisyklės Termino šaltinis 
Gairės ECB/2005/1 
 
risk diversification Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian rizikos išskaidymas Termino šaltinis ECB MB 
2007/6, p. 48 
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risk exposure Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian rizikos apimtis Termino šaltinis Lietuvos 
Respublikos vertybinių popierių komisijos 2004 m. lapkričio 
5 d. nutarimas Nr. 20 Apibrėžtis Galimas nuostolis, kuris 
nustatomas įvertinus rizikos veiksnių poveikį. Apibrėžties 
šaltinis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos 
2004 m. lapkričio 5 d. nutarimas Nr. 20 
 
risk management Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian rizikos valdymas Termino šaltinis Nr.172, 8 p. 
 
risk management assessment Sritis 
Bankų priežiūra 
Lithuanian rizikos valdymo įvertinimas Pastabos 
aprobuota VLKK 
 
risk management committee Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian rizikos valdymo komitetas 
 
risk management for securitization 
positions Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian kapitalo pakeitimo vertybiniais popieriais 
pozicijų rizikos valdymas 
 
risk management of debt exposure 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian skolų rizikos valdymas Termino šaltinis ECB 
MB 2007/6, p. 49 
 
risk of gridlock Sritis Mokėjimo sistemos 
Institucijos ECB 
Lithuanian strigties rizika Termino šaltinis ECB TARGET2 
raidos ataskaita, 2005 m. vasario mėn. 
 
risk of large exposure Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian didelių pozicijų rizika Termino šaltinis Lietuvos 
banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl 
kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ 
(Žin., 2006, Nr. 142-5442) Apibrėžtis Rizika, susijusi su 
bankinės ir prekybos knygos pozicijomis, viršijančiomis 
Lietuvos banko nustatytus apribojimus. Apibrėžties šaltinis 
Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 
„Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų 
nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
 
risk parameters Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian rizikos parametrai Termino šaltinis 
PATIKIMUMO VERTINIMO IR JO TIKRINIMO 
NUOSTATOS, PATVIRTINTAbanko valdybos  
m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 140 Apibrėžtis Reitingų 
sistemos arba kiekybinio įvertinimo metodų kiekybiniai 
rezultatai, t. y. įsipareigojimų neįvykdymo tikimybė (toliau – 
PD), nuostolis dėl įsipareigojimų neįvykdymo (toliau – 
LGD), perskaičiavimo veiksnys (toliau – CF), tikėtinas 
nuostolis (toliau – EL) ir kt. Apibrėžties šaltinis 
PATIKIMUMO VERTINIMO IR JO TIKRINIMO 
NUOSTATOS, PATVIRTINTAbanko valdybos  
m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 140 
 
risk position Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian rizikos pozicija Termino šaltinis Lietuvos banko 
valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo 
pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, 
Nr. 142-5442) Apibrėžtis Rizikos lygis, kuriam pagal V 
skyriaus VI skirsnyje išdėstytą standartizuotą metodą 

taikant nustatytą algoritmą priskiriamas sandoris. 
Apibrėžties šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 
nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo 
bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
 
risk premium Sritis Pinigų politika 
Lithuanian rizikos premija Termino šaltinis ECB MB 
2006/3, p. 35; ECB MB 2007/9, p. 14  
 
risk prevention Sritis Bendra 
Lithuanian rizikos prevencija Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
risk profiles Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian rizikos pobūdis Termino šaltinis 2009 m. kovo 5 
d. Europos centrinio banko nuomonė (CON/2009/17)  
(2009/C 93/03) 
 
 
risk reassessment 
See: of risk  Sritis Bankai ir finansai Sritis Pinigų politika 
Lithuanian rizikos perkainojimas Termino šaltinis ECB MB 
2007/12; 2008/3; 2008/6 
 
risk repricing 
See: of risk  Sritis Bankai ir finansai Sritis Pinigų politika 
Lithuanian rizikos perkainojimas Termino šaltinis ECB MB 
2007/12; 2008/3; 2008/6 
 
risk revaluation Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pakartotinis rizikos vertinimas Termino šaltinis 
ECB MB 2008/3 
 
risk reversals Sritis Pinigų politika 
Lithuanian pagal pasirinkimo sandorių kainas 
apskaičiuotas rizikos pasikeitimas Termino šaltinis ECB 
MB 2007/9 
 
risk transfer Sritis Apskaita 
Lithuanian rizikos perdavimas Termino šaltinis 10-asis 
verslo apskaitos standartas Apibrėžtis momentas, kada 
pardavėjas ima nebevaldyti ir nebekontroliuoti prekių, o 
pirkėjas tampa atsakingas už prekes ir gauna prekių 
nuosavybės teikiamą naudą Apibrėžties šaltinis 10-asis 
verslo apskaitos standartas 
 
risk transfer markets Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian rizikos perkėlimo rinkos Termino šaltinis ECB 
MB 2007/6, p. 50 
 
risk weight Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian rizikos koeficientas / svoris Termino šaltinis 
Viktorija Stank. 
 
risk weight of the credit quality step 
Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian kredito kokybės žingsnio rizikos koeficientas 
Termino šaltinis (-->KVP)  
 
risk weighted Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian įvertintas pagal riziką 
 
risk weighting 
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weighting Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian rizikos koeficientas Termino šaltinis (-->KĮKP)  
 
risk weighting of exposures Sritis Bankai 
ir finansai 
Lithuanian pozicijų rizikos koeficientas Termino šaltinis (--
>IKP) , I priedas Kontekstas ...susijęs su kredito kokybės 
žingsniu pagal pozicijų rizikos koeficiento taisykles, 
nurodytas tos direktyvos 78–83 straipsniuose. Konteksto 
šaltinis IKP, I priedas 
 
risk-adjusted assets Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian pagal riziką įvertintas turtas 
 
risk-adjusted profitability Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian pagal riziką įvertintas pelningumas Termino 
šaltinis ECB MB 2010 03 
 
risk-based Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pagrįstas rizika 
 
risk-free interest rate Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian nulinės rizikos palūkanų norma Termino 
šaltinis ECB MB 2007/6, p. 42 
 
risk-neutral distribution Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian neutralus rizikos atžvilgiu pasiskirstymas 
Termino šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 
nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo 
bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) Apibrėžtis 
Rinkos verčių ar pozicijų pasiskirstymas tam tikrą dieną 
ateityje, apskaičiuojamas naudojant teorines rinkos vertes 
(pvz., teorinius svyravimus). Apibrėžties šaltinis Lietuvos 
banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl 
kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ 
(Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
 
risks associated with a leased asset 
Sritis Apskaita 
Lithuanian rizika, susijusi su pagal finansinės nuomos 
(lizingo) sutartį gautu turtu 
 
risks to the global economic outlook 
Sritis Bendra 
Lithuanian rizika pasaulio ekonomikos perspektyvoms 
Termino šaltinis ECB MB 2010 03 
 
risk-sharing Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian rizikos pasidalijimas Termino šaltinis ECB MB 
2007/6, p. 49 
 
risk-spreading Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian rizikos padalijimas Termino šaltinis 2007 m. 
sausio 18 d. LR vertybinių popierių įstatymas Nr. X-1023 
 
risk-weighted exposure amount Sritis 
Bankų priežiūra 
Lithuanian pagal riziką įvertintų pozicijų suma Termino 
šaltinis (-->KVP)  pagal riziką įvertinta pozicijos vertė 
Termino šaltinis LRTB; Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 
nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo 
bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) Apibrėžtis 
EAD ir atitinkamo rizikos koeficiento sandauga. Apibrėžties 
šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 

138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų 
nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
 
RMBD 
See: mortgage-backed debt instrument  Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian mažmeninė hipoteka užtikrinta skolos 
priemonė MHUSP Termino šaltinis Bendr. dok. 2008 11 
 
RMVD 
See: mortgage based debt instruments  Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian mažmenine hipoteka užtikrinta skolos 
priemonė MHPSP 
 
road maintenance service Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian kelių priežiūros tarnyba Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
road transport Sritis Statistika 
Lithuanian kelių transportas Termino šaltinis LR mokėjimų 
balansas 2005, p. 15 
 
robust business model Sritis Bendra 
Lithuanian lankstus veiklos modelis Termino šaltinis ECB 
MB 2010 03 
 
robust profit developments Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian sparčiai didėjantis pelnas Termino šaltinis ECB 
MB 2007/6, p. 50 
 
ROE 
See: return  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian nuosavybės vertybinių popierių grąža 
Termino šaltinis ECB MB 2007/9 kapitalo grąža Apibrėžtis 
Šis rodiklis rodo, ar sėkmingai bendrovė reinvestavo pelną 
siekdama dar didesnio pelno ateityje. Rodiklis 
apskaičiuojamas dalijant fiskalinių metų pelną (likusį 
sumokėjus mokesčius, išmokėjus privilegijuotųjų akcijų 
dividendus, tačiau dar neišmokėjus paprastųjų akcijų 
dividendų) iš buhalterinės vertės. Gauta suma įrašoma 
procentais.  
 
rogue bank Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian sukčiaujantis bankas Termino šaltinis (-->BBB)  
 
ROL 
See:   Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Rumunijos lėja 
 
rolling over commercial paper Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian komercinių vekselių pratęsimas Termino 
šaltinis ECB MB 2008/6 
 
roll-over provision Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pratęsimo galimybė 
 
rollover risk Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian perkėlimo rizika Termino šaltinis Lietuvos banko 
valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo 
pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, 
Nr. 142-5442) Apibrėžtis Tikimybė, kad tikėtina teigiama 
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pozicija bus neįvertinta tam tikra suma, kai manoma, kad 
ateities sandoriai su sandorio šalimi bus sudaromi nuolat. Į 
šių ateities sandorių papildomą riziką neatsižvelgiama 
apskaičiuojant tikėtiną teigiamą poziciją (EPE). Apibrėžties 
šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 
138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų 
nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
 
Romania Sritis Bendra 
Lithuanian Rumunija RO Pastabos ISO kodas 
 
rotation Sritis Bendra 
Lithuanian pasukimas Termino šaltinis VLKK rek. Pastabos 
komp. 
 
ROW 
See: of the world  Sritis Statistika Institucijos ECB 
Lithuanian likęs pasaulis Termino šaltinis Bendr. dok. 2008 
11; 2008 m. gruodžio 19 d. Europos centrinio banko 
reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų 
sektoriaus balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 LP 
 
royalties and license fees Sritis Statistika 
Lithuanian naudojimasis nuosavybės teisėmis Termino 
šaltinis LR mokėjimų balansas 2005, p. 17 
 
RR 
See: rate  Sritis Bankai ir finansai Sritis Pinigų politika 
Lithuanian orientacinė norma Termino šaltinis IATE; 2001 
m. gruodžio 6 d.CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS ėl 
dalyvaujančiųjų valstybių narių nacionalinių centrinių bankų 
finansinių 2002 metų pinigų politikos pajamų paskirstymo 
(ECB/2001/16) (2001/914/EB) Apibrėžtis Naujausia galima 
ribinė palūkanų norma, kuri naudojamapagrindinių 
refinansavimo operacijų konkursuose, vykdomų pagal  
m. rugpjūčio 31 d. gairės ECB/2000/7 dėl Eurosistemos 
pinigų politikos priemonių ir procedūrų I priedo 3.1.2 
punktą. Kai tą pačią dieną atsiskaitoma daugiau negu už 
vieną pagrindinę refinansavimo operaciją, naudojamas 
lygiagrečiai atliekamų operacijų ribinių normų paprastasis 
vidurkis. Apibrėžties šaltinis EUROPOS CENTRINIO 
BANKO SPRENDIMAS ėl dalyvaujančiųjų valstybių narių 
nacionalinių centrinių bankų finansinių 2002 metų pinigų 
politikos pajamų paskirstymo (ECB/2001/16) 
(2001/914/EB) pagrindinė norma Termino šaltinis (-->IKP) 
, I priedas Kontekstas pagrindinė norma (kintančios 
palūkanų normos pozicijoms) ir atkarpos (fiksuotos 
palūkanų normos pozicijoms) palūkanų norma atitinka 
viena kitą 
 
RT 
See: tool  Sritis Pinigų politika 
Lithuanian reitingo nustatymo priemonė RNP Termino 
šaltinis Pinigų politikos įgyvendinimas euro zonoje. 2006 
rugsėjis 
 
RTD 
See: General for Research  Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Mokslinių tyrimų generalinis direktoratas 
Termino šaltinis EK vertimo vadovas 
 
RTGS 
See: time gross settlement system  Sritis Mokėjimo 
sistemos Institucijos ECB 
Lithuanian realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų sistema 
Termino šaltinis (-->Bendr. dok.)  Apibrėžtis atsiskaitymo 
sistema, kurioje dokumentai tvarkomi ir atsiskaitoma 

atskirais pavedimais (be tarpusavio užskaitų) realiu laiku 
(nenutrūkstamai). Taip pat žr. TARGET sistema Apibrėžties 
šaltinis (-->Bendr. dok.)  RLAA 
 
RU 
See: Federation  Sritis Bendra 
Lithuanian Rusijos Federacija Maskva 
 
RUB 
See: Ruble  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Rusijos rublis 
 
rubber and articles thereof Sritis Statistika 
Lithuanian kaučiukas ir jo dirbiniai Termino šaltinis LRMB 
 
ruber and plastic products Sritis Statistika 
Lithuanian guminių ir plastikinių gaminių gamyba 
Termino šaltinis LR mokėjimų balansas 2005, p. 89 
 
rule of law Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian teisinė valstybė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
rule of origin Sritis Bendra 
Lithuanian kilmės taisyklė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
rules and conditions of the ASCB’s 
TARGET2 component system Sritis 
Mokėjimo sistemos 
Lithuanian ISCB TARGET2 komponento sistemos 
formatavimo taisyklės ir sąlygos Termino šaltinis 2009 m. 
gegužės 7 d. Europos centrinio banko gairės, iš dalies 
keičiančios Gaires ECB/2007/2 dėl Transeuropinės 
automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių 
pervedimų sistemos (TARGET2) (ECB/2009/9) 
(2009/390/EB) 
 
rules determining regulatory 
arrangements Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian reguliavimo priemones nustatančios 
taisyklės Termino šaltinis 2009 m. kovo 31 d. Europos 
centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 290/2009 
 
Rules for Calculating Capital 
Adequacy Sritis Bankų priežiūra Institucijos LB 
Lithuanian Kapitalo pakankamumo apskaičiavimo 
taisyklės 
 
Rules of operation of the payment 
system LITAS Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian Mokėjimo sistemos LITAS veiklos taisyklės 
Termino šaltinis Lietuvos banko valdybos 2003 m. gruodžio 
11 d. nutarimas Nr. 124; Pakeitimai patvirtinti Lietuvos 
banko valdybos 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. 150  
Apibrėžtis taisyklės apibrėžia (-->mokėjimo sistemos) 
LITAS paskirtį, sistemos dalyvių priėmimo ir pašalinimo 
tvarką, sistemos operatoriaus ir dalyvių teises bei 
pareigas, (-->mokėjimo nurodymų) vykdymo tvarką, 
kredito, (-->likvidumo)  ir (-->operacinės rizikos) valdymo 
priemones, paslaugų įkainių nustatymo pagrindus, veiklos 
tęstinumą Apibrėžties šaltinis Mokėjimo sistemos LITAS 
veiklos taisyklės, I sk. LITAS 
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rules of procedure Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian vidaus tvarkos taisyklės Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
rural region Sritis Bendra 
Lithuanian kaimiškasis regionas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
Russian Federation 
RU Sritis Bendra 
Lithuanian Rusijos Federacija Maskva 
 
Russian Ruble 
RUB Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Rusijos rublis 
 
RW 
See: Republic of Rwanda  Sritis Bendra 
Lithuanian Ruandos Respublika Kigalis 
 
Rwanda Franc 
RWF Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Ruandos frankas 
 
RWF 
See: Franc  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Ruandos frankas 
 
S 
 
sa 
See: adjusted  Sritis Statistika 
Lithuanian dėl sezoniškumo pakoreguota Termino šaltinis 
ECB 
 
SA 
See: Kingdom of Saudi Arabia  Sritis Bendra 
Lithuanian Saudo Arabijos Karalystė Rijadas 
 
safe custody account Sritis Pinigų politika 
Institucijos ECB 
Lithuanian pasaugos sąskaita Termino šaltinis (-->Bendr. 
dok.)  Apibrėžtis centrinio banko tvarkoma vertybinių 
popierių sąskaita, į kurią (-->kredito įstaigos ) gali padėti 
vertybinius popierius, laikomus tinkamais centrinio banko 
operacijoms finansuoti Apibrėžties šaltinis (-->Bendr. dok.)  
 
safe haven Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian „saugus prieglobstis“ Termino šaltinis ECB MB 
2007/9, p. 19 
 
safe haven currency Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian "saugaus prieglobsčio" valiuta Termino šaltinis 
ECB MB 2008/12 
 
safeguard clause Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian apsaugos straipsnis Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
safekeeping Sritis Bendra 
Lithuanian saugojimas 

 
safety Sritis Bendra 
Lithuanian sauga saugumas 
 
safety margin Sritis Bendra 
Lithuanian patikimumo riba Termino šaltinis IATE 
 
safety stock Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian neliečiamosios atsargos Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
Saint Helena Pound 
SHP Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Šv. Elenos svaras 
 
Saint Kitts and Nevis 
KN 
Basseterre Sritis Bendra 
Lithuanian Sent Kitsas ir Nevis Basteras 
 
Saint Lucia 
LC Sritis Bendra 
Lithuanian Sent Lusija Kastris 
 
Saint Vincent and the Grenadines 
VC Sritis Bendra 
Lithuanian Sent Vinsentas ir Grenadinai Kingstaunas 
 
salary Sritis Bendra 
Lithuanian alga Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
sale and leaseback transaction Sritis 
Apskaita 
Lithuanian turto pardavimo ir atgalinės finansinės 
nuomos (lizingo) sandoris 
 
sale and repurchase agreement 
See: repo  Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian atvirkštinis atpirkimo sandoris Termino šaltinis 
2006 m. lapkričio 10 d. Europos centrinio banko gairės dėl 
Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB); 2008 m. gruodžio 19 d. Europos centrinio 
banko reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių 
institucijų sektoriaus balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32); 2009 m. liepos 17 d. EUROPOS 
CENTRINIO BANKO GAIRĖS, iš dalies keičiančios Gaires 
ECB/2006/16 dėl Europos centrinių bankų sistemos 
apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo 
(ECB/2009/18) (2009/595/EB) 
 
 
sale transaction Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian pardavimo sandoris 
 
sale/buy-back agreement Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian pardavimo (atgalinio pirkimo) susitarimas 
Termino šaltinis 2008 m. gruodžio 19 d. Europos centrinio 
banko reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių 
institucijų sektoriaus balanso (nauja redakcija) 
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(ECB/2008/32) 
 
 
sales Sritis Bendra 
Lithuanian pardavimas realizacijos pajamos Termino 
šaltinis LB Statistikos dep. žodynėlis 
 
sales credit Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pardavimo kreditas Apibrėžtis vartotojo 
galimybė pirkti prekes ir paslaugas iškart, nors už jas jis 
sumoka vėliau 
 
sales promotion Sritis Bendra 
Lithuanian komercinė paskata Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
salvage and average administrator 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian išgelbėto turto ir padaryto nuostolio 
administratorius 
 
Samoan Tala 
WST Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian tala Pastabos Samoa Nepriklausomosios 
Valstybės valiuta 
 
sample 
See:   Sritis Statistika Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian imtis Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
sample note 
proof note Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian banknoto bandinys 
 
sample of consumers Sritis Bendra 
Lithuanian vartotojų imtis Termino šaltinis ECB MB 2010 
03 
 
sample size Sritis Statistika 
Lithuanian imties dydis Termino šaltinis IATE 
 
sample survey Sritis Statistika 
Lithuanian atrankusis tyrimas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
sampling 
sample Sritis Statistika Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian imtis Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
sampling approach Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian atrankos metodas Termino šaltinis 2009 m. 
kovo 31 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 
290/2009 
 
sampling error Sritis Statistika 
Lithuanian imties paklaida Termino šaltinis IATE 
 
SANCO 
See: General for Health and Consumer Protection  Sritis 
Teisė ir institucijos 
Lithuanian Sveikatos ir vartotojų apsaugos generalinis 
direktoratas Termino šaltinis EK vertimo vadovas 
 

sanction Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian sankcija 
 
SAR 
See: Riyal  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Saudo Arabijos rialas 
 
satellite communications Sritis Bendra 
Lithuanian palydovinis ryšys Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
Saudi Riyal 
SAR Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Saudo Arabijos rialas 
 
saving bond 
See: note  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian taupymo lakštas Termino šaltinis LB 2004 metų 
ataskaita Apibrėžtis tik fiziniams asmenims įsigyti skirtas 
Vyriausybės skolos vertybinis popierius, kurio antrinė 
apyvarta yra negalima 
 
saving deposits Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian taupomieji indėliai Termino šaltinis LB 
mėnesinis biuletenis, 2004/5 
 
saving note 
saving bond Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian taupymo lakštas Termino šaltinis LB 2004 metų 
ataskaita Apibrėžtis tik fiziniams asmenims įsigyti skirtas 
Vyriausybės skolos vertybinis popierius, kurio antrinė 
apyvarta yra negalima 
 
saving-investment gap Sritis Statistika 
Lithuanian taupymo ir investicijų skirtumas Termino 
šaltinis ECB MB 2006/3, p. 16 
 
savings account Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian taupomoji sąskaita Termino šaltinis 2007 m. 
vasario 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 215/2007, 
įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas 
ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS) nuostatas dėl šalutinių 
tikslinių kintamųjų, susijusių su pernelyg dideliu 
įsiskolinimu ir finansine atskirtimi, sąrašo 
 
savings bank 
mutual savings bank Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian taupomasis bankas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1; (-->BBB)  savitarpio kredito bankas Termino šaltinis 
BBB 
 
savings ratio Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian santaupų rodiklis Termino šaltinis ECB MB 
2010 03 
 
SB 
See: Islands  Sritis Bendra 
Lithuanian Saliamono Salos Honiara 
 
SBD 
See: Islands Dollar  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Saliamono salų doleris 
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SC 
See: Republic of Seychelles  Sritis Bendra 
Lithuanian Seišelių Respublika Viktorija 
 
Scientific and Technological 
Options Assessment 
STOA Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Mokslinių ir technologinių sprendimų 
vertinimo tarnyba STOA 
 
scope Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian taikymo sritis 
 
scope of application Sritis Apskaita 
Lithuanian taikymas Termino šaltinis 2006 m. lapkričio 10 d. 
Europos centrinio banko gairės dėl Europos centrinių 
bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės 
teisinio pagrindo (ECB/2006/16) (2006/887/EB) 
 
scope of reporting Sritis Statistika 
Lithuanian atskaitomybės apimtis Termino šaltinis 2008 m. 
gruodžio 19 d. Europos centrinio banko gairės, iš dalies 
keičiančios Gaires ECB/2007/9 dėl pinigų, finansinių 
institucijų ir rinkų statistikos (naują redakciją) 
(ECB/2008/31) 
 
scorecard Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian operacinės rizikos įvertinimo procedūros 
Termino šaltinis Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 74 
"Dėl operacinės rizikos valdymo banke bendrųjų nuostatų", 
22.4. 
 
SCR 
See: Rupee  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Seišelių rupija 
 
scrapping rate of capital Sritis Statistika 
Lithuanian kapitalo nuvertėjimo norma 
 
screening Sritis Bendra 
Lithuanian patikrinimas 
 
scroll barr Sritis Bendra 
Lithuanian slankjuostė Termino šaltinis VLKK rek. Pastabos 
komp. 
 
SD 
See: Republic of the Sudan  Sritis Bendra 
Lithuanian Sudano Respublika Chartumas 
 
SDD 
See: Dinar  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Sudano dinaras 
 
SDR holdings Sritis Statistika 
Lithuanian turimos SST Termino šaltinis ECB MB 2010 03 
 
sea and coastal water transport Sritis 
Statistika 
Lithuanian jūrų transportas Termino šaltinis LRMB 
 

search key Sritis Bendra 
Lithuanian ieškinys Termino šaltinis VLKK rek. Pastabos 
komp. 
 
seasonal items Sritis Statistika 
Lithuanian sezoninės prekės Termino šaltinis 2009 m. 
vasario 23 d. Europos centrinio banko nuomonė 
(CON/2009/14) 
 
seasonal unemployment Sritis Bendra 
Lithuanian sezoninis nedarbas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
seasonally adjusted 
adjusted for seasonal effects 
sa Sritis Statistika 
Lithuanian dėl sezoniškumo pakoreguota Termino šaltinis 
ECB 
 
seasonally adjusted current account 
Sritis Statistika 
Lithuanian dėl sezoniškumo koreguota einamoji 
sąskaita Termino šaltinis 2007 m. gegužės 31 d. Europos 
centrinio banko gairės, iš dalies keičiančios Gaires 
ECB/2004/15 dėl Europos centrinio banko statistinės 
atskaitomybės reikalavimų, taikomų mokėjimų balanso ir 
tarptautinių investicijų balanso statistikos srityje bei 
tarptautiniame atsargų šablone 
(ECB/2007/3)  
(2007/426/EB) 
 
seat of Community institution Sritis 
Teisė ir institucijos 
Lithuanian Bendrijos institucijos būstinė Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
second estimate Sritis Statistika 
Lithuanian antrasis įvertis Termino šaltinis LB MB 2006/2, 
p. 9 
 
second pillar pension funds Sritis Bankai 
ir finansai 
Lithuanian antros pakopos pensijų fondai Termino šaltinis 
2005 ECB metų ataskaita 
 
secondary activity Sritis Statistika 
Lithuanian antrinė veikla 
 
secondary distribution Sritis Rinkos 
operacijos 
Lithuanian antrinis platinimas Termino šaltinis NVPB int. 
žod. Apibrėžtis taip pat dar vadinamas antriniu siūlymu. 
Vertybinių popierių perskirstymas praėjus kažkuriam laikui 
po to, kai juos išplatino emitentas Apibrėžties šaltinis NVPB 
int. žod. 
 
secondary legislation Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian antriniai teisės aktai Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
secondary loan market Sritis Rinkos 
operacijos 
Lithuanian antrinė paskolų rinka Termino šaltinis ECB MB 
2007/12 
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secondary market Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian antrinė rinka Termino šaltinis 1994 m. gruodžio 
1 d. Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymas Nr. I-
678; NVPB int. žod. Apibrėžtis rinka, kurioje investuotojas 
vertybinius popierius perka iš kito investuotojo, o ne iš 
emitento, išleidusio vertybinius popierius į antrinę rinką 
Apibrėžties šaltinis NVPB int. žod. 
 
secondary public offering Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian antrinis viešas siūlymas 
 
secondary sales Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian antrinis pardavimas Termino šaltinis ECB MB 
2007/6, p. 49 
 
secondary sector Sritis Statistika 
Lithuanian antrinis sektorius Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
Apibrėžtis apdirbamoji pramonė Apibrėžties šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
secondary securitisation market Sritis 
Bankų priežiūra 
Lithuanian antrinė pakeitimo vertybiniais popieriais 
rinka Termino šaltinis 2009 m. kovo 5 d. Europos centrinio 
banko nuomonė (CON/2009/17)  
(2009/C 93/03) 
 
 
secondary trading in securities Sritis 
Apskaita 
Lithuanian antrinė vertybinių popierių apyvarta Termino 
šaltinis 2007 m. sausio 18 d. LR vertybinių popierių 
įstatymas Nr. X-1023 Apibrėžtis Siūlymas įsigyti vertybinių 
popierių ir jų perleidimas pasibaigus pirminei vertybinių 
popierių apyvartai.  Apibrėžties šaltinis 2007 m. sausio 18 d. 
LR vertybinių popierių įstatymas Nr. X-1023 
 
second-best rule Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian antro geriausio taisyklė Termino šaltinis 2010 
m. kovo 4 d. EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS, iš 
dalies keičiančios Gaires ECB/2000/7 dėl Eurosistemos 
pinigų politikos priemonių ir procedūrų (ECB/2010/1) 
(2010/154/ES) 
 
second-round effects Sritis Statistika 
Lithuanian antrinis poveikis Termino šaltinis ECB MB 2006 
03; 2007 12; 2008 06; Konvergencija 2008 
 
secret Sritis Teisė ir institucijos Institucijos European 
Parliament 
Lithuanian slaptai Termino šaltinis Europos Parlamento 
darbo tvarkos taisyklės, VII priedas 
 
secret of a bank 
banking secrecy Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian banko paslaptis Termino šaltinis LR bankų 
įstatymas Nr.IX-2085, 55 str. 
 
section Sritis Bendra 
Lithuanian skyrius Termino šaltinis Vertimų centro vadovas 
 

sector financial corporations Sritis 
Statistika 
Lithuanian finansinių bendrovių sektorius Termino šaltinis 
LB Statistikos dep. žodynėlis 
 
sector non-financial corporations 
Sritis Statistika 
Lithuanian nefinansinių korporacijų sektorius 
 
sector of holder Sritis Statistika 
Lithuanian turėtojo sektorius Termino šaltinis ECB 
 
sectoral agreement Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian sektorinis susitarimas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
sectoral breakdown of the overall 
PMI output index Sritis Statistika 
Lithuanian bendro produkcijos, remiantis PVI, indekso 
suskirstymas pagal sektorius Termino šaltinis ECb MB 
2010 03 
 
sectoral information Sritis Statistika 
Lithuanian informacija pagal sektorius Termino šaltinis 
ECB MA 2009 
 
sectoral labour cost developments 
Sritis Statistika 
Lithuanian darbo sąnaudų pokyčiai pagal sektorius 
Termino šaltinis ECB MB 2008/3 
 
sectoral money holding Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian sektorių turimas pinigų kiekis Termino šaltinis 
ECB MA 2009 
 
sectoral output and industrial 
production Sritis Statistika 
Lithuanian produkcija ir pramoninė gamyba pagal 
sektorius 
 
sectoral planning Sritis Bendra 
Lithuanian sektorinis planavimas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
sectoral sub-components Sritis Statistika 
Lithuanian sektoriniai subkomponentai Termino šaltinis 
ECB MB 2008/9 
 
secured and unsecured market 
rates Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian įkaitu užtikrintos ir įkaitu neužtikrintos 
rinkos palūkanų normos Termino šaltinis ECB MB 2009 
06 
 
secured credit to households Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian užstatu užtikrinti kreditai namų ūkiams 
Termino šaltinis ECB MB 2007/12, p. 44 
 
secured lending transaction Sritis Bankų 
priežiūra 



secured loans 

382 

Lithuanian užtikrintas skolinimo sandoris Termino šaltinis 
Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 
„Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų 
nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) Apibrėžtis Užtikrintas 
sandoris, dėl kurio susidaro pozicija, bet kuris nesuteikia 
bankui teisės gauti garantinių įmokų. Apibrėžties šaltinis 
Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 
„Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų 
nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
 
secured loans Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian užtikrintos paskolos Termino šaltinis 2009 m. 
kovo 31 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 
290/2009 
 
secured loans with collateral and/or 
guarantees Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian įkaitu ir (arba) garantijomis užtikrintos 
paskolos Termino šaltinis 2009 m. kovo 31 d. Europos 
centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 290/2009 
 
securisation Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian užtikrinimas Termino šaltinis (-->KĮD)  Apibrėžtis 
sandoris arba schema, pagal kurią kredito rizika, susijusi 
su įsipareigojimų sankaupa, yra segmentuojama (dalijama) 
ir kuriai būdinga: a) sandorio ir schemos mokėjimai 
priklauso nuo įsipareigojimo arba įsipareigojimų sankaupos 
veiksnumo; b) segmentų eiliškumas lemia nuostolių 
paskirstymą per sandorio arba schemos taikymo laikotarpį 
Apibrėžties šaltinis KĮD 
 
securities Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian vertybiniai popieriai Termino šaltinis (-->KIS) Į 
Apibrėžtis 1) akcinių bendrovių akcijos, investiciniai vienetai 
ir depozitoriumo pakvitavimai dėl akcijų; 2) skolos 
vertybiniai popieriai; 3) kiti perleidžiami vertybiniai 
popieriai, kurie suteikia teisę pasirašymo ar keitimo būdu 
įsigyti šios dalies 1-2 punktuose nurodytų vertybinių 
popierių Apibrėžties šaltinis KISĮ, 2 str. 
 
securities borrowing transaction Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian vertybinių popierių skolinimosi sandoris 
Termino šaltinis (-->KVP)  
 
Securities Commission Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian Vertybinių popierių komisija Termino šaltinis (--
>Vertybinių popierių įst) . Apibrėžtis vertybinių popierių 
rinkos reguliavimo ir priežiūros institucija Apibrėžties šaltinis 
Vertybinių popierių įst. 
 
securities dealer Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian vertybinių popierių dileris Termino šaltinis ECB 
MB 2006/3, p. 50 Pastabos VLKK rekomenduoja 'dilerį' 
keisti 'tarpininku', 'prekybos agentu'. 
 
securities denominated in euro Sritis 
Apskaita 
Lithuanian vertybiniai popieriai eurais Termino šaltinis 
2006 m. lapkričio 10 d. Europos centrinio banko gairės dėl 
Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB) 
 
securities held as an earmarked 
portfolio Sritis Apskaita 

Lithuanian vertybiniai popieriai, laikomi kaip atidėtas 
portfelis Termino šaltinis 2006 m. lapkričio 10 d. Europos 
centrinio banko gairės dėl Europos centrinių bankų 
sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio 
pagrindo (ECB/2006/16) (2006/887/EB) 
 
securities held for monetary policy 
purposes Sritis Apskaita 
Lithuanian pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai 
popieriai Termino šaltinis 2009 m. liepos 17 d. EUROPOS 
CENTRINIO BANKO GAIRĖS, iš dalies keičiančios Gaires 
ECB/2006/16 dėl Europos centrinių bankų sistemos 
apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo 
(ECB/2009/18) (2009/595/EB) Apibrėžtis Pinigų politikos 
tikslais laikomi euro zonoje išleisti vertybiniai popieriai. 
Koregavimo tikslais pirkti ECB skolos sertifikatai. 
Apibrėžties šaltinis 2009 m. liepos 17 d. EUROPOS 
CENTRINIO BANKO GAIRĖS, iš dalies keičiančios Gaires 
ECB/2006/16 dėl Europos centrinių bankų sistemos 
apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo 
(ECB/2009/18) (2009/595/EB) 
 
securities issued by general 
government Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian vyriausybės išleisti vertybiniai popieriai 
Termino šaltinis ECB MA 2009 
 
securities issued by non-financial 
corporations Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian nefinansinių korporacijų išleisti vertybiniai 
popieriai Termino šaltinis ECB MA 2009 
 
securities issued by non-monetary 
financial intermediaries Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian ne pinigų finansinių tarpininkų išleisti 
vertybiniai popieriai Termino šaltinis ECB MA 2009 
 
securities issued in a continuous or 
repeated manner Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian nuolat ar pakartotinai leidžiami vertybiniai 
popieriai Termino šaltinis 2007 m. sausio 18 d. LR 
vertybinių popierių įstatymas Nr. X-1023 Apibrėžtis Nuolat 
vykdoma tos pačios rūšies ir (ar) klasės vertybinių popierių 
emisija arba mažiausiai dvi atskiros panašios rūšies ir (ar) 
klasės vertybinių popierių emisijos per 12 mėnesių. 
Apibrėžties šaltinis 2007 m. sausio 18 d. LR vertybinių 
popierių įstatymas Nr. X-1023 
 
securities issues statistics Sritis Statistika 
Lithuanian vertybinių popierių išleidimo statistika 
Termino šaltinis ECB MB 2006/3, p. 46 Pastabos šį terminą 
siūlo SD 
 
securities lending transcation Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian vertybinių popierių skolinimo sandoris 
Termino šaltinis (-->KVP)  
 
securities lending without cash 
collateral Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian vertybinių popierių skolinimas be grynųjų 
pinigų įkaito 
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securities market Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian vertybinių popierių rinka Termino šaltinis 2007 
m. sausio 18 d. LR vertybinių popierių įstatymas Nr. X-
1023 Apibrėžtis Vieta, kurioje vyksta organizuota prekyba 
vertybiniais popieriais. Apibrėžties šaltinis 2007 m. sausio 
18 d. LR vertybinių popierių įstatymas Nr. X-1023 
 
securities of indeterminate duration 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian neterminuotieji vertybiniai popieriai Termino 
šaltinis (-->KVP)  
 
securities or commodities lending 
or borrowing transaction Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian vertybinių popierių arba biržos prekių 
skolinimo arba skolinimosi sandoris Termino šaltinis (--
>KVP)  
 
securities or comodities lending or 
borrowing transaction Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian vertybinių popierių arba prekių skolinimo 
arba skolinimosi sandoris Termino šaltinis (-->KVP)  
 
Securities settlement system 
SSS Sritis Mokėjimo sistemos Institucijos ECB 
Lithuanian vertybinių popierių atsiskaitymo sistema 
Apibrėžtis sistema, kuri leidžia laikyti ir pervesti vertybinius 
popierius arba kitą finansinį turtą nemokestiniu pervedimu 
arba už apmokėjimą (vienalaikis vertybinių popierių ir lėšų 
pateikimas) Termino šaltinis (-->Bendr. dok) ., (--
>Atsiskaitymų baigtinumo įstatymas)  Apibrėžties šaltinis (--
>Bendr. dok.)  VPAS vertybinių popierių atsiskaitymo 
sistema Apibrėžtis sistema, kuri leidžia laikyti ir pervesti 
vertybinius popierius nemokestiniu pervedimu arba už 
apmokėjimą (delivery versus payment) arba už kitą turtą 
(delivery versus delivery). Joje naudojamos visos 
institucinės ir techninės priemonės, kurių reikia atsiskaitant 
už perkamus arba parduodamus vertybinius popierius ir jų 
laikymą. Sistema gali atlikti realaus laiko atskiruosius 
atsiskaitymus, atskiruosius atsiskaitymus ar grynuosius 
atsiskaitymus. Ji leidžia įskaityti dalyvių tarpusavio 
įsipareigojimus (atlikti kliringą) Apibrėžties šaltinis ECB 2004 
metų ataskaita, Žodynėlis 
 
securities valuation Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian vertybinių popierių vertinimas Termino šaltinis 
2002 m. birželio 20 d. Lietuvos Respublikos indėlių ir 
įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymas Nr. IX-
975 (redakcija aktuali nuo 2008-10-21) 
 
securitisation Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian pakeitimas vertybiniais popieriais Termino 
šaltinis (-->KVP) ; Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 
nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo 
bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) Kontekstas 
Sandoris arba schema, pagal kurią kredito rizika, susijusi 
su pozicija arba pozicijų grupe, yra segmentuojama ir 
kuriai būdinga: a) sandorio arba schemos mokėjimai 
priklauso nuo pozicijos arba pozicijų grupės kokybės; ir b) 
segmentų subordinacija lemia nuostolių paskirstymą per 
sandorio arba schemos vykdymo laikotarpį. Konteksto 
šaltinis KVP Apibrėžtis Sandoris, pagal kurį kredito rizika, 
susijusi su pagrindine pozicija arba pagrindinių pozicijų 
grupe, yra skaidoma, ir kuriam būdingi tokie požymiai: 
.58.1. Sandorio mokėjimai priklauso nuo pozicijos arba 
pozicijų grupės kokybės.  
.58.2. Nuostolių paskirstymą per sandorio vykdymo 

laikotarpį lemia segmentų pavaldumas. Apibrėžties šaltinis 
Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 
„Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų 
nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) pakeitimas 
vertybiniais popieriais 
 
securitisation activities Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian pakeitimo vertybiniais popieriais veikla 
Termino šaltinis ECB MA 2009 
 
securitisation exposure 
See: position  Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian pakeitimo vertybiniais popieriais pozicija 
Termino šaltinis (-->KVP) ; (-->IKP)  Apibrėžtis Pozicija 
pakeitimui vertybiniais popieriais (šaltinis: KVP); Pozicijos, 
susidariusios dėl pakeitimo vertybiniais popieriais (šaltinis: 
Kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrosios 
nuostatos). 
 
securitisation exposures that would 
be subject to a deduction treatment 
Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos, 
kurioms taikomas išskaitymas Termino šaltinis (-->IKP)  
 
securitisation liabilities Sritis Statistika 
Lithuanian pakeitimo vertybiniais popieriais 
įsipareigojimai Termino šaltinis 2008 m. gruodžio 19 d. 
Europos centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl 
pinigų finansinių institucijų sektoriaus balanso (nauja 
redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
securitisation position 
securitisation exposure 
items representing securitisation 
positions Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian pakeitimo vertybiniais popieriais pozicija 
Termino šaltinis (-->KVP) ; (-->IKP)  Apibrėžtis Pozicija 
pakeitimui vertybiniais popieriais (šaltinis: KVP); Pozicijos, 
susidariusios dėl pakeitimo vertybiniais popieriais (šaltinis: 
Kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrosios 
nuostatos). 
 
securitisation scheme Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian pakeitimo vertybiniais popieriais schema 
Termino šaltinis 2008 m. gruodžio 19 d. Europos centrinio 
banko reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių 
institucijų sektoriaus balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
securitisation special purpose entity 
SSPE Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian specialios paskirties pakeitimo vertybiniais 
popieriais subjektas SPPVPS Termino šaltinis (-->KVP)  
Apibrėžtis Patikėtinė korporacija arba kitas subjektas, kuris 
nėra kredito įstaiga, įsteigtas atlikti pakeitimą arba 
pakeitimus vertybiniais popieriais, kurio vykdoma veikla 
apsiriboja šio tikslo siekimu, kurio struktūra siekiama 
atskirti SPPVPS prievoles nuo kredito įstaigos iniciatorės 
prievolių ir kurio naudą teikiančios dalies turėtojai turi teisę 
šią dalį įkeisti arba ja apsikeisti be jokių apribojimų. 
Apibrėžties šaltinis KVP specialusis pakeitimo 
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vertybiniais popieriais subjektas Termino šaltinis 
Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 
„Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų 
nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) Apibrėžtis Patikėtinė 
korporacija arba kitas subjektas (ne bankas), įsteigtas 
atlikti pakeitimą arba pakeitimus vertybiniais popieriais, 
kurio veikla apsiriboja šio tikslo siekimu, kurio struktūra 
siekiama atskirti specialiojo subjekto prievoles nuo banko 
iniciatoriaus prievolių ir kurio naudą teikiančios dalies 
turėtojai turi teisę šią dalį įkeisti arba ja apsikeisti be jokių 
apribojimų. Apibrėžties šaltinis Lietuvos banko valdybos 
2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo 
skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
 
securitised assets Sritis Statistika 
Lithuanian vertybiniais popieriais pakeistas turtas 
Termino šaltinis 2008 m. gruodžio 19 d. Europos centrinio 
banko gairės, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2007/9 dėl 
pinigų, finansinių institucijų ir rinkų statistikos (naują 
redakciją) (ECB/2008/31) 
 
securitised exposure Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian pakeista vertybiniais popieriais pozicija 
Termino šaltinis (-->KVP)  
 
securitised exposure Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian pakeista vertybiniais popieriais (pagrindinė) 
pozicija Termino šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 11 
09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo 
skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
Apibrėžtis Pagrindinė pozicija, su kuria susijusi kredito 
rizika yra skaidoma pagal pakeitimo vertybiniais popieriais 
sandorį. Apibrėžties šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 
11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo 
skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
 
securitised loans Sritis Statistika 
Lithuanian vertybiniais popieriais pakeistos paskolos 
Termino šaltinis 2008 m. gruodžio 19 d. Europos centrinio 
banko gairės, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2007/9 dėl 
pinigų, finansinių institucijų ir rinkų statistikos (naują 
redakciją) (ECB/2008/31) 
 
security feature Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian apsaugos požymis Termino šaltinis (-->pe) i 
 
security interest Sritis Pinigų politika 
Lithuanian užtikrinimo teisė Termino šaltinis 2008 m. 
lapkričio 14 d. EUROPOS CENTRINIO BANKO 
SPRENDIMASėl 2008 m. spalio 23 d. Reglamento 
ECB/2008/11 dėl taisyklių, susijusių su įkaito tinkamumu,ų 
pakeitimų įgyvendinimo 
(ECB/2008/15) 
(2008/874/EB) 
 
 
security investments Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian investicijos į vertybinius popierius Termino 
šaltinis ECB metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
security lending transaction Sritis 
Apskaita 
Lithuanian vertybinių popierių skolinimo sandoris 
Termino šaltinis ECB metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
security line structure Sritis Banknotai ir 
monetos 
Lithuanian apsauginis tinklelis 

 
security of energy supply Sritis Bendra 
Lithuanian energijos tiekimo saugumas Termino šaltinis 
komunikatas Europos energetikos politika (COM(2007)1) 
 
security services Sritis Bendra 
Lithuanian apsaugos paslaugos Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
security thread Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian apsauginis siūlelis Termino šaltinis ECB 
Pastabos Apsauginis siūlelis nematomas banknoto 
popieriaus paviršiuje. Pakėlus banknotą prieš šviesą 
siūlelis atrodo kaip tamsi linija, kurioje mažytėmis raidėmis 
užrašytas žodis "EURO" ir nominalo skaičius (sin. - vertės 
skaičius). 
 
seed capital 
See: capital  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pradinis kapitalas Termino šaltinis 2007 m. 
spalio 25 d. LR kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 
pakeitimo įstatymas Nr. X-1303 Apibrėžtis Mažiausias 
nuosavas kapitalas, kurį privalo turėti valdymo įmonė ar 
investicinė bendrovė. Apibrėžties šaltinis 2007 m. spalio 25 
d. LR kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo pakeitimo 
įstatymas Nr. X-1303 
 
see-through feature front to back in 
perfect register Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian averso ir reverso tikslaus sutapimo ženklas 
 
see-through register Sritis Banknotai ir 
monetos 
Lithuanian sutapimo ženklelis Termino šaltinis ECB 
Pastabos Viršutiniame banknoto kampe abiejose pusėse 
išdėstyti fragmentai tiksliai susijungia ir suformuoja vientisą 
nominalo skaičių. Tai matoma pakėlus banknotą prieš 
šviesą. 
 
segment assets Sritis Apskaita 
Lithuanian segmento turtas 
 
segment assets Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian veiklos segmento turtas Termino šaltinis LRTB 
 
segment expense Sritis Apskaita 
Lithuanian segmento sąnaudos 
 
segment result Sritis Apskaita 
Lithuanian segmento rezultatas 
 
segment revenue Sritis Apskaita 
Lithuanian segmento pajamos 
 
segmentation Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian segmentavimas 
 
segmentation strategy Sritis Bendra 
Lithuanian skaidymo strategija 
 
SEK 
See: Krona  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Švedijos krona 
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select Sritis Bendra 
Lithuanian pasirinkti Termino šaltinis VLKK rek. pažymėti 
Termino šaltinis VLKK rek. Pastabos komp. 
 
selected labour cost indicators Sritis 
Statistika 
Lithuanian pagrindiniai darbo sąnaudų rodikliai Termino 
šaltinis ECB MB 2008/3 
 
selected measures of underlying 
inflation Sritis Statistika 
Lithuanian grynosios infliacijos pagrindiniai matai 
Termino šaltinis ECB MB 2008/3 
 
selective distribution agreement Sritis 
Teisė ir institucijos 
Lithuanian atrankiojo platinimo susitarimas Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
self-collateralisation Sritis Pinigų politika 
Institucijos ECB 
Lithuanian norimo įsigyti turto panaudojimas įkaitu 
Termino šaltinis ECB TARGET2 raidos ataskaita, 2005 m. 
vasario mėn. 
 
self-employed person Sritis Bendra 
Lithuanian savarankiškai dirbantis asmuo Termino šaltinis 
2006 m. liepos 4 d. LR profesinių pensijų kaupimo 
įstatymas Nr. X-745; Valstybinio socialinio draudimo 
įstatymas 
 
self-employment Sritis Bendra 
Lithuanian savisamda savisamda 
 
self-insurance Sritis Bendra 
Lithuanian savidrauda Termino šaltinis IATE 
 
self-liquidating transaction Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian savaime pasibaigiantis sandoris 
 
self-regulation Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian savireguliavimas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
Apibrėžtis Savanoriškas organizacijos ir panašių 
organizacijų grupės taisyklių, užtikrinančių tam tikrą elgesį, 
pasirinkimas, priėmimas ir vykdymas tiesiogiai nesikišant 
vyriausybei savo įstatymais. Apibrėžties šaltinis Eurovoc 4.1 
 
self-service device Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian savitarnos aparatas Termino šaltinis (-->pei)  
 
self-sufficiency in energy Sritis Bendra 
Lithuanian energetinis nepriklausomumas Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
self-sufficiency rate 
self-supply rate Sritis Bendra 
Lithuanian apsirūpinimo lygis Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
self-supply rate 

See: sufficiency rate  Sritis Bendra 
Lithuanian apsirūpinimo lygis Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
self-sustained domestic demand Sritis 
Bendra 
Lithuanian tvari vidaus paklausa Termino šaltinis ECB MB 
2010 03 
 
selling at a loss Sritis Bendra 
Lithuanian sąmoningai nuostolingas pardavimas 
Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
selling prices Sritis Statistika 
Lithuanian pardavimo kainos Termino šaltinis ECB MB 
2006/3, p. 56 
 
selling short 
See: selling  Sritis Statistika 
Lithuanian einamuoju metu balanse neturimo finansinio 
turto pardavimas Termino šaltinis LB Statistikos dep. 
žodynėlis pardavimas pasiskolinus Apibrėžtis Skolinto 
turto pardavimas, tikintis jį vėl nupirkti mažesne kaina.   
 
sell-off in global equity markets Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian išpardavimas pasaulio akcijų rinkose Termino 
šaltinis ECB MB 2008/6 
 
semi-durable goods Sritis Statistika 
Lithuanian vidutinės trukmės vartojimo prekės Termino 
šaltinis ECB MB 2010 03 
 
semi-manufactured goods Sritis Bendra 
Lithuanian pusgaminis Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
semi-open fund Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pusiau kintamojo kapitalo fondas 
 
senior debt 
preferential claim Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pirmaeilė skola Termino šaltinis IATE 
 
senior management Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian vyresnioji vadovybė Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
senior oficial Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian vyresnysis pareigūnas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
sensitive area Sritis Bendra 
Lithuanian jautri vietovė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
SEPA 
See: Euro Payments Area  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian bendra mokėjimų eurais erdvė SEPA Termino 
šaltinis IATE 
 
separate trading of interest and 
principal 
strip Sritis Pinigų politika 
Lithuanian suskaidytoji obligacija (atskirai prekiaujama 
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palūkanomis ir pagrindine suma) Termino šaltinis (--
>Bendr. dok.)  Apibrėžtis (-->nulinės atkarpos)  obligacija, 
sukurta siekiant atskirai prekiauti pretenzijomis į tam tikrus 
vertybinio popieriaus pinigų srautus ir jo pagrindine suma 
Apibrėžties šaltinis (-->Bendr. dok.)  
 
Serbia and Montenegro 
CS Sritis Bendra 
Lithuanian Serbija ir Juodkalnija Belgradas 
 
service industry Sritis Bendra 
Lithuanian paslaugų pramonė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
service life 
useful life Sritis Apskaita 
Lithuanian naudingo tarnavimo laikas Termino šaltinis 
LRTB Apibrėžtis Ribotas laikotarpis, kuriuo viešojo 
sektoriaus subjekto veikloje naudojamas turtas gali teikti 
naudos. Naudingo tarnavimo laikas taip pat gali būti 
nustatomas pagal gaminių ir produkcijos vienetų, kuriuos 
tikimasi pagaminti (gauti) naudojant šį turtą, skaičių. 
Apibrėžties šaltinis LRTB: Lietuvos Respublikos finansų 
ministro 2008 m. gegužės 14 d. įsakymas Nr. 1K-176 „Dėl 
viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 
19-ojo standarto patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 57-2162) 
 
service occupation Sritis Bendra 
Lithuanian aptarnautojai Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
service price inflation Sritis Statistika 
Lithuanian paslaugų kainų didėjimas Termino šaltinis ECB 
MB 2010 03 
 
servicer Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian administratorius Termino šaltinis 2008 m. 
gruodžio 19 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) 
Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus 
balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
servicers of securitised loans Sritis 
Statistika 
Lithuanian vertybiniais popieriais pakeistų paskolų 
administratoriai Termino šaltinis 2008 m. gruodžio 19 d. 
Europos centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl 
pinigų finansinių institucijų sektoriaus balanso (nauja 
redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
services balance 
See: on invisibles  Sritis Statistika 
Lithuanian paslaugų balansas 
 
services of general interest 
See: interest services  Sritis Bendra 
Lithuanian visuotinės svarbos paslaugos Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1; Komisijos baltoji knyga dėl bendro intereso 
paslaugų (COM(2004)0374) 
 
services of owner-occupied 
dwellings 

housing, produced by owner-
occupiers Sritis Statistika 
Lithuanian savininkų užimtų gyvenamųjų patalpų 
paslaugos Termino šaltinis LB Statistikos dep. žodynėlis 
 
services of public interest Sritis Bendra 
Lithuanian visuomenei svarbios paslaugos Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
services sector Sritis Statistika 
Lithuanian paslaugų sektorius Termino šaltinis ECB MB 
2006/6, p. 9 
 
services trade Sritis Statistika 
Lithuanian prekyba paslaugomis Termino šaltinis ECB MB 
2010 03 
 
set of term entries Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian terminų straipsnių rinkinys Termino šaltinis (--
>TERM)  Apibrėžtis kurios nors dalykinės srities terminų 
straipsnių visuma Apibrėžties šaltinis TERM 
 
set up by the treaty Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian įsteigta sutartimi 
 
set up under the treaty Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian įsteigta remiantis sutartimi 
 
set-aside farmland scheme Sritis Bendra 
Lithuanian žemės ūkio paskirties žemės dirbimo 
atidėjimo schema Termino šaltinis ECB MB 2008/6 
 
set-aside obligation Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian laikinas atleidimas nuo įsipareigojimo 
Termino šaltinis ECB MB 2008/6 
 
set-off, legal right off Sritis Apskaita 
Lithuanian tarpusavio įskaita (priešpriešinis sandoris / 
atsiskaitymas) Apibrėžtis skolininko teisė teisėtai, pagal 
sutartį ar kitaip, padengti ar kitaip pašalinti visą ar dalį 
kreditoriui priklausančios sumos, pasinaudojant suma, 
kurią privalo sumokėti kreditorius Apibrėžties šaltinis (--
>TAS 2002)  Pastabos TAS 2002 vietoj 'įskaita' teikia 
'užskaita', kurį VLKK yra įtraukusi į didžiųjų kalbos klaidų 
sąrašą 
 
setting-off Sritis Apskaita 
Lithuanian tarpusavio įskaitymai 
 
settle net Sritis Apskaita 
Lithuanian grynasis atsiskaitymas Termino šaltinis (--
>TAS 2002)  Apibrėžtis piniginis mokėjimas, pagrįstas 
dviejų tarpusavyje užskaitomų išvestinių finansinių 
priemonių tikrosios vertės pasikeitimu Apibrėžties šaltinis 
TAS 2002 
 
settlement Sritis Apskaita 
Lithuanian atsiskaitymas Apibrėžtis Veiksmas, kuriuo 
įvykdomi įsipareigojimai pervesti lėšas arba turtądviejų ar 
daugiau šalių. Atliekant Eurosistemos vidaus operacijas, 
atsiskaitymas škia grynųjų likučių, susijusių su 
Eurosistemos vidaus operacijomis, panaikinimą ir 
reikalauja turto pervedimo. Termino šaltinis 2002 m. 
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lapkričio 21 d. Europos centrinio banko gairė dėl Europos 
centriniostatistinės atskaitomybės reikalavimų ketvirtinių 
finansinių sąskaitų (ECB/2002/7) (2002/967/EB) Apibrėžties 
šaltinis 2002 m. lapkričio 21 d. Europos centrinio banko 
gairė dėl Europos centriniostatistinės atskaitomybės 
reikalavimų ketvirtinių finansinių sąskaitų (ECB/2002/7) 
(2002/967/EB), II priedas Žodynas su paaiškinimais 
 
settlement (of employee benefit 
obligations) Sritis Apskaita 
Lithuanian įvykdymas (nustatytų išmokų įsipareigojimų) 
 
settlement account Sritis Mokėjimo sistemos 
Institucijos ECB 
Lithuanian atsiskaitomoji sąskaita Apibrėžtis Nacionalinės 
atskirų atsiskaitymų realiu laiku sistemos tiesioginio dalyvio 
sąskaita centr. banke mokėjimams atlikti Termino šaltinis (--
>Bendr. dok.)  atsiskaitymų sąskaita Termino šaltinis 
2007 m. spalio 18 d. BANKO VALDYBOS NUTARIMAS 
Nr. 137 "DĖL SISTEMOS LITAS-PHA VEIKLOS 
TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" Apibrėžtis Sistemos LITAS-
PHA dalyvio vardu sistemos LITAS-PHA dalyvio sutartyje 
(toliau – Dalyvio sutartis) nustatyta tvarka ir sąlygomis 
atidaryta ir tvarkoma sąskaita, kurioje laikomos šio dalyvio 
Lietuvos banke turimos lėšos eurais ir per kurią vykdomi 
LITAS-PHA dalyvių mokėjimo nurodymai, išvardyti 
Taisyklių 5.1–5.5 punktuose. Apibrėžties šaltinis 2007 m. 
spalio 18 d. BANKO VALDYBOS NUTARIMAS Nr. 137 
"DĖL SISTEMOS LITAS-PHA VEIKLOS TAISYKLIŲ 
PATVIRTINIMO" 
 
settlement account balances 
(liabilities) Sritis Apskaita 
Lithuanian atsiskaitomųjų sąskaitų likučiai 
(įsipareigojimai) Termino šaltinis 2006 m. lapkričio 10 d. 
Europos centrinio banko gairės dėl Europos centrinių 
bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės 
teisinio pagrindo (ECB/2006/16) (2006/887/EB) 
 
settlement agent Sritis Pinigų politika Institucijos 
ECB 
Lithuanian atsiskaitymo tarpininkas Termino šaltinis (--
>Bendr. dok.)  
 
settlement agreements Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian atsiskaitymo sutartys Termino šaltinis 1994 m. 
gruodžio 1 d. Lietuvos Respublikos Lietuvos banko 
įstatymas Nr. I-678 
 
settlement agreements Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian atsiskaitymo sutartys Termino šaltinis 1994 m. 
gruodžio 1 d. Lietuvos Respublikos Lietuvos banko 
įstatymas Nr. I-678 
 
settlement assets Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian atsiskaitymams naudojamos lėšos Termino 
šaltinis (-->SSMSVM)  
 
settlement balances Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian atsargos atsiskaitymams Termino šaltinis 
Pinigų studijos, 2005/6, 7 psl. Pastabos dar vadinama (--
>darbinėmis atsargomis)  
 
settlement bank Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian atsiskaitymų bankas Termino šaltinis 2009 m. 

gegužės 7 d. Europos centrinio banko gairės, iš dalies 
keičiančios Gaires ECB/2007/2 dėl Transeuropinės 
automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių 
pervedimų sistemos (TARGET2) (ECB/2009/9) 
(2009/390/EB) 
 
settlement date 
settlement date 
See: of settlement  Sritis Apskaita 
Lithuanian atsiskaitymo diena Termino šaltinis ECB; (--
>Bendr. dok.)  atsiskaitymo diena Termino šaltinis 2002 
m. lapkričio 21 d. Europos centrinio banko gairė dėl 
Europos centriniostatistinės atskaitomybės reikalavimų 
ketvirtinių finansinių sąskaitų (ECB/2002/7) (2002/967/EB) 
Apibrėžtis Diena, kada atitinkama atsiskaitymo įstaiga savo 
apskaitoježregistruoja galutinį ir neatšaukiamą vertės 
pervedimą. Gali būti atsiskaitoma (realiu laiku), tą pačią 
dieną (dienos pabaigoje) arba susitartą dieną po 
įsipareigojimo prisiėmimo dienos. Apibrėžties šaltinis 2002 
m. lapkričio 21 d. Europos centrinio banko gairė dėl 
Europos centriniostatistinės atskaitomybės reikalavimų 
ketvirtinių finansinių sąskaitų (ECB/2002/7) (2002/967/EB), 
II priedas Žodynas su paaiškinimais 
 
settlement date 
settlement date 
See: of settlement  Sritis Apskaita 
Lithuanian atsiskaitymo diena Termino šaltinis ECB; (--
>Bendr. dok.)  atsiskaitymo diena Termino šaltinis 2002 
m. lapkričio 21 d. Europos centrinio banko gairė dėl 
Europos centriniostatistinės atskaitomybės reikalavimų 
ketvirtinių finansinių sąskaitų (ECB/2002/7) (2002/967/EB) 
Apibrėžtis Diena, kada atitinkama atsiskaitymo įstaiga savo 
apskaitoježregistruoja galutinį ir neatšaukiamą vertės 
pervedimą. Gali būti atsiskaitoma (realiu laiku), tą pačią 
dieną (dienos pabaigoje) arba susitartą dieną po 
įsipareigojimo prisiėmimo dienos. Apibrėžties šaltinis 2002 
m. lapkričio 21 d. Europos centrinio banko gairė dėl 
Europos centriniostatistinės atskaitomybės reikalavimų 
ketvirtinių finansinių sąskaitų (ECB/2002/7) (2002/967/EB), 
II priedas Žodynas su paaiškinimais 
 
settlement duties Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian atsiskaitymo prievolės Termino šaltinis (--
>Mokėjimų įstatymas)  
 
settlement finality Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian atsiskaitymų baigtinumas Termino šaltinis (--
>Atsiskaitymų baigtinumo įstatymas)  
 
settlement in a multilateral netting 
system Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian atsiskaitymas daugiašalio įskaitymo 
sistemoje Termino šaltinis (-->SSMSVM)  
 
settlement model Sritis Mokėjimo sistemos 
Institucijos ECB 
Lithuanian atsiskaitymo modelis Termino šaltinis ECB 
TARGET2 raidos ataskaita, 2005 m. vasario mėn. 
Kontekstas (-->Rinkos dalyviai) , su kuriais konsultavosi (--
>Eurosistema) , patvirtino, kad SSP siūlomi šeši išorinių 
sistemų (-->atsiskaitymo)  modeliai (t.y. du realaus laiko 
atsiskaitymų ir keturi atsiskaitymų paketais modeliai), 
apibūdinti (-->Bendrose funkcinėse specifikacijose) , yra 
reikalingi, nes kiekvienas jų naudojamas skirtingos rūšies 
atsiskaitymams atlikti. Konteksto šaltinis ECB TARGET2 
raidos ataskaita, 2005 m. vasario mėn. 
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settlement of a payment instruction 
Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian mokėjimo nurodymo vykdymas Termino 
šaltinis (-->Mokėjimų įstatymas)  Žr. (-->mokėjimo 
nurodymas)  
 
settlement of cash positions Sritis 
Mokėjimo sistemos Institucijos ECB 
Lithuanian piniginių pozicijų atsiskaitymai Termino 
šaltinis ECB TARGET2 raidos ataskaita, 2005 m. vasario 
mėn. Kontekstas Be to, per išorines sistemas į TARGET2 
patenkančių piniginių pozicijų atsiskaitymai bus vykdomi 
tiesiogiai dalyvio RLAA sąskaitoje SSP, nepriklausomai 
nuo to, kurioje šalyje yra išorinė sistema. Konteksto šaltinis 
ECB TARGET2 raidos ataskaita, 2005 m. vasario mėn. 
 
settlement of disputes Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian ginčų nagrinėjimo tvarka Termino šaltinis (--
>Mokėjimų įstatymas)  
 
settlement of overnight cycles Sritis 
Mokėjimo sistemos Institucijos ECB 
Lithuanian nakties ciklo atsiskaitymai Termino šaltinis 
ECB TARGET2 raidos ataskaita, 2005 m. vasario mėn. 
 
settlement procedures Sritis Pinigų politika 
Institucijos ECB 
Lithuanian atsiskaitymo procedūros Termino šaltinis (--
>Bendr. dok) . 
 
settlement risk Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian atsiskaitymo rizika Termino šaltinis ECB 2004 
metų ataskaita, Žodynėlis Apibrėžtis bendro pobūdžio 
terminas, vartojamas pažymėti, kad (-->atsiskaitymas)  
pervedimo sistemoje bus atliktas ne taip, kaip tikėtasi. Šią 
riziką gali sudaryti (-->kredito)  ir (-->likvidumo rizikos)  
Apibrėžties šaltinis ECB 2004 metų ataskaita, Žodynėlis 
 
settlement services Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian atsiskaitymo paslaugos Termino šaltinis (--
>KVP)  
 
settlement value Sritis Apskaita 
Lithuanian įvykdymo vertė Termino šaltinis (-->TAS 2002)  
Apibrėžtis nediskontuota pinigų ar pinigų ekvivalentų suma, 
kurios prireiktų padengti įsipareigojimui normaliomis verslo 
sąlygomis Apibrėžties šaltinis TAS 2002 
 
Seventh framework programme of 
the European Community for 
research, technological 
development and demonstration 
activities Sritis Bendra 
Lithuanian Europos bendrijos mokslinių tyrimų, 
technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos 
septintoji bendroji programa Termino šaltinis IATE 
 
Seychelles Rupee 
SCR Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Seišelių rupija 
 
SG 

See: Republic of Singapore  Sritis Bendra 
Lithuanian Singapūro Respublika Singapūras 
 
SGD 
See: Dollar  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Singapūro doleris 
 
shadow price Sritis Statistika 
Lithuanian šešėlinės rinkos kaina Termino šaltinis Kalbos 
patarimų informacinis biuletenis (IX) 
 
shaped edge with fine scallops Sritis 
Banknotai ir monetos 
Lithuanian briauna su smulkiais rantais 
 
share buy-back Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian įsipareigojimas atpirkti akcijas Termino šaltinis 
ECB MB 2006/3, p. 46 
 
share buyback activity Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian akcijų išpirkimo programos Termino šaltinis 
ECB MB 2007/6, p. 47 
 
share capital Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian akcinis kapitalas Apibrėžtis visos bendrovės 
akcininkų nuosavybę sudarančios akcijos: 
privilegijuotosios ir paprastosios Apibrėžties šaltinis NVPB 
internetinis žodynėlis, 2004 Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
share effect Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian apimties poveikis Termino šaltinis ECB MB 
2007/6, p. 92 
 
share of a credit union member Sritis 
Bankų priežiūra 
Lithuanian kredito unijos nario pajus Termino šaltinis LR 
kredito unijų įstatymas Nr.I-796, 2 str. 2 p. Apibrėžtis Vieno 
kredito unijos nario piniginė įmoka į kredito unijos pajinį 
kapitalą. Apibrėžties šaltinis LR kredito unijų įstatymas Nr.I-
796, 2 str. 2 p. 
 
share of sector in market 
capitalisation Sritis Statistika 
Lithuanian sektoriaus dalis bendroje rinkos 
kapitalizacijoje Termino šaltinis ECB MB 2007/6, p. 39 
 
share premium Sritis Apskaita Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian emisinis skirtumas Termino šaltinis LR bankų 
įstatymas Nr.IX-2085, 44 str. Žr. (-->banko kapitalo 
rezervas (emisinis skirtumas) ) 
 
share price Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian akcijų kaina Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
share price indices 
stock price indices Sritis Statistika 
Lithuanian akcijų kainų indeksai Termino šaltinis LB 
mėnesinis biuletenis 2006/2, p. 137 
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shared competence Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian pasidalijamoji kompetencija Termino šaltinis 
VLKK 2004-01-19 rekomendacija 
 
shareholder 
stockholder Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian akcininkas Termino šaltinis 2007 m. sausio 18 d. 
LR vertybinių popierių įstatymas Nr. X-1023 Apibrėžtis 
Asmuo, kuris turi: 
) emitento akcijų, įsigytų savo vardu ir savo sąskaita; 2) 
emitento akcijų, įsigytų savo vardu, bet kito fizinio arba 
juridinio asmens naudai; 3) depozitoriumo išduotų akcijų 
pakvitavimų. Apibrėžties šaltinis 2007 m. sausio 18 d. LR 
vertybinių popierių įstatymas Nr. X-1023 
 
shareholder scrutiny Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian akcininkų organizuojami tikrinimai Termino 
šaltinis ECB MB 2007/6, p. 49 
 
shareholders equity 
stockholders' equity Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian akcininkų nuosavybė Termino šaltinis NVPB 
int. žod. Apibrėžtis visų kokios nors bendrovės akcininkų 
turimų akcijų vertė. Taip pat vadinama grynąja verte 
Apibrėžties šaltinis NVPB int. žod. 
 
shares 
equities Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian akcijos Termino šaltinis (-->8-asis apskaitos 
standartas)  Apibrėžtis (-->vertybiniai popieriai) , 
patvirtinantys jų savininkų ((-->akcininkų) ) teisę dalyvauti 
įmonės valdyme Apibrėžties šaltinis 8-asis apskaitos 
standartas akcijos Termino šaltinis ECB 2004 metų 
ataskaita, Žodynėlis Apibrėžtis Vertybiniai popieriai, kuriais 
išreiškiama nuosavybės įmonėje dalis. Tai akcijos, 
kuriomis prekiaujama vertybinių popierių biržose 
(kotiruojamosios akcijos), nekotiruojamosios ir kitokios 
akcijos. Paprastai iš akcijų gaunamos pajamos yra 
dividendai. Apibrėžties šaltinis ECB 2004 metų ataskaita, 
Žodynėlis 
 
shares in international 
organizations Sritis Apskaita 
Lithuanian tarptautinių organizacijų akcijos 
 
shares with preferential 
subscription rights Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian akcijos su privilegijuotomis pasirašymo 
teisėmis 
 
sharp deterioration in budget 
balances Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian smarkus biudžeto balanso pablogėjimas 
 
shelf registration Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian išansktinė numatomų išleisti vertybinių 
popierių registracija 
 
shifts between the various 
categories of financial asset Sritis Bankai 
ir finansai 
Lithuanian turto perkėlimas iš vienų finansinio turto 
grupių į kitas Termino šaltinis ECB MB 2008/6 
 

shock Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian sukrėtimas 
 
short (selling) futures positions Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian trumposios (pardavimo) ateities sandorių 
pozicijos 
 
short data sample Sritis Statistika 
Lithuanian trumpa duomenų imtis Termino šaltinis ECB 
MB 2008/3 
 
short foreign exchange positions 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian trumpos valiutinės pozicijos Termino šaltinis 
ECB MB 2009 03 
 
short open currency position Sritis 
Bankų priežiūra 
Lithuanian trumpoji atviroji valiutos pozicija Termino 
šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 
138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų 
nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) Apibrėžtis Pozicija, kai 
visas banko turtas (aktyvai) ir nebalansinės pretenzijos 
viena valiuta yra mažesni už visus banko balansinius ir 
nebalansinius įsipareigojimus ta pačia valiuta. Apibrėžties 
šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 
138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų 
nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
 
short position Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian trumpoji pozicija Termino šaltinis Lietuvos 
banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl 
kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ 
(Žin., 2006, Nr. 142-5442) Apibrėžtis Pozicija, atsirandanti 
dėl teisės parduoti finansinę priemonę ar biržos prekę arba 
dėl kitų banko finansinių priemonių ar įsipareigojimų dėl 
biržos prekių. Apibrėžties šaltinis Lietuvos banko valdybos 
2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo 
skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
Žr. (-->ilgoji pozicija)  
 
short sale 
See: selling  Sritis Statistika 
Lithuanian einamuoju metu balanse neturimo finansinio 
turto pardavimas Termino šaltinis LB Statistikos dep. 
žodynėlis pardavimas pasiskolinus Apibrėžtis Skolinto 
turto pardavimas, tikintis jį vėl nupirkti mažesne kaina.   
 
short seller Sritis Apskaita 
Lithuanian greitas pardavėjas Termino šaltinis Tarptautiniai 
apskaitos standartai 2002 Apibrėžtis įmonė, parduodanti 
vertybinius popierius, kurių ji dar neturi Apibrėžties šaltinis 
Tarptautiniai apskaitos standartai 2002 
 
short selling 
short sale 
selling short Sritis Statistika 
Lithuanian einamuoju metu balanse neturimo finansinio 
turto pardavimas Termino šaltinis LB Statistikos dep. 
žodynėlis pardavimas pasiskolinus Apibrėžtis Skolinto 
turto pardavimas, tikintis jį vėl nupirkti mažesne kaina.   
 
short settlement bank Sritis Mokėjimo 
sistemos 
Lithuanian trumpąją poziciją turintis atsiskaitymų 
bankas Termino šaltinis 2009 m. gegužės 7 d. Europos 
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centrinio banko gairės, iš dalies keičiančios Gaires 
ECB/2007/2 dėl Transeuropinės automatizuotos realaus 
laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos 
(TARGET2) (ECB/2009/9) (2009/390/EB) 
 
short term debt securities Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai 
 
shorter-term dynamics Sritis Statistika 
Lithuanian trumpesnio laikotarpio pokyčiai Termino 
šaltinis ECB MB 2007/12 
 
shortlived sell-offs Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian trumpi išpardavimai Termino šaltinis ECB MB 
2007/9, p. 42 
 
short-run volatility 
See: term volatility  Sritis Pinigų politika 
Lithuanian trumpalaikis svyravimas Termino šaltinis ECB 
MB 2006/3, 6 p. Kontekstas Vis dėlto, atsižvelgus į 
trumpalaikius svyravimus ir įvertinus naujausius 
ekonominius rodiklius bei tyrimų duomenis, yra pagrindo 
manyti, kad ekonominis aktyvumas didėja. Konteksto 
šaltinis ECB MB 2006/3, p. 5 trumpalaikis kintamumas 
Termino šaltinis ECB MB 2006/3, p. 24 Kontekstas Likvidžių 
rinkos priemonių metinis augimo tempas, kuriam būdingas 
nemažas trumpalaikis kintamumas, sumažėjo nuo ... 
Konteksto šaltinis ECB MB 2006/3, p. 23 
 
short-term activity indicators Sritis 
Statistika 
Lithuanian trumpalaikiai aktyvumo rodikliai Termino 
šaltinis ECB MB 2009 03 
 
short-term assets 
See: assets  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian trumpalaikis turtas Termino šaltinis Anglų-
lietuvių apskaitos terminų žodynėlis, 1998, VU leidykla 
Apibrėžtis turtas, kurį įmonė sunaudoja ekonominei naudai 
gauti per vienerius metus arba per vieną įmonės veiklos 
ciklą Apibrėžties šaltinis (-->2-asis verslo apskaitos 
standartas)  Pastabos balanse informacija apie trumpalaikį 
turtą išdėstoma tokia tvarka: atsargos, išankstiniai 
apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys, per vienerius 
metus (-->gautinos sumos) , kitas trumpalaikis turtas, 
pinigai ir pinigų ekvivalentai apyvartinės lėšos Termino 
šaltinis Swed int. žod. Apibrėžtis Balanso eilutė, žyminti 
pinigų ir jų ekvivalento sumas, gautines sumas, atsargas, 
prekiaujamus vertybinius popierius, avansu apmokėtas 
išlaidas ir kitą turtą, kurį galima paversti pinigais greičiau 
negu per vienerius metus. 
 
short-term corporate promissory 
notes Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian bendrovių išleisti trumpalaikiai skoliniai 
įsipareigojimai Termino šaltinis 2007 m. sausio 18 d. LR 
finansinių priemonių rinkų įstatymas Nr. X-1024 
 
short-term credit Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian trumpalaikė paskola Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
short-term debt Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian trumpalaikė skola 
 

short-term debt instrument Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian trumpalaikė skolos priemonė Termino šaltinis 
ECB MB 2009 06 
 
short-term debt issuance activity Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian trumpo laikotarpio skolos emisijos veikla 
 
short-term deposits Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian trumpalaikiai indėliai Termino šaltinis ECB MB 
2006 03; 2008 09  
 
short-term developments in bond 
yields Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian obligacijų pajamingumo trumpalaikė raida 
Termino šaltinis ECB MB 2008 12, 2009 03 
 
short-term economic prospects Sritis 
Bendra 
Lithuanian trumpalaikės ekonominės perspektyvos 
Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
short-term employee benefits Sritis 
Apskaita 
Lithuanian trumpalaikės išmokos darbuotojams 
 
short-term employment costs Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian trumpalaikės su užimtumu susijusios 
sąnaudos Termino šaltinis ECB MB 2007/6, p. 50 
 
short-term exposures on 
institutions and corporates Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian trumpalaikės institucijų ir įmonių pozicijos 
Termino šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 
nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo 
bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) Apibrėžtis 
Institucijų ir įmonių pozicijos, kurioms nustatytas 
pripažintos ECAI trumpalaikis kredito rizikos vertinimas 
(reitingas). Apibrėžties šaltinis Lietuvos banko valdybos 
2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo 
skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
 
short-term financial liability Sritis Bankai 
ir finansai 
Lithuanian trumpalaikis finansinis įsipareigojimas 
Termino šaltinis LRTB 
 
short-term financing Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian trumpalaikis finansavimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
short-term indicators Sritis Statistika 
Lithuanian trumpalaikiai rodikliai Termino šaltinis ECB MB, 
2005/6 
 
short-term interest rate spread Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian trumpalaikių paskolų palūkanų normų 
skirtumas Termino šaltinis ECB MB 2008/6 
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short-term interest rate spreads on 
corporate loans Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian trumpalaikių paskolų korporacijoms 
palūkanų normų skirtumai Termino šaltinis ECB MB 
2008/6 
 
short-term liabilities 
See: liabilities  Sritis Apskaita 
Lithuanian trumpalaikiai įsipareigojimai Termino šaltinis 
Anglų-lietuvių apskaitos terminų žodynėlis, 1998, VU 
leidykla Apibrėžtis įsipareigojimai, už kuriuos įmonė privalės 
atsiskaityti per vienerius metus nuo (-->balanso)  
sudarymo datos arba per vieną įmonės veiklos ciklą 
Apibrėžties šaltinis (-->2-asis verslo apskaitos standartas)  
 
short-term liquid deposits Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian trumpalaikiai likvidūs indėliai Termino šaltinis 
ECB MB 2007/6, p. 19 
 
short-term loan Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian trumpalaikė paskola Termino šaltinis LB 
mėnesinis biuletenis, 2004/5 
 
short-term market interest rates Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian trumpalaikės rinkos palūkanų norma Termino 
šaltinis ECB MB 2010 03 
 
short-term marketable instruments 
Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian trumpalaikės likvidžios rinkos priemonės 
Termino šaltinis ECB 
 
Short-term Money Market 
STMM Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian trumpalaikė pinigų rinka 
 
short-term money market interest 
rates Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian trumpalaikės pinigų rinkos palūkanų normos 
Termino šaltinis ECB MB 2006/3, p. 30  
 
short-term outlook for overall 
activity Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian trumpalaikė bendro aktyvumo perspektyva 
Termino šaltinis ECB MB 2008/12 
 
short-term profitability Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian trumpalaikis pelningumas Termino šaltinis ECB 
MB 2008/9 
 
short-term rate Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian trumpalaikė palūkanų norma Termino šaltinis 
ECB MA 2009 
 
short-term retail interest rates Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian trumpalaikės mažmeninės palūkanų normos 
Termino šaltinis ECB MB 2008/12 
 

short-term savings deposits Sritis Bankai 
ir finansai 
Lithuanian trumpalaikiai taupomieji indėliai Termino 
šaltinis ECB MA 2009 
 
short-term special loans in litas Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian trumpalaikės tikslinės paskolos litais 
 
short-term stock market uncertainty 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian trumpalaikis akcijų rinkos netikrumas 
Termino šaltinis ECB MB 2008/6 
 
short-term time deposits Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian trumpalaikiai terminuotieji indėliai Termino 
šaltinis ECB MA 2009 
 
short-term volatility 
short-run volatility Sritis Pinigų politika 
Lithuanian trumpalaikis svyravimas Termino šaltinis ECB 
MB 2006/3, 6 p. Kontekstas Vis dėlto, atsižvelgus į 
trumpalaikius svyravimus ir įvertinus naujausius 
ekonominius rodiklius bei tyrimų duomenis, yra pagrindo 
manyti, kad ekonominis aktyvumas didėja. Konteksto 
šaltinis ECB MB 2006/3, p. 5 trumpalaikis kintamumas 
Termino šaltinis ECB MB 2006/3, p. 24 Kontekstas Likvidžių 
rinkos priemonių metinis augimo tempas, kuriam būdingas 
nemažas trumpalaikis kintamumas, sumažėjo nuo ... 
Konteksto šaltinis ECB MB 2006/3, p. 23 
 
SHP 
See: Helena Pound  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Šv. Elenos svaras 
 
sick leave Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian laikinojo nedarbingumo atostogos Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
sick pay 
sickness benefit Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian laikinojo nedarbingumo išmoka Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
sickness benefit 
See: pay  Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian laikinojo nedarbingumo išmoka Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
sickness benefits Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian ligos pašalpa Termino šaltinis IATE 
 
side effect Sritis Bendra 
Lithuanian šalutinis poveikis Termino šaltinis ECB MB 
2010 03 
 
sight deposit Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian neterminuotasis indėlis Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
sight savings deposits Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian neterminuotieji taupomieji indėliai 
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signatory states Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian sutartį pasirašiusios valstybės 
 
signature Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian pasirašymas Termino šaltinis VDIC 
 
significant credit risk Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian reikšminga kredito rizika Termino šaltinis (--
>KVP)  
 
significant impairment Sritis Apskaita 
Lithuanian reikšmingas nusidėvėjimas Kontekstas 
nekilnojamojo turto 
 
significant influence Sritis Apskaita 
Lithuanian reikšminga įtaka Termino šaltinis LR įmonių 
konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymo 
1,2,3,8,9,11 straipsnių bei priedo pakeitimo ir papildymo ir 
įstatymo papildymo antruoju skirsniu įstatymas (Valstybės 
žinios, 2006-07-18, Nr. 78-3058) Apibrėžtis Galimybė 
nekontroliuojant įmonės dalyvauti priimant finansinės ir 
ekonominės veiklos sprendimus. Bet kokiu atveju 
reikšminga įtaka yra tada, kai įmonė turi kitos įmonės 
akcijų, suteikiančių ne mažiau kaip 20 proc. balsų 
visuotiniame akcininkų susirinkime. Apibrėžties šaltinis tas 
pats įstatymas 
 
significant loan Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian reikšminga paskola Termino šaltinis Minimalūs 
paskolų vertinimo reikalavimai, LB valdybos nutarimas Nr. 
114 Apibrėžtis Banko nuomone, dėl savo dydžio, projekto 
ar skolininko svarbumo reikšminga paskola. Apibrėžties 
šaltinis tas pats 
 
simple average Sritis Statistika 
Lithuanian paprastas vidurkis Termino šaltinis 2009 m. 
kovo 31 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 
290/2009 
 
simple interest Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian paprastosios palūkanos 
 
simple majority Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian paprastoji dauguma Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
simplification of legislation Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian teisės aktų supaprastinimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
simplified contract notice Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian supaprastintas pranešimas apie sutartį 
Termino šaltinis 2009 m. sausio 27 d. Europos centrinio 
banko sprendimas (ECB/2009/2) (2009/154/EB) 
 
simplified reporting Sritis Statistika 
Lithuanian supaprastinta atskaitomybė Termino šaltinis 
2008 m. gruodžio 19 d. Europos centrinio banko 
reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų 
sektoriaus balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 

 
simplifying legislation Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian įstatymų supaprastinimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
simulations Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian modeliavimas Termino šaltinis ECB MB 2009 03 
 
Singapore Dollar 
SGD Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Singapūro doleris 
 
single authorisation Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian vienas veiklos leidimas Apibrėžtis Principas, 
pagal kurį kredito įstaigai gavus veiklos leidimą toje 
valstybėje narėje, kurioje ji yra įsteigta, kitoje valstybėje 
narėje steigiant skyrių, jam nebereikia gauti atskiro leidimo. 
 
Single Council and Single 
Commission of the European 
Communities Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Europos Bendrijų jungtinė Taryba ir jungtinė 
Komisija Termino šaltinis Vertimų centro vadovas 
 
single currency Sritis Pinigų politika 
Lithuanian bendroji valiuta Termino šaltinis VLKK 
nutarimas Nr. N-10 (99) Dėl Europos Sąjungos bendrosios 
valiutos pavadinimo lietuvių kalboje; Žin., Nr. 160-5875  
 
Single Euro Payments Area 
SEPA Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian bendra mokėjimų eurais erdvė SEPA Termino 
šaltinis IATE 
 
Single European Act Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Suvestinis Europos aktas Termino šaltinis 
Vertimų centro vadovas 
 
single European sky Sritis Bendra 
Lithuanian bendras Europos dangus Termino šaltinis 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 
549/2004, nustatantis bendro Europos dangaus sukūrimo 
pagrindą (pagrindų reglamentas) 
 
single exchange-rate policy Sritis Pinigų 
politika 
Lithuanian bendra valiutų kurso politika Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
single farm payment Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian viena išmoka ūkiui Termino šaltinis ECB MB 
2007/12 
 
single framework Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian bendra sistema Termino šaltinis 2009 m. 
gegužės 28 d. Europos centrinio banko gairės, iš dalies 
keičiančios Gaires ECB/2006/4 dėl Eurosistemos atsargų 
valdymo paslaugų teikimo eurais euro zonoje nesantiems 
centriniams bankams ir šalims bei tarptautinėms 
organizacijoms, (ECB/2009/11), (2009/429/EB)  
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single market Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian viena bendra rinka 
 
single monetary policy Sritis Pinigų politika 
Lithuanian bendra pinigų politika Termino šaltinis Eurovoc 
4.1; 2009 m. sausio 20 d. EUROPOS CENTRINIO BANKO 
GAIRĖS, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2000/7 dėl 
Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir procedūrų 
(ECB/2009/1) 
 
single name credit linked note Sritis 
Bankų priežiūra 
Lithuanian su kreditu susijęs vardinis vekselis Termino 
šaltinis (-->IKP) , I priedas 
 
single net amount Sritis Apskaita 
Lithuanian viena grynoji suma 
 
single net asset position Sritis Apskaita 
Lithuanian bendra grynoji turto pozicija Termino šaltinis 
ECB metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
single net liability position Sritis Apskaita 
Lithuanian bendra grynoji įsipareigojimų pozicija 
Termino šaltinis ECB metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
single parent allowance Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian pašalpa vienišai motinai (tėvui) Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
single platform TARGET2 Sritis Mokėjimo 
sistemos 
Lithuanian bendra TARGET2 platforma Termino šaltinis 
ECB MA 2009 
 
single price Sritis Bendra 
Lithuanian vienoda kaina Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
single rate auction (Dutch auction) 
Sritis Pinigų politika Institucijos ECB 
Lithuanian ribinių palūkanų (olandiškasis) aukcionas 
Termino šaltinis (-->Bendr. dok.)  Apibrėžtis aukcionas, kurio 
metu visiems patenkintiems pasiūlymams taikoma viena 
paskirstymo palūkanų norma, kaina ar apsikeitimo 
punktas, lygūs jų ribiniam dydžiui Apibrėžties šaltinis (--
>Bendr. dok.)  
 
single shareable platform for 
Eurosystem collateral mobilisation 
Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian bendra įkaito valdymo platforma, skirta 
Eurosistemos įkaito pateikimui Termino šaltinis ECB MA 
2009 
 
Single Shared Platform 
SSP Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian bendra techninė platforma Termino šaltinis 
2009 m. gegužės 7 d. Europos centrinio banko gairės, iš 
dalies keičiančios Gaires ECB/2007/2 dėl Transeuropinės 
automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių 
pervedimų sistemos (TARGET2) (ECB/2009/9) 
(2009/390/EB); 2007 m. spalio 18 d. LIETUVOS BANKO 
VALDYBOS NUTARIMAS Nr. 137 "DĖL SISTEMOS 
LITAS-PHA VEIKLOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" 

Apibrėžtis Sistemos TARGET2 vienos techninės platformos 
infrastruktūra, kurią tvarko ir kurios operatoriaus funkcijas 
vykdo BTP teikiantys CB. Apibrėžties šaltinis 2007 m. spalio 
18 d. LIETUVOS BANKO VALDYBOS NUTARIMAS Nr. 
137 "DĖL SISTEMOS LITAS-PHA VEIKLOS TAISYKLIŲ 
PATVIRTINIMO" BTP 
 
single window Sritis Bendra 
Lithuanian „vieno langelio“ principas 
 
single-person management body Sritis 
Teisė ir institucijos 
Lithuanian vienasmenis valdymo organas Termino šaltinis 
2002 m. birželio 20 d. Lietuvos Respublikos indėlių ir 
įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymas Nr. IX-
975 (redakcija aktuali nuo 2008-10-21) 
 
SIT 
See: Tolar  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Slovėnijos tolaras 
 
SITC Rev. 3 
See: International Trade Classification (revision 3)  Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian Standartinė tarptautinės prekybos 
klasifikacija (3 redakcija) STPK 3 red. Termino šaltinis 
ECB MB, 2007/6, p. 5 
 
SITC Rev. 4 
Standard International Trade 
Classifi cation (revision 4) Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian STPK 4 red. Standartinė tarptautinės 
prekybos klasifikacija (4 redakcija) Termino šaltinis ECB 
MB 2008/6 
 
site visits Sritis Bendra 
Lithuanian apsilankymai vietoje Termino šaltinis ECB MB 
2008/6 
 
SIV 
See: investment vehicle  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian struktūrinio investavimo įmonė Termino 
šaltinis ECB MB 2007/12 
 
SKK 
See: Koruna  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Slovakijos krona 
 
SL 
See: Republic of Sierra Leone  Sritis Bendra 
Lithuanian Siera Leonės Respublika Fritaunas 
 
slash Sritis Bendra 
Lithuanian pasvirasis brūkšnys Termino šaltinis VLKK 
Terminologijos komisijos rekomendacija (2005 m. gegužės 
17 d.) 
 
slide Sritis Bendra 
Lithuanian skaidrė Termino šaltinis VLKK rek. lapas 
Termino šaltinis VLKK rek. Pastabos komp. 
 
sliding peg Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian slankusis valiutos kursas Termino šaltinis 
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Šiuolaikinių ekonomikos terminų enciklopedinis žodynas, 
1991.  Apibrėžtis Valiutos kursas, kai valstybė jį keičia 
proporcingai tam kursui, kuris nustatomas prekiaujant su 
kitomis valstybėmis. Apibrėžties šaltinis Šiuolaikinių 
ekonomikos terminų enciklopedinis žodynas, 1991. 
 
SLL 
See:   Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian leonė 
 
slope of the money market yield 
curve Sritis Statistika 
Lithuanian pinigų rinkos pajamingumo kreivės nuolydis 
Termino šaltinis ECB MB 2007/6, p. 30  
 
Slovak Koruna 
SKK Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Slovakijos krona 
 
Slovenian Tolar 
SIT Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Slovėnijos tolaras 
 
slowdown in economic activity Sritis 
Statistika 
Lithuanian ekonominės veiklos sulėtėjimas Termino 
šaltinis ECB MB 2008/12 
 
SM 
See: Republic of San Marino  Sritis Bendra 
Lithuanian San Marino Respublika San Marinas 
 
small and medium industries 
small and medium sized industries 
Sritis Bendra 
Lithuanian mažos ir vidutinės pramonės šakos Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
small and medium sized industries 
See: and medium industries  Sritis Bendra 
Lithuanian mažos ir vidutinės pramonės šakos Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
small and medium-sized enterprises 
SME Sritis Teisė ir institucijos Sritis Bendra 
Lithuanian mažos ir vidutinės įmonės Termino šaltinis 
2007 m. sausio 18 d. LR vertybinių popierių įstatymas Nr. 
X-1023 Apibrėžtis Juridiniai asmenys, kurie pagal jų 
paskutinę metinę arba konsoliduotą finansinę 
atskaitomybę atitinka bent du iš šių kriterijų: 
) vidutinis sąraše esantis darbuotojų skaičius per 
finansinius metus nesiekia 250;  
) balanse nurodyto turto vertė neviršija 43 milijonų eurų; 3) 
pardavimo grynosios pajamos per finansinius metus 
neviršija 50 milijonų eurų. Apibrėžties šaltinis 2007 m. 
sausio 18 d. LR vertybinių popierių įstatymas Nr. X-1023 
mažosios ir vidutinės įmonės Termino šaltinis IATE MVĮ 
 
small business 
small enterprise Sritis Bendra 
Lithuanian maža įmonė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
small enterprise 

See: business  Sritis Bendra 
Lithuanian maža įmonė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
small exposure Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian nedidelė pozicija Termino šaltinis (-->KVP)  
 
small industry Sritis Bendra 
Lithuanian mažoji pramonė Termino šaltinis Eurovoc 4.1  
 
small MFIs 
See: in the ‘tail'  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian mažos PFI Termino šaltinis 2008 m. gruodžio 19 
d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 
25/2009ėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus balanso 
(nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
small payment institution 
small PI Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian mažoji mokėjimo įstaiga 
 
small PI 
See: payment institution  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian mažoji mokėjimo įstaiga 
 
smart card 
See: card  Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian lustinė kortelė Apibrėžtis nedidelis (maždaug 
mokėjimo kortelės dydžio) įtaisas, turintis mikroprocesorių 
ir galintis laikyti kriptografinę informaciją (pvz., privatųjį 
raktą, liudijimus) ir atlikti šifravimo operacijas. Lustinės 
kortelės turinys skaitomas naudojant prie kompiuterio 
prijungtą lustinių kortelių skaitymo įrenginį (aparatinę 
įrangą) ir įdiegtą programinę įrangą, valdančią šio įrenginio 
darbą 
 
SME 
See: and medium-sized enterprises  Sritis Teisė ir 
institucijos Sritis Bendra 
Lithuanian mažos ir vidutinės įmonės Termino šaltinis 
2007 m. sausio 18 d. LR vertybinių popierių įstatymas Nr. 
X-1023 Apibrėžtis Juridiniai asmenys, kurie pagal jų 
paskutinę metinę arba konsoliduotą finansinę 
atskaitomybę atitinka bent du iš šių kriterijų: 
) vidutinis sąraše esantis darbuotojų skaičius per 
finansinius metus nesiekia 250;  
) balanse nurodyto turto vertė neviršija 43 milijonų eurų; 3) 
pardavimo grynosios pajamos per finansinius metus 
neviršija 50 milijonų eurų. Apibrėžties šaltinis 2007 m. 
sausio 18 d. LR vertybinių popierių įstatymas Nr. X-1023 
mažosios ir vidutinės įmonės Termino šaltinis IATE MVĮ 
 
smooth access to stock exchanges 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian vienodos galimybės patekti į akcijų rinką 
Termino šaltinis ECB MB 2007/6, p. 49 
 
smooth curve Sritis Statistika 
Lithuanian glodžioji kreivė Termino šaltinis ECB MB 
2004/12 Pastabos matematikos terminas 
 
smooth liquidity conditions Sritis Pinigų 
politika 
Lithuanian sklandžios likvidumo sąlygos Termino šaltinis 
ECB MB 2007/6, p. 31 
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SMS Banking 
See: phone banking  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian mobilusis bankas Termino šaltinis 2008 m. 
gruodžio 19 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) 
Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus 
balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
SN 
See: Republic of Senegal  Sritis Bendra 
Lithuanian Senegalo Respublika Dakaras 
 
SNA 
See: of National Accounts  Sritis Statistika 
Lithuanian Nacionalinių sąskaitų sistema Termino šaltinis 
Dėl pinigų finansinių institucijų balanso statistinės 
atskaitomybės (Valstybės žinios, 2003, Nr. 50-2252) NSS 
 
snap Sritis Bendra 
Lithuanian pritraukti Termino šaltinis VLKK rek. Pastabos 
komp. 
 
snap line Sritis Bendra 
Lithuanian traukos linija Termino šaltinis VLKK rek. 
Pastabos komp. 
 
snap point Sritis Bendra 
Lithuanian traukos taškas Termino šaltinis VLKK rek. 
Pastabos komp. 
 
snap to grid Sritis Bendra 
Lithuanian pritraukti prie tinklelio Termino šaltinis VLKK 
rek. Pastabos komp. 
 
snapshot of end-month 
observations Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian mėnesio pabaigos duomenų užfiksavimas 
Termino šaltinis 2009 m. kovo 31 d. Europos centrinio 
banko reglamentas (EB) Nr. 290/2009 
 
snapshot of end-period 
observations Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian laikotarpio pabaigos duomenų užfiksavimas 
Termino šaltinis 2009 m. kovo 31 d. Europos centrinio 
banko reglamentas (EB) Nr. 290/2009 
 
SO 
See:   Sritis Bendra 
Lithuanian Somalio Respublika Mogadišas 
 
social allowances 
See: payments  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian socialinės išmokos Termino šaltinis ECB 
 
social contribution Sritis Apskaita 
Lithuanian socialinė įmoka Termino šaltinis LRTB Pastabos 
aprobuota VLKK 
 
social dimension of the internal 
market Sritis Bendra 

Lithuanian socialinis vidaus rinkos mastas Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
social insurance scheme Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian socialinio draudimo programa 
 
social legislation Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian socialinė teisė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
social participation Sritis Bendra 
Lithuanian socialinis veiklumas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
social payments 
social allowances Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian socialinės išmokos Termino šaltinis ECB 
 
social security Sritis Bendra 
Lithuanian socialinė apsauga Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
social security funds Sritis Statistika 
Lithuanian socialinės apsaugos fondai Termino šaltinis 
ECB; LB MB; 2008 m. gruodžio 19 d. Europos centrinio 
banko reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių 
institucijų sektoriaus balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
social security legislation Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian socialinės apsaugos įstatymai Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
social security scheme Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian socialinės apsaugos programa 
 
social transfers Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian socialinėms reikmėms perkeltos lėšos 
Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
social-security benefit Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian socialinio draudimo išmoka Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
social-security contribution Sritis Bankai 
ir finansai 
Lithuanian socialinio draudimo įmoka Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
Society for Worldwide Interbank 
Financial Telecommunication 
See:   Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian SWIFT 
 
SOEC 
See:   Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Eurostatas Termino šaltinis VLKK 
rekomenduojama forma; EK vertimo vadovas EBSB 
Termino šaltinis Eurovoc 4.1 Europos Bendrijų Statistikos 
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biuras Termino šaltinis Eurovoc 4.1 Eurostat Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
soft energy Sritis Statistika 
Lithuanian netaršioji energija Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
soft goods Sritis Bendra 
Lithuanian tekstilės prekės 
 
soft landing Sritis Bendra 
Lithuanian laipsniškas ekonomikos augimo lėtėjimas 
 
soft law Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian privalomos teisinės galios neturintis teisės 
aktas Termino šaltinis IATE (3 patikimumo laipsnis, 
nuoroda: E. Laužikas, V. Mikelėnas, V. Nekrošius. Civilinio 
proceso teisė. I ir II tomai, Justitia, Vilnius 2003) 
neprivalomi teisės aktai Termino šaltinis Eur-lex 
 
softer foreign demand Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian sumažėjusi užsienio paklausa Termino šaltinis 
ECB MB 2008/6 
 
software Sritis Bendra 
Lithuanian programinė įranga Apibrėžtis visuma programų, 
naudojamų kompiuteriui valdyti ir jame esantiems 
duomenims apdoroti Termino šaltinis 2007-01-16 VLKK 
Terminologijos pakomisės nutarimas 
 
software-based e-money Sritis Mokėjimo 
sistemos Institucijos LB 
Lithuanian programiniai/internetiniai elektroniniai 
pinigai Termino šaltinis VLKK 
 
sole article Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian vienintelis straipsnis 
 
sole proprietor Sritis Statistika 
Lithuanian vienintelis savininkas Termino šaltinis 2008 m. 
gruodžio 19 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) 
Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus 
balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
sole proprietorship Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian individualioji įmonė Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
solicited credit assessment Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian užsakytas kredito rizikos vertinimas Termino 
šaltinis (-->KVP)  Kontekstas Kredito įstaigos naudoja 
užsakytus kredito rizikos vertinimus. Konteksto šaltinis KVP, 
83 str. užsakomasis kredito rizikos vertinimas Termino 
šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 
138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų 
nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) Apibrėžtis ECAI 
kredito rizikos vertinimas (reitingas), nustatomas pagal 
oficialų vertinamo subjekto užsakymą, už kurį numatomas 
tam tikro dydžio mokestis. Apibrėžties šaltinis Lietuvos 
banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl 
kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ 
(Žin., 2006, Nr. 142-5442) 

 
solid economic activity Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian tvarus ekonominės veiklos aktyvumas 
Termino šaltinis ECB MB 2007/6, p. 57 
 
solid expansion in economic activity 
Sritis Bendra 
Lithuanian tvari ekonominės veiklos plėtra Termino 
šaltinis ECB MB 2007/6, p. 62 
 
solid fuel Sritis Statistika 
Lithuanian kietas kuras 
 
Solomon Islands 
SB Sritis Bendra 
Lithuanian Saliamono Salos Honiara 
 
Solomon Islands Dollar 
SBD Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Saliamono salų doleris 
 
solvency 
financial solvency Sritis Apskaita 
Lithuanian mokumas Termino šaltinis (-->TAS 2002) ; 
Eurovoc 4.1 Apibrėžtis Tai sugebėjimas kaupti pinigus ilgą 
laikotarpį, kad įmonė galėtų įvykdyti savo finansinius 
įsipareigojimus atėjus terminui. Apibrėžties šaltinis TAS 
2002 
 
solvency margin Sritis Apskaita 
Lithuanian mokumo atsarga 
 
solvency ratio Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian mokumo normatyvas 
 
solvency risk Sritis Pinigų politika Institucijos ECB 
Lithuanian mokumo rizika Termino šaltinis (-->Bendr. dok.)  
Apibrėžtis rizika patirti nuostolius dėl finansinio turto (--
>emitento)  žlugimo (bankroto) arba (-->kitos sandorio 
šalies ) nemokumo Apibrėžties šaltinis (-->Bendr. dok. )  
 
solvent institution Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian moki įstaiga 
 
Som 
KGS Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Kirgizijos somas 
 
Somali Shilling 
SOS Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Somalio šilingas 
 
Somalia 
SO Sritis Bendra 
Lithuanian Somalio Respublika Mogadišas 
 
SOS 
See: Shilling  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Somalio šilingas 
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sound and prudent management Sritis 
Bankų priežiūra 
Lithuanian patikimas riziką ribojantis valdymas Termino 
šaltinis IATE 
 
sound balance sheet Sritis Apskaita 
Lithuanian tvarkingas balansas Termino šaltinis ECB MB 
2010 03 
 
sound budgetary position Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian patikima biudžeto būklė Termino šaltinis IATE 
 
sound financial management Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian patikimas finansų valdymas Termino šaltinis 
Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinis 
susitarimas dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų 
valdymo (OL C 139, 2006 6 14, p.1) 
 
sound fiscal position Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian patikima fiskalinė pozicija Termino šaltinis ECB 
MB 2008/3 
 
Sound Practices for Managing 
Liquidity in Banking Organizations 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian Patikima likvidumo valdymo bankinėse 
organizacijose praktika Termino šaltinis 2010 m.     d. 
Lietuvos banko valdybos nutarimo Nr.     
redakcija,NORMATYVO SKAIČIAVIMO TAISYKLĖS IR 
LIKVIDUMO ATSARGOS BEI ATSVAROS PAJĖGUMO 
NUSTATYMO BENDROSIOS NUOSTATOS 
 
 
sound public finances Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian patikimi viešieji finansai Termino šaltinis ECB 
MA 2009 
 
sound recorders and reproducers 
Sritis Statistika 
Lithuanian garso įrašymo ir atkūrimo aparatai Termino 
šaltinis LRMB 
 
sour crude oil Sritis Statistika 
Lithuanian sieringoji žalia nafta Žr. mažo sieringumo žalia 
nafta 
 
source of law Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian teisės šaltinis Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
source of revenues Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pajamų šaltinis 
 
sources and branches of the law Sritis 
Teisė ir institucijos 
Lithuanian teisės šaltiniai ir sritys Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
sources of change of official reserve 
assets Sritis Statistika 

Lithuanian oficialiųjų tarptautinių atsargų pokyčio 
šaltiniai Termino šaltinis LR mokėjimų balansas 2005, p. 
78 
 
South African rand 
ZAR Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Pietų Afrikos Respublikos randas 
 
South Korean Won 
KRW Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Pietų Korėjos vonas 
 
Southern Cone Common Market 
(Mercosur) Sritis Bendra 
Lithuanian Pietų Amerikos bendroji rinka (Mercosur) 
 
Spain Sritis Bendra 
Lithuanian Ispanijos Karalystė ES Pastabos ISO kodas 
 
spare capacity Sritis Bendra 
Lithuanian laisvi pajėgumai Termino šaltinis ECB MB 2010 
03 
 
SPC 
See: Programme Committee  Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Statistikos programų komitetas SPC Termino 
šaltinis EK vertimo vadovas 
 
special Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian specialus tikslinis 
 
special account Sritis Apskaita 
Lithuanian specialioji sąskaita Termino šaltinis LITAS 
Apibrėžtis tai mokėjimų tarpininkui, atliekančiam (-->kliringo 
namų) funkcijas, atidaryta sąskaita, kurios likutis prieš ir po 
kiekvieno grynųjų pinigų likučių pozicijos mokėjimo 
nurodymų paketo įvykdymo turi būti nulinis Apibrėžties 
šaltinis (-->LITAS)  
 
special accounts in litas Sritis Apskaita 
Lithuanian tikslinės sąskaitos litais 
 
Special and Differential Treatment 
(S&D) Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian specialiosios skirtingo traktavimo (angl. 
S&D) priemonės 
 
special arrangements Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian specialios priemonės specialūs susitarimai 
 
special collective investment 
undertaking Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian specialusis kolektyvinio investavimo 
subjektas Termino šaltinis 2007 m. spalio 25 d. LR 
kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo pakeitimo 
įstatymas Nr. X-1303 Apibrėžtis Kolektyvinio investavimo 
subjektas, kurio investiciniai vienetai ar akcijos negali būti 
platinami kitoje valstybėje narėje šio įstatymo priede 
nurodytuose teisės aktuose numatyta tvarka ir kuriam 
netaikomi Europos Sąjungos teisės reikalavimai. 
Apibrėžties šaltinis 2007 m. spalio 25 d. LR kolektyvinio 
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investavimo subjektų įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. X-
1303 
 
special crossed cheque Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian specialusis skiriamasis čekis Termino šaltinis 
LR čekių įstatymas 
 
special deposits Sritis Apskaita 
Lithuanian tiksliniai indėliai 
 
special drawing rights Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian specialiosios skolinimosi teisės Termino 
šaltinis 2009 m. liepos 17 d. EUROPOS CENTRINIO 
BANKO GAIRĖS, iš dalies keičiančios Gaires 
ECB/2006/16 dėl Europos centrinių bankų sistemos 
apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo 
(ECB/2009/18) (2009/595/EB) 
 
special employment-saving 
schemes Sritis Bendra 
Lithuanian specialūs užimtumo išsaugojimo projektai 
Termino šaltinis ECB MB 2010 03 
 
special funds Sritis Apskaita 
Lithuanian tiksliniai fondai 
 
special investors funds Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian specialieji investuotojų fondai Termino šaltinis 
ECB 
 
special loans in convertible 
currency Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian tikslinės paskolos konvertuojamosiomis 
valiutomis 
 
special loans in inconvertible 
currency Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian tikslinės paskolos nekonvertuojamosiomis 
valiutomis 
 
special loans in litas Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian tikslinės paskolos litais 
 
special offer Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian specialus pasiūlymas 
 
special offer price Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian specialioji pasiūlos kaina Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
special procedure Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian specialioji teismo procedūra Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
special provisions Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian specialieji atidėjiniai (atidėjimai) Termino 
šaltinis LR finansų įstaigų įstatymas Nr.IX-1068, 2 str. 38 p. 
Apibrėžtis Turto ir nebalansinių pretenzijų vertės 
sumažėjimo dydis, atitinkantis tikėtinų nuostolių galimybę. 
Apibrėžties šaltinis LR finansų įstaigų įstatymas Nr.IX-1068, 

2 str. 38 p. specialieji atidėjiniai Termino šaltinis 2006 m. 
lapkričio 23 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 145 
„Dėl Priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso bendrųjų 
nuostatų“ 
 
special rate Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian ypatingoji kaina Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
special reserves Sritis Apskaita 
Lithuanian tikslinės atsargos 
 
special steels Sritis Bendra 
Lithuanian specialieji plienai Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
special treatment Sritis Bendra 
Lithuanian specialus režimas 
 
specialised bank Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian specializuotas bankas Termino šaltinis LR 
bankų įstatymas Nr.IX-2085, 2 str. Apibrėžtis Lietuvos 
Respublikoje įsteigta kredito įstaiga, kuriai išduota licencija 
suteikia teisę teikti tik tam tikrą licencinę finansinę 
paslaugą, t. y. leisti ir tvarkyti elektroninius pinigus. 
 
specialised body 
See: satellite body  Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian EB specializuotoji įstaiga Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
specialised lending exposures Sritis 
Bankų priežiūra 
Lithuanian specializuoto skolinimo pozicijos Termino 
šaltinis (-->KVP)  
 
specialised money market 
intermediaries Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian specializuoti pinigų rinkos tarpininkai 
 
special-purpose vehicle 
SPV Sritis Bendra 
Lithuanian specialios paskirties bendrovė Termino šaltinis 
2009 m. sausio 20 d. EUROPOS CENTRINIO BANKO 
GAIRĖS, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2000/7 dėl 
Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir procedūrų 
(ECB/2009/1) SPB Termino šaltinis 2008 m. lapkričio 14 d. 
EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMASėl 2008 m. 
spalio 23 d. Reglamento ECB/2008/11 dėl taisyklių, 
susijusių su įkaito tinkamumu,ų pakeitimų įgyvendinimo 
(ECB/2008/15) 
(2008/874/EB) 
 
 
special-status institution Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian specialioji finansų įstaiga Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
special-term refinancing operations 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian specialios trukmės refinansavimo operacijos 
Termino šaltinis ECB MB 2010 03 
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special-term refinancing operations 
with a maturity of one maintenance 
period Sritis Pinigų politika 
Lithuanian vieno atsargų laikymo laikotarpio termino 
specialios trukmės refinansavimo operacijos Termino 
šaltinis ECB MB 2010 03 
 
specific authorisation Sritis Bendra 
Lithuanian specialus leidimas Termino šaltinis IATE 
 
specific bottlenecks in labour 
supply Sritis Bendra 
Lithuanian darbo jėgos regionuose ir konkrečiuose 
sektoriuose stoka Termino šaltinis Konvergencija 2008 
 
specific credit facility Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian konkreti kreditavimo paslauga Termino šaltinis 
2007 m. vasario 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 
215/2007, įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos 
apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS) nuostatas 
dėl šalutinių tikslinių kintamųjų, susijusių su pernelyg 
dideliu įsiskolinimu ir finansine atskirtimi, sąrašo 
 
specific interest rate risk Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian specifinė palūkanų normos rizika Termino 
šaltinis (-->Nr.172) , 56. 
 
specific loan securitisation 
transactions Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian tam tikri paskolų pakeitimo vertybiniais 
popieriais sandoriai 
 
specific provisions Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian specialieji atidėjiniai (atidėjimai) Žr. bendrieji 
atidėjiniai Termino šaltinis LR finansų įstaigų įstatymas Nr. 
IX-1068, 2 str. Apibrėžtis turto ir nebalansinių pretenzijų 
vertės sumažėjimo dydis, atitinkantis tikėtinų nuostolių 
galimybę Apibrėžties šaltinis LR finansų įstaigų įstatymas 
Nr. IX-1068, 2 str. 
 
specific provisions against loans Sritis 
Bankai ir finansai Institucijos LB 
Lithuanian specialieji atidėjiniai paskoloms Termino 
šaltinis LB 
 
specific provisions against 
securities Sritis Bankai ir finansai Institucijos LB 
Lithuanian specialieji atidėjiniai vertybiniams 
popieriams Termino šaltinis LB 
 
specific risk Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian specifinė rizika Termino šaltinis Lietuvos banko 
valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo 
pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, 
Nr. 142-5442) Apibrėžtis Tikimybė, kad atitinkamos (--
>finansinės priemonės ) kaina pasikeis dėl veiksnių, 
susijusių su tos priemonės emitentu, o (-->išvestinės 
finansinės priemonės ) – dėl veiksnių, susijusių su (--
>pagrindinės finansinės priemonės) (-->emitentu) . 
Apibrėžties šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 
nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo 
bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) Pastabos 

viena iš (-->nuosavybės vertybinių popierių kainos rizikos ) 
rūšių (kita rūšis - (-->bendroji rizika) ) 
 
specific risk Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian specifinė rizika Termino šaltinis (-->IKP) , I 
priedas Apibrėžtis Atitinkamos finansinės priemonės kainos 
pasikeitimo rizika dėl veiksnių, susijusių su jos emitentu, 
arba (išvestinės finansinės priemonės atveju) rizika, 
susijusi su pagrindinės finansinės priemonės emitentu.  
Apibrėžties šaltinis IKP, I priedas 
 
specific risk capital charge Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian specifinės rizikos kapitalo poreikio 
koeficientas Termino šaltinis (-->IKP) , I priedas 
 
specific risk of the issuer of the note 
Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian vekselio emitento specifinė rizika Termino 
šaltinis (-->IKP) , I priedas 
 
specific risk requirement Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian kapitalo poreikis specifinei rizikai padengti 
Termino šaltinis (-->IKP) , 19 str. Kontekstas valstybės narės 
gali nustatyti kapitalo poreikį specifinei rizikai padengti 
visoms obligacijoms, kurioms taikomi ... Konteksto šaltinis 
IKP, 19 str. 
 
specific wrong-way risk Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian specifinė neteisingų sprendimų rizika 
Termino šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 
nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo 
bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) Apibrėžtis 
Rizika, kai tam tikros sandorio šalies rizikos ir tikimybės, 
kad dėl sandorių su sandorio šalimi pobūdžio sandorio 
šalis neįvykdys įsipareigojimų, tarpusavio koreliacija yra 
teigiama. Laikoma, kad bankas susiduria su specifine 
neteisingų sprendimų rizika, jei yra tikimybė, kad sandorio 
šalis neįvykdys įsipareigojimų, ir dėl konkrečios sandorio 
šalies kylanti rizika bus reikšminga. Apibrėžties šaltinis 
Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 
„Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų 
nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
 
specimen note Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian banknoto pavyzdys 
 
speculative demand for monetary 
assets Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian spekuliacinė piniginio turto paklausa Termino 
šaltinis ECB MB 2007/6, p. 21 
 
speculative demand for money Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian spekuliacinė pinigų paklausa Termino šaltinis 
ECB MB 2007/6, p. 24 
 
speculative-grade borrower Sritis Bankai 
ir finansai 
Lithuanian spekuliacinės kategorijos skolininkas 
Termino šaltinis ECB MB 2008/6 
 
spending multipliers Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian išlaidų multiplikatoriai Termino šaltinis ECB MB 
2009 03 
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SPF 
See: of Professional Forecasters  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian profesionalių prognozuotojų apklausa PPA 
Termino šaltinis ECB MB 2007/12 
 
spillover effects Sritis Bendra 
Lithuanian persidavimo poveikis Termino šaltinis ECB MB 
2007/6, p. 81 
 
split 
division Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian skaidymas 
 
split tender operation Sritis Pinigų politika 
Lithuanian suskaidyta konkurso operacija Termino šaltinis 
ECB 
 
sponsor Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian rėmėjas Termino šaltinis (-->KVP)  Apibrėžtis 
Kredito įstaiga, ne kredito įstaiga iniciatorė, kuri įsteigia ir 
tvarko turtu padengtų komercinių vekselių programą arba 
kitą pakeitimo vertybiniais popieriais schemą, pagal kurią 
perkamos pozicijos iš trečiųjų šalių subjektų. Apibrėžties 
šaltinis KVP 
 
sponsoring undertaking (a payer of 
contributions) Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian finansuojantis subjektas (įmokų mokėtojas) 
Termino šaltinis 2006 m. liepos 4 d. LR profesinių pensijų 
kaupimo įstatymas Nr. X-745 Apibrėžtis Bet kuri įmonė, 
įstaiga ar organizacija ar fizinis asmuo, veikiantis kaip 
darbdavys arba savarankiškai dirbantis asmuo ir mokantis 
pensijų įmokas į pensijų asociacijos profesinių pensijų 
fondą(-us) arba sudaręs gyvybės draudimo sutartį, pagal 
kurią kaupiamos profesinės pensijos. Apibrėžties šaltinis 
2006 m. liepos 4 d. LR profesinių pensijų kaupimo 
įstatymas Nr. X-745 
 
spot 
spot transaction Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian neatidėliotinas sandoris Termino šaltinis LR 
Lietuvos banko įstatymas Nr. I-678, 30 str.; LB MB 2006/2, 
p. 96 
 
spot and forward Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian neatidėliotinas ir išankstinis sandoris 
 
spot break-even inflation rate Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian neatidėliotinų sandorių numatomą infliaciją 
kompensuojanti norma Termino šaltinis ECB MB 2009 03 
 
spot checks Sritis Bendra 
Lithuanian tikrinimas iš anksto nepranešus Termino 
šaltinis 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų 
vežimo (OL L 190, 2006 7 12, p. 1–9 ) 
 
spot foreign exchange transaction 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian neatidėliotinas užsienio valiutos sandoris 
 

spot inflation-linked bond yield Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian neatidėliotinų sandorių su infliacija susietų 
obligacijų pajamingumas Termino šaltinis ECB MB 
2008/12 
 
spot interest rate Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian neatidėliotino sandorio palūkanų norma 
 
spot market 
cash market Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian neatidėliotinų atsiskaitymų rinka Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 Apibrėžtis Rinka, kurioje prekės 
parduodamos ir pristatomos nedelsiant (Egzistuoja dvi (--
>užsienio valiutos rinkos ) - (-->neatidėliotinų sandorių ) 
rinka, kurioje valiuta perkama ir pristatoma nedelsiant 
(vietoje), ir (-->būsimųjų sandorių ) rinka, kurioje sandoriai 
sudaromi valiutai pirkti ateityje ir apmokama pristačius 
arba tam tikrą nustatytą datą po pristatymo (LDBE)). 
Apibrėžties šaltinis Eurovoc 4.1 
 
spot position 
current exposure Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian dabartinė pozicija Termino šaltinis (-->IKP) , I 
priedas, 4 p.; Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 
nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo 
bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) Apibrėžtis 
Sandorio ar užskaitos grupės sandorių su konkrečia 
sandorio šalimi portfelio didesnė už nulį arba rinkos vertė, 
kuri būtų prarasta, jei sandorio šalis neįvykdytų 
įsipareigojimų, esant prielaidai, kad jokios šių sandorių 
vertės nepavyktų atgauti bankroto procedūros metu. 
Apibrėžties šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 
nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo 
bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
 
spot price 
cash price Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian neatidėliotina kaina Apibrėžtis Esama rinkos 
kaina. 
 
spot rate Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian neatidėliotino sandorio palūkanų norma 
 
spot settlement date Sritis Apskaita 
Lithuanian neatidėliotino atsiskaitymo diena Termino 
šaltinis 2006 m. lapkričio 10 d. Europos centrinio banko 
gairės dėl Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir 
finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB) Apibrėžtis Diena, kurią atsiskaitoma pagal 
finansinės priemonės neatidėliotiną sandorį laikantis 
rinkoje nusistovėjusios tvarkos tokios finansinės priemonės 
atžvilgiu. Apibrėžties šaltinis 2006 m. lapkričio 10 d. Europos 
centrinio banko gairės dėl Europos centrinių bankų 
sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio 
pagrindo (ECB/2006/16) (2006/887/EB) 
 
spot transaction 
See:   Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian neatidėliotinas sandoris Termino šaltinis LR 
Lietuvos banko įstatymas Nr. I-678, 30 str.; LB MB 2006/2, 
p. 96 
 
spread between secured and 
unsecured rates Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian įkaitu užtikrintų ir neužtikrintų sandorių 
palūkanų normų skirtumas 
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spreads of bonds issued by banking 
entities Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian bankų išleistų obligacijų skirtumai Termino 
šaltinis ECB MB 2008/6 
 
spreads of loan rates over cost of 
funds Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian paskolų palūkanų normų skirtumai, palyginti 
su lėšų kaina Termino šaltinis ECB MB 2007/12 
 
spreads on corporate debt financing 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian finansavimo skolintomis lėšomis palūkanų 
normų skirtumai Termino šaltinis ECB MB 2008/6 
 
spreads on credit default swaps Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian kredito įsipareigojimų neįvykdymo 
apsikeitimo sandorių skirtumai Termino šaltinis ECB MA 
2009 
 
SPV 
See: purpose vehicle  Sritis Bendra 
Lithuanian specialios paskirties bendrovė Termino šaltinis 
2009 m. sausio 20 d. EUROPOS CENTRINIO BANKO 
GAIRĖS, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2000/7 dėl 
Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir procedūrų 
(ECB/2009/1) SPB Termino šaltinis 2008 m. lapkričio 14 d. 
EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMASėl 2008 m. 
spalio 23 d. Reglamento ECB/2008/11 dėl taisyklių, 
susijusių su įkaito tinkamumu,ų pakeitimų įgyvendinimo 
(ECB/2008/15) 
(2008/874/EB) 
 
 
SR 
See: Republic of Suriname  Sritis Bendra 
Lithuanian Surinamo Respublika Paramaribas 
 
SREP 
See: Review and Evaluation Process  Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesas 
Termino šaltinis 2006 m. lapkričio 23 d. Lietuvos banko 
valdybos nutarimas Nr. 145 „Dėl Priežiūrinio tikrinimo ir 
vertinimo proceso bendrųjų nuostatų“ 
 
SRG 
See: Guilder  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Surinamo guldenas 
 
Sri Lanka Rupee 
LKR Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Šri Lankos rupija 
 
SSP 
See: Shared Platform  Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian bendra techninė platforma Termino šaltinis 
2009 m. gegužės 7 d. Europos centrinio banko gairės, iš 
dalies keičiančios Gaires ECB/2007/2 dėl Transeuropinės 
automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių 
pervedimų sistemos (TARGET2) (ECB/2009/9) 
(2009/390/EB); 2007 m. spalio 18 d. LIETUVOS BANKO 
VALDYBOS NUTARIMAS Nr. 137 "DĖL SISTEMOS 

LITAS-PHA VEIKLOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" 
Apibrėžtis Sistemos TARGET2 vienos techninės platformos 
infrastruktūra, kurią tvarko ir kurios operatoriaus funkcijas 
vykdo BTP teikiantys CB. Apibrėžties šaltinis 2007 m. spalio 
18 d. LIETUVOS BANKO VALDYBOS NUTARIMAS Nr. 
137 "DĖL SISTEMOS LITAS-PHA VEIKLOS TAISYKLIŲ 
PATVIRTINIMO" BTP 
 
SSPE 
See: special purpose entity  Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian specialios paskirties pakeitimo vertybiniais 
popieriais subjektas SPPVPS Termino šaltinis (-->KVP)  
Apibrėžtis Patikėtinė korporacija arba kitas subjektas, kuris 
nėra kredito įstaiga, įsteigtas atlikti pakeitimą arba 
pakeitimus vertybiniais popieriais, kurio vykdoma veikla 
apsiriboja šio tikslo siekimu, kurio struktūra siekiama 
atskirti SPPVPS prievoles nuo kredito įstaigos iniciatorės 
prievolių ir kurio naudą teikiančios dalies turėtojai turi teisę 
šią dalį įkeisti arba ja apsikeisti be jokių apribojimų. 
Apibrėžties šaltinis KVP specialusis pakeitimo 
vertybiniais popieriais subjektas Termino šaltinis 
Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 
„Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų 
nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) Apibrėžtis Patikėtinė 
korporacija arba kitas subjektas (ne bankas), įsteigtas 
atlikti pakeitimą arba pakeitimus vertybiniais popieriais, 
kurio veikla apsiriboja šio tikslo siekimu, kurio struktūra 
siekiama atskirti specialiojo subjekto prievoles nuo banko 
iniciatoriaus prievolių ir kurio naudą teikiančios dalies 
turėtojai turi teisę šią dalį įkeisti arba ja apsikeisti be jokių 
apribojimų. Apibrėžties šaltinis Lietuvos banko valdybos 
2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo 
skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
 
SSP-providing CBs Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian BTP teikiantys CB Termino šaltinis 2007 m. 
spalio 18 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 136 
„Mokėjimo sistemos TARGET2-LIETUVOS BANKAS 
veiklos taisyklės“ Apibrėžtis Deutsche Bundesbank, 
Banque de France ir Banca d’Italia, veikiantys kaip CB, 
kuriantys ir eksploatuojantys BTP Eurosistemos tikslams. 
Apibrėžties šaltinis 2007 m. spalio 18 d. Lietuvos banko 
valdybos nutarimas Nr. 136 „Mokėjimo sistemos 
TARGET2-LIETUVOS BANKAS veiklos taisyklės“ 
 
SSS 
See: settlement system  Sritis Mokėjimo sistemos 
Institucijos ECB 
Lithuanian vertybinių popierių atsiskaitymo sistema 
Apibrėžtis sistema, kuri leidžia laikyti ir pervesti vertybinius 
popierius arba kitą finansinį turtą nemokestiniu pervedimu 
arba už apmokėjimą (vienalaikis vertybinių popierių ir lėšų 
pateikimas) Termino šaltinis (-->Bendr. dok) ., (--
>Atsiskaitymų baigtinumo įstatymas)  Apibrėžties šaltinis (--
>Bendr. dok.)  VPAS vertybinių popierių atsiskaitymo 
sistema Apibrėžtis sistema, kuri leidžia laikyti ir pervesti 
vertybinius popierius nemokestiniu pervedimu arba už 
apmokėjimą (delivery versus payment) arba už kitą turtą 
(delivery versus delivery). Joje naudojamos visos 
institucinės ir techninės priemonės, kurių reikia atsiskaitant 
už perkamus arba parduodamus vertybinius popierius ir jų 
laikymą. Sistema gali atlikti realaus laiko atskiruosius 
atsiskaitymus, atskiruosius atsiskaitymus ar grynuosius 
atsiskaitymus. Ji leidžia įskaityti dalyvių tarpusavio 
įsipareigojimus (atlikti kliringą) Apibrėžties šaltinis ECB 2004 
metų ataskaita, Žodynėlis 
 
SSS link Sritis Pinigų politika 
Lithuanian VPAS jungtis Termino šaltinis S. Šiaudinis 
 
ST 
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See: Democratic Republic of Sao Tome and Principe  
Sritis Bendra 
Lithuanian San Tomė ir Prinsipės Demokratinė 
Respublika San Tomė 
 
Stabex 
See: for the stabilisation of export earnings  Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian eksporto pajamų stabilizavimo sistema 
Termino šaltinis Eurovoc 4.1 Stabex Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
stabilisation fund Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian stabilizacijos fondas Termino šaltinis LR kredito 
unijų įstatymas Nr.VIII-1683, 2 str. 7 p. Apibrėžtis Centrinės 
kredito unijos įstatymo nustatytu būdu sudarytas fondas, 
skirtas kredito unijų veiklos stabilumui bei tęstinumui 
užtikrinti ir veikiantis kaip paskutinis skolinimosi šaltinis 
kredito unijos sutrikusiam mokumui atkurti. Apibrėžties 
šaltinis LR kredito unijos įstatymas Nr.VIII-1683, 2 str. 7 p. 
 
stabilisation of export earnings Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian eksporto pajamų stabilizavimas Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
Stability and Growth Pact Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian Stabilumo ir augimo paktas Termino šaltinis 
ECB 2004 metų ataskaita, Žodynėlis Apibrėžtis jį sudaro du 
Tarybos reglamentai - 1997 m. liepos mėn. 7 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1466/97 dėl biudžeto būklės 
peržiūros stiprinimo ir ekonominės politikos priežiūros bei 
koordinavimo ir 1997 m. liepos 7 d. Tarybos reglamentas 
(EB) Nr. 1467/97 dėl per didelio deficito reguliavimo 
tvarkos įgyvendinimo paspartinimo ir paaiškinimo - ir 
Europos Tarybos nutarimas dėl Stabilumo ir augimo pakto, 
kuris buvo priimtas Amsterdame aukščiausiojo lygio 
susitikime 1997 m. birželio 17 d. Manoma, kad jis padės 
išsaugoti gerą valdžios finansų poziciją trečiajame 
ekonominės ir pinigų sąjungos etape, norint sustiprinti 
kainų stabilumo sąlygas ir siekiant intensyvaus, tvaraus, 
užimtumo didinimui palankaus augimo. Konkrečiau 
kalbant, jame reikalaujama, kad valstybių narių biudžeto 
pozicijos būtų artimos balansui arba perviršinės per 
vidutinės trukmės laikotarpį Apibrėžties šaltinis ECB 2004 
metų ataskaita, Žodynėlis 
 
stability of finances Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian finansų stabilumas 
 
stability programme Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian stabilumo programa Termino šaltinis ECB MB 
2006/3, p. 66 
 
stability-oriented monetary policy 
Sritis Pinigų politika 
Lithuanian į stabilumą orientuota pinigų politika Termino 
šaltinis Konvergencija 2008 
 
Stabilization and association 
agreement Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian stabilizacijos ir asociacijos susitarimas 
Termino šaltinis CELEX:32001D0918/LT; IATE 
 
staff Sritis Statistika 
Lithuanian darbuotojai Termino šaltinis Eurovoc 4.1 

 
staff administration Sritis Bendra 
Lithuanian darbuotojų administravimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
staff costs Sritis Apskaita 
Lithuanian personalo išlaikymo išlaidos Termino šaltinis 
ECB metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
staff deposits Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian personalo indėliai 
 
staff disability provisions Sritis Apskaita 
Lithuanian darbuotojų invalidumo pašalpos Termino 
šaltinis ECB metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
staff holding managerial offices Sritis 
Bendra 
Lithuanian darbuotojai, užimantys vadovaujamas 
pareigas 
 
staff projections Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian ekspertų prognozės Termino šaltinis ECB MB 
2007/12; 2008/12 
 
staff-operated automated teller 
assistant devices (automatic till 
safes) Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian profesionaliems kasininkams skirti 
pagalbiniai įrenginiai (automatiniai kasos seifai) 
Termino šaltinis (-->pei)  
 
staff-operated back-office banknote 
sorting machines Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian banknotų rūšiavimo mašinos, skirtos 
profesionaliems naudotojams Termino šaltinis KD 
 
staff-related expenses Sritis Apskaita 
Lithuanian su personalu susijusios išlaidos Termino 
šaltinis ECB metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
Stage Three of EMU Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian EPS trečiasis etapas Termino šaltinis ECB MB 
2008/9 
 
stagflation Sritis Statistika 
Lithuanian stagfliacija 
 
stagnation Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian sąstingis Termino šaltinis ECB MB 2010 03 
 
stamp duty Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian žyminis mokestis Termino šaltinis IATE 
 
stamp duty reserve tax Sritis Pinigų politika 
Lithuanian žyminio mokesčio rezervo mokestis Termino 
šaltinis 2008 m. lapkričio 14 d. EUROPOS CENTRINIO 
BANKO SPRENDIMASėl 2008 m. spalio 23 d. Reglamento 
ECB/2008/11 dėl taisyklių, susijusių su įkaito tinkamumu,ų 
pakeitimų įgyvendinimo 
(ECB/2008/15) 
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(2008/874/EB) 
 
 
stamp of origin Sritis Bendra 
Lithuanian kilmės žyma Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
stand-alone credit Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian pavienis kreditas 
 
standard description Sritis Statistika 
Lithuanian standartinis aprašas Termino šaltinis 2008 m. 
gruodžio 19 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) 
Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus 
balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
standard deviation Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian standartinis nuokrypis Termino šaltinis ECB 
MB 2006/3; 2008/6  
 
standard fluctuation band Sritis Statistika 
Lithuanian standartinės svyravimo ribos Termino šaltinis 
ECB MB 2008/12 
 
Standard International Trade 
Classifi cation (revision 4) 
See: Rev. 4  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian STPK 4 red. Standartinė tarptautinės 
prekybos klasifikacija (4 redakcija) Termino šaltinis ECB 
MB 2008/6 
 
Standard International Trade 
Classification (revision 3) 
SITC Rev. 3 Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian Standartinė tarptautinės prekybos 
klasifikacija (3 redakcija) STPK 3 red. Termino šaltinis 
ECB MB, 2007/6, p. 5 
 
standard note Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian banknoto etalonas 
 
standard of deferred payments Sritis 
Mokėjimo sistemos 
Lithuanian atidėtųjų mokėjimų priemonė 
 
standard of living Sritis Statistika 
Lithuanian gyvenimo lygis Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
standard of value Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian vertės matas 
 
standard performance Sritis Bendra 
Lithuanian norminis darbo našumas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
standard reference index Sritis Statistika 
Lithuanian standartinis lyginamasis indeksas Termino 
šaltinis ECB MB 2007/9, p. 38 
 

standard tender Sritis Pinigų politika Institucijos 
ECB 
Lithuanian standartinis konkursas Termino šaltinis (--
>Bendr. dok.)  Apibrėžtis konkurso tvarka, kurią (--
>Eurosistema)  taiko savo reguliarioms atvirosios rinkos 
operacijoms. Standartiniai konkursai surengiami per vieną 
parą Apibrėžties šaltinis (-->Bendr. dok.)  
 
standard vector error-correction 
model Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian įprastas vektorinis klaidų ištaisymo modelis 
 
standardised accounting system Sritis 
Apskaita 
Lithuanian standartizuotosios apskaitos sistema Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
standardised approach Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian standartizuotas kredito rizikos vertinimo 
metodas Termino šaltinis LRTB; Lietuvos banko valdybos 
2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo 
skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
Apibrėžtis Unifikuotas bankų kredito rizikos vertinimo 
metodas, taikomas skaičiuojant kapitalo pakankamumą, 
grindžiamas banko pozicijų rizikos koeficientų nustatymu 
remiantis išoriniais kredito rizikos vertinimo institucijų 
skolininkams nustatomais kredito rizikos reitingais. 
Apibrėžties šaltinis LRTB Pastabos aprobuotas VLKK 
 
standardised deduction Sritis Pinigų politika 
Institucijos ECB 
Lithuanian standartizuotas atskaitymas Termino šaltinis (--
>Bendr. dok.)  Apibrėžtis išleistų į apyvartą skolos 
vertybinių popierių (įskaitant pinigų rinkos popierius), kurių 
sutartas terminas iki 2 m., nustatyta dalis procentais, kurią 
iš atsargų bazės gali atimti (-->emitentai) , negalintys 
pateikti įrodymų, kurią šių vertybinių popierių dalį turi kitos 
įstaigos, kurioms taikoma (-->Eurosistemos)  privalomųjų 
atsargų sistema, ECB arba nacionalinis centrinis bankas 
Apibrėžties šaltinis (-->Bendr. dok.)  
 
standardised Eurosystem reserve 
management service Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian standartizuota Eurosistemos atsargų 
valdymo paslauga Termino šaltinis 2009 m. gegužės 28 d. 
Europos centrinio banko gairės, iš dalies keičiančios 
Gaires ECB/2006/4 dėl Eurosistemos atsargų valdymo 
paslaugų teikimo eurais euro zonoje nesantiems 
centriniams bankams ir šalims bei tarptautinėms 
organizacijoms (ECB/2009/11) (2009/429/EB)  
 
standardised oil futures contracts 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian standartizuotos naftos ateities sandorių 
sutartys Termino šaltinis ECB MB 2008/9 
 
standardised unemployment rate Sritis 
Statistika 
Lithuanian standartinis nedarbo lygis Termino šaltinis 
ECB 
 
standby letter of credit 
See: bond  Sritis Bendra 
Lithuanian įvykdymo garantija 
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standing facilities corridor Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian nuolatinių galimybių intervalas 
 
standing facility Sritis Pinigų politika Institucijos 
ECB 
Lithuanian nuolatinė galimybė Termino šaltinis (-->Bendr. 
dok.)  Apibrėžtis centrinio banko galimybė, kuria savo 
iniciatyva gali naudotis (-->kitos sandorių šalys) . (--
>Eurosistema)  siūlo dvi vienos nakties nuolatines 
galimybes: ribinio skolinimo galimybę ir indėlių galimybę  
Apibrėžties šaltinis (-->Bendr. dok.)  
 
standing orders Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian periodiniai nurodymai Termino šaltinis 2009 m. 
gegužės 7 d. Europos centrinio banko gairės, iš dalies 
keičiančios Gaires ECB/2007/2 dėl Transeuropinės 
automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių 
pervedimų sistemos (TARGET2) (ECB/2009/9) 
(2009/390/EB) nuolatiniai pavedimai Termino šaltinis 
2007 m. vasario 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 
215/2007, įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos 
apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS) nuostatas 
dėl šalutinių tikslinių kintamųjų, susijusių su pernelyg 
dideliu įsiskolinimu ir finansine atskirtimi, sąrašo 
 
start day Sritis Pinigų politika Institucijos ECB 
Lithuanian pradžios diena Termino šaltinis (-->Bendr. dok.)  
Apibrėžtis diena, kurią pradedamas pirmas pinigų politikos 
operacijos etapas. Pradžios diena atitinka operacijų, 
atliekamų pagal (-->atpirkimo sandorius)  ir (-->valiutų 
apsikeitimo sandorius) , pirkimo dieną Apibrėžties šaltinis (--
>Bendr. dok.)  
 
STATCLASS Sritis Statistika 
Lithuanian STATCLASS Apibrėžtis duomenų bazė, kurioje 
saugomi tarptautiniai klasifikatoriai ir nacionalinės jų 
versijos, sąsajų lentelės bei aiškinamosios pastabos 
 
state (employee benefit) plan Sritis 
Apskaita 
Lithuanian valstybiniai planai Termino šaltinis (-->TAS 
2002)  Apibrėžtis įstatymuose numatyti valstybiniai planai 
apima visas įmones (arba visas tam tikros kategorijos, 
pavyzdžiui, tam tikros pramonės šakos įmones), juos 
tvarko šalies ar vietos valdžios institucijos arba kuri nors 
kita institucija (pavyzdžiui, nepriklausoma įstaiga, įsteigta 
specialiai šiam tikslui), kurios atsiskaitanti įmonė 
nekontroliuoja ir neveikia Apibrėžties šaltinis TAS 2002 
 
state and municipal institutions and 
agencies Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian valstybės ir savivaldybių institucijos ir 
įstaigos Termino šaltinis VLKK rek. 
 
state authority 
See: organisation  Sritis Bendra 
Lithuanian valstybės institucija Termino šaltinis (--
>Mokėjimų įstatymas)  
 
state bank Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian valstybės bankas valstijos bankas Termino 
šaltinis (-->BBB)  
 
state bodies 

See: authorities  Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian valstybės institucijos Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
state budget Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian valstybės biudžetas Termino šaltinis (-->TERM) 
, 5 straipsnis 
 
State Company Lithuanian Mint Sritis 
Teisė ir institucijos 
Lithuanian valstybės įmonė "Lietuvos monetų kalykla" 
 
state government 
regional government Sritis Statistika 
Lithuanian regioninė valdžia Termino šaltinis 2008 m. 
gruodžio 19 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) 
Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus 
balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
state guarantee Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian valstybės garantija Termino šaltinis (-->VSĮ)  
Apibrėžtis valstybės turtinis įsipareigojimas grąžinti visą 
skolą arba jos dalį ir apmokėti už grąžinamą skolą ar jos 
dalį palūkanas vidaus arba užsienio kreditoriui už 
skolininką, už kurio įsipareigojimų įvykdymą garantuoja 
valstybė, jeigu šis neįvykdo arba įvykdo ne visus paskolos 
sutartyje arba kituose įsipareigojamuosiuose skolos 
dokumentuose numatytus įsipareigojimus Apibrėžties 
šaltinis (-->VSĮ) , 2 str. 
 
state guaranteed loan Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian valstybės garantuojama paskola Termino 
šaltinis LRTB Apibrėžtis Kreditorių suteiktos lėšos 
skolininkui pagal paskolos sutartį arba kitus 
įsipareigojamuosius dokumentus, kai šių lėšų grąžinimą ir 
palūkanų sumokėjimą kreditoriams, jeigu skolininkas 
įvykdo ne visus paskolos sutartyje arba kituose 
įsipareigojamuosiuose skolos dokumentuose numatytus 
įsipareigojimus arba jų visai neįvykdo, garantuoja valstybė. 
Apibrėžties šaltinis LRTB 
 
State housing policy Sritis Bendra 
Lithuanian valstybinė aprūpinimo būstu politika Termino 
šaltinis (-->KVP)  
 
state institution Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian valstybės institucija Termino šaltinis (-->TERM) 
, 8 straipsnis 
 
State Investment Programme Sritis 
Bendra 
Lithuanian valstybės investicijų programa Termino šaltinis 
1999 m. liepos 7 d. Lietuvos Respublikos investicijų 
įstatymas Nr. VIII-1312 (redakcija aktuali nuo 2004-11-02) 
Apibrėžtis Valstybės investavimo strategiją nustatantis 
dokumentas, kuriame numatomos lėšos, reikalingos 
valstybės remiamų programų investiciniams projektams 
įgyvendinti, finansavimo šaltiniai ir šių investicinių projektų 
įgyvendinimo terminai.  
 Apibrėžties šaltinis 1999 m. liepos 7 d. Lietuvos 
Respublikos investicijų įstatymas Nr. VIII-1312 (redakcija 
aktuali nuo 2004-11-02) 
 
state investments Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian valstybės investicija Termino šaltinis LRTB 
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Apibrėžtis Investicijos valstybės poreikiams tenkinti 
nacionalinio biudžeto, valstybės (savivaldybių) fondų 
lėšomis, Lietuvos valstybės (savivaldybių) vardu gautomis 
paskolomis, valstybės (savivaldybių) įmonių lėšomis ir kitu 
valstybės (savivaldybių) turtu bei valstybės (savivaldybių) 
suteikiamomis paskolų garantijomis. Apibrėžties šaltinis 
1999 m. liepos 7 d. Lietuvos Respublikos investicijų 
įstatymas Nr. VIII-1312 (redakcija aktuali nuo 2004-11-02) 
 
state involvement in a bank’s capital 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian valstybės dalyvavimas banko kapitale 
 
state sector Sritis Statistika 
Lithuanian valstybinis sektorius Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
State Social Insurance Fund Sritis Teisė 
ir institucijos 
Lithuanian Valstybinio socialinio draudimo fondas 
Sodra Termino šaltinis www.sodra.lt 
 
State Social Security Fund Sritis Apskaita 
Lithuanian valstybės socialinės apsaugos fondas 
Termino šaltinis LRTB Pastabos aprobuota VLKK 
 
state social welfare system Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian valstybinio socialinio aprūpinimo sistema 
Termino šaltinis LR valstybinio socialinio aprūpinimo 
sistemos pagrindų įstatymas Apibrėžtis tai valstybės 
nustatytų socialinių ekonominių priemonių sistema, 
teikianti gyvenimui reikalingų lėšų ir paslaugų Respublikos 
gyventojams, kurie negali dėl įstatymų numatytų priežasčių 
apsirūpinti iš darbo ir kitokių pajamų arba yra 
nepakankamai aprūpinti Apibrėžties šaltinis LR valstybinio 
socialinio aprūpinimo sistemos pagrindų įstatymas, 1 str. 
Kontekstas valstybinio socialinio aprūpinimo sistemą 
sudaro:a) privalomas (valstybinis) socialinis draudimas; b) 
socialinis aprūpinimas ir socialinė šalpa (parama) iš 
valstybės lėšų Konteksto šaltinis LR valstybinio socialinio 
aprūpinimo pagrindų įstatymas, 4 str. 
 
state trading Sritis Bendra 
Lithuanian valstybinė prekyba Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
state treasury 
See: treasury  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian valstybės iždas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
state treasury agent Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian valstybės iždo agentas Termino šaltinis LR 
Lietuvos banko įstatymas Nr. I-678, 8 str. Kontekstas 
Lietuvos bankas taip pat pagal susitarimą su Finansų 
ministerija atlieka valstybės iždo agento funkcijas. 
Konteksto šaltinis LR Lietuvos banko įstatymas Nr. I-678, 8 
str. 
 
state treasury policy Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian valstybės iždo politika Termino šaltinis 1994 m. 
gruodžio 1 d. Lietuvos Respublikos Lietuvos banko 
įstatymas Nr. I-678 
 
state undertaking 
public enterprise Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian valstybės įmonė Termino šaltinis Eurovoc 4.1; 
LR valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo pakeitimo 

įstatymas Nr. IX-1895 Apibrėžtis valstybės įmonė yra iš 
valstybės turto įsteigta arba įstatymų nustatyta tvarka 
valstybei perduota įmonė, kuri nuosavybės teise priklauso 
valstybei ir jai perduotą ir jos įgytą turtą valdo, naudoja bei 
juo disponuoja patikėjimo teise Apibrėžties šaltinis LR 
valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo pakeitimo 
įstatymas Nr.IX-1895, 2 str. 
 
statement of retained earnings Sritis 
Apskaita 
Lithuanian nepaskirstytojo pelno ataskaita Apibrėžtis 
Ataskaita, kurioje parodyti nepaskirstytojo pelno pokyčiai 
per tam tikrą laikotarpį. 
 
statement on changes equity Sritis 
Apskaita 
Lithuanian nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita Termino 
šaltinis LRTB Pastabos aprobuota VLKK 
 
State-reinsured guarantee Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian valstybės perdrausta garantija Termino šaltinis 
(-->KVP)  
 
state-trading countries Sritis Bendra 
Lithuanian valstybinės prekybos šalys Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
Static Data (Management) Module 
Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian statinių duomenų (valdymo) modulis Termino 
šaltinis 2009 m. gegužės 7 d. Europos centrinio banko 
gairės, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2007/2 dėl 
Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų 
atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2) 
(ECB/2009/9) (2009/390/EB) 
 
statistical authorities Sritis Statistika 
Lithuanian statistikos institucijos Termino šaltinis 2007 m. 
gegužės 31 d. Europos centrinio banko gairės, iš dalies 
keičiančios Gaires ECB/2004/15 dėl Europos centrinio 
banko statistinės atskaitomybės reikalavimų, taikomų 
mokėjimų balanso ir tarptautinių investicijų balanso 
statistikos srityje bei tarptautiniame atsargų šablone 
(ECB/2007/3)  
(2007/426/EB) 
 
statistical background Sritis Statistika 
Lithuanian statistinė prasmė Termino šaltinis ECB MB 
2008/12 
 
statistical break 
break in the statistical series Sritis 
Statistika 
Lithuanian statistinis trūkis Termino šaltinis 2009 m. 
vasario 23 d. Europos centrinio banko nuomonė 
(CON/2009/14); ECB MB, 2005/6; 2006/3 
 
statistical carry-over Sritis Statistika 
Lithuanian statistinis perkeliamasis poveikis Termino 
šaltinis ECB MB 2010 03 
 
Statistical classifi cation of 
economic activities in the European 
Community 
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See: des Activités économiques dans les Communautés  
Sritis Statistika 
Lithuanian Europos Bendrijų ekonominės veiklos rūšių 
klasifikacija EVRK 1 red. 
 
statistical default prediction model 
Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian statistinis įsipareigojimų neįvykdymo 
prognozavimo modelis Termino šaltinis Viktorija Stank. 
 
statistical discrepancies Sritis Statistika 
Lithuanian statistinė paklaida Termino šaltinis ECB 
 
statistical exclusion-based 
measures Sritis Statistika 
Lithuanian statistiniai neįtraukimu pagrįsti matai Termino 
šaltinis ECB MB 2009 06 
 
statistical indicator Sritis Statistika 
Lithuanian statistinis rodiklis Termino šaltinis LRTB 
Apibrėžtis Masinio reiškinio savybės ar ypatybės 
charakteristika konkrečiomis vietos ir laiko sąlygomis, 
išreikšta skaičiumi. Apibrėžties šaltinis LRTB, Lietuvos 
Respublikos statistikos įstatymo projektas 
 
statistical information Sritis Statistika 
Lithuanian statistinė informacija Termino šaltinis Europos 
centrinio banko rekomendacija dėl Tarybos reglamento, iš 
dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 2533/98 dėl 
Europos centrinio banko renkamos statistinės informacijos 
(ECB/2008/9) (2008/C 251/01) 
 
 
Statistical Office of the European 
Communities 
See:   Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Eurostatas Termino šaltinis VLKK 
rekomenduojama forma; EK vertimo vadovas EBSB 
Termino šaltinis Eurovoc 4.1 Europos Bendrijų Statistikos 
biuras Termino šaltinis Eurovoc 4.1 Eurostat Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
statistical principles Sritis Statistika 
Lithuanian statistikos principai Termino šaltinis Europos 
centrinio banko rekomendacija dėl Tarybos reglamento, iš 
dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 2533/98 dėl 
Europos centrinio banko renkamos statistinės informacijos 
(ECB/2008/9) (2008/C 251/01) 
 
 
Statistical Programme Committee 
SPC Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Statistikos programų komitetas SPC Termino 
šaltinis EK vertimo vadovas 
 
statistical reporting Sritis Statistika 
Lithuanian statistinė atskaitomybė Termino šaltinis 2008 
m. gruodžio 19 d. Europos centrinio banko reglamentas 
(EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus 
balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 

statistical reporting on an 
aggregated basis as a group by 
credit institutions Sritis Statistika 
Lithuanian kredito įstaigų kaip grupės statistinė 
atskaitomybė agreguotu pagrindu Termino šaltinis 2008 
m. gruodžio 19 d. Europos centrinio banko reglamentas 
(EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus 
balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
statistical reporting requirements 
Sritis Statistika 
Lithuanian statistinės atskaitomybės reikalavimai 
Termino šaltinis 2007 m. gegužės 31 d. Europos centrinio 
banko gairės, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2004/15 dėl 
Europos centrinio banko statistinės atskaitomybės 
reikalavimų, taikomų mokėjimų balanso ir tarptautinių 
investicijų balanso statistikos srityje bei tarptautiniame 
atsargų šablone (ECB/2007/3) (2007/426/EB) 
 
statistical selection Sritis Statistika 
Lithuanian statistinės atrankos metodas Termino šaltinis 
LRTB 
 
statistical survey Sritis Statistika 
Lithuanian statistinė apžvalga Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
statistics Sritis Statistika 
Lithuanian statistika Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
statistics on outstanding amounts 
Sritis Statistika 
Lithuanian likučių statistika Termino šaltinis 2009 m. kovo 
31 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 
290/2009 
 
Statute of the European System of 
Central Banks and of the European 
Central Bank Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Europos centrinių bankų sistemos ir 
Europos centrinio banko statutas Termino šaltinis 2009 
m. kovo 19 d. Europos centrinio banko sprendimas „Dėl 
TARGET2-Securities programos valdybos (TARGET2-
Securities Programme Board) sudarymo“ 
(ECB/2009/6)(2009/338/EB) 
 
statutory Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian nustatytas teisės aktų 
 
statutory audit Sritis Bendra 
Lithuanian įstatymų numatytas auditas 
 
statutory power Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian reglamentavimo įgaliojimai Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 Apibrėžtis Įstatymų nustatyta vykdomosios 
valdžios galia. Apibrėžties šaltinis Eurovoc 4.1 
 
statutory undertaker Sritis Bendra 
Lithuanian licencijuota įmonė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
STD 



steep yield curve 

407 

See:   Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian dobra Pastabos San Tomės ir Prinsipės 
Demokratinės Respublikos valiuta 
 
steep yield curve Sritis Statistika 
Lithuanian stačia pajamingumo kreivė Termino šaltinis 
ECB MB 2010 03 
 
steering committee 
See: Committee  Sritis Teisė ir institucijos Institucijos 
European Investment Bank 
Lithuanian Valdymo komitetas Termino šaltinis 2003 m. 
stojimo į Europos Sąjungą sutartis, Protokolas dėl Europos 
investicijų banko statuto pakeitimų, 13 str. Apibrėžtis 
Valdymo komitetą sudaro pirmininkas ir aštuoni pirmininko 
pavaduotojai, kuriuos šešeriems metams skiria Valdytojų 
taryba Direktorių valdybos siūlymu Apibrėžties šaltinis 2003 
m. stojimo į Europos Sąjungą sutartis, Protokolas dėl 
Europos investicijų banko statuto pakeitimų, 13 str. 
 
steering interest rates Sritis Pinigų politika 
Lithuanian palūkanų normų reguliavimas Termino šaltinis 
S. Šiaudinis 
 
step-up (step-down) deposit or loan 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian laipsniškai didinamas (laipsniškai 
mažinamas) indėlis ar paskola Termino šaltinis 2009 m. 
kovo 31 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 
290/2009 Apibrėžtis Toks fiksuoto termino indėlis ar 
paskola, kuriam taikoma palūkanų norma kiekvienais 
metais didėja (mažėja) iš anksto nustatytu procentinių 
punktų skaičiumi. Apibrėžties šaltinis 2009 m. kovo 31 d. 
Europos centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 290/2009 
 
sticker tag 
See:   Sritis Bendra 
Lithuanian banderolė Termino šaltinis Lietuvos Respublikos 
saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų 
gamybos įstatymo projektas  Apibrėžtis Valstybės 
leidžiamas numeruotas ženklas su technologinės 
apsaugos priemonėmis, naudojamas Lietuvos 
Respublikoje skirtiems parduoti etilo alkoholiui, 
alkoholiniams gėrimams ir apdorotam tabakui ženklinti.  
Apibrėžties šaltinis Lietuvos Respublikos saugiųjų 
dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos 
įstatymo projektas  Pastabos aprobuota VLKK 
 
stimulus-driven investment Sritis Bankai 
ir finansai 
Lithuanian paskatų lemiamos investicijos Termino šaltinis 
ECB MB 2010 03 
 
STMM 
See: term Money Market  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian trumpalaikė pinigų rinka 
 
STOA 
See: and Technological Options Assessment  Sritis Teisė 
ir institucijos 
Lithuanian Mokslinių ir technologinių sprendimų 
vertinimo tarnyba STOA 
 
stock Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pajus Termino šaltinis LR kredito unijų įstatymas  
Apibrėžtis tai vertybinis popierius, patvirtinantis asmens 
dalyvavimą kredito unijos kapitale, suteikiantis kredito 

unijos nariui turtines ir neturtines teises Apibrėžties šaltinis 
LR kredito unijų įstatymas, 2 str. akcija 
 
stock data Sritis Statistika 
Lithuanian atsargų duomenys Termino šaltinis 2008 m. 
gruodžio 19 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) 
Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus 
balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
stock dividend Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian dividendai akcijomis Apibrėžtis Dividendai, 
išmokami vertybiniais popieriais, o ne grynaisiais pinigais. 
 
stock exchange 
stock market Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian vertybinių popierių birža Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
stock financing Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian finansavimas parduodamų atsargų sąskaita 
Termino šaltinis (-->IKP) , 3 str.; Lietuvos banko valdybos 
2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo 
skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
Apibrėžtis Pozicijos, pagal kurias realios atsargos 
parduodamos pagal išankstinį sandorį, o finansavimo 
kaina įšaldoma iki pagal išankstinį sandorį numatytos 
pardavimo datos. Apibrėžties šaltinis Lietuvos banko 
valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo 
pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, 
Nr. 142-5442) 
 
Stock Index 
equity index Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian akcijų indeksas Termino šaltinis NVPB int. žod. 
Apibrėžtis pasirenkama tam tikra grupė akcijų, kurias 
ekspertai laiko svarbiomis, ir nustatomas jų kainų vidurkis, 
kuris per tam tikrą laiką tampa bendru rinkos tendencijų 
rodikliu 
 
stock market 
See: market  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian akcijų rinka Termino šaltinis ECB 2004 metų 
ataskaita, Žodynėlis Apibrėžtis rinka, kurioje akcijos 
išleidžiamos ir jomis prekiaujama Apibrėžties šaltinis ECB 
2004 metų ataskaita, Žodynėlis nuosavybės vertybinių 
popierių rinka Termino šaltinis ECB MB 2010 03 
 
stock market 
See: exchange  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian vertybinių popierių birža Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
stock market capitalisation Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian vertybinių popierių rinkos kapitalizacija 
Termino šaltinis Konvergencija 2008 
 
stock market crash Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian akcijų rinkų griūtis Termino šaltinis ECB MB 
2008/12 
 
stock market volatility Sritis Bankai ir 
finansai 
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Lithuanian akcijų rinkos kintamumas Termino šaltinis ECB 
MB 2008/3 
 
stock market-based profitability 
measures Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian akcijų rinka pagrįstos pelningumo 
priemonės Termino šaltinis ECB MB 2007/9, p. 50 
 
stock of deposits Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian indėlių atsargos Termino šaltinis 2009 m. kovo 
31 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 
290/2009 
 
stock of loans Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian paskolų atsargos Termino šaltinis 2009 m. kovo 
31 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 
290/2009 
 
stock option 
equity option Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian akcijų pasirinkimo sandoris Termino šaltinis 
ECB MB 2007/12, p. 38 Apibrėžtis Paprastųjų akcijų 
pasirinkimo sandoris, leidžiantis jo turėtojui nustatytą dieną 
pirkti ar parduoti savo akcijas už fiksuotą kainą.  
 
stock price indices 
See: price indices  Sritis Statistika 
Lithuanian akcijų kainų indeksai Termino šaltinis LB 
mėnesinis biuletenis 2006/2, p. 137 
 
stock ticker symbol Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian akcijos trumpinys Termino šaltinis NVPB int. 
žod. Apibrėžtis unikalus bendrovės akcijų atpažinimo 
simbolis, padedantis prekiauti ir skelbti kainų suvestines 
Apibrėžties šaltinis NVPB int. žod. 
 
stock valuations Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian akcijų įvertinimas Termino šaltinis ECB MB 
2008/6 
 
stock-exchange listing Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian kotiravimas vertybinių popierių biržoje 
Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
stock-exchange transaction Sritis Bankai 
ir finansai 
Lithuanian vertybinių popierių biržos sandoris Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
stockholder 
See:   Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian akcininkas Termino šaltinis 2007 m. sausio 18 d. 
LR vertybinių popierių įstatymas Nr. X-1023 Apibrėžtis 
Asmuo, kuris turi: 
) emitento akcijų, įsigytų savo vardu ir savo sąskaita; 2) 
emitento akcijų, įsigytų savo vardu, bet kito fizinio arba 
juridinio asmens naudai; 3) depozitoriumo išduotų akcijų 
pakvitavimų. Apibrėžties šaltinis 2007 m. sausio 18 d. LR 
vertybinių popierių įstatymas Nr. X-1023 
 
stockholders' equity 
See: equity  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian akcininkų nuosavybė Termino šaltinis NVPB 
int. žod. Apibrėžtis visų kokios nors bendrovės akcininkų 

turimų akcijų vertė. Taip pat vadinama grynąja verte 
Apibrėžties šaltinis NVPB int. žod. 
 
stocks of finished goods 
See: of finished products  Sritis Bendra 
Lithuanian pagamintos produkcijos atsargos Termino 
šaltinis ECB MB, 2005/6 
 
stocks of finished products 
stocks of finished goods Sritis Bendra 
Lithuanian pagamintos produkcijos atsargos Termino 
šaltinis ECB MB, 2005/6 
 
stocks of official reserve assets Sritis 
Statistika 
Lithuanian oficialiųjų tarptautinių atsargų likučiai 
Termino šaltinis LR mokėjimų balansas 2005, p. 76 
 
storage Sritis Bendra 
Lithuanian sandėliavimas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
storage cost Sritis Apskaita 
Lithuanian sandėliavimo sąnaudos Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
storage premium Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian išmoka už sandėliavimą Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
store card Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian parduotuvės kortelė Termino šaltinis 2007 m. 
vasario 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 215/2007, 
įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas 
ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS) nuostatas dėl šalutinių 
tikslinių kintamųjų, susijusių su pernelyg dideliu 
įsiskolinimu ir finansine atskirtimi, sąrašo Apibrėžtis Kredito 
kortelė, kurią išdavė viena bendrovė arba parduotuvė, ir 
kuri gali būti naudojamos tik atsiskaitant su ta bendrove ar 
parduotuve. 
 Apibrėžties šaltinis 2007 m. vasario 28 d. Komisijos 
reglamentas (EB) Nr. 215/2007, įgyvendinantis Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1177/2003 dėl 
Bendrijos statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas 
(ES-SPGS) nuostatas dėl šalutinių tikslinių kintamųjų, 
susijusių su pernelyg dideliu įsiskolinimu ir finansine 
atskirtimi, sąrašo 
 
STP 
See: through processing  Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian automatiniu būdu atliekami mokėjimai 
Termino šaltinis ECB 2004 metų ataskaita, Žodynėlis 
Apibrėžtis automatinis nuo pradžios iki pabaigos sandorių ir 
(arba) mokėjimų pervedimų apdorojimas, įskaitant 
automatinį instrukcijų sukūrimą, patvirtinimą, (-->kliringą)  ir 
(-->atsiskaitymą)  Apibrėžties šaltinis ECB 2004 metų 
ataskaita, Žodynėlis 
 
straight line 
depreciation/amortisation Sritis Apskaita 
Lithuanian tiesinis turto nuvertėjimo (amortizacijos) 
metodas Termino šaltinis 2002 m. lapkričio 21 d. Europos 
centrinio banko gairė dėl Europos centriniostatistinės 
atskaitomybės reikalavimų ketvirtinių finansinių sąskaitų 
(ECB/2002/7) (2002/967/EB) Apibrėžtis Turto per tam tikrą 
laikotarpįėjimas / amortizacija, kuri apskaičiuojama 
dalinant turto įsigijimo vertę, atėmus ą jo likutinę vertę, iš 
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numatyto šio turto naudingo tarnavimo laiko pro rata 
temporis. Apibrėžties šaltinis 2002 m. lapkričio 21 d. 
Europos centrinio banko gairė dėl Europos 
centriniostatistinės atskaitomybės reikalavimų ketvirtinių 
finansinių sąskaitų (ECB/2002/7) (2002/967/EB), II priedas 
Žodynas su paaiškinimais 
 
straight-through processing 
STP Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian automatiniu būdu atliekami mokėjimai 
Termino šaltinis ECB 2004 metų ataskaita, Žodynėlis 
Apibrėžtis automatinis nuo pradžios iki pabaigos sandorių ir 
(arba) mokėjimų pervedimų apdorojimas, įskaitant 
automatinį instrukcijų sukūrimą, patvirtinimą, (-->kliringą)  ir 
(-->atsiskaitymą)  Apibrėžties šaltinis ECB 2004 metų 
ataskaita, Žodynėlis 
 
strategic and safety inventories Sritis 
Apskaita 
Lithuanian strateginės ir neliečiamosios atsargos 
Pastabos aprobuota VLKK 
 
strategic investor Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian strateginis investuotojas Termino šaltinis 1999 
m. liepos 7 d. Lietuvos Respublikos investicijų įstatymas 
Nr. VIII-1312 (redakcija aktuali nuo 2004-11-02) 
 
stratification criteria Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian išskirstymo lygmenimis kriterijai Termino 
šaltinis 2009 m. kovo 31 d. Europos centrinio banko 
reglamentas (EB) Nr. 290/2009 
 
streamlined management body Sritis 
Teisė ir institucijos 
Lithuanian supaprastintas valdymo organas Termino 
šaltinis 2009 m. kovo 19 d. Europos centrinio banko 
sprendimas „Dėl TARGET2-Securities programos 
valdybos (TARGET2-Securities Programme Board) 
sudarymo“ (ECB/2009/6)(2009/338/EB) 
 
stress testing Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian testavimas nepalankiausiomis sąlygomis 
Termino šaltinis 2007 m. spalio 11 d. Lietuvos banko 
valdybos nutarimas Nr. 133 „Testavimo nepalankiausiomis 
sąlygomis bendrosios nuostatos“ Apibrėžtis Tai rizikos 
valdymo priemonė (technika), naudojama vertinant galimą 
įtaką banko finansinei būklei, įvykus tam tikram 
(apibrėžtam) įvykiui (įvykiams) ir (ar) pakitus (esant 
nepastoviai) finansinei ar ekonominei aplinkai.  Apibrėžties 
šaltinis 2007 m. spalio 11 d. Lietuvos banko valdybos 
nutarimas Nr. 133 „Testavimo nepalankiausiomis 
sąlygomis bendrosios nuostatos“ 
 
strict annual weights indices Sritis 
Statistika 
Lithuanian tikslūs metiniai svorių indeksai Termino 
šaltinis 2009 m. vasario 23 d. Europos centrinio banko 
nuomonė (CON/2009/14) 
 
strike price 
exercise price Sritis Apskaita 
Lithuanian iš anksto nustatyta kaina Termino šaltinis 2006 
m. lapkričio 10 d. Europos centrinio banko gairės dėl 
Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB) Apibrėžtis Pasirinkimo sandoryje nurodyta 
kaina, kurią taikant sutartis gali būti įvykdyta. Apibrėžties 
šaltinis 2006 m. lapkričio 10 d. Europos centrinio banko 

gairės dėl Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir 
finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB) 
 
strip 
See: trading of interest and principal  Sritis Pinigų politika 
Lithuanian suskaidytoji obligacija (atskirai prekiaujama 
palūkanomis ir pagrindine suma) Termino šaltinis (--
>Bendr. dok.)  Apibrėžtis (-->nulinės atkarpos)  obligacija, 
sukurta siekiant atskirai prekiauti pretenzijomis į tam tikrus 
vertybinio popieriaus pinigų srautus ir jo pagrindine suma 
Apibrėžties šaltinis (-->Bendr. dok.)  
 
strong output growth Sritis Bendra 
Lithuanian spartus gamybos augimas Termino šaltinis 
ECB MB  
 
structural adjustment Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian struktūrinis koregavimas Termino šaltinis ECB 
MB 2008/3 
 
Structural and Cohesion Funds Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian struktūriniai fondai ir Sanglaudos fondas 
 
structural change to fiscal positions 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian struktūrinis fiskalinių pozicijų  pokytis 
Termino šaltinis Konvergencija 2008 
 
structural consolidation benchmark 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian struktūrinio konsolidavimo lyginamasis 
dydis 
 
structural deficits Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian struktūrinis deficitas Termino šaltinis ECB MB 
2007/12, p. 77 
 
structural downside risk for 
agricultural production Sritis Bendra 
Lithuanian žemės ūkio gamybą mažinanti struktūrinė 
rizika Termino šaltinis ECB MB 2008/6 
 
structural fiscal consolidation Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian struktūrinė fiskalinė konsolidacija Termino 
šaltinis ECB MB 2008/3 
 
structural fiscal positions Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian struktūrinės fiskalinės pozicijos Termino 
šaltinis ECB MB 2008/6 
 
structural fluctuation Sritis Statistika 
Lithuanian struktūrinis svyravimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
structural general government 
budget surplus Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian struktūrinis valdžios sektoriaus biudžeto 
perviršis Termino šaltinis Konvergencija 2008 
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structural operation Sritis Pinigų politika 
Institucijos ECB 
Lithuanian struktūrinė operacija Termino šaltinis (-->Bendr. 
dok.)  Apibrėžtis atvirosios rinkos operacija, kurią (--
>Eurosistema)  dažniausiai įgyvendina siekdama patikslinti 
finansų sektoriaus struktūrinę likvidumo padėtį 
Eurosistemos atžvilgiu Apibrėžties šaltinis (-->Bendr. dok.)  
 
structural reverse operations Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian struktūrinės grįžtamosios operacijos Termino 
šaltinis ECB MB struktūrinės atvirkštinės operacijos 
Termino šaltinis 2009 m. liepos 17 d. EUROPOS 
CENTRINIO BANKO GAIRĖS, iš dalies keičiančios Gaires 
ECB/2006/16 dėl Europos centrinių bankų sistemos 
apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo 
(ECB/2009/18) (2009/595/EB) Apibrėžtis Atvirkštiniai 
sandoriai, kuriais tikslinama Eurosistemos struktūrinė 
pozicija finansų sektoriaus atžvilgiu. Apibrėžties šaltinis 
2009 m. liepos 17 d. EUROPOS CENTRINIO BANKO 
GAIRĖS, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2006/16 dėl 
Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2009/18) 
(2009/595/EB) 
 
structural unemployment Sritis Bendra 
Lithuanian struktūrinis nedarbas Termino šaltinis ECB MB 
2010 03 
 
structure finance Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian struktūriniai finansai Termino šaltinis IŠORINIŲ 
KREDITO RIZIKOS VERTINIMO INSTITUCIJŲ 
PRIPAŽINIMO TVARKA, PATVIRTINTAbanko valdybos  
m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 139 
 
structure of earnings Sritis Bendra 
Lithuanian darbo užmokesčio struktūra Termino šaltinis 
IATE 
 
structure of gross domestic product 
by income approach Sritis Statistika 
Lithuanian bendrojo vidaus produkto struktūra pajamų 
metodu 
 
structure of gross value added Sritis 
Statistika 
Lithuanian bendrosios pridėtinės vertės struktūra 
 
structured covered bonds Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian struktūrinės padengtos obligacijos Termino 
šaltinis 2009 m. liepos 2 d. EUROPOS CENTRINIO 
BANKO SPRENDIMAS dėl padengtų obligacijų pirkimo 
programos įgyvendinimo (ECB/2009/16) (2009/522/EB) 
 
structured credit market Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian struktūrizuotų kreditų rinka Termino šaltinis 
ECB MB 2007/12, p. 19 
 
structured finance products Sritis Bankai 
ir finansai 
Lithuanian struktūrizuoti finansiniai produktai Termino 
šaltinis ECB MB 2008/6 
 
structured investment vehicle 

SIV Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian struktūrinio investavimo įmonė Termino 
šaltinis ECB MB 2007/12 
 
structured products Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian struktūrizuoti produktai Termino šaltinis ECB 
MB 2006/3, p. 24 
 
study grant Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pašalpa studijoms Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
stylized facts Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian stilizuoti faktai Termino šaltinis Pinigų studijos, 
2004/1 Apibrėžtis bendros skirtingų rinkų vertybinių popierių 
kitimo savybės Pastabos paprasčiausi finansiniai stilizuoti 
faktai yra vertybinių popierių kainų didėjimas ir jų 
sezoniškumas Kontekstas Finansų rinkos stilizuotiems 
faktams modeliuoti taikomi įvairūs laiko eilučių metodai. 
Konteksto šaltinis Pinigų studijos, 2004/1 
 
sub-account Sritis Apskaita 
Lithuanian subsąskaita Termino šaltinis 2009 m. gegužės 7 
d. Europos centrinio banko gairės, iš dalies keičiančios 
Gaires ECB/2007/2 dėl Transeuropinės automatizuotos 
realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų 
sistemos (TARGET2) (ECB/2009/9) (2009/390/EB) 
 
sub-categories Sritis Statistika 
Lithuanian subkategorijos Termino šaltinis 2008 m. 
gruodžio 19 d. Europos centrinio banko gairės, iš dalies 
keičiančios Gaires ECB/2007/9 dėl pinigų, finansinių 
institucijų ir rinkų statistikos (naują redakciją) 
(ECB/2008/31) 
 
subconsolidated Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian iš dalies konsoliduotas Termino šaltinis (--
>IKP) , 35 str. 
 
subconsolidation Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian dalinis konsolidavimas dalinė konsolidacija 
Termino šaltinis (-->KVP)  
 
subdivision Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian padalinys Termino šaltinis 1994 m. gruodžio 1 d. 
Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymas Nr. I-678 
 
subfranchise contract Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian subfranšizės sutartis Termino šaltinis Civilinis 
kodeksas 2007-09-01 
 
sub-frontloading Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian antrinis išankstinis paskirstymas Apibrėžtis 
komercinių bankų atliekamas išankstinis eurų 
paskirstymas klientams (parduotuvėms, etc.)  
 
sub-fund Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian subfondas Termino šaltinis LR kolektyvinio 
investavimo subjektų įstatymo pakeitimo įstatymas 
Apibrėžtis Atskiroje sąskaitoje laikoma skėtinio kolektyvinio 
investavimo subjekto turto dalis. Apibrėžties šaltinis LR 
kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo pakeitimo 
įstatymas 
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sub-fund of a collective investment 
undertaking Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kolektyvinio investavimo subjekto 
subfondas Termino šaltinis 2007 m. spalio 25 d. LR 
kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo pakeitimo 
įstatymas Nr. X-1303 Apibrėžtis Sudėtinio kolektyvinio 
investavimo subjekto turto dalis, tvarkoma atskirai nuo kito 
jo turto.  Apibrėžties šaltinis 2007 m. spalio 25 d. LR 
kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo pakeitimo 
įstatymas Nr. X-1303 
 
sub-indicators Sritis Statistika 
Lithuanian subrodikliai Termino šaltinis 2009 m. kovo 31 d. 
Europos centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 290/2009 
 
subindices Sritis Statistika 
Lithuanian subindeksai Termino šaltinis 2009 m. vasario 23 
d. Europos centrinio banko nuomonė (CON/2009/14) 
 
subjects of public law Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian viešosios teisės subjektai Termino šaltinis 
1994 m. gruodžio 1 d. Lietuvos Respublikos Lietuvos 
banko įstatymas Nr. I-678 
 
sub-ledger 
subsidiary ledger Sritis Apskaita 
Lithuanian pagalbinis registras Pastabos Irenos Stankevič 
siūlomas vertimas 
 
submission for use as colletral Sritis 
Rinkos operacijos 
Lithuanian (turto) pateikimas prievolei užtikrinti Termino 
šaltinis S. Šiaudinis Pastabos prieš skolinantis 
 
submission of payment to the 
system Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian mokėjimo nurodymo pateikimas sistemai 
Termino šaltinis (-->SSMSVM)  
 
subnational Sritis Bendra 
Lithuanian vietos Pastabos Vertimas "subnacionalinis" - 
nepriimtinas kalbos subiurokratinimas. Nors bendrieji 
šalies reikalai pavadinami 'nacionaliniais', ta šaknis 
nepateisinama atskirų sričių dalykams, jie gali būti 
'regioniniai', 'vietiniai', 'daliniai' (LKI konsultacijų bankas). 
regioninis dalinis 
 
subordinate legislation Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian įstatymo įgyvendinamasis teisės aktas 
Termino šaltinis Lietuvos Respublikos teisėkūros proceso 
pagrindų įstatymo projektas Apibrėžtis Norminis teisės 
aktas, kuriuo remiantis įgyvendinamos įstatyme įtvirtintos 
teisės normos. Apibrėžties šaltinis Lietuvos Respublikos 
teisėkūros proceso pagrindų įstatymo projektas 
 
subordinated assets Sritis Pinigų politika 
Lithuanian subordinuotasis turtas 
 
subordinated bond Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian subordinuotoji obligacija 
 

subordinated capital Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian skolintas kapitalas 
 
subordinated claims Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian subordinuoti reikalavimai Termino šaltinis (--
>KVP)  
 
subordinated debt 
See: loan  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian subordinuotoji paskola Termino šaltinis 2007 
m. gruodžio 19 d. LIETUVOS BANKO VALDYBOS 
NUTARIMAS Nr. 185  
"DĖL SUBORDINUOTŲJŲ PASKOLŲ IR JŲ ĮTRAUKIMO Į 
BANKO KAPITALĄ BENDRŲJŲ NUOSTATŲ 
PATVIRTINIMO"; 2008 m. gruodžio 19 d. Europos 
centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų 
finansinių institucijų sektoriaus balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
subordinated debt Sritis Statistika 
Lithuanian subordinuotoji skola Termino šaltinis LB MB 
2006/2, p. 19; 2008 m. gruodžio 19 d. Europos centrinio 
banko reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių 
institucijų sektoriaus balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
subordinated liabilities Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian subordinuotieji įsipareigojimai 
 
subordinated loan 
subordinated debt Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian subordinuotoji paskola Termino šaltinis 2007 
m. gruodžio 19 d. LIETUVOS BANKO VALDYBOS 
NUTARIMAS Nr. 185  
"DĖL SUBORDINUOTŲJŲ PASKOLŲ IR JŲ ĮTRAUKIMO Į 
BANKO KAPITALĄ BENDRŲJŲ NUOSTATŲ 
PATVIRTINIMO"; 2008 m. gruodžio 19 d. Europos 
centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų 
finansinių institucijų sektoriaus balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
subordinated loan capital Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian subordinuotų paskolų kapitalas Termino 
šaltinis (-->KĮKP) ; (-->IKP)  
 
subparagraph / point Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian papunktis Termino šaltinis Vertimų centro 
vadovas Pastabos kai nepažymėtas sraide 
 
sub-participation Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian dalinis dalyvavimas Termino šaltinis 2008 m. 
gruodžio 19 d. Europos centrinio banko gairės, iš dalies 
keičiančios Gaires ECB/2007/9 dėl pinigų, finansinių 
institucijų ir rinkų statistikos (naują redakciją) 
(ECB/2008/31) 
 
sub-period Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian trumpesnis laikotarpis Termino šaltinis ECB 
MB 2007/6, p. 54 
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sub-population of ‘Households’ Sritis 
Statistika 
Lithuanian „Namų ūkių“ dalis Termino šaltinis 2008 m. 
gruodžio 19 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) 
Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus 
balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
sub-position Sritis Statistika 
Lithuanian subpozicija Termino šaltinis 2008 m. gruodžio 
19 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 
25/2009ėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus balanso 
(nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
subprime market Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian paskolų didesnės rizikos skolininkams rinka 
 
sub-prime mortgage Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian rizikingos nekilnojamojo turto paskolos 
Termino šaltinis ECB MB 2007/6, p. 87 hipotekos 
paskolos didesnės rizikos skolininkams Termino šaltinis 
ECB MB 2007/12, p. 37 
 
sub-prime mortgage market Sritis Bankai 
ir finansai 
Lithuanian hipotekos paskolų didesnės rizikos 
skolininkams rinka Termino šaltinis ECB MB 2007/12 
 
subscribed capital Sritis Apskaita 
Lithuanian įstatinis pasirašytasis kapitalas Termino 
šaltinis (-->Sąskaitų planas)  Apibrėžtis pasirašytų akcijų 
nominaliųjų verčių suma Apibrėžties šaltinis (-->8-asis 
apskaitos standartas)  
 
subscribed capital key Sritis Apskaita 
Lithuanian pasirašyto kapitalo raktas Termino šaltinis 
2001 m. gruodžio 6 d.CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 
ėl dalyvaujančiųjų valstybių narių nacionalinių centrinių 
bankų finansinių 2002 metų pinigų politikos pajamų 
paskirstymo (ECB/2001/16) (2001/914/EB) Apibrėžtis 
Procentai, gauti taikant Statuto 29 straipsnio 1nurodytus 
NC bankų svorius šiame rakte, kaip numatyta 1998 m. 
gruodžio  
d. sprendime ECB/1998/13 dėl nacionalinių centrinių 
bankų procentinių dalių Europos centrinio banko kapitalo 
rakte. Apibrėžties šaltinis 2001 m. gruodžio 6 d.CENTRINIO 
BANKO SPRENDIMAS ėl dalyvaujančiųjų valstybių narių 
nacionalinių centrinių bankų finansinių 2002 metų pinigų 
politikos pajamų paskirstymo (ECB/2001/16) 
(2001/914/EB) 
 
subsection Sritis Bendra 
Lithuanian poskirsnis 
 
sub-sector central government Sritis 
Statistika 
Lithuanian centrinės valdžios subsektorius 
 
sub-sector financial auxiliaries Sritis 
Statistika 
Lithuanian finansinių pagalbininkų subsektorius 
 

sub-sector foreign controlled non-
financial corporations Sritis Statistika 
Lithuanian užsienio kontroliuojamų nefinansinių 
bendrovių subsektorius Termino šaltinis LB Statistikos 
dep. žodynėlis 
 
sub-sector insurance corporations 
and pension funds Sritis Statistika 
Lithuanian draudimo bendrovių ir pensijų fondų 
subsektorius Termino šaltinis LB Statistikos dep. žodynėlis 
 
sub-sector local government Sritis 
Statistika 
Lithuanian vietos valdžios subsektorius 
 
sub-sector national private non-
financial corporations Sritis Statistika 
Lithuanian nacionalinių privačiųjų nefinansinių 
korporacijų subsektorius 
 
sub-sector other financial 
intermediaries, except insurance 
corporations and pension funds Sritis 
Statistika 
Lithuanian kitų finansinių tarpininkų, išskyrus draudimo 
bendroves ir pensijų fondus, subsektorius Termino 
šaltinis LB Statistikos dep. žodynėlis 
 
sub-sector other monetary financial 
institutions Sritis Statistika 
Lithuanian kitų pinigų finansinių institucijų 
subsektorius Termino šaltinis LB Statistikos dep. žodynėlis 
 
sub-sector public non-financial 
corporations Sritis Statistika 
Lithuanian valstybinių nefinansinių bendrovių 
subsektorius Termino šaltinis LB Statistikos dep. žodynėlis 
 
sub-sector social security funds Sritis 
Statistika 
Lithuanian socialinės apsaugos fondų subsektorius 
 
sub-sector state government Sritis 
Statistika 
Lithuanian krašto valdžios subsektorius 
 
sub-sector the central bank Sritis 
Statistika 
Lithuanian centrinio banko subsektorius 
 
subsidiary 
See: undertaking  Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian dukterinė įmonė Termino šaltinis LR Lietuvos 
banko įstatymas Nr. I-687, Žin., 1994, Nr. 99-1957; LR 
įmonių konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymo 
1,2,3,8,9,11 straipsnių bei priedo pakeitimo ir papildymo ir 
įstatymo papildymo antruoju skirsniu įstatymas (Valstybės 
žinios, 2006-07-18, Nr. 78-3058 
 
subsidiary Sritis Teisė ir institucijos Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian dukterinė įmonė Termino šaltinis 1994 m. 
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gruodžio 1 d. Lietuvos Respublikos Lietuvos banko 
įstatymas Nr. I-678; Įmonių konsoliduotos finansinės 
atskaitomybės įstatymas; 2007 m. spalio 25 d. LR 
kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo pakeitimo 
įstatymas Nr. X-1303 
 
subsidiary budget Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian papildomas biudžetas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
subsidiary claim Sritis Apskaita 
Lithuanian papildomas reikalavimas Termino šaltinis 2008 
m. gruodžio 19 d. Europos centrinio banko reglamentas 
(EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus 
balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
subsidiary ledger 
See: ledger  Sritis Apskaita 
Lithuanian pagalbinis registras Pastabos Irenos Stankevič 
siūlomas vertimas 
 
subsidiary undertaking 
See: undertaking  Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian dukterinė įmonė Termino šaltinis LR Lietuvos 
banko įstatymas Nr. I-687, Žin., 1994, Nr. 99-1957; LR 
įmonių konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymo 
1,2,3,8,9,11 straipsnių bei priedo pakeitimo ir papildymo ir 
įstatymo papildymo antruoju skirsniu įstatymas (Valstybės 
žinios, 2006-07-18, Nr. 78-3058 
 
subsidies on products (minus) Sritis 
Statistika 
Lithuanian subsidijos gaminiams (minus) 
 
subsidies received from the 
institutions of the EU Sritis Statistika 
Lithuanian subsidijos, gautos iš ES institucijų 
 
subsidised housing Sritis Bendra 
Lithuanian socialinis būstas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
subsidy for small business 
promotion Sritis Apskaita 
Lithuanian subsidija smulkaus verslo kreditavimui 
 
subsistence level income Sritis Statistika 
Lithuanian minimalios pragyvenimo pajamos Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
substance over form Sritis Apskaita 
Lithuanian turinio svarba 
 
substitutability Sritis Apskaita 
Lithuanian pakeičiamumas 
 
substitute Sritis Bendra 
Lithuanian pakaitas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
substitute agricultural production 

alternative agricultural production 
Sritis Bendra 
Lithuanian pakaitinė žemės ūkio gamyba Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
substitute energy Sritis Bendra 
Lithuanian pakaitinė energija Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
substitute product Sritis Bendra 
Lithuanian pakaitinis produktas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
substitution of the euro Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian pakeitimas euru 
 
substitution of the euro for the 
currencies of the participating 
member states Sritis Pinigų politika 
Lithuanian dalyvaujančiųjų valstybių narių valiutų 
pakeitimas euru 
 
subtotal Sritis Apskaita 
Lithuanian tarpinė suma Termino šaltinis ECB metinės 
finansinės ataskaitos 2008; 2008 m. gruodžio 19 d. 
Europos centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl 
pinigų finansinių institucijų sektoriaus balanso (nauja 
redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
successive approximation Sritis Statistika 
Lithuanian nuoseklus priderinimas Termino šaltinis 2009 
m. kovo 31 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) 
Nr. 290/2009 
 
Sudanese Dinar 
SDD Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Sudano dinaras 
 
summary balance of payments Sritis 
Apskaita 
Lithuanian suvestinis mokėjimų balansas Termino šaltinis 
ECB 
 
summary international investment 
position Sritis Apskaita 
Lithuanian suvestinis tarptautinių investicijų balansas 
Termino šaltinis ECB 
 
summary of economic indicators for 
the euro area Sritis Statistika 
Lithuanian euro zonos ekonominių rodiklių santrauka 
Termino šaltinis ECB 
 
summary of the proposed action Sritis 
Teisė ir institucijos 
Lithuanian siūlomų veiksmų santrauka 
 
summary procedure Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian supaprastinta teisena Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
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summary report Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian suvestinė ataskaita Termino šaltinis IATE 
 
summary table 
overview table Sritis Statistika 
Lithuanian suvestinė lentelė Termino šaltinis ECB MB 2006 
03; Konvergencija 2008 
 
summit Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian aukščiausiojo lygio susitikimas Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
summit conference Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian viršūnių konferencija Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
summit meeting Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian viršūnių susitikimas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
sundry Sritis Apskaita 
Lithuanian kiti įsipareigojimai Termino šaltinis ECB 
metinės finansinės ataskaitos 2008 kitas turtas Termino 
šaltinis ECB metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
Suomen Pankki 
Finlands Bank Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian Suomijos bankas 
 
super-levies Sritis Bendra 
Lithuanian papildomi mokesčiai Termino šaltinis ECB MB 
2008/9 
 
supermarket Sritis Bendra 
Lithuanian didelė universalinė parduotuvė Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
supervision 
surveilance Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian priežiūra 
 
supervision of branches’ liquidity 
Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian filialų likvidumo priežiūra Termino šaltinis 2009 
m. kovo 5 d. Europos centrinio banko nuomonė 
(CON/2009/17)  
(2009/C 93/03) 
 
 
supervision of the capital adequacy 
Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian kapitalo pakankamumo priežiūra Termino 
šaltinis (-->IKP) , 38 str. 
 
supervision of the credit institution 
on a consolidated basis Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian konsoliduota kredito įstaigos priežiūra 
Termino šaltinis (-->KVP)  
 

supervision on a consolidated basis 
See: supervision  Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian jungtinė (konsoliduota) priežiūra Termino 
šaltinis LR finansų įstaigų įstatymas Nr. IX-1068, 2 str.; LR 
bankų įstatymas Nr.IX-2085, 57 str. Apibrėžtis (--
>Globojančios (patronuojančios) įmonės) ir jos 
kontroliuojamos finansinės grupės priežiūra, atliekama 
remiantis jungtinėmis (konsoliduotomis) (-->finansinės 
atskaitomybės) ir kitomis priežiūrai skirtomis ataskaitomis, 
kurias sudaro ir priežiūrą atiekančiai institucijai pateikia 
globojanti (patronuojanti) įmonė. Apibrėžties šaltinis LR 
finansų įstaigų įstatymas Nr. IX-1068, 2 str.  
 
supervisors of cross-border groups 
Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian tarptautinių grupių priežiūros institucijos 
Termino šaltinis 2009 m. kovo 5 d. Europos centrinio banko 
nuomonė (CON/2009/17)  
(2009/C 93/03) 
 
 
supervisory arrangements Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian priežiūros priemonės Termino šaltinis 2009 m. 
kovo 5 d. Europos centrinio banko nuomonė 
(CON/2009/17)  
(2009/C 93/03) 
 
 
supervisory authority Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian priežiūros institucija Termino šaltinis 2007 m. 
sausio 18 d. LR vertybinių popierių įstatymas Nr. X-1023 
Apibrėžtis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių 
komisija, taip pat kitų valstybių narių kompetentingos 
institucijos, atliekančios panašias funkcijas. Apibrėžties 
šaltinis 2007 m. sausio 18 d. LR vertybinių popierių 
įstatymas Nr. X-1023 
 
supervisory authority of the insured 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian draudėjo priežiūros institucija Termino šaltinis 
2002 m. birželio 20 d. Lietuvos Respublikos indėlių ir 
įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymas Nr. IX-
975 (redakcija aktuali nuo 2008-10-21) 
 
supervisory board Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian stebėtojų taryba Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
supervisory board of a bank Sritis Bankai 
ir finansai 
Lithuanian banko stebėtojų taryba Termino šaltinis LR 
bankų įstatymas Nr. IX-2085 
 
supervisory body 
supervisory institution Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian priežiūros institucija Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
supervisory functions Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian priežiūros funkcijos Termino šaltinis (-->KVP)  
 
supervisory institution 
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See: body  Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian priežiūros institucija Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
supervisory power Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian priežiūros galia Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
Supervisory Review and Evaluation 
Process 
SREP Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesas 
Termino šaltinis 2006 m. lapkričio 23 d. Lietuvos banko 
valdybos nutarimas Nr. 145 „Dėl Priežiūrinio tikrinimo ir 
vertinimo proceso bendrųjų nuostatų“ 
 
Supervisory Review Process Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian priežiūrinio tikrinimo procesas Termino šaltinis 
LB 2005 metų ataskaita, 64 p.; 2006 m. lapkričio 23 d. 
Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 145 „Dėl 
Priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso bendrųjų 
nuostatų“ kontrolinės peržiūros procesas Termino šaltinis 
(-->KVP)  
 
supervisory standards Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian priežiūros standartai Termino šaltinis 2009 m. 
kovo 5 d. Europos centrinio banko nuomonė 
(CON/2009/17)  
(2009/C 93/03) 
 
 
supervisory techniques Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian priežiūros metodai Termino šaltinis (-->KVP)  
 
supplementary aid for products Sritis 
Bendra 
Lithuanian papildomoji parama produktams Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
supplementary benefit Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian papildomoji išmoka Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
supplementary budget Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian papildytas biudžetas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
supplementary financing Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian papildomasis finansavimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
supplementary grant 
See: benefit  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian papildomoji pašalpa Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
supplementary income 
additional income Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian papildomos pajamos Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 

 
supplementary insurance Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian papildomas draudimas Termino šaltinis 2002 
m. birželio 20 d. Lietuvos Respublikos indėlių ir 
įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymas Nr. IX-
975 (redakcija aktuali nuo 2008-10-21) 
 
supplementary supervision Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian papildoma priežiūra Termino šaltinis (-->KVP)  
 
supplementary trade mechanism Sritis 
Bendra 
Lithuanian papildomasis prekybos mechanizmas 
Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
supplies contract Sritis Bendra 
Lithuanian viešojo tiekimo sutartis Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
supply and demand Sritis Statistika 
Lithuanian pasiūla ir paklausa Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
supply bottlenecks Sritis Bendra 
Lithuanian paklausos trūkumas Termino šaltinis ECB MB 
2010 03 
 
supply chain Sritis Bendra 
Lithuanian pasiūlos grandinė Termino šaltinis ECB MB 
2008/9 
 
supply constraints Sritis Bendra 
Lithuanian pasiūlos apribojimai Termino šaltinis ECB MB 
2008/9 
 
supply elasticity Sritis Bendra 
Lithuanian pasiūlos elastingumas 
 
supply of reserves Sritis Pinigų politika 
Lithuanian atsargų kiekis 
 
supply prospects 
supply-side prospects Sritis Bendra 
Lithuanian pasiūlos perspektyvos Termino šaltinis ECB 
MB 2008/9 
 
supply-demand balance Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian pasiūlos ir paklausos balansas Termino 
šaltinis ECB MB 2010 03 
 
supply-side credit constraints Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian kredito pasiūlos mažinimas Termino šaltinis 
ECB MB 2008/9 
 
supply-side effects Sritis Bendra 
Lithuanian su pasiūla susijęs poveikis Termino šaltinis 
ECB MB 2010 03 
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supply-side price shocks Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian pasiūlos kainų sukrėtimai Termino šaltinis 
Konvergencija 2008 
 
supply-side prospects 
See: prospects  Sritis Bendra 
Lithuanian pasiūlos perspektyvos Termino šaltinis ECB 
MB 2008/9 
 
support price Sritis Bendra 
Lithuanian palaikomoji kaina Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
support under programme Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian parama pagal programą 
 
support under the "Regional 
competitiveness and employment" 
objective Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian parama regioninio konkurencingumo ir 
užimtumo tikslui įgyvendinti 
 
support under the trans-European 
networks budget Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian parama iš europinių tinklų biudžeto 
 
supporting action Sritis Bendra 
Lithuanian rėmimo veiksmai rėmimo veikla Termino 
šaltinis VLKK 2004-01-19 rekomendacija 
 
supporting and auxliliary transport 
activities; activities of travel 
agencies Sritis Statistika 
Lithuanian papildomoji ir pagalbinė transporto veikla; 
kelionių agentūrų veikla Termino šaltinis LR mokėjimų 
balansas 2005, p. 90 
 
supporting documents Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian patvirtinamieji dokumentai pateisinamieji 
dokumentai 
 
supportive policy measures Sritis Bankai 
ir finansai 
Lithuanian pagalbinės politikos priemonės Termino 
šaltinis ECB MB 2010 03 
 
supranational Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian viršvalstybinis 
 
supranational decision-making 
procedure Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian viršvalstybinė sprendimų priėmimo 
procedūra 
 
supranational institution Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian viršvalstybinė institucija Termino šaltinis 2006 
m. lapkričio 10 d. Europos centrinio banko gairės dėl 
Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės 

atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB) 
 
surety agreement Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian laidavimo sutartis 
 
surface transport Sritis Bendra 
Lithuanian antžeminis transportas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
Suriname Guilder 
SRG Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Surinamo guldenas 
 
surplus Sritis Statistika 
Lithuanian perviršis Kontekstas 2005 m. buvo užfiksuotas 
29 mlrd. eurų einamosios sąskaitos deficitas, o 2004 m. - 
43,5 mlrd. eurų perviršis. Konteksto šaltinis ECB MB 2006/3, 
p. 75 Termino šaltinis LRTB; ECB MB; ECB metų ataskaita 
2005, p. 14 Pastabos aprobuota VLKK 
 
surplus capacities Sritis Bendra 
Lithuanian pertekliniai pajėgumai Termino šaltinis ECB MB 
2008/12  
 
surplus in services trade Sritis Bendra 
Lithuanian prekybos paslaugomis perviršis Termino 
šaltinis ECB Mb 2010 03 
 
surplus of general government Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian perteklinis valdžios sektorius Termino šaltinis 
LRTB Apibrėžtis Valdžios sektorius, kurio kalendorinių metų 
balanso rodiklis yra perteklius (grynasis skolinimas). 
Apibrėžties šaltinis LRTB: LR fiskalinės drausmės įstatymas 
(Žin., 2007, Nr. 120-4881) Pastabos aprobuota VLKK 
 
surplus position Sritis Statistika 
Lithuanian perviršinė pozicija Termino šaltinis ECB MB 
2008/3 
 
surveilance 
See:   Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian priežiūra 
 
surveillance concerning imports Sritis 
Bendra 
Lithuanian importo priežiūra Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
survey data Sritis Statistika 
Lithuanian tyrimų duomenys Termino šaltinis ECB MB 
2008/12 
 
survey evidence on global business 
conditions Sritis Bankai ir finansai Sritis Statistika 
Lithuanian apklausų apie pasaulio verslo sąlygas 
duomenys Termino šaltinis ECB MB 2008/6 
 
survey evidence on global input 
prices Sritis Statistika 
Lithuanian pasaulinės gamybos savikainos apklausų 
duomenys Termino šaltinis ECB MB 2008/3 
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survey indicators Sritis Statistika 
Lithuanian apklausų rodikliai Termino šaltinis ECB MB 
2008/3 
 
Survey of Professional Forecasters 
SPF Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian profesionalių prognozuotojų apklausa PPA 
Termino šaltinis ECB MB 2007/12 
 
survival period Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian išgyvenimo laikotarpis Termino šaltinis LRTB; 
2010 m. gegužės 25 d. LIETUVOS BANKO VALDYBOS 
NUTARIMAS Nr. 03-58 „DĖL LIETUVOS BANKO 
VALDYBOS 2004 M. SAUSIO 29 D. NUTARIMO NR. 1 
„DĖL LIKVIDUMO NORMATYVO SKAIČIAVIMO 
TAISYKLIŲ“ PAKEITIMO“ Apibrėžtis Banko nustatytas 
trumpasis laikotarpis, kuriuo bankas gali užtikrinti veiklos 
tęstinumą ir laiku vykdyti visus savo įsipareigojimus pagal 
numatytus nepalankių sąlygų scenarijus, nepritraukdamas 
papildomų pinigų srautų ir išvengdamas būtinybės 
nuostolingai parduoti turtą.  Apibrėžties šaltinis LRTB; 2010 
m. gegužės 25 d. LIETUVOS BANKO VALDYBOS 
NUTARIMAS Nr. 03-58 „DĖL LIETUVOS BANKO 
VALDYBOS 2004 M. SAUSIO 29 D. NUTARIMO NR. 1 
„DĖL LIKVIDUMO NORMATYVO SKAIČIAVIMO 
TAISYKLIŲ“ PAKEITIMO“ 
 
survivorship bias Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian išgyvenimo veiksnys Termino šaltinis ECB MB 
2007/9, p. 46 
 
suspect periods Sritis Mokėjimo sistemos 
Institucijos ECB 
Lithuanian abejotini laikotarpiai Termino šaltinis Gairės 
ECB/2005/1 
 
suspense item Sritis Apskaita 
Lithuanian laikinasis straipsnis Termino šaltinis 2008 m. 
gruodžio 19 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) 
Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus 
balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 Apibrėžtis PFI balanse laikomi turto likučiai, kurie 
nėraklientų vardu, tačiau yra susiję su klientų lėšomis 
(pvz.,, pervedimui arba atsiskaitymui numatytos lėšos). 
Apibrėžties šaltinis 2008 m. gruodžio 19 d. Europos 
centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų 
finansinių institucijų sektoriaus balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
suspension of customs duties Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian muito taikymo sustabdymas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
suspension of imports Sritis Bendra 
Lithuanian laikinas importo sustabdymas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
suspension of operations of a credit 
institution Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian kredito įstaigos operacijų sustabdymas 
Termino šaltinis (-->SSMSVM)  
 

suspension of payments Sritis Mokėjimo 
sistemos 
Lithuanian mokėjimų sustabdymas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
suspension of the exercise of the 
voting rights Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian naudojimosi balsavimo teisėmis 
sustabdymas Termino šaltinis (-->KVP) , 21 str. Kontekstas 
Tokios priemonės gali būti teismo uždraudimai, sankcijų 
taikymas direktoriams ir valdytojams arba naudojimosi 
balsavimo teisėmis, kurias suteikia aptariamų akcininkų ar 
narių turimos akcijos, sustabdymas. Konteksto šaltinis KVP, 
21 str. 
 
suspension of the facility Sritis Pinigų 
politika 
Lithuanian laikinas galimybės sustabdymas Termino 
šaltinis Pinigų politikos įgyvendinimas euro zonoje. 2006 
rugsėjis 
 
suspension or exclusion on 
grounds of prudence Sritis Pinigų politika 
Institucijos ECB 
Lithuanian teisių laikinas sustabdymas arba atėmimas 
atsargumo sumetimais Termino šaltinis (-->Bendr. dok) . 
 
sustainability of public finances Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian valstybės finansų tvarumas Termino šaltinis 
ECB metų ataskaita 2005, p. 13 
 
sustainable Sritis Bendra 
Lithuanian tvarus darnus nenutrūkstamas nuolatinis 
 
sustainable agriculture Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian darnioji žemdirbystė Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
sustainable development Sritis Bendra 
Institucijos European 
Lithuanian tvarioji plėtra Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
tvarus vystymasis Termino šaltinis Konstitucija Europai, II 
dalies 97 str. darnus vystymasis Termino šaltinis 2006 11 
13 VLKK terminologijos pakomisės rek. 
 
sustainable development strategy 
Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian tvaraus vystymosi strategija 
 
sustainable economic growth Sritis 
Bendra 
Lithuanian tvarus ekonomikos augimas Termino šaltinis 
ECB MB 2008/3 
 
sustainable fiscal policy Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian tvari fiskalinė politika Termino šaltinis ECB 
metų ataskaita 2005, p. 13 
 
sustainable growth 
See: growth  Sritis Bendra 
Lithuanian tvarus augimas Termino šaltinis ECB MB 
2006/6, p. 9 
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sustainable mobility Sritis Bendra 
Lithuanian darnusis mobilumas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
sustainable price stability Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian tvarus kainų stabilumas Termino šaltinis 
Konvergencija 2008 
 
sustainable recovery Sritis Bendra 
Lithuanian tvarus ekonomikos atsigavimas Termino 
šaltinis ECB MB 2008/12 
 
sustained economic activity Sritis Bendra 
Lithuanian tvarus ekonomikos aktyvumas Termino šaltinis 
ECB MB 2008/9 
 
sustained growth 
sustainable growth Sritis Bendra 
Lithuanian tvarus augimas Termino šaltinis ECB MB 
2006/6, p. 9 
 
sustained growth in emerging 
economies Sritis Bendra 
Lithuanian tvarus kylančių ekonomikų augimas Termino 
šaltinis ECB MB 2008/9 
 
sustained growth in exports Sritis Bendra 
Lithuanian tvarus eksporto augimas Termino šaltinis ECB 
MB 2006/3, p. 12 
 
sustained tax cuts Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian ilgalaikis mokesčių sumažinimas Termino 
šaltinis ECB MB 2009 03 
 
SV 
See: Republic of El Salvador  Sritis Bendra 
Lithuanian Salvadoro Respublika San Salvadoras 
 
SVC 
See: Salvador Colon  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Salvadoro kolonas 
 
Sveriges Riksbank Sritis Bankai ir finansai 
 
swap Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian apsikeitimo sandoris Termino šaltinis LB 
mėnesinis biuletenis, 2004/5 Apibrėžtis Mokėjimų srautų 
apsikeitimas pagal apibrėžtas sąlygas. Labiausiai paplitęs 
apsikeitimų tipas – palūkanų normų apsikeitimo sandoris, 
kurio viena šalis sutinka mokėti fiksuoto dydžio palūkanas 
už kitos šalies sutikimą perduoti jai koreguojamas 
palūkanų normas.  Apibrėžties šaltinis Swed. int. žod. 
 
swap arrangement Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian apsikeitimo susitarimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 Apibrėžtis Oficialus dviejų valstybių centrinių 
bankų susitarimas dėl greito kredito apsikeičiant savo šalių 
valiutomis. Apibrėžties šaltinis Eurovoc 4.2 
 

swap line Sritis Pinigų politika 
Lithuanian apsikeitimo operacijų linija Termino šaltinis 
ECB metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
swap point Sritis Pinigų politika Institucijos ECB 
Lithuanian apsikeitimo punktas Termino šaltinis (-->Bendr. 
dok) . 
 
swap rate Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian apsikeitimo sandorių palūkanų norma 
Termino šaltinis ECB MB 2008/12 
 
swapping Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian apsikeitimo sandoriai Termino šaltinis NVPB 
internetinis žodynėlis, 2004 Apibrėžtis vieno vertybinio 
popieriaus pardavimas ir panašaus pirkimas beveik tuo 
pačiu metu, patiriant nuostolį, paprastai mokesčių tikslais 
Apibrėžties šaltinis NVPB internetinis žodynėlis, 2004 
 
Swedish Financial Supervisory 
Authority Sritis Bankų priežiūra Institucijos Other 
Lithuanian Švedijos finansų institucijų priežiūros 
tarnyba 
 
Swedish Krona 
SEK Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Švedijos krona 
 
sweet crude oil Sritis Statistika 
Lithuanian mažo sieringumo žalia nafta Žr. (-->sieringoji 
žalia nafta)  
 
SWIFT 
Society for Worldwide Interbank 
Financial Telecommunication Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian SWIFT 
 
SWIFT orders Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian SWIFT nurodymai Termino šaltinis 2009 m. 
gegužės 7 d. Europos centrinio banko gairės, iš dalies 
keičiančios Gaires ECB/2007/2 dėl Transeuropinės 
automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių 
pervedimų sistemos (TARGET2) (ECB/2009/9) 
(2009/390/EB) 
 
SWIFT Payment Delivery System 
See: PDS  Sritis Bankai ir finansai 
 
SWIFT PDS 
SWIFT Payment Delivery System Sritis 
Bankai ir finansai 
 
swift recovery Sritis Bendra 
Lithuanian spartus atsigavimas Termino šaltinis ECB MB 
2010 03 
 
swindle 
See:   Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian sukčiavimas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
apgavystė 
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Swiss Franc 
CHF Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Šveicarijos frankas 
 
switching of an account Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian sąskaitos perkėlimas Termino šaltinis A. 
Rosinas 
 
SY 
See: Syrian Arab Republic  Sritis Bendra 
Lithuanian Sirijos Arabų Respublika Damaskas 
 
synchronised downturn Sritis Bendra 
Lithuanian sinchroniškas nuosmukis Termino šaltinis ECB 
MB 2009 06 
 
synchronous downturn Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian sinchroniškas mažėjimas Termino šaltinis ECB 
MB 2009 03  
 
syndicate manager 
See: underwritter  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pagrindinis finansinės priemonės platintojas 
 
syndicated loan Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian sindikuotoji paskola Termino šaltinis 2008 m. 
gruodžio 19 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) 
Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus 
balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 Apibrėžtis Vienas paskolos susitarimas, kuriame kaip 
skolintojoskelios institucijos. Apibrėžties šaltinis 2008 m. 
gruodžio 19 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) 
Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus 
balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
syndicated loan agreement Sritis Pinigų 
politika 
Lithuanian sindikuotosios paskolos susitarimas 
 
syndication Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian sindikuotosios paskolos suteikimas 
 
synopsis Sritis Bendra 
Lithuanian trumpa apžvalga Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
syntactical errors Sritis Mokėjimo sistemos 
Institucijos ECB 
Lithuanian sintaksės klaidos Termino šaltinis Gairės 
ECB/2005/1 Kontekstas jei paslaugas teikiantis NCB randa 
sintaksės klaidų ar kitų priežasčių (-->mokėjimo nurodymui 
) atmesti, jis nevykdo tokio mokėjimo nurodymo Konteksto 
šaltinis Gairės ECB/2005/1 
 
synthesis report Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian apibendrinamoji santrauka Termino šaltinis 
Vertimų centro vadovas 
 

synthetic estimates Sritis Statistika 
Lithuanian sintetiniai įverčiai Termino šaltinis ECB MB 
2007/12, p. 16 
 
synthetic euro area data Sritis Statistika 
Lithuanian sintetiniai euro zonos duomenys Termino 
šaltinis ECB MB 2007/6, p. 19 
 
synthetic instrument Sritis Apskaita 
Lithuanian sintetinė priemonė Termino šaltinis 2007 m. 
gruodžio 17 d. Gairės, iš dalies keičiančios Gaires 
ECB/2006/16 dėl Europos centrinių bankų sistemos 
apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo 
(ECB/2007/20) (2008/122/EB) Apibrėžtis Finansinė 
priemonė, dirbtinai sukurta sujungus dvi ar daugiau 
priemonių siekiant atkartoti kitos priemonės pinigų srautus 
ir vertinimo modelius. Paprastai tai daroma per finansinį 
tarpininką.  Apibrėžties šaltinis 2007 m. gruodžio 17 d. 
Gairės, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2006/16 dėl 
Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2007/20) 
(2008/122/EB) 
 
synthetic long position Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian sintetinė ilgoji pozicija Termino šaltinis (-->IKP) 
, I priedas 
 
synthetic rates 
Lithuanian sintetinės palūkanų normos Termino šaltinis 
ECB 
 
synthetic securitisation Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian sintetinis pakeitimas vertybiniais popieriais 
Termino šaltinis (-->KVP) ; Lietuvos banko valdybos 2006 
11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo 
skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
Apibrėžtis Pakeitimas vertybiniais popieriais, kai pagrindinių 
pozicijų rizikos skaidymas vykdomas taikant kredito 
išvestines finansines priemones arba garantijas, o 
pagrindinių pozicijų grupė nepašalinama iš banko 
iniciatoriaus balanso. Apibrėžties šaltinis Lietuvos banko 
valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo 
pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, 
Nr. 142-5442) 
 
SYP 
See: pound  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Sirijos svaras 
 
Syrian pound 
SYP Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Sirijos svaras 
 
Sysmin 
See: for Mineral Products  Sritis Bendra 
Lithuanian Sysmin Termino šaltinis Eurovoc 4.1 iškasenų 
eksporto sistema Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
system access criteria Sritis Mokėjimo 
sistemos 
Lithuanian dalyvavimo sistemoje kriterijai Termino šaltinis 
(-->SSMSVM)  
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system assessment Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian sistemos vertinimas Termino šaltinis 
Sistemiškai svarbių mokėjimo sistemų vertinimo metodikos 
2.5. punktas. Apibrėžtis Veikla, skirta nustatyti, ar 
sistemiškai svarbi mokėjimo sistema atitinka (--
>Pagrindinius principus) . Apibrėžties šaltinis tas pats 
 
system assessor Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian sistemos vertintojas Termino šaltinis 
Sistemiškai svarbių mokėjimo sistemų vertinimo metodikos 
7.1. punktas. 
 
System for Mineral Products 
Sysmin Sritis Bendra 
Lithuanian Sysmin Termino šaltinis Eurovoc 4.1 iškasenų 
eksporto sistema Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
system for the regulation of the 
Litas exchange rate Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian lito kurso reguliavimo sistema Termino šaltinis 
1994 m. gruodžio 1 d. Lietuvos Respublikos Lietuvos 
banko įstatymas Nr. I-678 
 
System for the stabilisation of 
export earnings 
Stabex Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian eksporto pajamų stabilizavimo sistema 
Termino šaltinis Eurovoc 4.1 Stabex Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
System of National Accounts 
SNA Sritis Statistika 
Lithuanian Nacionalinių sąskaitų sistema Termino šaltinis 
Dėl pinigų finansinių institucijų balanso statistinės 
atskaitomybės (Valstybės žinios, 2003, Nr. 50-2252) NSS 
 
system operation Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian sistemos veikla sistemos veikimas Termino 
šaltinis (-->SSMSVM)  
 
system operator Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian sistemos operatorius Termino šaltinis (--
>SSMSVM)  
 
system oversight Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian sistemos priežiūra Termino šaltinis (--
>SSMSVM)  
 
system participant Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian sistemos dalyvis Termino šaltinis (-->SSMSVM)  
Pastabos (-->mokėtojas)  ir (-->gavėjas)  
 
system security Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian sistemos apsauga Termino šaltinis (--
>SSMSVM)  
 
system services Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian sistemos paslaugos Termino šaltinis (--
>SSMSVM)  
 

system timetable Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian sistemos tvarkaraštis Termino šaltinis (--
>SSMSVM)  
 
systematic sampling Sritis Statistika 
Lithuanian sisteminė atranka Termino šaltinis LRTB 
 
systemic (non-diversifiable) risk Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian sisteminė (neskaidoma) rizika 
 
systemic internaliser Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian sisteminę prekybą vykdanti finansų maklerio 
įmonė Termino šaltinis 2007 m. sausio 18 d. LR finansinių 
priemonių rinkų įstatymas Nr. X-1024 Apibrėžtis Finansų 
maklerio įmonė, kuri, vykdydama klientų pavedimus už 
reguliuojamos rinkos ar daugiašalės prekybos sistemos 
ribų, organizuotai, nuolatos ir sistemingai sudaro sandorius 
savo sąskaita. Apibrėžties šaltinis 2007 m. sausio 18 d. LR 
finansinių priemonių rinkų įstatymas Nr. X-1024 
 
systemic risk Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian sisteminė rizika Termino šaltinis 2007 m. sausio 
18 d. LR finansinių priemonių rinkų įstatymas Nr. X-1024 
Apibrėžtis Tikimybė, kad vienos finansų maklerio įmonės, 
kredito įstaigos ar investuotojo nemokumas turės 
neigiamos įtakos daugelio finansų maklerio įmonių, kredito 
įstaigų ar investuotojų interesams. Apibrėžties šaltinis 2007 
m. sausio 18 d. LR finansinių priemonių rinkų įstatymas Nr. 
X-1024 
 
Systemically Important Payment 
Systems Assessment Methodology 
Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian Sistemiškai svarbių mokėjimo sistemų 
vertinimo metodika Termino šaltinis 2004 m. rugsėjo 23 d. 
LB valdybos nutarimas Nr. 160 SSMSVM 
 
SZ 
See: Kingdom of Swaziland  Sritis Bendra 
Lithuanian Svazilando Karalystė Mbabanė / Lobamba 
 
SZL 
See:   Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian lilangenis 
 
T 
 
tab Sritis Bendra 
Lithuanian ąselė Termino šaltinis VLKK rek. Pastabos komp. 
tabuliavimo ženklas Termino šaltinis VLKK rek. Pastabos 
komp. 
 
tab order Sritis Bendra 
Lithuanian tabuliavimo eilė Termino šaltinis VLKK rek. 
Pastabos komp. 
 
tab stop Sritis Bendra 
Lithuanian tabuliavimo žingsnis Termino šaltinis VLKK rek. 
Pastabos komp. tabuliavimo pozicija Termino šaltinis VLKK 
rek. Pastabos komp. 
 
table of combinations Sritis Bendra 
Lithuanian derinių lentelė 
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tactile properties, raised print Sritis 
Banknotai ir monetos 
Lithuanian spaudos paviršiaus nelygumai Termino šaltinis 
ECB spausdinto paviršiaus nelygumai Termino šaltinis 
ECB Pastabos Naudojant specialų spausdinimo būdą - 
giliaspaudę, gaunamas nelygus paviršius. Šis efektas 
panaudojamas pagrindiniame atvaizde ir kai kuriose kitose 
vietose banknoto averse (sin. - banknoto priekinėje 
pusėje). 
 
tail events Sritis Statistika 
Lithuanian mažai tikėtini įvykiai 
 
tail risk Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian mažos tikimybės didelio poveikio rizika 
 
Tajikistan Somoni 
TJS Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Tadžikistano somonis 
 
takeover bid Sritis Bendra 
Lithuanian siūlymas pirkti kontrolinį paketą Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 Apibrėžtis pasiūlymas akcininkams 
nupirkti iš jų kontrolinį paketą paprastai aukštesne nei 
rinkos akcijų kaina Apibrėžties šaltinis Eurovoc 4.1 
 
takeover bid Sritis Bankai ir finansai Sritis Bendra 
Lithuanian oficialus siūlymas Termino šaltinis 2007 m. 
sausio 18 d. LR vertybinių popierių įstatymas Nr. X-1023 
 
takeover bid circular Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian oficialaus siūlymo cirkuliaras Termino šaltinis 
2007 m. sausio 18 d. LR vertybinių popierių įstatymas Nr. 
X-1023 Apibrėžtis Dokumentas, kuriame teikiama 
pagrindinė oficialaus siūlymo informacija. Apibrėžties šaltinis 
2007 m. sausio 18 d. LR vertybinių popierių įstatymas Nr. 
X-1023 
 
takeover deal Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian nuosavybės perėmimo sandoris Termino 
šaltinis ECB MB 2007/6, p. 50 
 
taking of risk (transactions having 
possible risk characteristics) Sritis 
Bankų priežiūra 
Lithuanian rizikos prisiėmimas (sandoriai, turintys 
galimos rizikos požymių) Termino šaltinis LR finansų 
įstaigų įstatymas Nr.IX-1068, 2 str. 35 p. 
 
taking shares in a bank in the public 
interest Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian banko akcijų paėmimas visuomenės 
poreikiams 
 
tangible and intangible fixed assets 
Sritis Apskaita 
Lithuanian materialusis ir nematerialusis ilgalaikis 
turtas Termino šaltinis 2006 m. lapkričio 10 d. Europos 
centrinio banko gairės dėl Europos centrinių bankų 
sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio 
pagrindo (ECB/2006/16) (2006/887/EB) 
 

tangible assets Sritis Apskaita 
Lithuanian materialusis turtas Termino šaltinis 1994 m. 
gruodžio 1 d. Lietuvos Respublikos Lietuvos banko 
įstatymas Nr. I-678 
 
tangible fixed assets Sritis Apskaita 
Lithuanian ilgalaikis materialusis turtas Termino šaltinis (--
>12-asis apskaitos standartas)  Apibrėžtis materialusis 
turtas, kuris teikia įmonei ekonominės naudos naudojamas 
ilgiau nei vienerius metus ir kurio įsigijimo (pasigaminimo) 
savikaina yra ne mažesnė už įmonės nusistatytą minimalią 
ilgalaikio materialiojo turto vertę Apibrėžties šaltinis 12-asis 
apskaitos standartas 
 
tangible fixed assets of a public 
sector entity 
See: current tangible assets of a public sector entity  Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian viešojo sektoriaus subjekto ilgalaikis 
materialusis turtas Termino šaltinis LRTB Apibrėžtis 
Materialusis turtas, atitinkantis visus šiuos kriterijus: a) 
skirtas tam tikroms savarankiškoms funkcijoms atlikti: 
prekėms gaminti, paslaugoms teikti, nuomoti ar 
administraciniams tikslams; b) numatomas naudoti ilgiau 
nei vienus metus daugiau negu vieną veiklos ciklą ir c) jo 
įsigijimo ar pasigaminimo savikaina yra ne mažesnė už 
Vyriausybės nustatytą minimalią viešojo sektoriaus 
subjekto ilgalaikio materialiojo turto vertę. c) punktas 
netaikomas nekilnojamajam turtui, kilnojamosioms kultūros 
vertybėms ir transporto priemonėms. Apibrėžties šaltinis 
LRTB, Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. 
gegužės 8 d. įsakymas Nr. 1K-174 „Dėl viešojo sektoriaus 
apskaitos ir finansinės atskaitomybės 12-ojo standarto 
patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 55-2085) 
 
Tanzanian Shilling 
TZS Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Tanzanijos šilingas 
 
TARGET 
See: European Automated Real-time Gross settlement 
Express Transfer system  Sritis Mokėjimo sistemos 
Institucijos ECB 
Lithuanian TARGET Apibrėžtis Transeuropinė 
automatizuota realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubiųų 
sistema, ją sudaro Realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų 
(RLAA) sistemos NC banke, EMM ir tarpusavio ryšio 
priemonės. Apibrėžties šaltinis 2002 m. lapkričio 21 d. 
Europos centrinio banko gairė dėl Europos 
centriniostatistinės atskaitomybės reikalavimų ketvirtinių 
finansinių sąskaitų (ECB/2002/7) (2002/967/EB), II priedas 
Žodynas su paaiškinimais Transeuropinė automatizuota 
realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų 
sistema Termino šaltinis (-->Bendr. dok.)  Apibrėžtis 
atskirųjų atsiskaitymų eurais realiu laiku sistema. Tai 
decentralizuota sistema, kurią sudaro 15 nacionalinių 
RLAA sistemų, (-->ECB mokėjimo mechanizmas) ir (--
>sąsajų mechanizmas)  Apibrėžties šaltinis (-->Bendr. dok.)  
 
TARGET closing time Sritis Mokėjimo 
sistemos Institucijos ECB 
Lithuanian TARGET sistemos uždarymo laikas Termino 
šaltinis Gairės ECB/2005/1 
 
target company Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian įsigyjama bendrovė Termino šaltinis ECB MB 
2007/6, p. 50 
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Target Compensation Scheme Sritis 
Mokėjimo sistemos Institucijos ECB 
Lithuanian TARGET kompensavimo schema Termino 
šaltinis Gairės ECB/2005/1 
 
target currency Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian tikslinė valiuta Termino šaltinis ECB MB 2010 
03 
 
target for the federal funds rate Sritis 
Pinigų politika 
Lithuanian federalinių fondų tikslinė palūkanų norma 
Termino šaltinis Lietuvos finansų rinkų apžvalga, 2003 m.; 
ECB MB 2006/6, p. 9 tikslinė federalinių fondų norma 
Termino šaltinis ECB MB 2008/3 
 
target for the outstanding balance of 
current accounts Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian tikslinė einamosios sąskaitos balanso 
normos riba Termino šaltinis ECB MB 2006/3, p. 11 
 
target for the uncollateralised 
overnight call rate Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian tikslinė vienos nakties paskolų be užstato 
palūkanų norma Termino šaltinis ECB MB 2008 06; 2008 
12; 2010 03  
 
TARGET hours of operation Sritis 
Mokėjimo sistemos Institucijos ECB 
Lithuanian TARGET darbo valandos Termino šaltinis 
Gairės ECB/2005/1 
 
target primary variable Sritis Statistika 
Lithuanian pirminis tikslinis kintamasis Termino šaltinis 
2007 m. vasario 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 
215/2007, įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos 
apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS) nuostatas 
dėl šalutinių tikslinių kintamųjų, susijusių su pernelyg 
dideliu įsiskolinimu ir finansine atskirtimi, sąrašo 
 
target secondary variable Sritis Statistika 
Lithuanian šalutinis tikslinis kintamasis Termino šaltinis 
2007 m. vasario 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 
215/2007, įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos 
apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS) nuostatas 
dėl šalutinių tikslinių kintamųjų, susijusių su pernelyg 
dideliu įsiskolinimu ir finansine atskirtimi, sąrašo 
 
target variable Sritis Statistika 
Lithuanian tikslinis kintamasis Termino šaltinis 2007 m. 
vasario 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 215/2007, 
įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas 
ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS) nuostatas dėl šalutinių 
tikslinių kintamųjų, susijusių su pernelyg dideliu 
įsiskolinimu ir finansine atskirtimi, sąrašo 
 
TARGET2 business day Sritis Mokėjimo 
sistemos Institucijos ECB 
Lithuanian TARGET2 darbo diena Termino šaltinis ECB 
TARGET2 raidos ataskaita, 2005 m. vasario mėn. 
 

TARGET2-Securities Programme 
Board Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian TARGET2-Securities programos valdyba 
Termino šaltinis 2009 m. kovo 19 d. Europos centrinio 
banko sprendimas "Dėl TARGET2-Securities programos 
valdybos (TARGET2-Securities Programme Board) 
sudarymo" (ECB/2009/6)(2009/338/EB) 
 
targeted immigration Sritis Bendra 
Lithuanian tikslinė imigracija 
 
targeted nominal amount Sritis Pinigų 
politika 
Lithuanian siektina nominalioji suma 
 
TARIC Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian integruotasis Bendrijos tarifas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 IBT Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
Tarif intégré des Communautés 
européennes Sritis Bendra 
Lithuanian Europos Bendrijų integruotas tarifas TARIC 
Termino šaltinis Vertimų centro vadovas 
 
tariff ceiling Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian didžiausiasis tarifas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
tariff policy Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian muitų tarifų politika Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
tariff quota Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian muitų tarifų kvota Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
task force Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian specialiosios paskirties darbo grupė 
 
tax abatement Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian mokesčio sumažinimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
tax advantage 
See: relief  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian mokesčio lengvata Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
tax arrearage 
See: arrears  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian mokestinė nepriemoka Termino šaltinis LRTB 
 
tax arrears 
tax arrearage Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian mokestinė nepriemoka Termino šaltinis LRTB 
 
tax authorities Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian mokesčių inspekcija Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
tax avoidance Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian mokesčių sumažinimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 Apibrėžtis Mokestinių įsipareigojimų 
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mažinimas teisėtomis priemonėmis. Apibrėžties šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
tax base Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian mokesčio bazė 
 
tax base of an asset or liability Sritis 
Apskaita 
Lithuanian turto ar įsipareigojimų mokesčių pagrindas 
Termino šaltinis (-->TAS 2002)  Apibrėžtis turtui ir 
įsipareigojimams, kurie yra apmokestinami, priskiriama 
suma Apibrėžties šaltinis TAS 2002 
 
tax bases Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian mokesčių bazė Termino šaltinis ECB MB 2007/9 
 
tax convention Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian mokesčių konvencija Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
tax counsel Sritis Pinigų politika 
Lithuanian mokesčių patarėjas Termino šaltinis 2008 m. 
lapkričio 14 d. EUROPOS CENTRINIO BANKO 
SPRENDIMASėl 2008 m. spalio 23 d. Reglamento 
ECB/2008/11 dėl taisyklių, susijusių su įkaito tinkamumu,ų 
pakeitimų įgyvendinimo 
(ECB/2008/15) 
(2008/874/EB) 
 
 
tax credit Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian mokesčio kreditas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
tax debt write-off Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian mokestinio įsiskolinimo nurašymas Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
tax evasion Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian mokesčių vengimas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 Apibrėžtis Mokesčių prievolių mažinimas neteisėtomis 
priemonėmis. Apibrėžties šaltinis Eurovoc 4.1 
 
tax event Sritis Apskaita 
Lithuanian mokestinis įvykis Termino šaltinis LRTB 
Pastabos aprobuota VLKK 
 
tax exemption Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian mokesčio netaikymas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
tax expense Sritis Apskaita 
Lithuanian mokesčių sąnaudos 
 
tax harmonisation Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian mokesčių derinimas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
tax haven Sritis Bendra 
Lithuanian mokesčių mokėtojų prieglauda Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
tax incentive Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian mokesčių lengvata Termino šaltinis 1999 m. 

liepos 7 d. Lietuvos Respublikos investicijų įstatymas Nr. 
VIII-1312 (redakcija aktuali nuo 2004-11-02) 
 
tax incidence Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian mokesčių veikimo sfera 
 
tax income Sritis Apskaita 
Lithuanian mokesčių pajamos 
 
tax inspection Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian mokesčių tikrinimas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
tax label 
See:   Sritis Bendra 
Lithuanian banderolė Termino šaltinis Lietuvos Respublikos 
saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų 
gamybos įstatymo projektas  Apibrėžtis Valstybės 
leidžiamas numeruotas ženklas su technologinės 
apsaugos priemonėmis, naudojamas Lietuvos 
Respublikoje skirtiems parduoti etilo alkoholiui, 
alkoholiniams gėrimams ir apdorotam tabakui ženklinti.  
Apibrėžties šaltinis Lietuvos Respublikos saugiųjų 
dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos 
įstatymo projektas  Pastabos aprobuota VLKK 
 
tax law Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian mokesčių teisė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
tax legislation Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian mokesčių įstatymai Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
tax loss Sritis Apskaita 
Lithuanian mokesčių nuostolis 
 
tax multipliers Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian mokesčių multiplikatoriai Termino šaltinis ECB 
MB 2009 03 
 
tax offence Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian nusikaltimas mokesčių tvarkai Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
tax on capital Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kapitalo mokestis Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
tax on consumption 
consumption tax Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian vartojimo mokestis Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
tax on employment income 
tax on wages and salaries Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian darbo užmokesčio mokestis Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
tax on investment income Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian investicinių pajamų mokestis Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
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tax on spending Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian išlaidų mokestis Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
tax on wages and salaries 
See: on employment income  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian darbo užmokesčio mokestis Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
tax rate Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian mokesčio norma Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
tax rebate Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian mokesčio grąžinimas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
tax relief 
tax advantage Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian mokesčio lengvata Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
tax return Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian mokesčių deklaravimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
tax revenue Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian mokesčių įplaukos Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
mokesčių pajamos Termino šaltinis ECB MB 2007/6, p. 78 
 
tax shifting Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian mokesčių perkėlimas Apibrėžtis ekonominė 
padėtis, kai pradinis mokesčių mokėtojas perveda visus 
arba dalį savo mokesčių kitiems 
 
tax stamp 
See:   Sritis Bendra 
Lithuanian banderolė Termino šaltinis Lietuvos Respublikos 
saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų 
gamybos įstatymo projektas  Apibrėžtis Valstybės 
leidžiamas numeruotas ženklas su technologinės 
apsaugos priemonėmis, naudojamas Lietuvos 
Respublikoje skirtiems parduoti etilo alkoholiui, 
alkoholiniams gėrimams ir apdorotam tabakui ženklinti.  
Apibrėžties šaltinis Lietuvos Respublikos saugiųjų 
dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos 
įstatymo projektas  Pastabos aprobuota VLKK 
 
tax sticker 
See:   Sritis Bendra 
Lithuanian banderolė Termino šaltinis Lietuvos Respublikos 
saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų 
gamybos įstatymo projektas  Apibrėžtis Valstybės 
leidžiamas numeruotas ženklas su technologinės 
apsaugos priemonėmis, naudojamas Lietuvos 
Respublikoje skirtiems parduoti etilo alkoholiui, 
alkoholiniams gėrimams ir apdorotam tabakui ženklinti.  
Apibrėžties šaltinis Lietuvos Respublikos saugiųjų 
dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos 
įstatymo projektas  Pastabos aprobuota VLKK 
 
tax wedges Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian mokesčių "pleištas" Termino šaltinis ECB MB 
2008/12 
 
taxable income Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian apmokestinamosios pajamos Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 

 
taxable profit Sritis Apskaita 
Lithuanian apmokestinamasis pelnas 
 
taxable temporary difference Sritis 
Apskaita 
Lithuanian apmokestinamasis laikinasis skirtumas 
 
taxation Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian mokesčiai Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
taxation agreement Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian susitarimas dėl apmokestinimo Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
taxation basis Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian mokesčių bazė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
taxation of exports Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian eksporto apmokestinimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
taxation of imports Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian importo apmokestinimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
taxation policy Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian mokesčių politika Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
taxation suspense accounts Sritis 
Apskaita 
Lithuanian mokesčių tarpinės sąskaitos Termino šaltinis 
2006 m. lapkričio 10 d. Europos centrinio banko gairės dėl 
Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB) 
 
taxation treaty Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian sutartis dėl apmokestinimo Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
tax-deferred Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian atidėtų mokesčių 
 
taxed external demand Sritis Statistika 
Lithuanian apmokestinama išorės paklausa Termino 
šaltinis ECB MB 2008/12 
 
taxes benefits Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian mokesčių naudingumas 
 
taxes less subsidies on products Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian mokesčiai atėmus subsidijas gaminiams 
Termino šaltinis ECB 
 
taxes on production and imports 
paid to the institutions of the EU Sritis 
Statistika 
Lithuanian gamybos ir importo mokesčiai, mokėtini ES 
institucijoms 
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taxes on products Sritis Statistika 
Lithuanian mokesčiai gaminiams 
 
tax-free allowance Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian neapmokestinimo nuolaida Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
TAXUD 
See: General for Taxation and Customs Union  Sritis 
Teisė ir institucijos 
Lithuanian Mokesčių ir muitų sąjungos generalinis 
direktoratas Termino šaltinis EK vertimo vadovas 
 
TD 
See: Republic of Chad  Sritis Bendra 
Lithuanian Čado Respublika Termino šaltinis VLKK 
nutarimas Nr. 48 Ndžamena 
 
technical account Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian techninė sąskaita Termino šaltinis 2009 m. 
gegužės 7 d. Europos centrinio banko gairės, iš dalies 
keičiančios Gaires ECB/2007/2 dėl Transeuropinės 
automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių 
pervedimų sistemos (TARGET2) (ECB/2009/9) 
(2009/390/EB) 
 
technical assumptions Sritis Statistika 
Lithuanian techninės prielaidos Termino šaltinis ECB MB 
2006/3, p. 63 
 
technical gateway Sritis Statistika 
Lithuanian techninis tinklų sietuvas Termino šaltinis 2008 
m. gruodžio 19 d. Europos centrinio banko gairės, iš dalies 
keičiančios Gaires ECB/2007/9 dėl pinigų, finansinių 
institucijų ir rinkų statistikos (naują redakciją) 
(ECB/2008/31) 
 
technical instruments of prudential 
supervision Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian riziką ribojančios priežiūros techninės 
priemonės Termino šaltinis (-->KVP)  
 
technical market factors Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian techniniai rinkos veiksniai Termino šaltinis  MB 
2010 03 
 
technical or financial controls Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian techninio arba finansinio pobūdžio 
patikrinimai Termino šaltinis 2009 m. balandžio 20 d. 
Europos centrinio banko nuomonė dėl pasiūlymo dėl 
Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) 
Nr. 332/2002 dėl priemonės, teikiančios vidutinės trukmės 
finansinę pagalbą valstybių narių mokėjimų balansams, 
sukūrimo (CON/2009/37) (2009/C 106/01) 
 
technical platform Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian techninė platforma Termino šaltinis 2009 m. 
gegužės 7 d. Europos centrinio banko gairės, iš dalies 
keičiančios Gaires ECB/2007/2 dėl Transeuropinės 
automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių 
pervedimų sistemos (TARGET2) (ECB/2009/9) 
(2009/390/EB) 

 
technical provisions Sritis Apskaita 
Lithuanian techniniai atidėjiniai Termino šaltinis 2006 m. 
liepos 4 d. LR profesinių pensijų kaupimo įstatymas Nr. X-
745 Apibrėžtis Teisės aktų nustatyta tvarka apskaičiuota 
turto suma, atitinkanti finansinius iš pensijų asociacijos 
apibrėžtų išmokų pensijų fondo taisyklių atsirandančius 
pensijų asociacijos įsipareigojimus dalyviams.  Apibrėžties 
šaltinis 2006 m. liepos 4 d. LR profesinių pensijų kaupimo 
įstatymas Nr. X-745 
 
technical regulations Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian techniniai reglamentai 
 
technical reporting requirements Sritis 
Statistika 
Lithuanian techniniai atskaitomybės reikalavimai 
Termino šaltinis 2008 m. gruodžio 19 d. Europos centrinio 
banko reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių 
institucijų sektoriaus balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
technical specifications Sritis Bendra 
Lithuanian techninės specifikacijos Termino šaltinis 2008 
m. gruodžio 19 d. Europos centrinio banko reglamentas 
(EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus 
balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
technical support services Sritis Bendra 
Lithuanian techninio aptarnavimo paslaugos 
 
techniques of credit risk mitigation 
Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian kredito rizikos mažinimo metodai Termino 
šaltinis (-->KVP)  
 
technology stock Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian technologijų įmonių akcijos Termino šaltinis 
ECB MB 2007/6, p. 29 
 
technology transfer Sritis Bendra 
Lithuanian technologijos perdavimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
telecommunications Sritis Statistika 
Lithuanian telekomunikacijos Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
nuotoliniai ryšiai Termino šaltinis LR mokėjimų balansas 
2005, p. 90 
 
telecommunications network Sritis 
Bendra 
Lithuanian telekomunikacijų tinklas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
telephone communications 
equipment Sritis Bendra 
Lithuanian telefono ryšio įranga Termino šaltinis (--
>Mokėjimų įstatymas)  
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television image and sound 
recorders and reproducers, and 
parts and accessories of such 
articles Sritis Bendra 
Lithuanian televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir 
atkūrimo aparatai, šių dirbinių dalys ir reikmenys 
Termino šaltinis LRMB 
 
teller staff Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kasos personalas Termino šaltinis (-->pei)  
 
template on international reserves 
and foreign currency liquidity Institucijos 
ECB Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian tarptautinių atsargų ir užsienio valiutos 
likvidumo modelis Termino šaltinis ECB mėnesinis 
biuletenis, 2004/6 
 
temporary acquirer Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian laikinasis įgijėjas Termino šaltinis 2008 m. 
gruodžio 19 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) 
Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus 
balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
temporary admission Sritis Bendra 
Lithuanian laikinasis leidimas įvežti Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 Apibrėžtis Prekių, skirtų reeksportui, įvežimas 
ribotam laikotarpiui nereikalaujant muito mokesčių. 
Apibrėžties šaltinis Eurovoc 4.1 
 
temporary anti-dumping duty Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian laikinasis antidempingo mokestis Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
Temporary Committee on climate 
change 
CLIM Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Laikinasis klimato kaitos komitetas Termino 
šaltinis EK vertimo vadovas 
 
temporary difference Sritis Apskaita 
Lithuanian laikinieji skirtumai 
 
temporary employment Sritis Bendra 
Lithuanian laikinas darbas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
temporary employment agency Sritis 
Bendra 
Lithuanian laikino užimtumo agentūra Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
temporary employment office Sritis 
Bendra 
Lithuanian laikino įdarbinimo biuras Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
temporary export Sritis Bendra 
Lithuanian laikinasis eksportas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 

 
temporary factors Sritis Statistika 
Lithuanian trumpalaikiai veiksniai Termino šaltinis ECB 
MB 2007/12 
 
temporary fiscal stimulus measures 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian laikinos fiskalinių paskatų priemonės Termino 
šaltinis ECB MB 2008/9 
 
temporary import Sritis Bendra 
Lithuanian laikinasis importas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
temporary jobs ratio Sritis Statistika 
Lithuanian laikino darbo rodiklis Termino šaltinis ECB MB 
2007/9 
 
temporary layoff Sritis Bendra 
Lithuanian laikinas atleidimas iš darbo Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
temporary liquidity injections Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian laikinos likvidumo injekcijos Termino šaltinis 
ECB MB 2007/9, p. 32 
 
temporary swap line Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian laikinoji apsikeitimo sandorių linija Termino 
šaltinis ECB MB 2010 03 
 
tender Sritis Pinigų politika 
Lithuanian konkursas Termino šaltinis (-->Bendr. dok.)  
aukcionas Termino šaltinis ECB MB 2007/9, p. 30 
Kontekstas Trečiajameribinė PRO norma nepakito, o 
svertinė ė PRO norma padidėjo iki 3,83%. Konteksto šaltinis 
ECB MB 2007/9, p. 30 
 
tender allotment procedures Sritis Pinigų 
politika 
Lithuanian paskirstymo konkurse procedūros Termino 
šaltinis (-->Bendr. dok) . 
 
tender procedure Sritis Pinigų politika 
Institucijos ECB 
Lithuanian konkurso procedūra Termino šaltinis (-->Bendr. 
dok.)  Apibrėžtis procedūra, pagal kurią centrinis bankas 
rinkoje padidina arba sumažina (-->likvidumą)  pagal 
tarpusavyje konkuruojančių (-->kitų sandorių šalių ) 
pateiktus pasiūlymus. Pirmiausiai patenkinami patys 
konkurencingiausi pasiūlymai, kol centrinis bankas 
sunaudoja visą likvidumą turinčią padidinti arba sumažinti 
sumą Apibrėžties šaltinis (-->Bendr. dok.)  
 
term Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian trukmė Termino šaltinis ECB 
 
term Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian terminas Termino šaltinis (-->TERM)  Apibrėžtis 
žodis arba pastovus žodžių junginys, kuriuo įvardijama 
mokslo, technikos, meno ar kitos visuomenės gyvenimo 
srities speciali sąvoka arba daiktas Apibrėžties šaltinis 
TERM 
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term Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian trerminas 
 
term auction Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian terminuoto skolinimosi aukcionas Termino 
šaltinis ECB MB  
 
Term Auction Facility Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian terminuoto skolinimosi aukcione galimybė 
Termino šaltinis ECB metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
Term Bank of the Republic of 
Lithuania Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Lietuvos Respublikos terminų bankas 
Termino šaltinis (-->TERM)  Apibrėžtis valstybės informacinė 
sistema, kurią sudaro nustatyta tvarka sutvarkytų ir 
internete pateiktų aprobuotų, teiktinų lietuvių kalbos 
terminų straipsnių rinkinių ir neteiktinų terminų visuma 
Apibrėžties šaltinis TERM 
 
term entry Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian termino straipsnis Termino šaltinis (-->TERM)  
Apibrėžtis pagrindinis Lietuvos Respublikos terminų banko 
vienetas, kurį sudaro terminas, jo apibrėžtis, įvardijamos 
sąvokos srities žymuo ir kiti reikalingi duomenys, nurodyti 
Lietuvos Respublikos terminų banko metodikoje Apibrėžties 
šaltinis TERM 
 
term money market Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian terminuota pinigų rinka Termino šaltinis ECB 
MB 2008/3 
 
term money market rates Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian terminuotųjų pinigų rinkų palūkanų normos 
Termino šaltinis ECB MB 2008/12 
 
term of office Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian kadencija Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
term structure Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian terminų struktūra Termino šaltinis ECB MB 
2008/9 
 
term structure of interest rates Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian palūkanų normos termino struktūra Termino 
šaltinis ECB MB 2008/12 
 
termination benefits 
transitional payments Sritis Apskaita 
Lithuanian išeitinės išmokos 
 
termination of a contract Sritis Mokėjimo 
sistemos 
Lithuanian sutarties nutraukimas Termino šaltinis (--
>Mokėjimų įstatymas)  
 
terminology Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian terminija Termino šaltinis (-->TERM)  Apibrėžtis 
atskiros srities ar visų sričių terminų visuma Apibrėžties 
šaltinis TERM 
 

Terms and Conditions governing 
the use of the EPM Sritis Mokėjimo sistemos 
Institucijos ECB 
Lithuanian EPM naudojimo sąlygos Termino šaltinis 
Gairės ECB/2005/1 
 
terms and conditions of bank loans 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian bankų paskolų teikimo sąlygos Termino 
šaltinis ECB MB 2010 03 
 
terms and conditions of insurance 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian draudimo sąlygos Termino šaltinis 2002 m. 
birželio 20 d. Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų 
investuotojams draudimo įstatymas Nr. IX-975 (redakcija 
aktuali nuo 2008-10-21) 
 
territorial law Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian teritorinė teisė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
tertiary sector Sritis Bendra 
Lithuanian tretinis sektorius Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
Apibrėžtis paslaugos Apibrėžties šaltinis Eurovoc 4.1 
 
text animation Sritis Bendra 
Lithuanian teksto animacija Termino šaltinis VLKK rek. 
Pastabos komp. 
 
text box Sritis Bendra 
Lithuanian teksto langelis Termino šaltinis VLKK rek. 
Pastabos komp. 
 
textiles and textile articles Sritis Statistika 
Lithuanian tekstilės medžiagos ir tekstilės dirbiniai 
Termino šaltinis LRMB 
 
textiles and wearing apparel Sritis 
Statistika 
Lithuanian tekstilės ir tekstilės gaminių gamyba Termino 
šaltinis LR mokėjimų balansas 2005, p. 89 
 
TG 
See: Togolese Republic  Sritis Bendra 
Lithuanian Togo Respublika Lomė 
 
TH 
See: Kingdom of Thailand  Sritis Bendra 
Lithuanian Tailando Karalystė Bankokas 
 
Thai Baht 
THB Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Tailando batas 
 
THB 
See: Baht  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Tailando batas 
 
the 12-month cumulated current 
account surplus Sritis Apskaita 
Lithuanian 12 mėnesių suvestinis einamosios sąskaitos 
perviršis Termino šaltinis ECB MB 2007/12 
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The Arab Republic of Egypt 
EG Sritis Bendra 
Lithuanian Egipto Arabų Respublika Kairas 
 
The Bank of Italy 
Banca d'Italia Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian Italijos bankas 
 
The BoL deposits at banks Sritis Apskaita 
Lithuanian LB indėliai kituose bankuose 
 
The Bolivarian Republic of 
Venezuela 
VE Sritis Bendra 
Lithuanian Venesuelos Bolivaro Respublika Karakasas 
 
The Commonwealth of Bahamas 
BS Sritis Bendra 
Lithuanian Bahamų Sandrauga Termino šaltinis VLKK 
nutarimas Nr. 48 Nasau 
 
The Commonwealth of Dominica 
DM Sritis Bendra 
Lithuanian Dominikos Sandrauga Rozo 
 
The Czech Republic Sritis Bendra 
Lithuanian Čekijos Respublika Termino šaltinis VLKK 
nutarimas Nr. 48 CZ Pastabos ISO kodas 
 
The Democratic People's Republic 
of Corea 
See:   Sritis Bendra 
Lithuanian Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika 
Pchenjanas 
 
The Democratic Republic of Sao 
Tome and Principe 
ST Sritis Bendra 
Lithuanian San Tomė ir Prinsipės Demokratinė 
Respublika San Tomė 
 
The Democratic Socialist Republic 
of Sri Lanka 
LK Sritis Bendra 
Lithuanian Šri Lankos Demokratinė Socialistinė 
Respublika Kolombas 
 
the derogation authorized by the 
Member State Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian valstybės narės patvirtinta leidžianti nukrypti 
nuostata Termino šaltinis Vertimų centro vadovas 
 
The Dominican Republic 
DO Sritis Bendra 
Lithuanian Dominikos Respublika Santo Domingas 
 
The Eastern Republic of Uruguay 

UY Sritis Bendra 
Lithuanian Urugvajaus Rytų Respublika Montevidėjas 
 
The European Fund and Asset 
Management Association 
EFAMA Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Europos fondų ir turto valdymo asociacija 
EFTVA Termino šaltinis ECB MB 2007/12, p. 27 
 
The Federal Democratic Republic of 
Ethiopia 
ET Sritis Bendra 
Lithuanian Etiopijos Federacinė Demokratinė 
Respublika Adis Abeba 
 
The Federal Republic of Germany 
Sritis Bendra 
Lithuanian Vokietijos Federacinė Respublika DE 
Pastabos ISO kodas 
 
The Federal Republic of Nigeria 
NG 
Abuja Sritis Bendra 
Lithuanian Nigerijos Federacinė Respublika Abudža 
 
The Federation of Malaysia 
MY Sritis Bendra 
Lithuanian Malaizijos Federacija Kvala Lumpūras 
 
The Federative Republic of Brazil 
BR 
Brasilia Sritis Bendra 
Lithuanian Brazilijos Federacinė Respublika Termino 
šaltinis VLKK nutarimas Nr. 48 Brazilija 
 
The Former Yugoslav Republic of 
Macedonia 
MK Sritis Bendra 
Lithuanian Buvusioji Jugoslavijos Respublika 
Makedonija Termino šaltinis VLKK nutarimas Nr. 48 
Skopjė 
 
The French Republic Sritis Bendra 
Lithuanian Prancūzijos Respublika FR Pastabos ISO 
kodas 
 
The Gabonese Republic 
GA Sritis Bendra 
Lithuanian Gabono Respublika Librevilis 
 
The Hashemite Kingdom of Jordan 
JO Sritis Bendra 
Lithuanian Jordanijos Hašimitų Karalystė Amanas 
 
The Independent State of Samoa 
WS 
Apia Sritis Bendra 
Lithuanian Samoa Nepriklausomoji Valstybė Apija 
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The Islamic Federative Republic of 
Comoros 
KM Sritis Bendra 
Lithuanian Komorų Sąjunga Termino šaltinis VLKK 2005 
m. birželio 2 d. nutarimas Nr. N-2(101) Moronis 
 
The Islamic Republic of Mauritania 
MR Sritis Bendra 
Lithuanian Mauritanijos Islamo Respublika Nuakšotas 
 
The Kingdom of Bahrain 
BH Sritis Bendra 
Lithuanian Bahreino Karalystė Termino šaltinis VLKK 
nutarimas Nr. 48 Menama 
 
The Kingdom of Bhutan 
BT Sritis Bendra 
Lithuanian Butano Karalystė Termino šaltinis VLKK 
nutarimas Nr. 48 Timpu 
 
The Kingdom of Cambodia 
KH Sritis Bendra 
Lithuanian Kambodžos Karalystė Pnompenis 
 
The Kingdom of Lesotho 
LS Sritis Bendra 
Lithuanian Lesoto Karalystė Maseru 
 
The Kingdom of Morocco 
MA Sritis Bendra 
Lithuanian Maroko Karalystė Rabatas 
 
The Kingdom of Norway 
NO Sritis Bendra 
Lithuanian Norvegijos Karalystė Oslas 
 
The Kingdom of Saudi Arabia 
SA Sritis Bendra 
Lithuanian Saudo Arabijos Karalystė Rijadas 
 
The Kingdom of Swaziland 
SZ Sritis Bendra 
Lithuanian Svazilando Karalystė Mbabanė / Lobamba 
 
The Kingdom of Sweden Sritis Bendra 
Lithuanian Švedijos Karalystė SE Pastabos ISO kodas 
 
The Kingdom of Thailand 
TH Sritis Bendra 
Lithuanian Tailando Karalystė Bankokas 
 
The Kingdom of Tonga 
TO Sritis Bendra 
Lithuanian Tongos Karalystė Nukualofa 
 

The Lao People's Democratic 
Republic 
LA Sritis Bendra 
Lithuanian Laoso Liaudies Demokratinė Respublika 
Vientianas 
 
The Lebanese Republic 
LB Sritis Bendra 
Lithuanian Libano Respublika Beirutas 
 
The Mortgage Register of the 
Republic of Lithuania Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian Lietuvos Respublikos hipotekos registras 
Termino šaltinis LR hipotekos registro steigimo įstatymas 
Nr. VIII-252 Apibrėžtis pagrindinis valstybės registras, kuris 
susideda iš centrinio hipotekos registro bei vietinių 
hipotekos registrų Apibrėžties šaltinis LR hipotekos registro 
steigimo įstatymas Nr. VIII-252, 1 str. Žr. centrinis 
hipotekos registras 
 
The Netherlands Antiles 
AN Sritis Bendra 
Lithuanian Olandijos Antilai 
 
The People's Democratic Republic 
of Algeria 
DZ Sritis Bendra 
Lithuanian Alžyro Liaudies Demokratinė Respublika 
Termino šaltinis VLKK nutarimas Nr. 48 Alžyras 
 
The People's Republic of 
Bangladesh 
BD Sritis Bendra 
Lithuanian Bangladešo Liaudies Respublika Termino 
šaltinis VLKK nutarimas Nr. 48 Daka 
 
The People's Republic of China 
CN Sritis Bendra 
Lithuanian Kinijos Liaudies Respublika Pekinas 
 
The Principality of Andorra 
AD 
Andorra la Vella Sritis Bendra 
Lithuanian Andoros Kunigaikštystė Termino šaltinis VLKK 
nutarimas Nr. 48 Andora 
 
The Principality of Liechtenstein 
LI Sritis Bendra 
Lithuanian Lichtenšteino Kunigaikštystė Vaducas 
 
The Principality of Monaco 
MC Sritis Bendra 
Lithuanian Monako Kunigaikštystė Monakas 
 
the reporting framework for the 
money and banking statistics Sritis 
Pinigų politika Institucijos ECB 
Lithuanian pinigų ir bankų statistinė atskaitomybės 
sistema Termino šaltinis (-->Bendr. dok) . 
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The Republic of Albania 
AL Sritis Bendra 
Lithuanian Albanijos Respublika Termino šaltinis VLKK 
nutarimas Nr. 48 Tirana 
 
The Republic of Angola 
AO Sritis Bendra 
Lithuanian Angolos Respublika Termino šaltinis VLKK 
nutarimas Nr. 48 Luanda 
 
The Republic of Argentine 
AR 
Buenos aires Sritis Bendra 
Lithuanian Argentinos Respublika Termino šaltinis VLKK 
nutarimas Nr. 48 Buenos Airės 
 
The Republic of Armenia 
AM Sritis Bendra 
Lithuanian Armėnijos Respublika Termino šaltinis VLKK 
nutarimas Nr. 48 Jerevanas 
 
The Republic of Austria Sritis Bendra 
Lithuanian Austrijos Respublika Termino šaltinis VLKK 
nutarimas Nr. 48 AT Pastabos ISO kodas 
 
The Republic of Azerbaijan 
AZ Sritis Bendra 
Lithuanian Azerbaidžano respublika Termino šaltinis VLKK 
nutarimas Nr. 48 Baku 
 
The Republic of Belarus 
BY Sritis Bendra 
Lithuanian Baltarusijos Respublika Termino šaltinis VLKK 
nutarimas Nr. 48 Minskas 
 
The Republic of Benin 
BJ Sritis Bendra 
Lithuanian Benino Respublika Termino šaltinis VLKK 
nutarimas Nr. 48 Porto Novas 
 
The Republic of Bolivia 
BO Sritis Bendra 
Lithuanian Bolivijos Respublika Termino šaltinis VLKK 
nutarimas Nr. 48 Sukrė / La Pasas 
 
The Republic of Botswana 
BW Sritis Bendra 
Lithuanian Botsvanos Respublika Termino šaltinis VLKK 
nutarimas Nr. 48 Garboronas 
 
The Republic of Bulgaria 
BG Sritis Bendra Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Bulgarijos Respublika Termino šaltinis VLKK 
nutarimas Nr. 48 Sofija Bulgarija BG Pastabos ISO kodas 
 
The Republic of Cameroon 
CM Sritis Bendra 
Lithuanian Kamerūno Respublika Jaundė 

 
The Republic of Cape Verde 
CV Sritis Bendra 
Lithuanian Žaliojo Kyšulio Respublika Praja 
 
The Republic of Chad 
TD Sritis Bendra 
Lithuanian Čado Respublika Termino šaltinis VLKK 
nutarimas Nr. 48 Ndžamena 
 
The Republic of Chile 
CL Sritis Bendra 
Lithuanian Čilės Respublika Termino šaltinis VLKK 
nutarimas Nr. 48 Santjagas 
 
The Republic of Colombia 
CO Sritis Bendra 
Lithuanian Kolumbijos Respublika Bogota 
 
The Republic of Costa Rica 
CR Sritis Bendra 
Lithuanian Kosta Rikos Respublika San Chosė 
 
The Republic of Croatia 
HR Sritis Bendra 
Lithuanian Kroatijos Respublika Zagrebas 
 
The Republic of Cuba 
CU Sritis Bendra 
Lithuanian Kubos Respublika Havana 
 
The Republic of Cyprus Sritis Bendra 
Lithuanian Kipro Respublika Nikosija Pastabos sostinė CY 
Pastabos ISO kodas 
 
The Republic of Djibouti 
DJ Sritis Bendra 
Lithuanian Džibučio Respublika Džibutis 
 
The Republic of Ecuador 
EC Sritis Bendra 
Lithuanian Ekvadoro Respublika Kitas 
 
The Republic of El Salvador 
SV Sritis Bendra 
Lithuanian Salvadoro Respublika San Salvadoras 
 
The Republic of Equatorial Guinea 
GQ Sritis Bendra 
Lithuanian Pusiaujo Gvinėjos Respublika Malabas 
 
The Republic of Estonia Sritis Bendra 
Lithuanian Estijos Respublika EE Pastabos ISO kodas 
 
The Republic of Finland Sritis Bendra 
Lithuanian Suomijos Respublika FI Pastabos ISO kodas 
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The Republic of Georgia 
GE Sritis Bendra 
Lithuanian Gruzijos Respublika Tbilisis 
 
The Republic of Ghana 
GH 
Accra Sritis Bendra 
Lithuanian Ganos Respublika Akra 
 
The Republic of Guatemala 
GT Sritis Bendra 
Lithuanian Gvatemalos respublika Gvatemala 
 
The Republic of Guinea 
GN Sritis Bendra 
Lithuanian Gvinėjos Respublika Konakris 
 
The Republic of Guinea-Bissau 
GW 
Bissau Sritis Bendra 
Lithuanian Bisau Gvinėjos Respublika Termino šaltinis 
VLKK nutarimas Nr. 48 Bisau 
 
The Republic of Guyana 
GY 
Georgetown Sritis Bendra 
Lithuanian Gajanos Respublika Džordžtaunas 
 
The Republic of Hungary Sritis Bendra 
Lithuanian Vengrijos Respublika HU Pastabos ISO kodas 
 
The Republic of Iceland 
IS Sritis Bendra 
Lithuanian Islandijos Respublika Reikjavikas 
 
The Republic of India 
IN Sritis Bendra 
Lithuanian Indijos Respublika Delis 
 
The Republic of Indonesia 
ID Sritis Bendra 
Lithuanian Indonezijos Respublika Džakarta 
 
The Republic of Iraq 
IQ Sritis Bendra 
Lithuanian Irako Respublika Bagdadas 
 
The Republic of Kazakhstan 
KZ Sritis Bendra 
Lithuanian Kazachstano Respublika Astana 
 
The Republic of Kenya 
KE Sritis Bendra 
Lithuanian Kenijos Respublika Nairobis 
 
The Republic of Kiribati 

KI Sritis Bendra 
Lithuanian Kiribačio Respublika Tarava 
 
The Republic of Korea 
See:   Sritis Bendra 
Lithuanian Korėjos Respublika Seulas 
 
The Republic of Kyrgyzstan 
KG Sritis Bendra 
Lithuanian Kirgizijos Respublika Kirgizstanas Pastabos 
trumpasis (oficialusis) pavadinimas Biškekas 
 
The Republic of Latvia Sritis Bendra 
Lithuanian Latvijos Respublika LV Pastabos ISO kodas 
 
The Republic of Liberia 
LR Sritis Bendra 
Lithuanian Liberijos Respublika Monrovija 
 
The Republic of Madagascar 
MG 
Antananarivo Sritis Bendra 
Lithuanian Madagaskaro Respublika Antananaryvas 
 
The Republic of Malawi 
MW Sritis Bendra 
Lithuanian Malavio Respublika Lilongvė 
 
The Republic of Maldives 
MV Sritis Bendra 
Lithuanian Maldyvų Respublika Malė 
 
The Republic of Mali 
ML 
Bamako Sritis Bendra 
Lithuanian Malio Respublika Bamakas 
 
The Republic of Malta Sritis Bendra 
Lithuanian Maltos Respublika Valeta Pastabos sostinė MT 
Pastabos ISO kodas 
 
The Republic of Mauritius 
MU Sritis Bendra 
Lithuanian Mauricijaus Respublika Port Luisas 
 
The Republic of Moldova 
See:   Sritis Bendra 
Lithuanian Moldovos Respublika Kišiniovas 
 
The Republic of Mozambique 
See:   Sritis Bendra 
Lithuanian Mozambiko Respublika Maputu 
 
The Republic of Namibia 
NA Sritis Bendra 
Lithuanian Namibijos Respublika Vindhukas 
 
The Republic of Niger 
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NE Sritis Bendra 
Lithuanian Nigerio Respublika Niamėjus 
 
The Republic of Pakistan 
PK Sritis Bendra 
Lithuanian Pakistano Islamo Respublika Islamabadas 
 
The Republic of Palau 
PW Sritis Bendra 
Lithuanian Palau Respublika Kororas 
 
The Republic of Paraguay 
PY 
Asuncion Sritis Bendra 
Lithuanian Paragvajaus Respublika Asunsjonas 
 
The Republic of Peru 
PE Sritis Bendra 
Lithuanian Peru Respublika Lima 
 
The Republic of Poland Sritis Bendra 
Lithuanian Lenkijos Respublika PL Pastabos ISO kodas 
 
The Republic of Portugal Sritis Bendra 
Lithuanian Portugalijos Respublika PT Pastabos ISO 
kodas 
 
The Republic of Rwanda 
RW Sritis Bendra 
Lithuanian Ruandos Respublika Kigalis 
 
The Republic of San Marino 
SM Sritis Bendra 
Lithuanian San Marino Respublika San Marinas 
 
The Republic of Senegal 
SN Sritis Bendra 
Lithuanian Senegalo Respublika Dakaras 
 
The Republic of Seychelles 
SC Sritis Bendra 
Lithuanian Seišelių Respublika Viktorija 
 
The Republic of Sierra Leone 
SL 
Freetown Sritis Bendra 
Lithuanian Siera Leonės Respublika Fritaunas 
 
The Republic of Singapore 
SG Sritis Bendra 
Lithuanian Singapūro Respublika Singapūras 
 
The Republic of Slovakia Sritis Bendra 
Lithuanian Slovakijos Respublika SK Pastabos ISO kodas 
 
The Republic of Slovenia Sritis Bendra 
Lithuanian Slovėnijos Respublika SI Pastabos ISO kodas 

 
The Republic of South Africa 
ZA Sritis Bendra 
Lithuanian Pietų Afrikos Respublika Pretorija / 
Keiptaunas / Blumfonteinas 
 
The Republic of Suriname 
SR Sritis Bendra 
Lithuanian Surinamo Respublika Paramaribas 
 
The Republic of Tajikistan 
TJ Sritis Bendra 
Lithuanian Tadžikistano Respublika Dušanbė 
 
The Republic of the Congo 
CG 
Brazzaville Sritis Bendra 
Lithuanian Kongo Respublika Brazavilis 
 
The Republic of the Fiji Islands 
FJ Sritis Bendra 
Lithuanian Fidžio Salų Respublika Suva 
 
The Republic of the Gambia 
GM 
Banjul Sritis Bendra 
Lithuanian Gambijos Respublika Bandžulis 
 
The Republic of the Philippines 
PH Sritis Bendra 
Lithuanian Filipinų Respublika Manila 
 
The Republic of the Sudan 
SD Sritis Bendra 
Lithuanian Sudano Respublika Chartumas 
 
The Republic of Trinidad and 
Tobago 
TT Sritis Bendra 
Lithuanian Trinidado ir Tobago Respublika Port 
ofSpeinas 
 
The Republic of Turkey 
TR 
Ankara Sritis Bendra 
Lithuanian Turkijos Respublika Ankara 
 
The Republic of Uganda 
UG Sritis Bendra 
Lithuanian Ugandos Respublika Kampala 
 
The Republic of Uzbekistan 
UZ Sritis Bendra 
Lithuanian Uzbekistano Respublika Taškentas 
 
The Republic of Vanuatu 
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VU Sritis Bendra 
Lithuanian Vanuatu Respublika Port Vila 
 
The Republic of Zambia 
ZM Sritis Bendra 
Lithuanian Zambijos Respublika Lusaka 
 
The Republic of Zimbabwe 
ZW Sritis Bendra 
Lithuanian Zimbabvės Respublika Hararė 
 
The Socialist Republic of Viet Nam 
VN Sritis Bendra 
Lithuanian Vietnamo Socialistinė Respublika Hanojus 
 
the stance of monetary policy Sritis 
Pinigų politika 
Lithuanian pinigų politikos pozicija Termino šaltinis ECB 
 
The State of Israel 
IL Sritis Bendra 
Lithuanian Izraelio Valstybė Jeruzalė / Tel Avivas 
 
The State of Kuwait 
KW Sritis Bendra 
Lithuanian Kuveito Valstybė Kuveitas 
 
The State of Qatar 
QA Sritis Bendra 
Lithuanian Kataro Valstybė Doha 
 
The Sultanate of Oman 
OM Sritis Bendra 
Lithuanian Omano Sultonatas Maskatas 
 
The Swiss Confederation 
CH 
Bern Sritis Bendra 
Lithuanian Šveicarijos Konfederacija Bernas 
 
The Syrian Arab Republic 
SY Sritis Bendra 
Lithuanian Sirijos Arabų Respublika Damaskas 
 
the term of office ... shall be 
renewable Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian ... gali būti paskirti kitai kadencijai Termino 
šaltinis Vertimų centro vadovas 
 
The Togolese Republic 
TG Sritis Bendra 
Lithuanian Togo Respublika Lomė 
 
The United Mexican States 
See:   Sritis Bendra 
Lithuanian Meksikos Jungtinės Valstijos Meksikas 
Termino šaltinis VLKK 

 
The United Republic of Tanzania 
See:   Sritis Bendra 
Lithuanian Tanzanijos Jungtinė Respublika Dodoma / 
Dar Es Salamas 
 
The World Bank Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian Pasaulio bankas 
 
theft insurance Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian draudimas nuo vagystės Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
thematic evaluation Sritis Pinigų politika 
Lithuanian teminis vertinimas Termino šaltinis LRTB 
Pastabos aprobuota VLKK 
 
theoretical valuation Sritis Pinigų politika 
Lithuanian teorinis vertinimas Termino šaltinis 2008 m. 
spalio 23 d. EUROPOS CENTRINIO BANKO 
REGLAMENTAS (EB) Nr. 1053/2008ėl taisyklių, susijusių 
su įkaito tinkamumu, laikinų pakeitimų (ECB/2008/11) 
 
 
thin market Sritis Bendra 
Lithuanian neaktyvi / vangi rinka Termino šaltinis Kalbos 
patarimų informacinis biuletenis (X) 
 
third countries 
third parties Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian trečiosios šalys 
 
third country undertaking Sritis Bendra 
Lithuanian trečiosios šalies įmonė 
 
third parties 
See: countries  Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian trečiosios šalys 
 
third party collateralisation Sritis 
Mokėjimo sistemos Institucijos ECB 
Lithuanian įsipareigojimų užtikrinimas trečiosios šalies 
įkaitu Termino šaltinis ECB TARGET2 raidos ataskaita, 
2005 m. vasario mėn. Kontekstas Kalbant apie 
įsipareigojimų užtikrinimą trečiosios šalies įkaitu, tarp įkaito 
davėjo ir skolininko, kurio įsiskolinimas yra garantuojamas 
įkaitu, sudaryta tinkama sutartis gali sumažinti teisinę įkaito 
sutarties galiojimo riziką iki priimtino lygio. Konteksto šaltinis 
ECB TARGET2 raidos ataskaita, 2005 m. vasario mėn. 
 
third-party insurance Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian civilinės atsakomybės draudimas Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
three-month EUREPO, EURIBOR 
and overnight index swap Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian 3 mėn. EUREPO, EURIBOR ir vienos nakties 
palūkanų apsikeitimo sandorių norma Termino šaltinis 
ECB MB 2008/12 
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threshold Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian riba Termino šaltinis 2009 m. kovo 31 d. Europos 
centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 290/2009 
 
threshold amount Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian ribinė suma Termino šaltinis 2009 m. sausio 27 
d. Europos centrinio banko sprendimas (ECB/2009/2) 
(2009/154/EB) 
 
tier one asset Sritis Pinigų politika Institucijos ECB 
Lithuanian pirmojo lygio turtas Termino šaltinis (-->Bendr. 
dok.)  Apibrėžtis antrinę rinką turintis turtas, tenkinantis tam 
tikrus ECB nustatytus vienodus visoje euro zonoje 
tinkamumo kriterijus Apibrėžties šaltinis (-->Bendr. dok.)  
 
tier two assets Sritis Pinigų politika Institucijos 
ECB 
Lithuanian antrojo lygio turtas Termino šaltinis (-->Bendr. 
dok) . 
 
tiered interest rates Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pakopinės palūkanų normos Termino šaltinis 
2008 m. gruodžio 19 d. Europos centrinio banko 
reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų 
sektoriaus balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
tight liquidity conditions Sritis Pinigų 
politika 
Lithuanian griežtos likvidumo sąlygos Termino šaltinis 
ECB MB 2006/3, p. 34 
 
tightening in credit standards Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian reikalavimų paskolų gavėjams griežtinimas 
Termino šaltinis ECB MB 2008/6 kreditavimo sąlygų 
griežtinimas Termino šaltinis ECB MB 2008/9 
 
tighter credit conditions 
tighter lending standards Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian griežtesnės skolinimo sąlygos Termino šaltinis 
ECB MB 2008/6; 2008/12 sugriežtintos paskolų 
suteikimo sąlygos Termino šaltinis ECB MB 2008/9 
 
tighter lending standards 
See: credit conditions  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian griežtesnės skolinimo sąlygos Termino šaltinis 
ECB MB 2008/6; 2008/12 sugriežtintos paskolų 
suteikimo sąlygos Termino šaltinis ECB MB 2008/9 
 
time and foreign currency deposits 
Sritis Apskaita 
Lithuanian terminuotieji indėliai ir indėliai užsienio 
valiutomis 
 
time band Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian laiko atkarpa Termino šaltinis 2009 m. kovo 31 
d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 290/2009 
 
time deposit Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian terminuotasis indėlis Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 

 
time deposits at foreign banks Sritis 
Apskaita 
Lithuanian terminuotieji indėliai užsienio bankuose 
 
time deposits in foreign currency 
Sritis Apskaita 
Lithuanian terminuotieji indėliai užsienio valiutomis 
 
time reference point Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian atskaitos momentas Termino šaltinis 2009 m. 
kovo 31 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 
290/2009 
 
time reference point for MFI interest 
rates on outstanding amounts Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian likučių PFI palūkanų normų atskaitos 
momentas Termino šaltinis 2009 m. kovo 31 d. Europos 
centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 290/2009 
 
time series Sritis Statistika 
Lithuanian laiko eilutė Termino šaltinis Dėl pinigų finansinių 
institucijų balanso statistinės atskaitomybės (Valstybės 
žinios, 2003, Nr. 50-2252); ECB MB 2006/3, p. 44 
 
timely statistics Sritis Statistika 
Lithuanian laiku pateikiama statistika Termino šaltinis 
Europos centrinio banko rekomendacija dėl Tarybos 
reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 
2533/98 dėl Europos centrinio banko renkamos statistinės 
informacijos 
(ECB/2008/9) (2008/C 251/01) 
 
 
time-series analysis Sritis Statistika 
Lithuanian laiko eilučių analizė Apibrėžtis Praeities 
statistikos duomenų, suregistruotų vienas po kito 
einančiais laikotarpiais, analizė, siekiant perkelti šią 
praeities patirtį, kai norima numatyti, kas atsitiks 
(neapibrėžtoje) ateityje. Taigi kintamųjų eilučių informacija 
gali būti pritaikyta prognozėms daryti. Apibrėžties šaltinis 
Ekonomikos terminų žodynas, 1994. 
 
tip Sritis Bendra 
Lithuanian paaiškinimas Termino šaltinis VLKK rek. 
Pastabos komp. 
 
tipping point Sritis Bendra 
Lithuanian kritinės masės nulemtas lūžis 
 
TIPS 
See: Treasury Inflation-Protected Securities  Sritis Bankai 
ir finansai 
Lithuanian JAV iždo nuo infliacijos apsaugoti 
vertybiniai popieriai Termino šaltinis ECB MB 2007/9, p. 
38 TIPS 
 
title Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian antraštinė dalis Termino šaltinis Vertimų centro 
vadovas prievardis Pastabos anketose, klausimynuose; jei 
įmanoma patikslinti, gali būti verčiamas žodžiu „profesija“, 
„pareigos“ arba kt. 
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TJ 
See: Republic of Tajikistan  Sritis Bendra 
Lithuanian Tadžikistano Respublika Dušanbė 
 
TJS 
See: Somoni  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Tadžikistano somonis 
 
TL 
See: Republic of East Timor  Sritis Bendra 
Lithuanian Rytų Timoro Demokratinė Respublika Dilis 
 
TM 
See:   Sritis Bendra 
Lithuanian Turkmėnistanas Ašchabadas 
 
TMM 
See: Manat  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Turkmenistano manatas 
 
TN 
See:   Sritis Bendra 
Lithuanian Tuniso Respublika Tunisas 
 
TND 
See: Dinar  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Tuniso dinaras 
 
TO 
See: Kingdom of Tonga  Sritis Bendra 
Lithuanian Tongos Karalystė Nukualofa 
 
to place on the market Sritis Bendra 
Lithuanian išleisti į rinką 
 
to present on the market Sritis Bendra 
Lithuanian pateikti į rinką 
 
to spread risk Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian paskirstyti riziką Termino šaltinis ECB MB 
2007/6, p. 49 
 
to withdraw from the market Sritis Bendra 
Lithuanian pašalinti iš rinkos 
 
tobacco and manufactured tobacco 
substitutes Sritis Statistika 
Lithuanian tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai Termino 
šaltinis LRMB 
 
toolbar Sritis Bendra 
Lithuanian mygtukų juosta Termino šaltinis VLKK rek. 
Pastabos komp. 
 
TOP 
See: 'anga  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian panga 
 
top down investment Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian investavimas iš viršaus į apačią 
 

top secret Sritis Teisė ir institucijos Institucijos 
European Parliament 
Lithuanian visiškai slaptai Termino šaltinis Europos 
Parlamento darbo tvarkos taisyklės, VII priedas 
 
total accumulated depreciation Sritis 
Apskaita 
Lithuanian visas bendras nusidėvėjimas Termino šaltinis 
ECB metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
total amount currently in arrears Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian bendra šiuo metu įsiskolinta suma Termino 
šaltinis 2007 m. vasario 28 d. Komisijos reglamentas (EB) 
Nr. 215/2007, įgyvendinantis Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos 
statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS) 
nuostatas dėl šalutinių tikslinių kintamųjų, susijusių su 
pernelyg dideliu įsiskolinimu ir finansine atskirtimi, sąrašo 
 
total assets Sritis Apskaita 
Lithuanian visas turtas Termino šaltinis ECB 
 
total available liquidity Sritis Mokėjimo 
sistemos Institucijos ECB 
Lithuanian bendras turimas likvidumas Termino šaltinis 
ECB TARGET2 raidos ataskaita, 2005 vasario mėn. 
 
total cost of credit to the consumer 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian bendra kredito kaina, kurią moka vartotojas 
 
total costs of the credit to the 
consumer Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian bendra kredito kaina vartotojui Termino šaltinis 
2009 m. kovo 31 d. Europos centrinio banko reglamentas 
(EB) Nr. 290/2009 Apibrėžtis Ją sudaro palūkanų norma ir 
kiti (susiję) mokesčiai, pavyzdžiui, užklausų,, dokumentų 
ruošimo, garantijų, kredito draudimo etc. kaina. 
 Apibrėžties šaltinis 2009 m. kovo 31 d. Europos centrinio 
banko reglamentas (EB) Nr. 290/2009 
 
total deducted amount Sritis Mokėjimo 
sistemos 
Lithuanian visa išskaičiuota suma Termino šaltinis (--
>Mokėjimų įstatymas)  
 
total employment Sritis Statistika 
Lithuanian bendras užimtųjų skaičius Termino šaltinis 
ECB MB 2007/9 
 
total euro banknote issue Sritis Apskaita 
Lithuanian visa eurų banknotų emisija Termino šaltinis 
ECB metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
total expenditure 
Lithuanian visos išlaidos Termino šaltinis ECB 
 
total fixed investment Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian bendros investicijos į pagrindinį kapitalą 
Termino šaltinis ECB 
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total GDP growth Sritis Statistika 
Lithuanian bendrasis BVP augimas Termino šaltinis ECB 
MB 2008/3 
 
total HICP Sritis Statistika 
Lithuanian bendra infliacija (SVKI) Termino šaltinis ECB 
MB 2010 03 
 
total HICP excluding energy and 
unprocessed food Sritis Statistika 
Lithuanian bendra infliacija (SVKI), neįskaitant energijos 
ir neperdirbtų maisto produktų Termino šaltinis ECB MB 
2010 03 
 
total hourly labour costs Sritis Statistika 
Lithuanian bendros valandinės darbo sąnaudos Termino 
šaltinis ECB MB 2006/3, p. 56; 2008/3 
 
total interest income on foreign 
reserve assets Sritis Apskaita 
Lithuanian visos užsienio atsargų palūkanų pajamos 
Termino šaltinis ECB metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
total liabilities Sritis Apskaita 
Lithuanian visi įsipareigojimai Termino šaltinis ECB iš viso 
įsipareigojimų Termino šaltinis LB 
 
total market stock price index Sritis 
Statistika 
Lithuanian bendras rinkos vertybinių popierių kainų 
indeksas Termino šaltinis ECB MB 2008/6 
 
total market value Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian bendroji rinkos vertė Termino šaltinis (-->IKP) , 
3 str. 
 
total net income Sritis Apskaita 
Lithuanian visos grynosios pajamos Termino šaltinis ECB 
metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
total net lending to individuals Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian bendras grynasis skolinimas privatiems 
asmenims Termino šaltinis ECB MB 2010 03 
 
total return swap Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian apsikeitimo grąžomis sandoris Termino šaltinis 
Viktorija Stank. 
 
total revenue 
Lithuanian visos pajamos 
 
totals/sub-totals may not add up, 
due to rounding Sritis Apskaita 
Lithuanian bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl 
apvalinimo Termino šaltinis 2006 m. lapkričio 10 d. 
Europos centrinio banko gairės dėl Europos centrinių 
bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės 
teisinio pagrindo (ECB/2006/16) (2006/887/EB) 
 
TR 

See: Republic of Turkey  Sritis Bendra 
Lithuanian Turkijos Respublika Ankara 
 
trace error Sritis Bendra 
Lithuanian aptikti klaidą Termino šaltinis VLKK rek. 
Pastabos komp. 
 
traceability Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian atsekamumas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
traceability of transactions Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian sandorių atsekamumas 
 
tradability Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian prekiaujamumas Termino šaltinis LB Statistikos 
dep. žodynėlis 
 
tradable goods Sritis Bendra 
Lithuanian apyvartinės prekės 
 
tradables Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian prekiautinas Termino šaltinis LB Statistikos dep. 
žodynėlis 
 
TRADE 
See: General for Trade  Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Prekybos generalinis direktoratas Termino 
šaltinis EK vertimo vadovas 
 
trade and repairs Sritis Statistika 
Lithuanian didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių 
transporto priemonių, motociklų remontas, asmeninių 
ir buitinių daiktų taisymas Termino šaltinis LRMB 
 
trade balance 
balance of trade Sritis Apskaita 
Lithuanian prekybos balansas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
trade bill 
bill of trade Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian prekybinis vekselis 
 
trade by product Sritis Bendra 
Lithuanian prekyba produktais Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
trade collapse Sritis Bendra 
Lithuanian prekybos susitraukimas Termino šaltinis ECB 
MA 2009 
 
trade credits Sritis Statistika 
Lithuanian įsiskolinimas už prekes ir paslaugas Termino 
šaltinis ECB, LB MB 
 
trade cycle 
See: cycle  Sritis Bendra 
Lithuanian ekonomikos ciklas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
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trade date Sritis Apskaita 
Lithuanian sandorio sudarymo diena Termino šaltinis ECB 
metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
trade financing Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian prekybos finansavimas Termino šaltinis ECB 
MB 2009 03 
 
trade in goods 
goods trade 
Lithuanian prekyba prekėmis Termino šaltinis ECB MB 
2010 03 
 
trade in precious metals Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian tauriųjų metalų prekyba Termino šaltinis LR 
finansų įstaigų įstatymas Nr.IX-1068, 2 str. 40 p. 
 
trade mark 
brand name 
brand Sritis Bendra 
Lithuanian prekės ženklas Termino šaltinis IATE 
 
trade name Sritis Bendra 
Lithuanian prekės pavadinimas Termino šaltinis IATE 
 
trade policy 
Lithuanian prekybos politika Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
trade secret Sritis Bendra 
Lithuanian prekybos paslaptis 
 
trade surplus Sritis Statistika 
Lithuanian teigiamas prekybos balansas Termino šaltinis 
ECB MB 2007 06, 2008 03, 2008 09, 2009 03 
 
trade weights Sritis Statistika 
Lithuanian prekybos svoriai Termino šaltinis ECB MB 
2007/9 
 
traded debt instrument Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian skolos finansinė priemonė, kuria 
prekiaujama Termino šaltinis (-->IKP) , I priedas 
 
traded loans Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian prekiaujamos paskolos Termino šaltinis LB 
Statistikos dep. žodynėlis paskolos, kuriomis 
prekiaujama Termino šaltinis 2008 m. gruodžio 19 d. 
Europos centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl 
pinigų finansinių institucijų sektoriaus balanso (nauja 
redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
trademark law Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian prekių ženklų teisė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
trading account 
operating account Sritis Apskaita 
Lithuanian apyvartinė sąskaita Termino šaltinis Eurovoc 

4.1 Apibrėžtis dalis pelno (nuostolių) ataskaitos, kurioje 
parduotų prekių savikaina lyginama su parduotų prekių 
įplaukomis norint apskaičiuoti bendrąjį pelną Apibrėžties 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
trading and sales business line 
See: line "trading and sales"  Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian verslo linija "prekybinė veikla" Termino šaltinis 
(-->IKP) , 44 str. 
 
trading book Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian prekybos knyga Termino šaltinis (-->IKP)  
Apibrėžtis Banko finansinių priemonių, naudojamų 
prekybos tikslais arba siekiant apdrausti kitas prekybos 
knygos pozicijas, balansinės ir nebalansinės pozicijos, 
atitinkančios 541–549 punktuose išvardytas sąlygas. 
Apibrėžties šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 
nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo 
bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
 
trading book business Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian prekybos knygoje apskaitoma veikla Termino 
šaltinis (-->IKP) , 18 str. 
 
trading book hedge Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian prekybos knygos apdraudimas Termino 
šaltinis Viktorija Stank. 
 
trading book risk Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian prekybos knygoje įvardyta rizika Termino 
šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 
138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų 
nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) Apibrėžtis Rinkos 
rizika, sandorio šalies kredito rizika, atsiskaitymų rizika, 
prekybos knygos didelių pozicijų rizika.  Apibrėžties šaltinis 
Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 
„Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų 
nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
 
trading floor Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian prekybos salė 
 
trading in futures Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian prekyba ateities sandoriais Termino šaltinis 
ECB MB 2008/9 
 
trading margin Sritis Apskaita 
Lithuanian apyvartinis pelnas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
trading monopoly 
See: monopoly  Sritis Bendra 
Lithuanian prekybos monopolija Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
trading operation Sritis Bendra 
Lithuanian prekybinė veikla Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
trading policy Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian prekybinės veiklos politika Termino šaltinis (--
>Nr.172) , 74. 
 
trading volume 
business coverage Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian sandorių apimtis Termino šaltinis Eurovoc 4.1; 
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2009 m. kovo 31 d. Europos centrinio banko reglamentas 
(EB) Nr. 290/2009 
 
trading-book exposure Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian prekybos knygos pozicija Termino šaltinis (--
>IKP) , 31 str. 
 
trading-financial asset or liability 
held for trading Sritis Apskaita 
Lithuanian pardavimas-finansinis turtas ar 
įsipareigojimas, laikomas prekybai 
 
traditional financial products Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian tradiciniai finansiniai produktai Termino 
šaltinis ECB MA 2009 
 
traditional securitisation Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian tradicinis pakeitimas vertybiniais popieriais 
Termino šaltinis (-->KVP) ; Lietuvos banko valdybos 2006 
11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo 
skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
Apibrėžtis Pakeitimas vertybiniais popieriais, susijęs su 
ekonominiu pakeistų vertybiniais popieriais pozicijų 
perleidimu specialiajam subjektui, išleidžiančiam 
vertybinius popierius. Tai atliekama, kai bankas iniciatorius 
pakeistų vertybiniais popieriais pozicijų nuosavybės teisę 
perleidžia specialiajam subjektui arba per dalinį banko 
iniciatoriaus dalyvavimą (angl. sub–participation). Išleisti 
vertybiniai popieriai nėra banko iniciatoriaus mokėjimų 
prievolė. Apibrėžties šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 
11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo 
skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
 
traffic light approach Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian „eismo šviesos“ metodas Termino šaltinis 
PATIKIMUMO VERTINIMO IR JO TIKRINIMO 
NUOSTATOS, PATVIRTINTAbanko valdybos  
m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 140 Apibrėžtis Statistinis 
grįžtamojo patikrinimo metodas, kurį taikant, vienų metų 
įsipareigojimų neįvykdymo lygių pasiskirstymas yra 
aproksimuojamas į normalųjį skirstinį, ir atsižvelgiant į 
pasikliautinąjį intervalą, atitinkamoms „eismo šviesos“ 
spalvoms priskiriamas tam tikras įsipareigojimų 
neįvykdymo atvejų skaičius. Pagal atitinkamų spalvų 
įsipareigojimų neįvykdymo atvejų pasiskirstymą galima 
nustatyti prognozuotos PD įvertinimo tikslumą. Apibrėžties 
šaltinis PATIKIMUMO VERTINIMO IR JO TIKRINIMO 
NUOSTATOS, PATVIRTINTAbanko valdybos  
m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 140 
 
tranche Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian segmentas Termino šaltinis (-->KVP) ; Lietuvos 
banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl 
kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ 
(Žin., 2006, Nr. 142-5442) Apibrėžtis 1. Sutartimi nustatytas 
kredito rizikos segmentas, susijęs su pozicija arba keliomis 
pozicijomis, kai segmento pozicija susijusi su rizika patirti 
tokį kredito nuostolį, kuris būtų didesnis arba mažesnis už 
to paties dydžio poziciją kiekviename kitame tokiame 
segmente, neatsižvelgiant į kredito užtikrinimą, kurį 
trečiosios šalys tiesiogiai suteikia pozicijų turėtojams tame 
segmente arba kituose segmentuose (šaltinis: KVP); 2. 
Sutartyje nustatyta pakeitimo vertybiniais popieriais 
pozicija (pozicijos), susijusi (susijusios) su rizika patirti 
didesnį arba mažesnį nuostolį nei bet kuri kita (kurios kitos) 
tokio paties dydžio pakeitimo vertybiniais popieriais 
pozicija (pozicijos), neatsižvelgiant į trečiųjų šalių 
pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų turėtojams 
suteikiamą tiesioginį kredito užtikrinimą (šaltinis: Lietuvos 

banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl 
kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ 
(Žin., 2006, Nr. 142-5442)). dalis Termino šaltinis 2009 m. 
sausio 20 d. EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS, iš 
dalies keičiančios Gaires ECB/2000/7 dėl Eurosistemos 
pinigų politikos priemonių ir procedūrų (ECB/2009/1) 
 
tranched cover Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian dalinis užtikrinimas Termino šaltinis Lietuvos 
banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl 
kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ 
(Žin., 2006, Nr. 142-5442) Apibrėžtis Sandoris, kai bankas 
įsigyja tiesioginį kredito užtikrinimą (pvz., su kreditu 
susijusių vekselių) arba netiesioginį kredito užtikrinimą 
(pvz., garantijų, kredito įsipareigojimų neįvykdymo 
apsikeitimo sandorių), kad užtikrintų tik dalį pozicijos 
vertės, o užtikrintos ir neužtikrintos pozicijos vertės dalių 
prioritetai yra nevienodi, t. y. sukuriami du skirtingi rizikos 
segmentai. Apibrėžties šaltinis Lietuvos banko valdybos 
2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo 
skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
 
transaction 
transaction Sritis Apskaita 
Lithuanian sandoris Termino šaltinis 2002 m. lapkričio 21 d. 
Europos centrinio banko gairė dėl Europos 
centriniostatistinės atskaitomybės reikalavimų ketvirtinių 
finansinių sąskaitų (ECB/2002/7) (2002/967/EB) operacija 
Termino šaltinis (-->Mokėjimų įstatymas)  
 
transaction 
transaction Sritis Apskaita 
Lithuanian sandoris Termino šaltinis 2002 m. lapkričio 21 d. 
Europos centrinio banko gairė dėl Europos 
centriniostatistinės atskaitomybės reikalavimų ketvirtinių 
finansinių sąskaitų (ECB/2002/7) (2002/967/EB) operacija 
Termino šaltinis (-->Mokėjimų įstatymas)  
 
transaction costs Sritis Apskaita 
Lithuanian su sandoriu susijusios išlaidos Termino 
šaltinis 2002 m. lapkričio 21 d. Europos centrinio banko 
gairė dėl Europos centriniostatistinės atskaitomybės 
reikalavimų ketvirtinių finansinių sąskaitų (ECB/2002/7) 
(2002/967/EB), II priedas Žodynas su paaiškinimais 
Apibrėžtis Su konkrečiu sandoriu susijusios išlaidos. 
Apibrėžties šaltinis 2002 m. lapkričio 21 d. Europos centrinio 
banko gairė dėl Europos centriniostatistinės atskaitomybės 
reikalavimų ketvirtinių finansinių sąskaitų (ECB/2002/7) 
(2002/967/EB), II priedas Žodynas su paaiškinimais 
sandorio išlaidos Termino šaltinis 2006 m. lapkričio 10 d. 
Europos centrinio banko gairės dėl Europos centrinių 
bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės 
teisinio pagrindo (ECB/2006/16) (2006/887/EB) 
 
transaction costs (financial 
instruments) Sritis Apskaita 
Lithuanian sandorio sąnaudos (finansinės priemonės) 
 
transaction fee Sritis Mokėjimo sistemos 
Institucijos ECB 
Lithuanian sandorio mokestis Termino šaltinis ECB 
TARGET2 raidos ataskaita, 2005 m. vasario mėn. 
 
transaction in products Sritis Statistika 
Lithuanian gaminių sandoris Termino šaltinis LB Statistikos 
dep. žodynėlis 
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transaction price Sritis Apskaita 
Lithuanian sandorio kaina Termino šaltinis 2002 m. 
lapkričio 21 d. Europos centrinio banko gairė dėl Europos 
centriniostatistinės atskaitomybės reikalavimų ketvirtinių 
finansinių sąskaitų (ECB/2002/7) (2002/967/EB); 2006 m. 
lapkričio 10 d. Europos centrinio banko gairės dėl Europos 
centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB) Apibrėžtis Sandorio metu tarp sandorio šalių 
sutarta kaina. Apibrėžties šaltinis 2002 m. lapkričio 21 d. 
Europos centrinio banko gairė dėl Europos 
centriniostatistinės atskaitomybės reikalavimų ketvirtinių 
finansinių sąskaitų (ECB/2002/7) (2002/967/EB), II priedas 
Žodynas su paaiškinimais 
 
transaction value 
contract value Sritis Apskaita 
Lithuanian sandorio vertė Termino šaltinis ECB metinės 
finansinės ataskaitos 2008 
 
transactions at under-value Sritis 
Mokėjimo sistemos Institucijos ECB 
Lithuanian sandoriai mažesne verte Termino šaltinis 
Gairės ECB/2005/1 
 
transactions in the external 
counterpart of M3 
Lithuanian išorinių pinigų P3 priešinių sandoriai Termino 
šaltinis ECB 
 
transactions with recourse Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian sandoriai su regreso (atgręžtinio 
reikalavimo)  teise 
 
trans-border cooperation Sritis Bendra 
Lithuanian bendradarbiavimas per sieną Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
Trans-European Automated Real-
time Gross settlement Express 
Transfer system 
TARGET Sritis Mokėjimo sistemos Institucijos ECB 
Lithuanian TARGET Apibrėžtis Transeuropinė 
automatizuota realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubiųų 
sistema, ją sudaro Realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų 
(RLAA) sistemos NC banke, EMM ir tarpusavio ryšio 
priemonės. Apibrėžties šaltinis 2002 m. lapkričio 21 d. 
Europos centrinio banko gairė dėl Europos 
centriniostatistinės atskaitomybės reikalavimų ketvirtinių 
finansinių sąskaitų (ECB/2002/7) (2002/967/EB), II priedas 
Žodynas su paaiškinimais Transeuropinė automatizuota 
realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų 
sistema Termino šaltinis (-->Bendr. dok.)  Apibrėžtis 
atskirųjų atsiskaitymų eurais realiu laiku sistema. Tai 
decentralizuota sistema, kurią sudaro 15 nacionalinių 
RLAA sistemų, (-->ECB mokėjimo mechanizmas) ir (--
>sąsajų mechanizmas)  Apibrėžties šaltinis (-->Bendr. dok.)  
 
trans-European network Sritis Bendra 
Lithuanian transeuropiniai tinklai Pastabos kai trans- 
reiškia erdvės perkirtimą, pvz., trans-Eropean railway - 
transeuropinis geležinkelis europiniai tinklai Pastabos kai 
trans- nereiškia erdvės perkirtimo  
 

transfer Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian pervedimas Termino šaltinis (-->Mokėjimų 
įstatymas)  Žr. (-->debeto pervedimas) ; (-->kredito 
pervedimas)  perdavimas 
 
transfer bonus Sritis Bendra 
Lithuanian perkėlimo išmoka Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
transfer cost 
See: price  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pervedimo kaina 
 
transfer duty Sritis Pinigų politika 
Lithuanian perdavimo mokestis Termino šaltinis 2008 m. 
lapkričio 14 d. EUROPOS CENTRINIO BANKO 
SPRENDIMASėl 2008 m. spalio 23 d. Reglamento 
ECB/2008/11 dėl taisyklių, susijusių su įkaito tinkamumu,ų 
pakeitimų įgyvendinimo 
(ECB/2008/15) 
(2008/874/EB) 
 
 
transfer income Sritis Bendra 
Lithuanian perkeltos pajamos Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
transfer of businesses Sritis Bendra 
Lithuanian įmonės perdavimas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
transfer of competence 
See: of competence  Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian kompetencijos perdavimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
transfer of foreign reserve assets 
Sritis Apskaita 
Lithuanian užsienio atsargų pervedimas Termino šaltinis 
ECB metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
transfer of responsibility Sritis Mokėjimo 
sistemos Institucijos ECB 
Lithuanian atsakomybės perleidimas Termino šaltinis 
Gairės ECB/2005/1 
 
transfer order Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian pervedimo nurodymas Termino šaltinis (--
>Atsiskaitymų baigtinumo įstatymas)  Apibrėžtis vertybinių 
popierių atsiskaitymo sistemos dalyvio raštu arba 
elektroniniu būdu sudarytas nurodymas pervesti 
vertybinius popierius, darant atitinkamus įrašus vertybinių 
popierių sąskaitose, arba kitu būdu perduoti nuosavybės 
teisę į vertybinius popierius ar su jais susijusias turtines 
teises Apibrėžties šaltinis Atsiskaitymų baigtinumo įstatymas 
 
transfer price 
transfer cost Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pervedimo kaina 
 
transfer pricing Sritis Bendra 
Lithuanian pervedimo kainodara Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
transfer revenues Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian perkeltos įplaukos Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
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transfer risk Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian pervedimo rizika Termino šaltinis V. Valvonis 
Apibrėžtis galimybė patirti nuostolį, kai skolininkas ar 
sandorio šalis bankui negali pervesti užsienio valiutos dėl 
jos trūkumo, pavyzdžiui, užsienio šalyje trūkstant reikiamos 
užsienio valiutos, taikant valiutinius apribojimus Apibrėžties 
šaltinis Valvonis V. 2004: Kredito rizikos valdymas banke. - 
Pinigų studijos 4, 66 
 
transfer to/from provisions for 
foreign exchange rate and price 
risks Sritis Apskaita 
Lithuanian pervedimai į atidėjinius užsienio valiutų 
kursų ir kainų rizikoms ir iš jų Termino šaltinis ECB 
metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
transferability Sritis Statistika 
Lithuanian pervedamumas Termino šaltinis 2008 m. 
gruodžio 19 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) 
Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus 
balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 Apibrėžtis Galimybė mobilizuoti finansinėje priemonėje 
esančias lėšas naudojant mokėjimo priemones,žiui, 
čekius, pervedimo pavedimus, tiesioginį debetą arba 
panašias priemones. Apibrėžties šaltinis 2008 m. gruodžio 
19 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 
25/2009ėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus balanso 
(nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
transferability of loans Sritis Pinigų politika 
Lithuanian paskolų perleidimas Termino šaltinis 2008 m. 
lapkričio 14 d. EUROPOS CENTRINIO BANKO 
SPRENDIMASėl 2008 m. spalio 23 d. Reglamento 
ECB/2008/11 dėl taisyklių, susijusių su įkaito tinkamumu,ų 
pakeitimų įgyvendinimo 
(ECB/2008/15) 
(2008/874/EB) 
 
 
transferable Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian perduodamasis pervedamasis 
 
transferable debt instruments Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian perduodamosios skolos priemonės Termino 
šaltinis LB Statistikos dep. žodynėlis 
 
transferable deposits Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pervedamieji indėliai Termino šaltinis 2008 m. 
gruodžio 19 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) 
Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus 
balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
transferable deposits accounts Sritis 
Mokėjimo sistemos 
Lithuanian pervedamųjų indėlių sąskaitos Termino šaltinis 
2010 m. balandžio 15 d. LIETUVOS BANKO VALDYBOS 
NUTARIMAS Nr. 03-30 DĖL MOKĖJIMO PRIEMONIŲ 
STATISTINĖS ATSKAITOMYBĖS 
 
 

 
 Apibrėžtis Vienadienių indėlių, kurie, siekiant atlikti 
mokėjimus kitiems ūkio subjektams, pareikalavus tiesiogiai 
pervedami įprastomis mokėjimo priemonėmis (kredito 
pervedimu ir tiesioginiu debetu), kredito arba debeto 
kortele, kaip el. pinigai, pagal čekį arba panašiomis 
priemonėmis be reikšmingo uždelsimo, apribojimo arba 
baudos, sąskaitos. Apibrėžties šaltinis 2010 m. balandžio 15 
d. LIETUVOS BANKO VALDYBOS NUTARIMAS Nr. 03-30 
DĖL MOKĖJIMO PRIEMONIŲ STATISTINĖS 
ATSKAITOMYBĖS 
 
transferable securities Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian perleidžiamieji vertybiniai popieriai Termino 
šaltinis 2007 m. spalio 25 d. LR kolektyvinio investavimo 
subjektų įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. X-1303 
Apibrėžtis 1) bendrovių akcijos, investiciniai vienetai ir 
depozitoriumo išduoti akcijų pakvitavimai; 
) obligacijos ir kitų formų ne nuosavybės vertybiniai 
popieriai; 3) kiti perleidžiamieji vertybiniai popieriai, kurie 
suteikia teisę pasirašymo ar keitimo būdu įsigyti šios dalies 
1 ir 2 punktuose nurodytų perleidžiamųjų vertybinių 
popierių. Apibrėžties šaltinis 2007 m. spalio 25 d. LR 
kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo pakeitimo 
įstatymas Nr. X-1303 
 
transferee 
beneficiary 
payee Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian gavėjas Termino šaltinis (-->Mokėjimų įstatymas)  
Apibrėžtis asmuo, kuriam (-->mokėtojas)  perduoda lėšas 
Apibrėžties šaltinis (-->Mokėjimų įstatymas) , 2 str. 
 
transferor Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian perdavėjas 
 
transfers in kind via market 
producers 
Lithuanian natūriniai pervedimai per rinkos gamintojus 
Termino šaltinis ECB 
 
transgenic animal Sritis Bendra 
Lithuanian transgeninis gyvūnas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
transgenic plant Sritis Bendra 
Lithuanian transgeninis augalas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
transit item Sritis Apskaita 
Lithuanian tranzitinis straipsnis Termino šaltinis 2008 m. 
gruodžio 19 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) 
Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus 
balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 Apibrėžtis Tranzitiniuose straipsniuose nurodomos lėšos 
(paprastai priklausančios), kurios yra perdavimo iš vienos 
PFI į kitą procese. Straipsniaičekius ir kitas mokėjimo 
formas, kurios buvo nusiųstos kitoms PFI,jos jas atsiimtų. 
Apibrėžties šaltinis 2008 m. gruodžio 19 d. Europos 
centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų 
finansinių institucijų sektoriaus balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
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transition economy Sritis Bendra 
Lithuanian pereinamojo laikotarpio ekonomika Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
transition facility project fiche Sritis 
Teisė ir institucijos 
Lithuanian pereinamojo laikotarpio priemonės aprašas 
Pastabos aprobuota VLKK 
 
transition matrice Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian pasikeitimo matrica Termino šaltinis IŠORINIŲ 
KREDITO RIZIKOS VERTINIMO INSTITUCIJŲ 
PRIPAŽINIMO TVARKA, PATVIRTINTAbanko valdybos  
m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 139 
 
transition matrices Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian pasikeitimo matricos Termino šaltinis IŠORINIŲ 
KREDITO RIZIKOS VERTINIMO INSTITUCIJŲ 
PRIPAŽINIMO TVARKA, PATVIRTINTAbanko valdybos  
m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 139 
 
transitional arrangements Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian pereinamojo laikotarpio priemonės Termino 
šaltinis (-->KVP)  
 
transitional balance sheet Sritis Apskaita 
Lithuanian pereinamasis balansas Termino šaltinis 2006 
m. lapkričio 10 d. Europos centrinio banko gairės dėl 
Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB) 
 
transitional liability (defined benefit 
plans) Sritis Apskaita 
Lithuanian tarpinis įsipareigojimas (nustatytų išmokų 
planai) 
 
transitional payments 
See: benefits  Sritis Apskaita 
Lithuanian išeitinės išmokos 
 
transition-specific factors Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian pereinamajam laikotarpiui būdingi veiksniai 
Termino šaltinis ECB MB 2007/9, p. 14 
 
transitory investment Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian laikina investicija Termino šaltinis ECB MB 
2007/9, p. 21 
 
Translation Centre for the Bodies of 
the European Union 
CdT Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras 
Termino šaltinis EK vertimo vadovas 
 
transmission channel Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian poveikio perdavimo kanalas Termino šaltinis 
ECB MA 2009 
 
transmission mechanism Sritis Bankai ir 
finansai 

Lithuanian perdavimo mechanizmas Termino šaltinis 
Europos centrinio banko rekomendacija dėl Tarybos 
reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 
2533/98 dėl Europos centrinio banko renkamos statistinės 
informacijos 
(ECB/2008/9) (2008/C 251/01) 
 
 
transmission network Sritis Bendra 
Lithuanian perdavimo tinklas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
transmission of monetary policy 
impulses Sritis Pinigų politika 
Lithuanian pinigų politikos paskatų perdavimas Termino 
šaltinis ECB MB 2009 
 
transmission standards Sritis Statistika 
Lithuanian perdavimo standartai Termino šaltinis 2008 m. 
gruodžio 19 d. Europos centrinio banko gairės, iš dalies 
keičiančios Gaires ECB/2007/9 dėl pinigų, finansinių 
institucijų ir rinkų statistikos (naują redakciją) 
(ECB/2008/31) 
 
transnational company Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian tarptautinė bendrovė Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
transnational corporation Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian tarptautinė korporacija Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
transparency and good 
administration call for a clear 
definition Sritis Bendra 
Lithuanian siekiant skaidrumo ir gero administravimo 
turi būti aiškiai apibrėžta 
 
transport and communication Sritis 
Statistika 
Lithuanian transportas, sandėliavimas ir nuotoliniai 
ryšiai (telekomunikacijos) Termino šaltinis LRMB 
 
transport by road Sritis Bendra 
Lithuanian kelių vežimas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
transport costs Sritis Bendra 
Lithuanian pervežimo išlaidos Termino šaltinis ECB MB 
2008/6 
 
transport insurance Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian transporto draudimas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
transport network Sritis Bendra 
Lithuanian transporto tinklas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
transport price Sritis Bendra 
Lithuanian vežimo kaina Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
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transport regulations Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian transporto reglamentavimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
transportation Sritis Statistika 
Lithuanian transporto paslaugos Termino šaltinis LR 
mokėjimų balansas 2005, p. 14 
 
transportation error Sritis Banknotai ir 
monetos 
Lithuanian padavimo konvejeriu klaida Termino šaltinis (--
>pe) i Pastabos banknotų 
 
transportation services credit 
(receipts) Sritis Statistika 
Lithuanian transporto paslaugų pajamos Termino šaltinis 
LR mokėjimų balansas 2005, p. 115 
 
transportation tariff Sritis Bendra 
Lithuanian vežimo tarifas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
transposition Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian perkėlimas į nacionalinę teisę 
 
travellers’ cheque Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian kelionių čekis 
 
Treasury Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian iždas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
treasury (budgetary) accounts Sritis 
Apskaita 
Lithuanian iždo lėšos 
 
treasury bill Institucijos LB Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian iždo vekselis Termino šaltinis 2007 m. sausio 18 
d. LR finansinių priemonių rinkų įstatymas Nr. X-1024 
Apibrėžtis Trumpalaikiai, iki vienerių metų trukmės 
vyriausybės vertybiniai popieriai, kurie parduodami 
mažesne nei nominalia kaina (su diskontu). 
 
treasury foreign currency Sritis Apskaita 
Lithuanian užsienio valiutos ižde 
 
treasury shares Sritis Apskaita 
Lithuanian supirktosios akcijos 
 
treasury stock Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian nuosavos akcijos Termino šaltinis VVPB int. 
žod., 2005 Apibrėžtis bendrovės išleistos akcijos, kurias ji 
vėliau išpirko. Jos gali būti laikomos bendrovės ižde 
neribotą laiką, perparduodamos visuomenei ar išimamos iš 
apyvartos. Iždo akcijoms dividendai neskiriami, jos 
nesuteikia balso teisės, jei jos yra bendrovės nuosavybė 
 
treatment of fixed assets Sritis Apskaita 
Lithuanian ilgalaikiam turtui taikomi reikalavimai Termino 
šaltinis ECB metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
treatment of off-balance-sheet items 
Sritis Bankų priežiūra 

Lithuanian nebalansinių straipsnių vertinimas Termino 
šaltinis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/33/EB 
 
Treaty establishing the European 
Community Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Europos Bendrijos steigimo sutartis 
 
Treaty establishing the European 
Community of 25 March 1957 Sritis Teisė 
ir institucijos 
Lithuanian 1957 m. kovo 25 d. Europos Bendrijos 
steigimo sutartis 
 
Treaty of Accession to the European 
Union 2003 Sritis Teisė ir institucijos Institucijos 
European 
Lithuanian 2003 m. stojimo į Europos Sąjungą sutartis 
 
Treaty on European Union 
See: Treaty  Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian ES sutartis Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
Europos Sąjungos sutartis Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
TREN 
See: General for Energy and Transport  Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian Energetikos ir transporto generalinis 
direktoratas Termino šaltinis EK vertimo vadovas 
 
trigger index Sritis Bendra 
Lithuanian paleidžiamųjų kainų indeksas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 Žr. (-->paleidžiamoji kaina)  
 
trigger point Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian neįpareigojančio vertės pokyčio riba Termino 
šaltinis S. Šiaudinis 
 
trigger price Sritis Bendra 
Lithuanian paleidžiamoji kaina Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
trimmed average 
See: mean  Sritis Bendra 
Lithuanian apkarpytasis vidurkis Termino šaltinis ECB MB 
2008 03 nupjautasis vidurkis Termino šaltinis ECB MB 
2009 06 
 
trimmed average Sritis Bendra 
Lithuanian nupjautasis vidurkis 
 
trimmed mean 
trimmed average Sritis Bendra 
Lithuanian apkarpytasis vidurkis Termino šaltinis ECB MB 
2008 03 nupjautasis vidurkis Termino šaltinis ECB MB 
2009 06 
 
trimmed mean measures Sritis Statistika 
Lithuanian apkarpytojo vidurkio matai Termino šaltinis 
ECB MB 2008 03 
 
Trinidad and Tobago Dollar 
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TTD Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Trinidado ir Tobago doleris 
 
TRL Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian senoji Turkijos lira 
 
trough Sritis Statistika 
Lithuanian žemiausias nuosmukio taškas Termino šaltinis 
ECB MB 2010 03 
 
trough in consumption growth Sritis 
Statistika 
Lithuanian žemiausias vartojimo smukimo taškas 
Termino šaltinis ECB MB 
 
trough–the–cycle rating Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian ekonominio ciklo reitingas Termino šaltinis 
PATIKIMUMO VERTINIMO IR JO TIKRINIMO 
NUOSTATOS, PATVIRTINTAbanko valdybos  
m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 140 Apibrėžtis Reitingas, 
nustatomas, kai skolininko ar pozicijos rizika įvertinama 
darant prielaidą, kad yra ekonominio nuosmukio fazė. 
Apibrėžties šaltinis PATIKIMUMO VERTINIMO IR JO 
TIKRINIMO NUOSTATOS, PATVIRTINTAbanko valdybos  
m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 140 
 
Troy ounce Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian Trojos uncija Termino šaltinis LRTB Apibrėžtis 
Trojos vienetų sistemos masės matavimo vienetas. 
Apibrėžties šaltinis LRTB 
 
true sale Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian tikras pardavimas Termino šaltinis 2009 m. 
sausio 20 d. EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS, iš 
dalies keičiančios Gaires ECB/2000/7 dėl Eurosistemos 
pinigų politikos priemonių ir procedūrų (ECB/2009/1) 
 
true-sale securitisation Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian tikras paskolų pakeitimas vertybiniais 
popieriais Žr. (-->sintetinis pakeitimas vertybiniais 
popieriais)  
 
true-sale securitisation programmes 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian tikro paskolų pakeitimo vertybiniais 
popieriais programos 
 
trust Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian trestas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 Apibrėžtis 
didelė ūkinė organizacija, kuri turi dalinį ar visą monopolį 
Apibrėžties šaltinis Eurovoc 4.1 
 
trust company Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian patikėtinė bendrovė Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
trust deposit fund Sritis Apskaita 
Lithuanian garantinis indėlių fondas 
 
trust fund Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian patikos fondas Termino šaltinis 2008 m. 
lapkričio 14 d. EUROPOS CENTRINIO BANKO 
SPRENDIMASėl 2008 m. spalio 23 d. Reglamento 

ECB/2008/11 dėl taisyklių, susijusių su įkaito tinkamumu,ų 
pakeitimų įgyvendinimo 
(ECB/2008/15) 
(2008/874/EB) 
 patikėjimo fondas Termino šaltinis VLKK terminologijos 
pakomisė, 2005 
 
trust law Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian patikos teisė 
 
trust loan 
fiduciary loan Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pasitikėtinė (subordinuotoji) paskola Termino 
šaltinis LRTB Apibrėžtis Ne trumpesniam kaip vienų metų 
laikotarpiui suteikta paskola, jeigu yra tenkinamos visos 
nurodytos sąlygos: a) paskola yra gauta pinigais; b) 
paskolos davėjas paskolos sutartyje įsipareigoja 
nereikalauti iš paskolos gavėjo grąžinti paskolą prieš 
sutartyje nustatytą jos grąžinimo terminą; c) paskolos 
grąžinimas nėra užtikrintas jokiomis prievolių įvykdymą 
užtikrinančiomis priemonėmis; d) paskolos sutartyje yra 
nustatyta, kad paskolos gavėjo likvidavimo arba bankroto 
atveju paskolos davėjo reikalavimas pagal paskolos sutartį 
bus tenkinamas tik patenkinus kitų paskolos gavėjo 
kreditorių reikalavimus.  Apibrėžties šaltinis LR finansų 
įstaigų įstatymas Nr. IX-1068, 2 str. 
 
trustee Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian patikėtinis Termino šaltinis 2008 m. gruodžio 19 
d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 
25/2009ėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus balanso 
(nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
trustee saving bank Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian patikos taupomasis bankas 
 
trustor Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian patikėtojas 
 
TRY Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian naujoji Turkijos lira 
 
TT 
See: Republic of Trinidad and Tobago  Sritis Bendra 
Lithuanian Trinidado ir Tobago Respublika Port 
ofSpeinas 
 
TTD 
See: and Tobago Dollar  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Trinidado ir Tobago doleris 
 
Tunisia 
TN Sritis Bendra 
Lithuanian Tuniso Respublika Tunisas 
 
Tunisian Dinar 
TND Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Tuniso dinaras 
 
Turkmenistan 
TM Sritis Bendra 
Lithuanian Turkmėnistanas Ašchabadas 
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Turkmenistan Manat 
TMM Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Turkmenistano manatas 
 
turn in the inventory cycle Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian atsargų ciklo posūkis Termino šaltinis ECB MA 
2009 
 
turning point Sritis Statistika 
Lithuanian lūžio taškas Termino šaltinis ECB MB 2010 03 
 
turning point of the series Sritis Statistika 
Lithuanian eilutės posūkio taškas Termino šaltinis ECB 
MB 2007/6, p. 54 
 
turn-of-the-year effect Sritis Statistika 
Lithuanian metų sandūros efektas Termino šaltinis ECB 
MB 2009 03 
 
turnover 
circulation Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian apyvarta Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
turnover of securities Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian vertybinių popierių apyvarta Termino šaltinis (--
>Vertybinių popierių įst.)  Apibrėžtis vertybinių popierių 
siūlymas, platinimas ir perleidimas Apibrėžties šaltinis 
Vertybinių popierių įst. 
 
turnover rate Sritis Apskaita 
Lithuanian apyvartumas Termino šaltinis NVPB internetinis 
žodynėlis, 2004 Apibrėžtis akcijų, kurios parduotos per 
metus, skaičius, palyginti su visų biržoje listinguojamų 
akcijų skaičiumi procentais. Gali būti skaičiuojamas pagal 
emisijas arba institucinių investuotojų turimus portfelius 
Apibrėžties šaltinis NVPB internetinis žodynėlis, 2004 
 
turnover tax Sritis Apskaita 
Lithuanian apyvartos mokestis Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
Tuvalu 
TV Sritis Bendra 
Lithuanian Tuvalu Funafutis 
 
TV 
See:   Sritis Bendra 
Lithuanian Tuvalu Funafutis 
 
TWD 
See: Taiwan Dollar  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian naujasis Taivano doleris 
 
twinning light projects Sritis Bendra 
Lithuanian supaprastinti poriniai projektai Termino šaltinis 
Komisijos reglamentas (EB) Nr. 718/2007 
 
twinning projects Sritis Bendra 
Lithuanian poriniai projektai Termino šaltinis Komisijos 
reglamentas (EB) Nr. 718/2007 

 
two-legged approach Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian dviejų sudėtinių dalių metodas Termino šaltinis 
(-->Nr.172) , 83. 
 
two-party system Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian dvipartinė sistema Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
two-tier system Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian dviejų lygių sistema Termino šaltinis 2009 m. 
gegužės 28 d. Europos centrinio banko gairės, iš dalies 
keičiančios Gaires ECB/2006/4 dėl Eurosistemos atsargų 
valdymo paslaugų teikimo eurais euro zonoje nesantiems 
centriniams bankams ir šalims bei tarptautinėms 
organizacijoms (ECB/2009/11) (2009/429/EB)  
 
type of asset Sritis Pinigų politika 
Lithuanian turto rūšis Termino šaltinis 2009 m. sausio 20 d. 
EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS, iš dalies 
keičiančios Gaires ECB/2000/7 dėl Eurosistemos pinigų 
politikos priemonių ir procedūrų (ECB/2009/1); Pinigų 
politikos įgyvendinimas euro zonoje. 2006 rugsėjis 
 
type of business 
Lithuanian įmonės rūšis Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
type of contract Sritis Statistika 
Lithuanian darbo sutarties rūšis Termino šaltinis ECB MB 
2007/9 
 
type of credit Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kredito rūšis 
 
type of debtor/guarantor Sritis Pinigų 
politika 
Lithuanian skolininko (garanto) rūšis Termino šaltinis 
Pinigų politikos įgyvendinimas euro zonoje. 2006 rugsėjis 
 
types of investments Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian investicijų rūšys Termino šaltinis 1999 m. liepos 
7 d. Lietuvos Respublikos investicijų įstatymas Nr. VIII-
1312 (redakcija aktuali nuo 2004-11-02) 
 
typical consumption basket Sritis 
Statistika 
Lithuanian tipinis vartojimo krepšelis Termino šaltinis ECB 
MB 2008/12 
 
TZ 
The United Republic of Tanzania Sritis 
Bendra 
Lithuanian Tanzanijos Jungtinė Respublika Dodoma / 
Dar Es Salamas 
 
TZS 
See: Shilling  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Tanzanijos šilingas 
 
U 
 
UA 
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See:   Sritis Bendra 
Lithuanian Ukraina Kijevas 
 
UAE Dirham 
AED Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian JAE dirhamas 
 
UAH 
See: Hryvnia  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Ukrainos grivina 
 
UCITS 
Undertaking for collective 
investment in transferable securities 
Sritis Pinigų politika Institucijos ECB 
Lithuanian kolektyvinio investavimo į perleidžiamus 
vertybinius popierius subjektai Termino šaltinis (--
>Bendr. dok) . KIPVPS 
 
UCITS 
See: Committee on the Coordination of Laws, Regulations 
and Administrative Provisions relating to Undertakings for 
Collective Investment in Transferable Securities  Sritis 
Teisė ir institucijos 
Lithuanian Įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su 
kolektyvinio investavimo į apyvartinius vertybinius 
popierius subjektais (KIAVPS), suderinimo 
informacinis komitetas Termino šaltinis EK vertimo 
vadovas 
 
UCITS-compliant covered bonds Sritis 
Pinigų politika 
Lithuanian KIPVPS atitinkančios padengtos obligacijos 
Termino šaltinis 2009 m. liepos 2 d. EUROPOS 
CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS dėl padengtų 
obligacijų pirkimo programos įgyvendinimo (ECB/2009/16) 
(2009/522/EB) 
 
UDFS 
See: Detailed Functional Specifications  Sritis Mokėjimo 
sistemos 
Lithuanian Detalios vartotojų funkcinės specifikacijos 
DVFS Termino šaltinis 2005 ECB metų ataskaita, p. 95 
 
UG 
See: Republic of Uganda  Sritis Bendra 
Lithuanian Ugandos Respublika Kampala 
 
Uganda Shilling 
UGX Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Ugandos šilingas 
 
UGX 
See: Shilling  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Ugandos šilingas 
 
UHP 
See: of homogeneous production  Sritis Statistika 
Lithuanian vienarūšės gamybos vienetas Termino šaltinis 
LB Statistikos dep. žodynėlis 
 
UK inflation-linked gilts Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian JK su infliacija susieti vyriausybės 

vertybiniai popieriai Termino šaltinis ECB MB 2007/9, p. 
38 
 
Ukraine 
UA Sritis Bendra 
Lithuanian Ukraina Kijevas 
 
Ukrainian Hryvnia 
UAH Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Ukrainos grivina 
 
UL 
See: loss  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian netikėtinas nuostolis Termino šaltinis Pinigų 
studijos, 2004/1 
 
ULCM 
See: labour costs in manufacturing  Sritis Statistika 
Lithuanian vienetinės darbo sąnaudos apdirbamojoje 
pramonėje VDSAP Termino šaltinis ECB MB 2007/9, p. 5 
 
ULCM-deflated Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian skaičiuojamas taikant VDSAP indeksus 
Termino šaltinis ECB MB 2009 03 
 
ULCT 
See: labour costs in the total economy  Sritis Statistika 
Lithuanian vienetinės darbo sąnaudos šalies ūkyje 
VDSŠU Termino šaltinis ECB MB 2007/9, p. 5 
 
ultra-violet properties Sritis Banknotai ir 
monetos 
Lithuanian ultravioletinės savybės Termino šaltinis ECB 
Pastabos Apšvietus banknotą ultravioletine šviesa galima 
matyti, kad: 1. Popierius nešvyti, t. y. neskleidžia šviesos ir 
UV šviesoje nekeičia spalvos. 2. Matyti raudoni, mėlyni ir 
žali į popierių įterpti plaušeliai. 3. Averse Europos 
Sąjungos vėliava yra žalia, o žvaigždės - oranžinės. ECB 
pirmininko parašas virsta žaliu. Švyti centre pavaizduotos 
didelės žvaigždės ir maži apskritimai. 4. Reverse 
pavaizduoti žemėlapis, tiltas ir nominalo skaičius yra 
geltoni.  
 
umbrella collective investment 
undertaking Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian sudėtinis kolektyvinio investavimo subjektas 
Termino šaltinis 2007 m. spalio 25 d. LR kolektyvinio 
investavimo subjektų įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. X-
1303 Apibrėžtis Atviro tipo investicinis fondas ar investicinė 
kintamojo kapitalo bendrovė, kurių turtas padalytas į 
atskirus subfondus. Apibrėžties šaltinis 2007 m. spalio 25 d. 
LR kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo pakeitimo 
įstatymas Nr. X-1303 
 
umbrella contract Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian sudėtinė sutartis Apibrėžtis Tokia sutartis, kuri 
leidžia klientui gauti paskolas į kelių rūšių paskolų 
sąskaitas iki tam tikros maksimalios sumos, taikomos 
visoms paskolų sąskaitoms kartu. 
 
umbrella fund Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian sudėtinis fondas 
 
UN specialist institution Sritis Teisė ir 
institucijos 
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Lithuanian JT specializuotoji institucija Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
UN Standing Committee Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian JTO nuolatinis komitetas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
UN Trusteeship Council Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian JTO Globos taryba Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
unacceptable term Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian neteiktinas terminas Termino šaltinis (-->TERM)  
Apibrėžtis pagrindinių terminologijos principų ir lietuvių 
kalbos taisyklingumo reikalavimų neatitinkantis žodis ar 
žodžių junginys, kurį privaloma keisti taisyklingu - 
aprobuotu arba teiktinu - terminu Apibrėžties šaltinis TERM 
 
Unallocated Envelope for Institution 
Building Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian nepaskirstytų lėšų institucijoms stiprinti 
rezervas Pastabos aprobuota VLKK 
 
unanimity Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian vienbalsiškumas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
unanimous vote Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian vieningas balsavimas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
unappropriated loss  Sritis Apskaita 
Lithuanian nepaskirstytieji nuostoliai Termino šaltinis (--
>8-asis apskaitos standartas)  Apibrėžtis įmonės sukaupti ir 
dar nepadengti (-->nuostolia) i Apibrėžties šaltinis 8-asis 
apskaitos standartas 
 
unappropriated profit 
See: profits  Sritis Apskaita 
Lithuanian nepaskirstytasis pelnas Termino šaltinis LRTB 
ribojamasis nepaskirstytasis pelnas Termino šaltinis 
LRTB 
 
unauthorised overrun Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian neleistinas viršijimas 
 
unavailable deposit Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian negrąžinamas indėlis Apibrėžtis indėlis, kurio 
laiku negrąžina kredito įstaiga 
 
uncalled capital Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian nepareikalautas apmokėti kapitalas Termino 
šaltinis (-->KVP)  
 
uncertainty Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian netikrumas Termino šaltinis ECB MB 2010 03 
 
uncertainty regarding the short-term 
outlook for long-term bond yields 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian netikrumas dėl ilgalaikių obligacijų 
pajamingumo trumpalaikės perspektyvos Termino 
šaltinis ECB MB 2008/6 

 
uncirculated Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian neišleistas į apyvartą 
 
unclassified assets Sritis Apskaita 
Lithuanian neklasifikuotasis turtas 
 
unclassified liabilities Sritis Apskaita 
Lithuanian neklasifikuotieji įsipareigojimai 
 
uncleared balance Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian nesumokėtas likutis Termino šaltinis 2007 m. 
vasario 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 215/2007, 
įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas 
ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS) nuostatas dėl šalutinių 
tikslinių kintamųjų, susijusių su pernelyg dideliu 
įsiskolinimu ir finansine atskirtimi, sąrašo 
 
uncleared balance credit Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian neapmokėtas kredito likutis Termino šaltinis 
2007 m. vasario 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 
215/2007, įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos 
apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS) nuostatas 
dėl šalutinių tikslinių kintamųjų, susijusių su pernelyg 
dideliu įsiskolinimu ir finansine atskirtimi, sąrašo 
 
uncleared balance store card Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian neapmokėtas parduotuvės kortelės likutis 
Termino šaltinis 2007 m. vasario 28 d. Komisijos 
reglamentas (EB) Nr. 215/2007, įgyvendinantis Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1177/2003 dėl 
Bendrijos statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas 
(ES-SPGS) nuostatas dėl šalutinių tikslinių kintamųjų, 
susijusių su pernelyg dideliu įsiskolinimu ir finansine 
atskirtimi, sąrašo 
 
uncollateralised intra-day credit to 
government Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian vienos dienos kreditas be įkaito valstybiniam 
sektoriui Termino šaltinis ECB 
 
uncollectible account 
See: debt  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian beviltiška skola Termino šaltinis Forma, 
patvirtinta Statistikos departamento prie Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. 
balandžio 4 d. įsakymu Nr. DĮ-88 
 
unconditional and irrevocable 
guarantee Sritis Pinigų politika 
Lithuanian besąlygiška ir neatšaukiama garantija 
Termino šaltinis 2008 m. spalio 23 d. EUROPOS 
CENTRINIO BANKO REGLAMENTAS (EB) Nr. 
1053/2008ėl taisyklių, susijusių su įkaito tinkamumu, 
laikinų pakeitimų (ECB/2008/11) 
 
 
uncovered bank bonds Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian nepadengtos bankų obligacijos Termino 
šaltinis 2009 m. sausio 20 d. EUROPOS CENTRINIO 
BANKO GAIRĖS, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2000/7 
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dėl Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir procedūrų 
(ECB/2009/1) 
 
uncovered interest parity condition 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian nepadengto palūkanų normų pariteto sąlyga 
Termino šaltinis ECB MB 2010 03 
 
uncovered loss Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian nepadengti nuostoliai Termino šaltinis 1994 m. 
gruodžio 1 d. Lietuvos Respublikos Lietuvos banko 
įstatymas Nr. I-678 
 
uncrossed cheque Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian atsiskaitomasis čekis Termino šaltinis LR čekių 
įstatymas 
 
undated or perpetual bond Sritis Apskaita 
Lithuanian nedatuota arba nuolatinė obligacija 
 
undeclared employment Sritis Bendra 
Lithuanian nuslėptasis užimtumas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
under uniform terms and conditions 
Sritis Teisė ir institucijos Institucijos ECB 
Lithuanian vienodomis sąlygomis Termino šaltinis (--
>Bendr. dok) . 
 
underdeveloped region Sritis Bendra 
Lithuanian atsiliekantis regionas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
underdevelopment Sritis Bendra 
Lithuanian nepakankamas išsivystymas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
underemployment Sritis Bendra 
Lithuanian nepakankamas užimtumas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
underlier Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian užtikrinamasis (vertybinis popierius ar 
prekė) 
 
underlying Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pagrindinis pirminis užtikrinamasis bazinis 
grynasis 
 
underlying assets Sritis Pinigų politika Sritis 
Mokėjimo sistemos Institucijos ECB 
Lithuanian užtikrinamasis turtas Termino šaltinis (--
>Bendr. dok) . pagrindiniai aktyvai Termino šaltinis Gairės 
ECB/2005/1 pagrindinė pozicija Termino šaltinis 
IŠORINIŲ KREDITO RIZIKOS VERTINIMO INSTITUCIJŲ 
PRIPAŽINIMO TVARKA, PATVIRTINTAbanko valdybos  
m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 139 
 
underlying contract Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pagrindinė sutartis 
 
underlying debt obligation Sritis Pinigų 
politika 

Lithuanian įsipareigojimas pagal pagrindinę skolą 
Termino šaltinis Pinigų politikos įgyvendinimas euro zonoje. 
2006 rugsėjis  
 
underlying debtor Sritis Pinigų politika 
Lithuanian pagrindinis skolininkas Termino šaltinis 2008 
m. lapkričio 14 d. EUROPOS CENTRINIO BANKO 
SPRENDIMASėl 2008 m. spalio 23 d. Reglamento 
ECB/2008/11 dėl taisyklių, susijusių su įkaito tinkamumu,ų 
pakeitimų įgyvendinimo 
(ECB/2008/15) 
(2008/874/EB) 
 
 
underlying exposure Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian pagrindinė pozicija Termino šaltinis (-->KVP)  
 
underlying financial instrument Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian bazinė finansinė priemonė Termino šaltinis 
Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos 2004 m. 
lapkričio 5 d. nutarimas Nr. 20 Apibrėžtis Finansinė 
priemonė, kuria yra pagrįsta išvestinė finansinė priemonė. 
Apibrėžties šaltinis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių 
komisijos 2004 m. lapkričio 5 d. nutarimas Nr. 20 
 
underlying inflation 
See: inflation  Sritis Statistika 
Lithuanian grynoji infliacija Termino šaltinis LRTB; 
Lietuvos banko Ekonomikos departamentas Apibrėžtis 
Infliacijos rodiklis, kurį skaičiuojant neįtraukiamos tam 
tikros labiausiai kintančios kainos (pvz., maisto, energijos). 
Rodiklis atskleidžia kainų kaitos ilgalaikę tendenciją. 
Apibrėžties šaltinis LRTB; Lietuvos banko Ekonomikos 
departamentas 
 
underlying instrument Sritis Bankų priežiūra 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian bazinė finansinė priemonė Termino šaltinis (--
>Nr.172) , 89.2. pagrindinė finansinė priemonė Termino 
šaltinis (-->IKP) , I priedas 
 
underlying monetary growth Sritis Bankai 
ir finansai 
Lithuanian bazinis pinigų augimas Termino šaltinis ECB 
MA 2009 
 
underlying obligation Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian prisiimtas įsipareigojimas Termino šaltinis 
Viktorija Stank. 
 
underlying pool 
See: fund  Sritis Bankai ir finansai Sritis Pinigų politika 
Lithuanian bendrasis fondas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
underlying security Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian pagrindinis vertybinis popierius Termino 
šaltinis (-->IKP) , I priedas 
 
underlying transaction Sritis Mokėjimo 
sistemos Institucijos ECB 
Lithuanian pagrindinis sandoris Termino šaltinis Gairės 
ECB/2005/1 
 
underlying value Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pirminė vertė 
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underlyings Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian pagrindiniai vertybiniai popieriai Termino 
šaltinis (-->IKP) , 45 str. 
 
underpopulation Sritis Bendra 
Lithuanian gyventojų stygius Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
understandability Sritis Apskaita 
Lithuanian suprantamumas 
 
understanding on prices 
See: agreement  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian susitarimas dėl kainų Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
undertaking 
enterprise 
company 
business 
corporate Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian įmonė Termino šaltinis LR valstybės ir 
savivaldybės įmonių įstatymo pakeitimo įstatymo projektas 
Nr. IXP-2263, 2 str. Apibrėžtis įmonė yra ribotos civilinės 
atsakomybės viešasis juridinis asmuo Apibrėžties šaltinis LR 
valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo pakeitimo 
įstatymo projektas Nr. IXP-2263 
 
Undertaking for collective 
investment in transferable securities 
See:   Sritis Pinigų politika Institucijos ECB 
Lithuanian kolektyvinio investavimo į perleidžiamus 
vertybinius popierius subjektai Termino šaltinis (--
>Bendr. dok) . KIPVPS 
 
underwriter Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian draudėjas finansinės priemonės platintojas 
 
underwriting Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian finansinių priemonių emisijos platinimas 
Termino šaltinis (-->KĮKP)  
 
underwriting position Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian platinama pozicija Termino šaltinis (-->IKP) , 29 
str. 
 
undistributed earnings (loss) 
undistributed profits (loss) Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) Termino 
šaltinis LR bankų įstatymas Nr.IX-2085, 45 str. 
 
undistributed profits 
unappropriated profit 
earned surplus  
accumulated earnings 
retained earnings Sritis Apskaita 
Lithuanian nepaskirstytasis pelnas Termino šaltinis LRTB 
ribojamasis nepaskirstytasis pelnas Termino šaltinis 
LRTB 
 

undistributed profits (loss) 
See: earnings (loss)  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) Termino 
šaltinis LR bankų įstatymas Nr.IX-2085, 45 str. 
 
undrawn credit facilities Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian kreditavimo įsipareigojimai Termino šaltinis (--
>Nr.172) , 37.3.1. 
 
undrawn credit line Sritis Pinigų politika 
Lithuanian nepanaudota kredito linija Termino šaltinis 
Pinigų politikos įgyvendinimas euro zonoje. 2006 rugsėjis 
 
unearned Sritis Apskaita 
Lithuanian neuždirbtos finansinės pajamos 
 
unemployed person Sritis Bendra 
Lithuanian bedarbis Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
unemployment Sritis Bendra 
Lithuanian nedarbas Termino šaltinis Eurovoc 4.1; ECB 
 
unemployment benefit 
See: transfer  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian nedarbo išmoka Termino šaltinis ECB MB 
2006/3 
 
unemployment benefit Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian nedarbo pašalpa Termino šaltinis ECB MB 
2006/3, p. 70 
 
unemployment due to technical 
progress Sritis Bendra 
Lithuanian techninės pažangos sukeltas nedarbas 
Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
unemployment rate 
Lithuanian nedarbo lygis Termino šaltinis ECB 
 
unemployment transfer 
unemployment benefit Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian nedarbo išmoka Termino šaltinis ECB MB 
2006/3 
 
UNESCO 
See: Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organisation  Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros 
organizacija 
 
unexpected inflation Sritis Statistika 
Lithuanian nenumatyta infliacija Termino šaltinis Lietuvos 
bankas, Ekonomikos departamentas 
 
unexpected loss 
UL Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian netikėtinas nuostolis Termino šaltinis Pinigų 
studijos, 2004/1 
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unfunded credit protection Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian netiesioginis kredito užtikrinimas Termino 
šaltinis (-->KVP)  Apibrėžtis Kredito rizikos mažinimo 
priemonė, kai kredito įstaigos pozicijos kredito rizika 
sumažinama trečiosios šalies įsipareigojimu sumokėti 
sumą skolininko įsipareigojimų neįvykdymo atveju arba 
atsitikus kitiems nustatytiems su kreditu susijusiems 
įvykiams. Apibrėžties šaltinis KVP 
 
unfunded obligations Sritis Apskaita 
Lithuanian turtu nepadengti įsipareigojimai Termino 
šaltinis ECB metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
unfunded scheme Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian nefondinė programa 
 
unguaranteed residual value Sritis 
Apskaita 
Lithuanian negarantuojamoji likvidacinė vertė Termino 
šaltinis LRTB Pastabos patvirtinta VLKK 
 
UNHCR 
See: Nations High Commissioner for Refugees  Sritis 
Teisė ir institucijos 
Lithuanian Jungtinių Tautų vyriausiasis komisaras 
pabėgėliams 
 
UNICEF 
See: Nations Children's Fund  Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Jungtinių Tautų vaikų fondas 
 
unified representation Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian bendras atstovavimas Termino šaltinis ECB MB 
2007/9; 2007/12 
 
uniform basis of assesment 
Lithuanian vienoda apmokestinimo bazė Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
uniform requirements Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian vienodi reikalavimai 
 
unilateral arrangement Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian vienašalis pritarimas 
 
unincorporated businesses Sritis 
Statistika 
Lithuanian neįregistruoti verslai Termino šaltinis 2008 m. 
gruodžio 19 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) 
Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus 
balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
unincorporated enterprise Sritis Bendra 
Lithuanian neinkorporuota įmonė Termino šaltinis ECB MB 
2007/6, p. 69 
 
unincorporated partnerships Sritis 
Bankai ir finansai 

Lithuanian neįregistruota partnerystė Termino šaltinis 
2009 m. kovo 31 d. Europos centrinio banko reglamentas 
(EB) Nr. 290/2009; 2008 m. gruodžio 19 d. Europos 
centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų 
finansinių institucijų sektoriaus balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
uninterrupted period of service Sritis 
Teisė ir institucijos 
Lithuanian nepertraukiamasis darbo stažas Termino 
šaltinis LR darbo kodeksas 
 
unit labour costs 
Lithuanian vienetinės darbo sąnaudos Termino šaltinis 
ECB MB, 2006/9, žodynėlis Apibrėžtis Euro zonos bendros 
darbo sąnaudos vienam produkcijos vienetui pagaminti, 
apskaičiuojamos kaip atlygio darbuotojams ir bendrojo 
vidaus produkto palyginamosiomis kainomis santykis. 
Apibrėžties šaltinis ECB MB, 2006/9, žodynėlis 
 
unit labour costs in manufacturing 
ULCM Sritis Statistika 
Lithuanian vienetinės darbo sąnaudos apdirbamojoje 
pramonėje VDSAP Termino šaltinis ECB MB 2007/9, p. 5 
 
unit labour costs in the total 
economy 
ULCT Sritis Statistika 
Lithuanian vienetinės darbo sąnaudos šalies ūkyje 
VDSŠU Termino šaltinis ECB MB 2007/9, p. 5 
 
unit of account Sritis Apskaita 
Lithuanian apskaitos vienetas 
 
unit of homogeneous production 
UHP Sritis Statistika 
Lithuanian vienarūšės gamybos vienetas Termino šaltinis 
LB Statistikos dep. žodynėlis 
 
unit trust Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pajinis investicinis fondas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
unit value indices 
Lithuanian vieneto vertės indeksai Termino šaltinis ECB 
MB 2008 12 
 
United Arab Emirates 
AE Sritis Bendra 
Lithuanian Jungtiniai Arabų Emyratai Abu Dabis 
 
United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland Sritis Bendra 
Lithuanian Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės 
Airijos Karalystė Jungtinė Karalystė Pastabos 
sutrumpintas pavadinimas GB Pastabos ISO kodas UK 
Pastabos Bendrijos teisės aktuose vietoje ISO kodo „GB“ 
paprastai vartojama santrumpa „UK“. Iš tiesų „UK“ („United 
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland“ santrumpa) 
apima ir Šiaurės Airiją, kurios neapima pavadinimas 
„Didžioji Britanija“. 
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United Nations Children's Fund 
UNICEF Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Jungtinių Tautų vaikų fondas 
 
United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organisation 
UNESCO Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros 
organizacija 
 
United Nations High Commissioner 
for Refugees 
UNHCR Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Jungtinių Tautų vyriausiasis komisaras 
pabėgėliams 
 
United States of America 
US Sritis Bendra 
Lithuanian Jungtinės Amerikos Valstijos Vašingtonas 
 
uniting of interests Sritis Apskaita 
Lithuanian interesų suvienijimas 
 
units of collective investment 
undertakings Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kolektyvinio investavimo subjekto 
vertybiniai popieriai Termino šaltinis 2007 m. sausio 18 d. 
LR vertybinių popierių įstatymas Nr. X-1023 Apibrėžtis 
Investicinio fondo investiciniai vienetai ir investicinės 
bendrovės akcijos, patvirtinantys jų turėtojo teisę į 
kolektyvinio investavimo subjekto turto dalį ir teisę bet 
kada pareikalauti juos išpirkti. Apibrėžties šaltinis 2007 m. 
sausio 18 d. LR vertybinių popierių įstatymas Nr. X-1023 
 
unlawful disclosure Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian neteisėtas atskleidimas Termino šaltinis 
Europos centrinio banko rekomendacija dėl Tarybos 
reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 
2533/98 dėl Europos centrinio banko renkamos statistinės 
informacijos 
(ECB/2008/9) (2008/C 251/01) 
 
 
unlimited and uncollateralised credit 
facility Sritis Mokėjimo sistemos Institucijos ECB 
Lithuanian neribota ir be įkaito kredito galimybė Termino 
šaltinis Gairės ECB/2005/1 
 
unlimited partner Sritis Bendra 
Lithuanian neribotos atsakomybės partneris 
 
unlink Sritis Bendra 
Lithuanian atsieti Termino šaltinis VLKK rek. Pastabos komp. 
 
unpaid capital Sritis Apskaita 
Lithuanian neapmokėtasis kapitalas 
 
unquoted equity issuance Sritis Statistika 
Lithuanian nekotiruojamųjų akcijų išleidimas Termino 
šaltinis ECB MB 2007/12 
 

unquoted shares Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian nekotiruojamosios akcijos Termino šaltinis 
ECB 
 
unrated liquidity facility Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian neklasifikuota likvidumo sutartis Termino 
šaltinis (-->IKP)  
 
unrated position Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian nereitinguotoji pozicija Termino šaltinis 
Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 
„Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų 
nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) Apibrėžtis Pakeitimo 
vertybiniais popieriais pozicija, neturinti pripažintos ECAI 
nustatyto reikalavimus atitinkančio kredito rizikos vertinimo 
(reitingo). Apibrėžties šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 
11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo 
skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
 
unrealised exchange rate losses Sritis 
Apskaita 
Lithuanian nerealizuotasis valiutų kursų nuostolis 
Termino šaltinis ECB metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
unrealised gains on securities Sritis 
Apskaita 
Lithuanian nerealizuotosios vertybinių popierių 
pajamos Termino šaltinis ECB metinės finansinės 
ataskaitos 2008 
 
unrealised gains/losses Sritis Apskaita 
Lithuanian nerealizuotas perkainojimo prieaugis / 
nuostolis Termino šaltinis 2002 m. lapkričio 21 d. Europos 
centrinio banko gairė dėl Europos centriniostatistinės 
atskaitomybės reikalavimų ketvirtinių finansinių sąskaitų 
(ECB/2002/7) (2002/967/EB); 2006 m. lapkričio 10 d. 
Europos centrinio banko gairės dėl Europos centrinių 
bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės 
teisinio pagrindo (ECB/2006/16) (2006/887/EB) Apibrėžtis 
Vertės prieaugis / nuostolis, atsirandantisël turto 
perkainojimo ir palyginimo su patikslinta įsigijimo verte. 
Apibrėžties šaltinis 2002 m. lapkričio 21 d. Europos centrinio 
banko gairė dėl Europos centriniostatistinės atskaitomybės 
reikalavimų ketvirtinių finansinių sąskaitų (ECB/2002/7) 
(2002/967/EB), II priedas Žodynas su paaiškinimais 
 
unrealised loss Sritis Apskaita 
Lithuanian nerealizuotas nuostolis 
 
unrealised price losses on interest 
rate swaps Sritis Apskaita 
Lithuanian nerealizuotasis palūkanų normų apsikeitimo 
sandorių kainos nuostolis Termino šaltinis ECB metinės 
finansinės ataskaitos 2008 
 
unrealised price losses on 
securities Sritis Apskaita 
Lithuanian nerealizuotasis vertybinių popierių kainos 
nuostolis Termino šaltinis ECB metinės finansinės 
ataskaitos 2008 
 
unrealised revaluation gain Sritis Apskaita 
Lithuanian nerealizuotas perkainojimo prieaugis 
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unrealised revaluation loss Sritis Apskaita 
Lithuanian nerealizuotas perkainojimo nuostolis 
 
unrealized change in exchange rate 
Sritis Apskaita 
Lithuanian nerealizuotas valiutos kursų pokytis Termino 
šaltinis 5-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės standartas „Pinigų srautų ataskaita“; LRTB 
Pastabos aprobuota VLKK 
 
unrecognised actuarial gains or 
losses Sritis Apskaita 
Lithuanian nepripažintas aktuarinis pelnas (nuostolis) 
Termino šaltinis ECB metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
unsecured bond Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian neužtikrintoji obligacija 
 
unsecured debt markets Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian įkaitu neužtikrintų skolos vertybinių popierių 
rinka Termino šaltinis ECB MB 2008/12 
 
unsecured money market interest 
rates Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian įkaitu neužtikrintos pinigų rinkos palūkanų 
normos Termino šaltinis ECB MB 2008/12 
 
unsecured obligation Sritis Pinigų politika 
Lithuanian neužtikrintas įsipareigojimas Termino šaltinis 
Pinigų politikos įgyvendinimas euro zonoje. 2006 rugsėjis, 
p. 44.  
 
unsecured rates Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian įkaitu neužtikrintų sandorių palūkanų 
normos Termino šaltinis ECB MA 2009 
 
unsettled foreign exchange 
operation Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian nebaigta užsienio valiutos operacija 
 
unsettled portion of not fully paid up 
shares or other securities being 
acquired Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian nevisiškai apmokėtų banko įsigyjamų akcijų 
ar kitų vertybinių popierių neapmokėta dalis Termino 
šaltinis (-->Nr.172) , 37.1.7. 
 
unsettled transaction Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian nebaigtas sandoris Termino šaltinis (-->Nr.172)  
 
unsettled transaction in securities 
Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian nebaigta vertybinių popierių operacija 
 
unsolicited credit assessment Sritis 
Bankų priežiūra 
Lithuanian neužsakomasis kredito rizikos vertinimas 
Termino šaltinis LRTB; Lietuvos banko valdybos 2006 11 09 
nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo 
bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) Apibrėžtis 
Išorinės kredito rizikos vertinimo institucijos iniciatyva 

atliekamas kredito rizikos reitingo nustatymas, kai pats 
vertinamas subjektas nedalyvauja. Apibrėžties šaltinis LRTB 
 
unweighted average Sritis Statistika 
Lithuanian nesvertinis vidurkis Termino šaltinis ECB MB 
2006/3 
 
unweighted frequency distribution 
Sritis Statistika 
Lithuanian nesvertinis dažnio skirstinys Termino šaltinis 
ECB MB 2008/3 
 
unwinding Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian grąžinimas į pradinę padėtį Termino šaltinis 
ECB MB 2006/3, p. 20 Pastabos investicijų portfelio 
 
unwinding of past portfolio shifts 
Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian anksčiau restruktūrizuotų portfelių 
grąžinimas į pradinę padėtį 
 
unwinding of the portfolio shifts Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian restruktūrizuotų portfelių grąžinimas į 
pradinę padėtį Termino šaltinis ECB MB 2007/9, p. 19 
 
unwinding of the portfolio shifts into 
money Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian portfelių restruktūrizavimas į pinigus Termino 
šaltinis ECB MB 2007/6, p. 20 
 
up tick Sritis Bendra 
Lithuanian kainos pokytis didėjimo linkme Termino 
šaltinis VVPB int. žod., 2005 
 
updated stability programme Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian atnaujinta stabilumo programa Termino šaltinis 
ECB MB 2010 03 
 
updated weights Sritis Pinigų politika 
Lithuanian patikslinti svoriai Termino šaltinis ECB MB 
2010 03 
 
upper quartile Sritis Statistika 
Lithuanian viršutinis kvartilis Termino šaltinis ECB MB 
2007/12 
 
upper trigger amount Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian viršutinė neįpareigojanti verčių suma Termino 
šaltinis S. Šiaudinis 
 
upper trigger level Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian viršutinis neįpareigojantis vertės lygis 
Termino šaltinis S. Šiaudinis 
 
upper trigger point Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian viršutinė neįpareigojančio vertės pokyčio 
riba Termino šaltinis S. Šiaudinis 
 
upside risk on prices Sritis Bendra 
Lithuanian kainų didėjimo rizika Termino šaltinis ECB MB 
2008/6 
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upstream investment Sritis Bendra 
Lithuanian investicijos į gavybos sektorių Termino šaltinis 
ECB MB 2010 03 
 
upstream spending Sritis Bendra 
Lithuanian gavybos išlaidos Termino šaltinis ECB MB 2010 
03 
 
upstream transaction Sritis Apskaita 
Lithuanian sandoris "iš apačios į viršų" 
 
upward movement of the index Sritis 
Statistika 
Lithuanian kylantis indeksas Termino šaltinis ECB MB 
2006/3, p. 74 
 
upward pressure on inflation Sritis 
Bendra 
Lithuanian infliaciją didinantis spaudimas Termino šaltinis 
ECB MB 2006/3 
 
upward pressure on oil prices Sritis 
Bendra 
Lithuanian naftos kainas didinantis spaudimas Termino 
šaltinis ECB MB 2010 03 
 
upward shocks in inflation Sritis Statistika 
Lithuanian infliaciją didinantys šokai Termino šaltinis ECB 
MB 2008/6 
 
urgent need of liquidity Sritis Pinigų politika 
Lithuanian operatyvaus likvidumo poreikis Termino 
šaltinis ECB 
 
US 
See: States of America  Sritis Bendra 
Lithuanian Jungtinės Amerikos Valstijos Vašingtonas 
 
US Bureau of Economic Analysis 
Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian JAV ekonominės analizės biuras 
 
US Dollar 
USD Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian JAV doleris 
 
US Federal Reserve’s Term Auction 
Facility Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian JAV federalinės rezervų sistemos terminuoto 
skolinimosi aukcionuose galimybė 
 
US Treasury Inflation-Protected 
Securities 
TIPS Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian JAV iždo nuo infliacijos apsaugoti 
vertybiniai popieriai Termino šaltinis ECB MB 2007/9, p. 
38 TIPS 
 
USA LSB Sritis Statistika 
Lithuanian JAV darbo statistikos biuras 

 
USD 
See: Dollar  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian JAV doleris 
 
USD foreign exchange swaps Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian JAV dolerių apsikeitimo sandoriai Termino 
šaltinis ECB MB 2008/12 
 
use Sritis Apskaita 
Lithuanian panauda Termino šaltinis LRTB Pastabos 
aprobuota VLKK 
 
useful life Sritis Apskaita 
Lithuanian naudingumo laikas 
 
useful life 
See: life  Sritis Apskaita 
Lithuanian naudingo tarnavimo laikas Termino šaltinis 
LRTB Apibrėžtis Ribotas laikotarpis, kuriuo viešojo 
sektoriaus subjekto veikloje naudojamas turtas gali teikti 
naudos. Naudingo tarnavimo laikas taip pat gali būti 
nustatomas pagal gaminių ir produkcijos vienetų, kuriuos 
tikimasi pagaminti (gauti) naudojant šį turtą, skaičių. 
Apibrėžties šaltinis LRTB: Lietuvos Respublikos finansų 
ministro 2008 m. gegužės 14 d. įsakymas Nr. 1K-176 „Dėl 
viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 
19-ojo standarto patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 57-2162) 
 
user 
See:   Sritis Bendra 
Lithuanian vartotojas Termino šaltinis (-->Mokėjimų 
įstatymas)  
 
User Detailed Functional 
Specifications 
UDFS Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian Detalios vartotojų funkcinės specifikacijos 
DVFS Termino šaltinis 2005 ECB metų ataskaita, p. 95 
 
use-weighted index Sritis Statistika 
Lithuanian pagal panaudojimą apskaičiuoti indeksai 
 
use-weighted prices Sritis Statistika 
Lithuanian pagal panaudojimą apskaičiuotos kainos 
Termino šaltinis ECB MB 2009 06 
 
U-shaped pattern 
See: shaped profile  Sritis Statistika 
Lithuanian „U“ raidės pobūdžio Termino šaltinis ECB MB 
2008/12 U raidės tipo Termino šaltinis ECB MB 2008/12 
 
U-shaped profile 
U-shaped pattern Sritis Statistika 
Lithuanian „U“ raidės pobūdžio Termino šaltinis ECB MB 
2008/12 U raidės tipo Termino šaltinis ECB MB 2008/12 
 
usufruct 
Lithuanian uzufruktas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
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utility Sritis Statistika 
Lithuanian komunalinės paslaugos Termino šaltinis ECB 
MB 2006/3, p. 39 
 
utility bill Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian komunalinių paslaugų sąskaita Termino 
šaltinis 2007 m. vasario 28 d. Komisijos reglamentas (EB) 
Nr. 215/2007, įgyvendinantis Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos 
statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS) 
nuostatas dėl šalutinių tikslinių kintamųjų, susijusių su 
pernelyg dideliu įsiskolinimu ir finansine atskirtimi, sąrašo 
 
UY 
See: Eastern Republic of Uruguay  Sritis Bendra 
Lithuanian Urugvajaus Rytų Respublika Montevidėjas 
 
UYU 
See: Uruguayo  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Urugvajaus pesas 
 
UZ 
See: Republic of Uzbekistan  Sritis Bendra 
Lithuanian Uzbekistano Respublika Taškentas 
 
Uzbekistan Sum 
UZS Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Uzbekistano sumas 
 
UZS 
See: Sum  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Uzbekistano sumas 
 
V 
 
VA 
See:   Sritis Bendra 
Lithuanian Šventasis Sostas; Vatikano Miesto Valstybė 
 
vacuum industry 
Lithuanian vakuuminė pramonė Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
validation Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian patikimumo vertinimas Termino šaltinis 
PATIKIMUMO VERTINIMO IR JO TIKRINIMO 
NUOSTATOS, banko valdybos 2006 m. lapkričio 9 d. 
nutarimu Nr. 140 Apibrėžtis Procesų ir veiklų visuma, 
siekiant įvertinti reitingų sistemų struktūros ir priskyrimo 
proceso, kiekybinio rizikos parametrų įvertinimo ir procesų 
patikimumą. Apibrėžties šaltinis PATIKIMUMO VERTINIMO 
IR JO TIKRINIMO NUOSTATOS, banko valdybos 2006 m. 
lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 140 
 
validation check Sritis Statistika 
Lithuanian galutinis patikrinimas Termino šaltinis 2008 m. 
gruodžio 19 d. Europos centrinio banko gairės, iš dalies 
keičiančios Gaires ECB/2007/9 dėl pinigų, finansinių 
institucijų ir rinkų statistikos (naują redakciją) 
(ECB/2008/31) 
 
validation of expenditure 
Lithuanian išlaidų pagrindimas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 

 
validity of the payment order Sritis 
Mokėjimo sistemos Institucijos ECB 
Lithuanian mokėjimo nurodymo galiojimas Termino 
šaltinis Gairės ECB/2005/1 
 
valuation Sritis Mokėjimo sistemos Institucijos ECB 
Lithuanian vertės nustatymas Termino šaltinis Gairės 
ECB/2005/1 
 
valuation date Sritis Pinigų politika Institucijos 
ECB 
Lithuanian vertinimo diena Termino šaltinis (-->Bendr. dok.)  
Apibrėžtis diena, kurią vertinamas (-->kredito operacijos) (--
>užtikrinamasis turtas)  Apibrėžties šaltinis (-->Bendr. dok.)  
 
valuation effects 
Lithuanian įvertinimo poveikis Termino šaltinis ECB 
 
valuation gains in outstanding 
interest rate swap transactions Sritis 
Apskaita 
Lithuanian palūkanų normos apsikeitimo sandorių 
perkainojimo prieaugiai Termino šaltinis ECB metinės 
finansinės ataskaitos 2008 
 
valuation haircut Sritis Rinkos operacijos 
Institucijos ECB 
Lithuanian įvertinimas mažesne nei rinkos verte Termino 
šaltinis (-->Bendr. dok.)  Apibrėžtis rizikos kontrolės 
priemonė, taikoma (-->grįžtamuosiuose sandoriuose ) 
naudojamam užtikrinamajam turtui ir rodanti, kad centrinis 
bankas (-->užtikrinamąjį turtą ) įvertina to turto rinkos vertę 
sumažindamas tam tikru procentu (įvertinimu mažesne nei 
rinkos verte). (-->Eurosistema)  taiko įvertinimo mažesne 
nei rinkos verte priemonę atsižvelgdama į konkretaus turto 
savybes, pavyzdžiui, (-->likutinį terminą)  Apibrėžties šaltinis 
(-->Bendr. dok.)  
 
valuation of assets Sritis Apskaita 
Lithuanian turto vertinimas turto vertės nustatymas 
 
valuation of positions for reporting 
purposes Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian pozicijų vertinimas dėl atskaitomybės 
Termino šaltinis (-->IKP) , 33 str. 
 
valuation principle Sritis Apskaita 
Lithuanian vertinimo principas Termino šaltinis 2006 m. 
lapkričio 10 d. Europos centrinio banko gairės dėl Europos 
centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB) 
 
valuation principles for underlying 
assets Sritis Pinigų politika Institucijos ECB 
Lithuanian užtikrinamojo turto vertinimo principai 
Termino šaltinis (-->Bendr. dok) . 
 
value added 
added value Sritis Apskaita 
Lithuanian pridėtinė vertė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
Apibrėžtis bendrosios produkcijos vertė, atėmus žaliavų ir 
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kitų tarpinių sąnaudų kainą Apibrėžties šaltinis Ekonominės 
veiklos rūšių klasifikatorius red.1.1 
 
value added deflator Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pridėtinės vertės defliatorius Termino šaltinis 
ECB MB 2007/6, p. 61 
 
value added tax 
VAT 
Lithuanian pridėtinės vertės mokestis Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 PVM 
 
value adjustments Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian vertės koregavimai Termino šaltinis (-->KVP)  
Kontekstas Vertės koregavimai, atlikti atsižvelgiant į 
sandorio šalies kredito kokybę, gali būti įtraukti į vertės 
koregavimų ir atidėjinių, atliekamų dėl II priede nurodytų 
pozicijų, sumą. Konteksto šaltinis (-->IKP) , 14 str. 
 
value at risk 
VAR Sritis Apskaita 
Lithuanian vertės pokyčio rizika Termino šaltinis 
Pagrindinės Lietuvos banko užsienio atsargų valdymo 
nuostatos, LB valdybos 2002 m. gruodžio 19 d. nutarimas 
Nr. 172; ECB metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
value date Sritis Apskaita 
Lithuanian lėšų įskaitymo diena Apibrėžtis Atsiskaitymo už 
sandorį diena - gali būti atsiskaitoma sandorio įvykdymo 
dieną arba praėjus keletui dienų po jo. Pastabos nevartoti 
"valiutavimo diena" valiutos pristatymo data Termino 
šaltinis Šiuolaikinių ekonomikos terminų enciklopedinis 
žodynas, 1991. Apibrėžtis Laiko momentas, kai turi būti 
apmokėtos sutartys valiutų rinkoje. Euroobligacijų rinkoje 
sutartys turi būti apmokėtos septintą kalendorinę sutarties 
sudarymo dieną, neskaitant švenčių dienų. Apibrėžties 
šaltinis Šiuolaikinis ekonomikos terminų enciklopedinis 
žodynas, 1991. 
 
value in use Sritis Apskaita 
Lithuanian naudojimo vertė 
 
value of credit risk exposures 
outstanding Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian neužtikrintų kredito rizikos pozicijų vertė 
Termino šaltinis (-->KVP)  
 
value of FISIM Sritis Statistika 
Lithuanian NAFTAP vertė Termino šaltinis 2007 m. gegužės 
31 d. Europos centrinio banko gairės, iš dalies keičiančios 
Gaires ECB/2004/15 dėl Europos centrinio banko 
statistinės atskaitomybės reikalavimų, taikomų mokėjimų 
balanso ir tarptautinių investicijų balanso statistikos srityje 
bei tarptautiniame atsargų šablone 
(ECB/2007/3)  
(2007/426/EB) 
 
value of trade 
Lithuanian prekybos vertė Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
value stock Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian vertės akcijos Apibrėžtis Akcijos, kurių kainos 
santykis su įmonės turtu, tenkančiu vienai akcijai, yra 
mažesnis už rinkos vidurkį. Tokių akcijų kaina kyla didėjant 
įmonės akcijų buhalterinei vertei (turtas, padalytas iš akcijų 
skaičiaus).  

 
Value-at-Risk method Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian VaR metodas Termino šaltinis Lietuvos 
Respublikos vertybinių popierių komisijos 2004 m. lapkričio 
5 d. nutarimas Nr. 20 Apibrėžtis Statistinis metodas, kurį 
taikant išmatuojami galimi nuostoliai, kuriuos per tam tikrą 
laikotarpį su tam tikra tikimybe gali patirti kolektyvinio 
investavimo subjektas. VaR metodas taikomas užsienio 
valiutos kurso, palūkanų normos, vertybinių popierių 
kainos rizikai įvertinti. Apibrėžties šaltinis Lietuvos 
Respublikos vertybinių popierių komisijos 2004 m. lapkričio 
5 d. nutarimas Nr. 20 
 
vanilla bonds Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian nuoseklių išmokų obligacijos Termino šaltinis 
2004 m. balandžio 29 d. KOMISIJOS REGLAMENTAS 
(EB) Nr. 809/2004, 
įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2003/71/EB nuostatas dėl prospektuoseinformacijos bei 
šių prospektų formato įtraukimo nuorodos būdu ir 
paskelbimo bei reklamos 
 
 
vanilla convertible bonds Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian nuoseklių išmokų konvertuojamosios 
obligacijos 
 
Vanuatu Vatu 
VUV Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Vanuatu Respublikos vatu 
 
VAR 
See: at risk  Sritis Apskaita 
Lithuanian vertės pokyčio rizika Termino šaltinis 
Pagrindinės Lietuvos banko užsienio atsargų valdymo 
nuostatos, LB valdybos 2002 m. gruodžio 19 d. nutarimas 
Nr. 172; ECB metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
variable Sritis Statistika 
Lithuanian kintamasis Termino šaltinis ECB MB 2006/3, p. 
63  
 
variable borrowing rates 
See: rates  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kintamos palūkanų normos Termino šaltinis 
2009 m. kovo 31 d. Europos centrinio banko reglamentas 
(EB) Nr. 290/2009 
 
variable borrowing rates 
See: interest rates  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kintamos palūkanų normos Termino šaltinis 
2009 m. kovo 31 d. Europos centrinio banko reglamentas 
(EB) Nr. 290/2009 
 
variable capital Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian kintamas kapitalas 
 
variable costs Sritis Statistika 
Lithuanian kintamosios sąnaudos Termino šaltinis IATE 
 
variable overheads Sritis Apskaita 
Lithuanian kintamosios pridėtinės išlaidos Termino 
šaltinis Ekonomikos terminų žodynas, 1994. Apibrėžtis 
Kokios nors pridėtinės išlaidos, kurios kinta proporcingai 
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produkcijos apimties lygiui taip, kad kintamosios pridėtinės 
išlaidos produkcijos vienetui yra pastovios. Į jas įeina, 
pavyzdžiui, kuras ir tepalai bei pardavėjų komisiniai 
mokesčiai. Apibrėžties šaltinis Ekonomikos terminų 
žodynas, 1994. 
 
variable production overheads Sritis 
Apskaita 
Lithuanian kintamosios pridėtinės gamybos išlaidos 
 
variable rate forex swap tender Sritis 
Pinigų politika 
Lithuanian kintamos kainos valiutų apsikeitimo 
sandorių konkursas Termino šaltinis S. Šiaudinis 
 
variable rate tender Sritis Pinigų politika 
Institucijos ECB 
Lithuanian kintamųjų palūkanų konkursas Termino šaltinis 
(-->Bendr. dok.)  Apibrėžtis konkurso tvarka, pagal kurią (--
>kitos sandorių šalys) siūlo pinigų sumą, dėl kurios jos nori 
susitarti su centriniu banku, ir palūkanų normą, kurią jos 
nori taikyti sandoriui Apibrėžties šaltinis (-->Bendr. dok.)  
kintamųjų palūkanų konkursas Apibrėžtis Konkurso 
procedūra, kai šalys teikia pasiūlymus, kokioms sumoms 
jos nori sudaryti sandorius su centriniu banku ir siūlo 
palūkanų normas, kuriomis jos pageidauja atlikti sandorį. 
Apibrėžties šaltinis ECB MB, 2006/9, žodynėlis 
 
variable rate tender procedures Sritis 
Pinigų politika 
Lithuanian kintamųjų palūkanų aukciono procedūra 
Termino šaltinis ECB MB 2010 03 
 
variables for collecting amounts Sritis 
Statistika 
Lithuanian kintamieji sumoms gauti Termino šaltinis 2007 
m. vasario 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 215/2007, 
įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas 
ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS) nuostatas dėl šalutinių 
tikslinių kintamųjų, susijusių su pernelyg dideliu 
įsiskolinimu ir finansine atskirtimi, sąrašo 
 
variable-yield securities Sritis Rinkos 
operacijos 
Lithuanian kintamojo pajamingumo vertybiniai popieriai 
 
variance of daily stock returns Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian dienos akcijų grąžos dispersija Termino 
šaltinis ECB MB 2008/3 
 
variance of interest rates Sritis Statistika 
Lithuanian palūkanų normų dispersija Termino šaltinis 
2009 m. kovo 31 d. Europos centrinio banko reglamentas 
(EB) Nr. 290/2009 
 
variance risk premium Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian dispersijos rizikos premija Termino šaltinis 
ECB MB 2008/3 
 
variance swap rate Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian dispersijos apsikeitimo sandorių norma 
Termino šaltinis ECB MB 2008/3 
 

variation coefficient Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian dispersijos koeficientas Termino šaltinis 2009 
m. kovo 31 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) 
Nr. 290/2009 
 
variation margin Sritis Apskaita 
Lithuanian kintamoji marža Termino šaltinis ECB metinės 
finansinės ataskaitos 2008 
 
variation margin (marking to market) 
Sritis Rinkos operacijos Institucijos ECB 
Lithuanian svyravimų ribos (koregavimas pagal rinką) 
Termino šaltinis S. Šiaudinis; 2009 m. sausio 20 d. 
EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS, iš dalies 
keičiančios Gaires ECB/2000/7 dėl Eurosistemos pinigų 
politikos priemonių ir procedūrų (ECB/2009/1) 
 
variation margin payment Sritis Apskaita 
Lithuanian kintamoji garantinė įmoka 
 
VAT 
See: added tax  
Lithuanian pridėtinės vertės mokestis Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 PVM 
 
VAT rate 
Lithuanian PVM norma [tarifas] Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 Žr. (-->PVM)  
 
VAT resource 
Lithuanian PVM ištekliai Termino šaltinis Eurovoc 4.1 Žr. (--
>PVM)  
 
Vatican 
VA Sritis Bendra 
Lithuanian Šventasis Sostas; Vatikano Miesto Valstybė 
 
VB Mortgage Bank Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian VB būsto kreditų ir obligacijų bankas 
 
VC 
See: Vincent and the Grenadines  Sritis Bendra 
Lithuanian Sent Vinsentas ir Grenadinai Kingstaunas 
 
VE 
See: Bolivarian Republic of Venezuela  Sritis Bendra 
Lithuanian Venesuelos Bolivaro Respublika Karakasas 
 
VEB 
See: Bolivar  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Venesuelos bolivaras 
 
vegetable products Sritis Statistika 
Lithuanian augaliniai produktai Termino šaltinis LRMB 
 
vehicle tax Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian transporto priemonių mokestis Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
vehicles Sritis Statistika 
Lithuanian transporto priemonės 
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vehicles, aricraft, vessels and 
associated transport equipment Sritis 
Statistika 
Lithuanian antžeminio, oro, vandens transporto 
priemonės ir pagalbiniai transporto įrenginiai Termino 
šaltinis LRMB 
 
vending machine Sritis Bendra 
Lithuanian smulkių prekių automatas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
Venezuelan Bolivar 
VEB Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Venesuelos bolivaras 
 
venture capital 
Lithuanian rizikos kapitalas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
naujas kapitalas Termino šaltinis ECB MB 2007/6, p. 48 
 
venture capital companies Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian kompanijos, teikiančios paskolas verslui 
pradėti Termino šaltinis LB Statistikos dep. žodynėlis 
 
venture capital company Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian rizikos kapitalo įmonė Termino šaltinis Lietuvos 
banko valdybos 2006 11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl 
kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ 
(Žin., 2006, Nr. 142-5442) Apibrėžtis Įmonė, investuojanti į 
privataus kapitalo įmones, turinčias didelių vertės kūrimo 
galimybių. Apibrėžties šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 
11 09 nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo 
skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442) 
 
venturer Sritis Apskaita 
Lithuanian dalininkas Termino šaltinis (-->TAS 2002)  
Apibrėžtis bendrosios įmonės dalininkas, kuris vykdo tos 
bendrosios įmonės bendrą (jungtinę) kontrolę Apibrėžties 
šaltinis TAS 2002 
 
verification Sritis Teisė ir institucijos Sritis Mokėjimo 
sistemos Institucijos ECB 
Lithuanian patikra patikrinimas patvirtinimas Termino 
šaltinis Gairės ECB/2005/1 
 
vertical equity of taxes Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian vertikalusis mokesčių teisingumas Apibrėžtis 
apmokestinimo kriterijus, grindžiamas tuo, kad mokesčių 
subjektai, veikiantys skirtingomis ekonominėmis 
sąlygomis, turi būti ir apmokestinami skirtingai 
 
vertically integrated undertaking Sritis 
Bendra 
Lithuanian vertikaliosios integracijos įmonė Termino 
šaltinis (-->El. įst) . Apibrėžtis įmonė, kuri verčiasi bent viena 
iš elektros energijos perdavimo ar skirstymo veiklos rūšių ir 
bent viena elektros energijos tiekimo ar gamybos veiklos 
rūšių arba gali kontroliuoti tiekimo ar gamybos veikla 
besiverčiančias įmones, arba būti jų kontroliuojama 
Apibrėžties šaltinis (-->El. įst.)  
 
very long-term forecast Sritis Bendra 
Lithuanian labai ilgo laiko prognozės Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 

 
very short-term financing Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian labai trumpos trukmės finansavimas Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 Apibrėžtis Centrinių bankų susitartos 
kredito galimybės, leidžiančios kišimąsi į Bendrijos 
valiutas. Apibrėžties šaltinis Eurovoc 4.1 
 
vested employee benefits Sritis Apskaita 
Lithuanian privalomos išmokos darbuotojams Termino 
šaltinis (-->TAS 2002)  Apibrėžtis išmokos darbuotojams, 
neatsižvelgiant į tai, ar darbuotojas tęsia darbą įmonėje 
Apibrėžties šaltinis TAS 2002 
 
victim Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian nukentėjusysis Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
video communications Sritis Bendra 
Lithuanian vaizdo ryšiai Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
Vietnamese Dong 
VND Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Vietnamo dongas 
 
VILIBID 
Vilnius Inter-Bank Bid Rate Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian VILIBID Termino šaltinis LB mėnesinis biuletenis, 
2004/5 Apibrėžtis vidutinės tarpbankinės palūkanų normos, 
kuriomis bankai pageidauja (pasirengę) skolintis lėšų litais 
iš kitų bankų 
 
VILIBOR 
Vilnius Inter-Bank Offered Rate Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian VILIBOR Termino šaltinis LB mėnesinis 
biuletenis, 2004/5 Apibrėžtis vidutinės tarpbankinės 
palūkanų normos, kuriomis bankai pageidauja (pasirengę) 
paskolinti lėšų litais kitiems bankams 
 
Vilnius Inter-Bank Bid Rate 
See:   Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian VILIBID Termino šaltinis LB mėnesinis biuletenis, 
2004/5 Apibrėžtis vidutinės tarpbankinės palūkanų normos, 
kuriomis bankai pageidauja (pasirengę) skolintis lėšų litais 
iš kitų bankų 
 
Vilnius Inter-Bank Offered Rate 
See:   Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian VILIBOR Termino šaltinis LB mėnesinis 
biuletenis, 2004/5 Apibrėžtis vidutinės tarpbankinės 
palūkanų normos, kuriomis bankai pageidauja (pasirengę) 
paskolinti lėšų litais kitiems bankams 
 
Vilnius Stock Exchange Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian Vilniaus vertybinių popierių birža VVPB 
 
virtual account Sritis Mokėjimo sistemos 
Institucijos ECB 
Lithuanian virtuali sąskaita Termino šaltinis ECB 
TARGET2 raidos ataskaita, 2005 m. vasario mėn. 
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virtual account facility Sritis Mokėjimo 
sistemos Institucijos ECB 
Lithuanian virtualios sąskaitos galimybė Termino šaltinis 
ECB TARGET2 raidos ataskaita, 2005 m. vasario mėn. 
Kontekstas Tačiau visi bankai, įskaitant ir tuos, kuriems 
nebus leista pasinaudoti (-->virtualios sąskaitos ) 
galimybe, turės prieigą prie konsoliduotos sąskaitų 
informacijos. Konteksto šaltinis ECB TARGET2 raidos 
ataskaita, 2005 m. vasario mėn. 
 
vis-à-vis the euro Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian euro atžvilgiu Termino šaltinis Konvergencija 
2008 
 
VN 
See: Socialist Republic of Viet Nam  Sritis Bendra 
Lithuanian Vietnamo Socialistinė Respublika Hanojus 
 
VND 
See: Dong  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Vietnamo dongas 
 
volatile capital flows Sritis Pinigų politika 
Lithuanian kintami kapitalo srautai 
 
volatility Sritis Pinigų politika 
Lithuanian kintamumas Termino šaltinis ECB Apibrėžtis 
Santykiniai vertybinių popierių kainų didėjimo ir mažėjimo 
tempai. Jie nustatomi apskaičiuojant kasdieninius kainų 
nukrypimus per metus.  
 
volatility adjustments Sritis Pinigų politika 
Lithuanian kintamumo koregavimo dydis Termino šaltinis 
Viktorija Stank. 
 
volume 
See:   Sritis Statistika 
Lithuanian suma 
 
volume Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian apyvarta vienetais Termino šaltinis NVPB int. 
žod. Apibrėžtis akcijų ar kontraktų, kuriais buvo prekiauta 
biržoje ar net ir visoje rinkoje, skaičius per konkretų 
laikotarpį. Paprastai apyvarta įvertinama kiekvieną dieną, 
taip pat apskaičiuojamas kasdienis vidurkis už ilgesnį 
laikotarpį  Apibrėžties šaltinis NVPB int. žod. 
 
volume indices 
Lithuanian apimties indeksai Termino šaltinis ECB 
 
volume of output Sritis Statistika 
Lithuanian produkcijos apimtis Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
volume tender Sritis Pinigų politika Institucijos 
ECB 
Lithuanian kiekio konkursas Termino šaltinis (-->Bendr. 
dok.)  Žr. (-->fiksuotųjų palūkanų konkursas)  
 
voluntary regulation Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian savanoriška reguliacija Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 

voluntary reporting Sritis Statistika 
Lithuanian savanoriškas duomenų teikimas Termino 
šaltinis 2008 m. gruodžio 19 d. Europos centrinio banko 
reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų 
sektoriaus balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
voluntary takeover bid Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian savanoriškas oficialus siūlymas Termino 
šaltinis 2007 m. sausio 18 d. LR vertybinių popierių 
įstatymas Nr. X-1023 Apibrėžtis Asmens nuožiūra ir jo 
nustatytomis sąlygomis vertybinių popierių savininkams 
teikiamas viešas siūlymas supirkti visus balsavimo teisę 
suteikiančius bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas 
oficialus siūlymas, išleistus vertybinius popierius ar jų dalį 
ir (arba) vertybinius popierius, patvirtinančius teisę įsigyti 
balsavimo teisę suteikiančius vertybinius popierius. 
Apibrėžties šaltinis 2007 m. sausio 18 d. LR vertybinių 
popierių įstatymas Nr. X-1023 
 
vote by delegation Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian balsavimas pagal pavedimą Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
votes cast Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian galiojantys balsai Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
voting right Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian balsavimo teisė 
 
VU 
See: Republic of Vanuatu  Sritis Bendra 
Lithuanian Vanuatu Respublika Port Vila 
 
vulture funds Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian grobuoniškas fondas 
 
VUV 
See: Vatu  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Vanuatu Respublikos vatu 
 
W 
 
wage cost Sritis Apskaita 
Lithuanian darbo užmokesčio sąnaudos Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
wage developments Sritis Bendra Sritis 
Statistika 
Lithuanian darbo užmokesčio raida Termino šaltinis ECB 
MB 2006/3, p. 52 darbo užmokesčio kaita Termino šaltinis 
ECB metų ataskaita 2005, p. 18  darbo užmokesčio 
pokyčiai Termino šaltinis ECB MB 2006/6, p. 6 
 
wage drift 
Lithuanian darbo užmokesčio atotrūkis Termino šaltinis 
ECB Apibrėžtis Skirtumas tarp faktiškai išmokėto darbo 
užmokesčio ir pagrindinio sutarto užmokesčio augimo 
tempų (pvz., dėl papildomų elementų, tokių kaip premijos, 
paskatinamieji priedai ir netikėta infliacija poveikio). 
Apibrėžties šaltinis ECB MB, 2006/9, žodynėlis 
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wage-price spiral Sritis Bendra 
Lithuanian darbo užmokesčio ir kainų spiralė Termino 
šaltinis ECB MB 2008/6 
 
wages 
See:   Sritis Statistika 
Lithuanian darbo užmokestis Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
wage-setting Sritis Bendra 
Lithuanian darbo užmokesčio nustatymas Termino šaltinis 
ECB MB 2007/12 
 
waiver Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian atsisakymas Pastabos reikalavimo, teisės ir pan. 
 
warehousing Sritis Bendra 
Lithuanian laikymas sandėlyje Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
warehousing phase in a 
securitisation Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pakeitimo vertybiniais popieriais proceso 
tarpinio laikymo etapas Termino šaltinis 2008 m. gruodžio 
19 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 
25/2009ėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus balanso 
(nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 Apibrėžtis Kai pakeitimas vertybiniais popieriais dar 
nebaigtas, kadangi vertybiniai popieriai arba panašiosės 
dar nebuvo išleistos investuotojams. Apibrėžties šaltinis 
2008 m. gruodžio 19 d. Europos centrinio banko 
reglamentas (EB) Nr. 25/2009ėl pinigų finansinių institucijų 
sektoriaus balanso (nauja redakcija) 
(ECB/2008/32) 
 
 
warrant Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian ilgalaikė pirkimo teisė Termino šaltinis (--
>KĮKP)  Apibrėžtis Finansinė priemonė, kuri suteikia jos 
turėtojui teisę pirkti paprastąsias akcijas arba obligacijas 
už nustatytą kainą iki ilgalaikės pirkimo teisės galiojimo 
termino pabaigos. Už ją galima atsiskaityti pristatant 
pačius vertybinius popierius arba sumokant jų vertę 
atitinkančią grynųjų pinigų sumą. Apibrėžties šaltinis KĮKP 
Žr. (-->padengta ilgalaikė pirkimo teisė)  kovertuojamas 
vertybinis popierius Termino šaltinis (-->IKP) , 3 str. 
Apibrėžtis Vertybinis popierius, kuris suteikia jo turėtojui 
teisę pirkti pagrindinius vertybinius popierius už nustatytą 
kainą iki varanto galiojimo termino pabaigos arba termino 
pabaigos dieną ir už kurią galima atsiskaityti pristatant 
pačius pagrindinius vertybinius popierius arba sumokant jų 
vertę atitinkančią grynųjų pinigų sumą. Apibrėžties šaltinis (-
->IKP) , 3 str. varantas Termino šaltinis IKP, I priedas, p. 
 
warranty Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian laidavimas Termino šaltinis (-->Nr.172) , 37.3.1. 
Apibrėžtis Garantavimas (paprastai skolos grąžinimo), 
prisiimant teisinę ir materialinę atsakomybę. Apibrėžties 
šaltinis Kalbos patarimų informacinis biuletenis (XVI), 56. 
Žr. (-->garantavimas)  
 
waste-to-energy process Sritis Bendra 
Lithuanian energijos gavimas iš atliekų Termino šaltinis 
Lietuvos standartas LST EN 13193 „Pakuotės. Pakuotės ir 
aplinkos apsauga. Terminija“ 
 

watch Sritis Bendra 
Lithuanian stebimoji reikšmė Termino šaltinis VLKK rek. 
Pastabos komp. 
 
watermark Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian vandens ženklas Termino šaltinis ECB Pastabos 
Vandens ženklas gaminamas keičiant popieriaus storį. Jį 
galima pamatyti iškėlus banknotą prieš šviesą. Atvaizdo 
spalvų tonai tolygiai keičiasi iš šviesių į tamsius. Banknotą 
padėjus ant tamsesnio paviršiaus, šviesiosios banknoto 
dalys patamsėja. Tai ypač gerai matyti nominalo vandens 
ženkle. vandenženklis Termino šaltinis Dabartinės lietuvių 
kalbos žodynas Apibrėžtis Popieriaus ženklas, matomas tik 
prieš šviesą. Apibrėžties šaltinis Dabartinės lietuvių kalbos 
žodynas 
 
watershed in money and credit 
developments Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pinigų ir kreditų raidos takoskyra Termino 
šaltinis ECB MB 2009 03 
 
watershed in the evolution of 
monetary developments Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian pinigų kiekio raidos takoskyra Termino šaltinis 
ECB MB 2008/12 
 
weak credit record Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian prasta kredito istorija Termino šaltinis ECB MB 
2007/9, p. 37 
 
weak labour market prospects Sritis 
Bendra 
Lithuanian prastos darbo rinkos perspektyvos Termino 
šaltinis ECB MB 2010 03 
 
weekly financial statements Sritis 
Apskaita 
Lithuanian savaitinės finansinės ataskaitos Termino 
šaltinis 2006 m. lapkričio 10 d. Europos centrinio banko 
gairės dėl Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir 
finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB) 
 
weekly returns Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian savaitinė grąža Termino šaltinis ECB MB 2008/3 
 
weight Sritis Statistika Institucijos ECB 
Lithuanian svoris Termino šaltinis ECB MB dalis Termino 
šaltinis ECB MB Kontekstas pramonės pasitikėjimo rodiklio 
dalis yra 40 proc. Konteksto šaltinis ECB MB, 2004 gruodis, 
Statistikos sk., psl. 49 
 
weight of food Sritis Statistika 
Lithuanian produktų svoris Termino šaltinis ECB MB 
2007/12 Kontekstas Daugelyje kylančių ekonomikųdidėjo 
sparčiau dėl didesnio maisto produktų svorio tų šalių kainų 
indeksuose. Konteksto šaltinis ECB MB 2007/12, p. 10 
 
weight of food in the HICP basket 
Sritis Statistika 
Lithuanian maisto lyginamasis svoris SVKI krepšelyje 
Termino šaltinis ECB MB 2008/9 
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weight-adjusted Sritis Statistika 
Lithuanian pakoreguota pagal svorius Termino šaltinis 
ECB MB 2006/3, p. 43 
 
weighted average Sritis Statistika 
Lithuanian svertinis vidurkis Termino šaltinis ECB 
 
weighted average [alloted] rate Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian [paskirstytos sumos] svertinis (palūkanų) 
normos vidurkis Termino šaltinis ECB; S. Šiaudinis 
 
weighted average cost method 
average cost Sritis Apskaita 
Lithuanian svertinio vidurkio metodas Termino šaltinis (--
>TAS 2002)  Apibrėžtis pagal šį metodą kiekvieno 
straipsnio savikaina yra nustatoma pagal panašių atsargų 
vienetų laikotarpio pradžioje ir panašių atsargų vienetų, 
įsigytų ar pasigamintų per visą laikotarpį, kainų svertinį 
vidurkį. Vidurkis gali būti skaičiuojamas periodiškai arba 
gavus kiekvieną papildomą atsargų partiją, atsižvelgiant į 
aplinkybes kiekvienoje įmonėje Apibrėžties šaltinis TAS 
2002 vidutinio kurso metodas Apibrėžtis Slenkamojo ar 
svertinio vidurkio metodas, pagal kurįįsigijimo vertė 
pridedama prie esamos apskaitinės vertės ir taip 
gaunamas svertinis vidutinis kursas. 
 
weighted average deposit rates Sritis 
Statistika 
Lithuanian indėlių palūkanų normų aritmetinis svertinis 
vidurkis Termino šaltinis ECB MB 2008/9 
 
weighted average interest rate Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian vidutinė svertinė palūkanų norma Termino 
šaltinis 2009 m. kovo 31 d. Europos centrinio banko 
reglamentas (EB) Nr. 290/2009 
 
weighted average interest rates of 
balance of loans Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian vidutinės svertinės paskolų likučių palūkanų 
normos Termino šaltinis 2007 m. gegužės 10 d. Lietuvos 
banko valdybos nutarimas Nr. 55 Dėl Lietuvos banko 
veldybos 2003 M. GRUODŽIO 24 D. nutarimo NR. 139 
„Dėl pinigų finansinių institucijų paskolų ir indėlių palūkanų 
normų statistinės atsakitomybės“ pakeitimo 
 
weighted average lending rates Sritis 
Statistika 
Lithuanian paskolų palūkanų normų aritmetinis 
svertinis vidurkis Termino šaltinis ECB MB 2008/9 
 
weighted average number of 
ordinary shares outstanding during 
the period Sritis Apskaita 
Lithuanian per ataskaitinį laikotarpį apyvartoje esančių 
paprastųjų akcijų skaičiaus svertinis vidurkis Termino 
šaltinis (-->TAS 2002)  Apibrėžtis paprastųjų akcijų, buvusių 
apyvartoje laikotarpio pradžioje, skaičius, pridėjus arba 
atėmus per laikotarpį supirktų ar išleistų akcijų skaičių ir 
padauginus iš svertinio laiko rodiklio Apibrėžties šaltinis TAS 
2002 
 
weighted average rate Sritis Pinigų politika 
Lithuanian svertinė vidutinė norma Termino šaltinis ECB 
MB 2006/3, p. 32 

 
weighted contribution Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian svertinis indėlis Termino šaltinis ECB metų 
ataskaita 2007 
 
weighted distribution Sritis Statistika 
Lithuanian svertinis skirstinys Termino šaltinis ECB MB 
2008/3 
 
weighted HICP sub-aggregates Sritis 
Statistika 
Lithuanian svertiniai SVKI suvestiniai rodikliai Termino 
šaltinis ECB MB 2006/3, p. 14  
 
weighted median Sritis Statistika 
Lithuanian svertinė mediana Termino šaltinis ECB MB 
2008/3 
 
weighted proportion Sritis Statistika 
Lithuanian svertinės dalys Termino šaltinis ECB MB 2008/9 
 
weighting 
See: weighting  Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian rizikos koeficientas Termino šaltinis (-->KĮKP)  
 
weighting information Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian svertinė informacija Termino šaltinis 2009 m. 
kovo 31 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 
290/2009 
 
weighting mechanism Sritis Bankų priežiūra 
Lithuanian tikimybių svertai Termino šaltinis IŠORINIŲ 
KREDITO RIZIKOS VERTINIMO INSTITUCIJŲ 
PRIPAŽINIMO TVARKA, PATVIRTINTAbanko valdybos  
m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 139 
 
weighting scheme Sritis Statistika 
Lithuanian svorių sistema Termino šaltinis ECB MB 
2006/6, p. 14 
 
weighting scheme based on imports 
Sritis Statistika 
Lithuanian importu pagrįsta svorių sistema Termino 
šaltinis ECB MB 2008/12 
 
weightings Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian korekciniai koeficientai 
 
weights for the ECB’s non-energy 
commodity price indices Sritis Statistika 
Lithuanian žaliavų, neįskaitant energijos, kainų indeksų, 
sudarytų ECB, svoriai Termino šaltinis ECB MB 2008/12 
 
where the procedure laid down in 
this Article is to be followed Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian kai turi būti laikomasi šiame straipsnyje 
nustatytos tvarkos Termino šaltinis Vertimų centro 
vadovas 
 
White Paper Sritis Teisė ir institucijos Institucijos 
Commission 
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Lithuanian baltoji knyga Termino šaltinis Europos Sąjunga. 
Enciklopedinis žinynas, 1999. Apibrėžtis Europos Komisijos 
parengtas ir skelbiamas dokumentas kuria nors aktualia 
integracijos tema; jame suformuluoti Bendrijos praktinių 
veiksmų ar net teisės aktų projektų pasiūlymai Apibrėžties 
šaltinis Europos Sąjunga. Enciklopedinis žinynas, 1999. Žr. 
Žalioji knyga 
 
WHO 
See: Health Organisation  Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Pasaulinė sveikatos organizacija PSO 
 
whole life assurance Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian gyvybės draudimas iki gyvos galvos Termino 
šaltinis Eurovoc 4.1 
 
wholesale and retail trade, repair of 
motor vehicles, motorcycles and 
personal and household appliances 
Sritis Statistika 
Lithuanian didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių 
transporto priemonių ir motociklų remontas, 
asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas 
 
wholesale market Sritis Bendra 
Lithuanian didmeninės prekybos rinka Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
wholesale MFI funding Sritis Bankai ir 
finansai 
Lithuanian PFI didmeninis finansavimas Termino šaltinis 
ECB MB 2008/6 
 
wholesale price Sritis Bendra 
Lithuanian didmeninė kaina Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
wholesale price inflation Sritis Statistika 
Lithuanian didmeninių kainų didėjimas 
 
wholesale selling Sritis Bendra 
Lithuanian didmeninis pardavimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
wholesale trade Sritis Bendra 
Lithuanian didmeninė prekyba Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
widening of certain eligibility criteria 
for collateral Sritis Pinigų politika 
Lithuanian tam tikrų įkaito tinkamumo kriterijų 
išplėtimas Termino šaltinis 2008 m. spalio 23 d. 
EUROPOS CENTRINIO BANKO REGLAMENTAS (EB) 
Nr. 1053/2008ėl taisyklių, susijusių su įkaito tinkamumu, 
laikinų pakeitimų (ECB/2008/11) 
 
 
wildcat banks Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian spekuliaciniai bankai Termino šaltinis (-->BBB)  
 
winding-up 
liquidation Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian likvidavimas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 

 
winding-up of company Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian bendrovės likvidavimas Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
winding-up proceeding Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian likvidavimo procesas 
 
with maturity Sritis Statistika 
Lithuanian pagal trukmę Termino šaltinis LB MB 2006/2, p. 
79 
 
withdrawal Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian atsiėmimas Pastabos indėlių išėmimas 
 
withdrawal from circulation Sritis Bankai 
ir finansai 
Lithuanian išėmimas iš apyvartos Termino šaltinis (-->pei)  
 
withdrawal of a licence Sritis Teisė ir 
institucijos 
Lithuanian licencijos atšaukimas Termino šaltinis LR 
bankų įstatymas Nr.IX-2085, 10 str. 
 
withdrawal of authorisation Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian leidimo atšaukimas 
 
withdrawal of banknotes Sritis Banknotai ir 
monetos 
Lithuanian banknotų išėmimas iš apyvartos 
 
withdrawal of monetary policy 
accommodation Sritis Pinigų politika 
Lithuanian patogios pinigų politikos atsisakymas 
Termino šaltinis ECB MB 2007/6, p. 19 
 
withdrawal period Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian atsisakymo laikotarpis 
 
withdrawal right Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian teisė atsisakyti sutarties 
 
withdrawals from equity Sritis Statistika 
Lithuanian išėmimai iš nuosavybės Termino šaltinis LB 
Statistikos dep. žodynėlis 
 
withhold Sritis Pinigų politika 
Lithuanian išskaityti Termino šaltinis 2008 m. lapkričio 14 d. 
EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMASėl 2008 m. 
spalio 23 d. Reglamento ECB/2008/11 dėl taisyklių, 
susijusių su įkaito tinkamumu,ų pakeitimų įgyvendinimo 
(ECB/2008/15) 
(2008/874/EB) 
 
 
withholding tax Sritis Pinigų politika 
Lithuanian pajamų mokestis Termino šaltinis 2008 m. 
lapkričio 14 d. EUROPOS CENTRINIO BANKO 
SPRENDIMASėl 2008 m. spalio 23 d. Reglamento 
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ECB/2008/11 dėl taisyklių, susijusių su įkaito tinkamumu,ų 
pakeitimų įgyvendinimo 
(ECB/2008/15) 
(2008/874/EB) 
 
 
within the meaning of ... article Sritis 
Teisė ir institucijos 
Lithuanian kaip apibrėžta ... straipsnyje Termino šaltinis 
Vertimų centro vadovas 
 
wood and articles of wood Sritis Statistika 
Lithuanian mediena ir medienos dirbiniai Termino šaltinis 
LRMB 
 
wood and woodpulp Sritis Statistika 
Lithuanian mediena ir medienos masė Termino šaltinis 
ECB MB 2008/12 
 
wood, publishing and printing Sritis 
Statistika 
Lithuanian medienos ir medienos gaminių gamyba; 
plaušienos, popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba; 
leidyba ir spausdinimas Termino šaltinis LRMB 
 
work permit Sritis Bendra 
Lithuanian darbo leidimas Termino šaltinis IATE 
 
workers' remittances Sritis Statistika 
Lithuanian darbuotojų perlaidos Termino šaltinis 2007 m. 
gegužės 31 d. Europos centrinio banko gairės, iš dalies 
keičiančios Gaires ECB/2004/15 dėl Europos centrinio 
banko statistinės atskaitomybės reikalavimų, taikomų 
mokėjimų balanso ir tarptautinių investicijų balanso 
statistikos srityje bei tarptautiniame atsargų šablone 
(ECB/2007/3)  
(2007/426/EB) 
 
working balances Sritis Pinigų politika Sritis 
Bankai ir finansai 
Lithuanian apyvartinės lėšos Termino šaltinis Pranešimas 
apie konvergenciją. 2007 m. gegužė 
 
working capital 
net current assets 
current capital Sritis Apskaita 
Lithuanian apyvartinis kapitalas Termino šaltinis Eurovoc 
4.1; ECB MB 2007/9, p. 52; 2008/3 
 
working day and seasonally 
adjusted data Sritis Statistika 
Lithuanian dėl sezoniškumo ir darbo dienų pakoreguoti 
duomenys Termino šaltinis ECB MB 2008/12 
 
working day-adjusted Sritis Statistika 
Lithuanian dėl darbo dienų pakoreguota Termino šaltinis 
ECB MB 2010 03 
 
working die Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian darbinis puansonas arba puansonas 
(negatyvas) 
 

Working Group on Living 
Conditions Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian Gyvenimo sąlygų statistikos darbo grupė 
Termino šaltinis 2007 m. vasario 28 d. Komisijos 
reglamentas (EB) Nr. 215/2007, įgyvendinantis Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1177/2003 dėl 
Bendrijos statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas 
(ES-SPGS) nuostatas dėl šalutinių tikslinių kintamųjų, 
susijusių su pernelyg dideliu įsiskolinimu ir finansine 
atskirtimi, sąrašo 
 
working population Sritis Statistika 
Lithuanian darbingieji gyventojai Termino šaltinis Eurovoc 
4.1 
 
working punch Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian darbinis puansonas meistras (pozityvas) 
 
working time schemes Sritis Bendra 
Lithuanian darbo laiko schemos Termino šaltinis ECB MB 
2010 03 
 
working-day-adjusted data Sritis Statistika 
Lithuanian dėl darbo dienų skaičiaus pakoreguoti 
duomenys Termino šaltinis ECB MB 2010 03 
 
workloads Sritis Bendra 
Lithuanian darbo krūvis Termino šaltinis ECB MB 2009 03 
 
workshop Sritis Bendra 
Lithuanian seminaras pratybos studija mokomoji 
repeticija 
 
world economy 
See: economy  Sritis Bendra 
Lithuanian pasaulio ekonomika Termino šaltinis ECB MB 
2006/3; ECB MB 2007/12 
 
world fund 
See: fund  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pasaulinis fondas 
 
World Health Organisation 
WHO Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Pasaulinė sveikatos organizacija PSO 
 
world industrial production Sritis 
Statistika 
Lithuanian pasaulio pramoninė gamyba 
 
world output 
global output Sritis Bendra 
Lithuanian pasaulinė produkcija Termino šaltinis ECB MB 
2006/6, p. 14; 2008/3 
 
world production Sritis Statistika 
Lithuanian pasaulinė gamyba Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
world real GDP Sritis Statistika 
Lithuanian pasaulio realusis BVP Termino šaltinis ECB MB 
2006/3, p. 64 
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world trade 
global trade Sritis Bendra 
Lithuanian pasaulinė prekyba Termino šaltinis ECB metų 
ataskaita 2005, p. 18 
 
world trade in goods Sritis Statistika 
Lithuanian pasaulinė prekių prekyba Termino šaltinis ECB 
MB 2009 03 
 
World Trade Organisation 
WTO Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Pasaulinė prekybos organizacija PPO 
 
world trade volumes in goods Sritis 
Statistika 
Lithuanian pasaulinės prekių prekybos apimtys Termino 
šaltinis ECB MB 2009 03 
 
wrap Sritis Bendra 
Lithuanian laužymas laužyti Termino šaltinis VLKK rek. 
Pastabos komp. 
 
write-down Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian dalinis paskolų nurašymas Termino šaltinis 
ECB MB 2007/9, Žodynėlis Apibrėžtis Į PFI balansą įtrauktų 
paskolų vertės koregavimas mažinant jų vertę, pripažinus, 
kad jos yra nevisiškai grąžintinos. Apibrėžties šaltinis ECB 
MB 2007/9, Žodynėlis dalinis nurašymas Termino šaltinis 
ECB MB 2010 03 
 
write-down of the acquisition cost 
Sritis Apskaita 
Lithuanian įsigijimo kainos sumažinimas Termino šaltinis 
ECB metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
write-downs on financial assets and 
positions Sritis Apskaita 
Lithuanian finansinio turto ir pozicijų nurašymai Termino 
šaltinis ECB metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
write-offs / write-downs of loans to 
households 
Lithuanian visiškas ar dalinis paskolų namų ūkiams 
nurašymas Termino šaltinis ECB 
 
write-offs/write-downs  Sritis Apskaita 
Lithuanian visiškas ir (arba) dalinis nurašymas Termino 
šaltinis 2008 m. gruodžio 19 d. Europos centrinio banko 
gairės, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2007/9 dėl pinigų, 
finansinių institucijų ir rinkų statistikos (naują redakciją) 
(ECB/2008/31) 
 
written contract Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian rašytinė sutartis 
 
written option Sritis Rinkos operacijos 
Lithuanian pasirašytasis pasirinkimo sandoris Apibrėžtis 
Sandoris, pagal kurįuž tam tikrą mokestį prisiimamas 
įsipareigojimas ateityje pirkti arba parduoti prekes, valiutą 
arba kitą finansinį turtą sandoryje sutarta kaina, jei to 
pareikalautų kita sandorio šalis. Apibrėžties šaltinis Lietuvos 
Respublikos finansų ministro įsakymas Dėl išvestinių 
finansinių priemonių apskaitos metodikos patvirtinimo 

 
WS 
See: Independent State of Samoa  Sritis Bendra 
Lithuanian Samoa Nepriklausomoji Valstybė Apija 
 
WST 
See: Tala  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian tala Pastabos Samoa Nepriklausomosios 
Valstybės valiuta 
 
WTO 
See: Trade Organisation  Sritis Teisė ir institucijos 
Lithuanian Pasaulinė prekybos organizacija PPO 
 
X 
 
XAF 
See: Franc BEAC  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian CFA BEAC frankas 
 
XB 
See: bonds  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian keičiamosios obligacijos 
 
XCD 
See: Carribbean Dollar  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Rytų Karibų doleris 
 
XOF 
See: Franc BCEAO  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian CFA BCEAO frankas 
 
XPF 
See: Franc  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian CFP frankas 
 
Y 
 
YE 
See: 's Republic of Yemen  Sritis Bendra 
Lithuanian Jemeno Liaudies Respublika Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 Sana 
 
year on year in the last quarter Sritis 
Statistika 
Lithuanian paskutinį ketvirtį, palyginti su tuo pačiu 
ankstesnių metų laikotarpiu Termino šaltinis ECB MB 
2009 03 
 
year-end effect Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian metų pabaigos efektas Termino šaltinis ECB 
MB 2009 03 
 
year-end revaluation Sritis Apskaita 
Lithuanian perkainojimas metų pabaigoje Termino šaltinis 
ECB metinės finansinės ataskaitos 2008 
 
yearly data Sritis Statistika 
Lithuanian metiniai duomenys Termino šaltinis ECB MB 
2206/3, p. 83 
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year-on-year Sritis Statistika 
Lithuanian palyginti su atitinkamu ankstesnių metų 
laikotarpiu Termino šaltinis ECB MB 2007/6, p. 16 
palyginti su tuo pačiu ankstesnių metų laikotarpiu 
Termino šaltinis ECB MB 2007/12, p. 13 
 
year-on-year percentage growth rate 
of four-quarter moving sums Sritis 
Statistika 
Lithuanian keturių ketvirčių slenkamosios sumos, 
palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu 
Termino šaltinis ECB MB 2008/12 
 
year-on-year rate of change Sritis 
Statistika 
Lithuanian metinis pokyčio tempas Termino šaltinis ECB 
MB 2006/3, p. 53 
 
Yemen Arab Republic Sritis Bendra 
Lithuanian Jemeno Arabų Respublika Termino šaltinis 
Eurovoc 4.1 
 
Yemeni Rial 
YER Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Jemeno rialas 
 
YER 
See: Rial  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Jemeno rialas 
 
yield Sritis Pinigų politika 
Lithuanian pajamingumas Termino šaltinis ECB MB 
2006/3, p. 34 
 
yield curve Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pajamingumo kreivė Termino šaltinis ECB MB, 
2006/9, žodynėlis Apibrėžtis Apibūdina palūkanų normų 
priklausomybę nuo nevienodų terminų tam tikru momentu. 
Pajamingumo kreivės nuolydis rodo dviejų nevienodų 
terminų palūkanų normų skirtumus. Apibrėžties šaltinis ECB 
MB, 2006/9, žodynėlis 
 
yield differential Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pajamingumo skirtumas Termino šaltinis ECB 
MB 2008/3 
 
yield to maturity Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian pajamingumas iki išpirkimo termino Termino 
šaltinis ECB MB 2008/12 
 
Yugoslavian Dinar 
YUM Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Jugoslavijos dinaras 
 
YUM 
See: Dinar  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Jugoslavijos dinaras 
 
Z 
 
ZA 

See: Republic of South Africa  Sritis Bendra 
Lithuanian Pietų Afrikos Respublika Pretorija / 
Keiptaunas / Blumfonteinas 
 
ZAR 
See: African rand  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Pietų Afrikos Respublikos randas 
 
ZBB 
See: based budget  Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian nulinės bazės biudžetas Termino šaltinis ECB 
2005 metų ataskaita ZBB 
 
zero bonds Sritis Apskaita 
Lithuanian obligacijos be atkarpos Termino šaltinis 2006 
m. lapkričio 10 d. Europos centrinio banko gairės dėl 
Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16) 
(2006/887/EB) 
 
zero coupon Sritis Pinigų politika Institucijos ECB 
Lithuanian nulinė atkarpa Termino šaltinis (-->Bendr. dok) . 
 
zero growth Sritis Bendra 
Lithuanian nulinis augimas Termino šaltinis Eurovoc 4.1 
 
zero per cent weighting Sritis Bankų 
priežiūra 
Lithuanian nulinė rizika Termino šaltinis (-->Nr.172) , 35.1. 
 
zero-based budget 
ZBB Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian nulinės bazės biudžetas Termino šaltinis ECB 
2005 metų ataskaita ZBB 
 
zero-coupon bond Sritis Pinigų politika 
Institucijos ECB 
Lithuanian nulinės atkarpos obligacija Termino šaltinis (--
>Bendr. dok.)  Apibrėžtis vertybinis popierius, kai per visą jo 
galiojimo laiką pinigai išmokami tik vieną kartą Apibrėžties 
šaltinis (-->Bendr. dok.)  obligacija su nuline atkarpa 
Termino šaltinis LB Statistikos dep. žodynėlis 
 
zero-coupon government bond Sritis 
Bankų priežiūra 
Lithuanian nulinės atkarpos vyriausybės obligacija 
Termino šaltinis (-->Nr.172) , 91.1. 
 
zero-coupon long-term debt 
securities Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian nulinės atkarpos ilgalaikiai skolos vertybiniai 
popieriai Termino šaltinis ECB MB 2006/3, p. 46  
 
zero-coupon spot and forward 
break-even inflation rates in the 
euro area Sritis Bankai ir finansai 
Lithuanian nulinės atkarpos obligacijų neatidėliotinų ir 
išankstinių sandorių numatomą infliaciją 
kompensuojančios normos euro zonoje Termino šaltinis 
ECB MB 2008/6 
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zero-hour clause Sritis Teisė ir institucijos 
Institucijos EMU 
Lithuanian nulinės valandos sąlyga 
 
zero-hour rule Sritis Mokėjimo sistemos 
Lithuanian nulinės valandos taisyklė Termino šaltinis ECB 
 
zero-interest Sritis Apskaita 
Lithuanian nulinės palūkanos Termino šaltinis 2009 m. 
kovo 31 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 
290/2009 
 
Zimbabwe Dollar 
ZWD Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Zimbabvės doleris 
 
ZM 
See: Republic of Zambia  Sritis Bendra 
Lithuanian Zambijos Respublika Lusaka 
 
ZW 
See: Republic of Zimbabwe  Sritis Bendra 
Lithuanian Zimbabvės Respublika Hararė 
 
ZWD 
See: Dollar  Sritis Banknotai ir monetos 
Lithuanian Zimbabvės doleris 


