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Lietuvos buhalterių ir auditorių 

asociacija (LBAA) – tai nepelno 

siekianti visuomeninė nevyriausybinė 

profesinė organizacija,  jungianti 

profesionalius buhalterius visoje 
Lietuvoje. 

Savo veikla siekiame, kad buhalteriai 

profesionaliai dirbtų savo darbą, 

teisingai skaičiuotų mokesčius, 

pateiktų patikimas ir kvalifikuotai 

sudarytas finansines ataskaitas, 

laikytųsi buhalterių profesinės etikos 

standartų, konfidencialumo, atitiktų 

darbdavių ir visuomenės lūkesčius. 

Siekiame, kad buhalteris nuolatos 

tobulėtų ir tai taptų neatsiejama jo 

profesijos dalimi ir prisidėtų prie 

buhalterio profesinio tikslo – teikti 

aukštos kokybės paslaugas, siekiant 

tenkinti visuomenės (klientų ir 
darbdavių) poreikius. 

LBAA finansavimas: 

LBAA veikla yra finansuojama tik iš 

nario mokesčio (fiziniams asmenims 

30 EUR, juridiniams 100 EUR) bei 
organizuojamų komercinių renginių.  

LBAA įsteigimo data: 1990 m. 

 

LBAA nariai 

1. Tikrieji nariai: 

 Fiziniai asmenys 

 Moka nario mokestį 

 Išlaikę LBAA Buhalterio 

profesionalo egzaminus 

 Laikosi Buhalterių 

profesionalų Etikos kodekso 

 Nuolatos kelia kvalifikaciją ir 

apie tai informuoja LBAA 

 Teikia kokybiškas profesines 

paslaugas 

 Suteiktas LBAA Buhalterio 

profesionalo vardas 

2. Nariai: 

 Fiziniai ar juridiniai asmenys 

 Moka nario mokestį 

 Domisi buhalterine apskaita 

ar auditu 

 Siekia LBAA buhalterio 

profesionalo vardo 

3. Garbės nariai – asmenys, ženkliai 

prisidėję ar prisidedantys prie LBAA 

uždavinių įgyvendinimo, nemokantys 

nario mokesčio ir neturintys balso 

teisės. 

Narių skaičius (atnaujinta 2016 m. 

rugsėjo 30 d.): 

Tikrieji nariai – 146 asmenys 

Nariai – 293 nariai, 88 įmonės, 
205 asmenys 

Garbės nariai – 2 asmenys 

VISO NARIŲ SKAIČIUS – 441

 

 

Apie LBAA 
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LBAA kolegija yra kolegialus 

valdymo organas. Ji yra sudaryta iš 11 

narių, kurių vienas yra LBAA 

prezidentas. 

LBAA prezidentė – Daiva Čibirienė. 

Nuo 1996 metų atestuota auditorė, 

dirbo vienoje iš big 4 audito įmonėje 

vyriausia auditore, paskutinius 15 

metų dirba buhalterinių paslaugų ir 

audito įmonėje MB „Sostinės 

auditoriai“ vadove. Aktyviai 

dalyvauja visuomeninėje veikloje: 

ilgametė LBAA narė, nuo 2012 m. yra 

Lietuvos auditorių rūmų Prezidiumo 

narė, nuo 2015 m. Lietuvos Smulkiojo 

ir vidutinio verslo Tarybos prie Ūkio 

ministerijos valdybos narė, nuo 2013 

m. LBAA kolegijos narė. Rašo 

straipsnius buhalterių profesiniuose 

leidiniuose. 2015 m. parašė knygą apie 

mažąsias bendrijas, skaito paskaitas 

pažengusiems buhalteriams ir 

auditoriams. Nuo 2016 m. LBAA 
prezidentė. 

 

Kiti LBAA kolegijos nariai:  

- Daiva Žumbakienė 

- Danguolė Pranckėnienė 

- Gintauatas Jonikas 

- Vita Jakutienė 

- Jurgita Jociuvienė 

- Nijolė Škimelienė 

- Žana Kel 

- Lina Ulienė 

- Birutė Černiuvienė 

- Jolita Učkuronė 

 

LBAA kolegija yra renkama 

visuotinio narių susirinkimo ketverių 

metų kadencijai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LBAA, bendradarbiaudama su 

valstybinėmis institucijomis, siekia 

sumažinti naštą verslui ir 

buhalteriams: 

- sprendžia i.SAF duomenų 

teikimo problemas – LBAA 

kartu su BSS IT sukūrė Excel 

konverterį, kurio pagalba bus 

teikiami duomenys VMI.  

- LBAA dėka buvo pakeistas 

Finansinės atskaitomybės 

įstatymas, pagal kurį Lietuvos 

labai mažoms įmonėms yra 

nustatytas žymiai mažesnis 

viešas finansinių ataskaitų 

rinkinys teikiamas registrų 

centrui. 

LBAA teikia profesinę informaciją 

savo nariams: 

- LBAA Facebook 

paskyroje; 

- LBAA naujienlaiškiu; 

- LBAA uždaroje Facebook 

grupėje; 

- LBAA vidiniame 

tinklapyje 

- Nemokami seminarai 

LBAA nariams 

  

LBAA KOLEGIJA 
 

LBAA NEMOKAMA VEIKLA 
 

LBAA PREZIDENTĖ DAIVA ČIBIRIENĖ 
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1158 
LBAA naujienlaiškio prenumeratorių 

  

2193 
LBAA Facebook sekėjų 

   

 

 

160 

LBAA Facebook uždaros grupės narių 

  

 

 

LBAA Facebook paskyra 

LBAA Facebook paskyra yra viešas 

puslapis, kuris yra prieinamas visiems 

Lietuvos buhalteriams ir kitiems 

asmenims besidomintiems buhalterija. 

Šioje paskyroje LBAA turi 1980 

sekėjų, kurių skaičius kasdien vis auga 

(per savaitę prisideda maždaug apie 20 

naujų sekėjų).  

Kasdien LBAA šioje paskyroje 

paskelbia naujos naudingos profesinės 

informacijos, o šiuos pranešimus 

peržiūri nuo 1000 iki 4000 ir daugiau 

asmenų.  

LBAA naujienlaiškis 

Kas antrą mėnesio penktadienį LBAA 

leidžia informacinį naujienlaiškį, kurį 

prenumeruoja 890 prenumeratorių.  

Naujienlaiškyje pateikiama 

informacija apie vykdomą LBAA 

veiklą (teikiamus ir gaunamus raštus, 

svarbius susitikimus ir pan.), taip pat 

publikuojama skiltis „Verta žinoti“, 

kurioje pateikiama informacija, kuri 

yra teikiama ir LBAA Facebook 

paskyroje. Dar viena skiltis, kuri yra 

publikuojama naujienlaiškyje yra 

„LBAA kolegijos įžvalgos“ , kurioje 

LBAA kolegijos nariai rašo 

straipsnius pasirinkta tema. 

Visa informacija, pateikta 

naujienlaiškyje, lieka ir LBAA 

tinklapyje skiltyje „Naujienos“, tad 

net ir neprenumeruojantys LBAA 

naujienlaiškio, gali domėtis ir šviestis 

naršydami LBAA tinklapį. 

LBAA uždara Facebook grupė 

LBAA uždara grupė yra skirta tik 

LBAA nariams. Ši grupė yra uždara ir 

nepasiekiama pašaliniams asmenims, 

nes kiekvienas pageidaujantis 

prisiregistruoti prie šios grupės, turi 

pateikti individualų prašymą.  

Grupė sukurta siekiant suteikti 

galimybę LBAA nariams tiesiogiai 

konsultuotis ir diskutuoti profesiniais 

klausimais.  

LBAA nariai gali gauti specialistų 

konsultacijas. Jeigu LBAA narys 

pageidauja gauti konsultaciją yra jis 
gali kreiptis konsultacijai šiais būdais: 

1. Konsultacijai kreipiamasi per 

Facebook uždarą LBAA 

narių grupę, kurioje LBAA 

kolegija ar kiti LBAA nariai 

atsakys į užduotą klausimą 

https://www.facebook.com/gr

oups/lbaa.nariai/ 

2. Anoniminė konsultacija. 

Konsultacijai kreipiamasi per 

konsultacijų formą LBAA 

vidiniame tinklapyje. 

Klausimas nuasmeninamas ir 

LBAA vardu pateikiamas 

LBAA Facebook uždaroje 

grupėje.  

LBAA vidinis tinklapis 

Asmenys, tapdami LBAA nariais, 

gauna prisijungimą prie LBAA 

vidinio tinklapio. LBAA vidiniame 

tinklapyje yra pateikiama LBAA 

veiklos dokumentai, konsultacijų 

platforma ir naudinga informacija.  

Naudingos informacijos skiltyje yra 

pateikiama profesinė informacija, kuri 

gali būti reikalinga buhalterio darbe.  

Planuojama šią skiltį tobulinti ir joje 

pateikti susistemintą informaciją, 

pagal konkrečią sritį. Šiuo metu yra 

kontaktuojama su LBAA kolegijos 

nariais, siekiant sukurti kuo labiau 

priimtiną vidinės svetainės medį ir po 

medžio sukūrimo teikiama 

informacija bus susisteminta ir sudėta 

į atitinkamas sritis. Informacija 

nuolatos atnaujinama ir papildoma. 

LBAA nemokami renginiai 

LBAA nuolatos organizuoja 

nemokamus seminarus savo nariams 

aktualiais profesiniais klausimais. 

https://www.facebook.com/groups/lbaa.nariai/
https://www.facebook.com/groups/lbaa.nariai/
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Šiuo metu LBAA bendradarbiauja 

su: 

-Valstybine mokesčių inspekcija,  

-Finansų ministerija, 

-Ūkio ministerija 

-Finansinių nusikaltimų tarnyba, 

-SODRA,  

LBAA skiria savo atstovus LR 

Seime, Finansų ministerijoje, 

Smulkiojo ir vidutinio verslo 

taryboje, Valstybinėje mokesčių 

inspekcijoje ir kt. 

 

Paskutiniai bendri projektai su 

Valstybine mokesčių inspekcija 

buvo:  

1. Apklausa dėl naudojamų 

buhalterinių programų ir 

i.SAF, vykdyta š.m. kovo – 

balandžio mėn.. LBAA 

bendradarbiaudama su VMI 

vykdė apklausą, kuri padėjo 

VMI gauti duomenis, apie 

programas, kurios nėra 

pasiruošusios i.SAF 

reikalavimams. Apklausos 

duomenys perduoti VMI. 

Pagal apklausos duomenis 

VMI galės informuoti 

programų kūrėjus, kaip 

pritaikyti programas i.SAF 

reikalavimams. 

2. Apklausa dėl elektroninių 

deklaracijų teikimo, vykdyta 

š.m. balandžio – gegužės mėn. 

Pagal mokesčių 

administravimo įstatymo 75 

str. nuo 2016 m. spalio 1 d. 

Valstybinei mokesčių 

inspekcijai įmonės negalės 

teikti popierinių deklaracijų. 

Visos deklaracijos turės būti 

teikiamos tik elektroniniu 

būdu. Lietuvos buhalterių ir 

auditorių asociacija, siekdama 

išsiaiškinti problemas dėl 

elektroninių deklaracijų 

teikimo, vykdė apklausą. 

Apklausos rezultatai ir LBAA 

komentarai pateikti VMI tam, 

kad VMI galėtų atsižvelgti į 

patiriamas problemas. 

 

Paskutinis bendras projektas su 

Lietuvos banku buvo:  

2016 m. kovo – balandžio mėn. 

vykdyta apklausa dėl apskaitos 

sistemų sąsajų su bankais ir 

mokėjimų duomenų importo bei 

eksporto. Lietuvos bankas aktyviai 

dalyvauja viešo intereso 

audituojamų įmonių kokybės 

priežiūros veikloje. Yra įstatymo 

nustatytąa tvarka atsakingas už 

finansų rinkos dalyvių priežiūrą, 

kad jie teiktų paslaugas sąžiningai, 

teisingai ir profesionaliai, bei imasi 

priemonių visuomenės finansiniam 

raštingumui didinti. LBAA vykdė 

šią apklausą, siekdama išsiaiškinti 

esamas problemas dėl apskaitos 

sistemų sąsajų su bankais ir 

mokėjimų duomenų importo bei 

eksporto. Apklausos rezultatai 

perduoti Lietuvos bankui, kuris 

siekia bendradarbiauti su LBAA ir 

padėti ieškoti kilusių problemų 

sprendimų. 

 

Žiniasklaida apie LBAA 

Žiniasklaidos atstovai taip pat 

dažnai kreipiasi į LBAA, 

prašydami pasisakyti vienokiu ar 

kitokiu klausimu ir pagal LBAA 

kolegijos teikiamus interviu yra 

rašomi straipsniai savaitraštyje 

Apskaitos, audito ir mokesčių 

aktualijos, dienraštyje Verslo 

žinios bei interneto portale DELFI. 

 

 

 

 

LBAA BENDRADARBIAVIMAS 
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Jei ir Jums svarbu Lietuvos 

verslo ir buhalterių gerovė,  

Jeigu pritariate LBAA 

siekiams ir idėjoms, 

Jeigu manote, kad mūsų 

veikla nenueina veltui, 

Jeigu esate įsitikinę, kad 

mūsų daromi geri darbai neša 

naudą verslui bei 

buhalteriams 

 

KVIEČIAME 

Paremti LBAA veiklą ir 

prisidėti prie mūsų vystomų 

idėjų. 

 

KĄ MES SIŪLOME: 

- Nuoširdžią padėką, už 

jūsų paramą; 

- Jūsų reklamą LBAA 

Facebook paskyroje; 

- Jūsų reklamą LBAA 

naujienlaiškyje; 

- Jūsų reklamą LBAA 

tinklapyje; 

- Jūsų reklamą LBAA 

renginių metu; 

- Galimybę dalyvauti 

LBAA 

organizuojamuose 

renginiuose; 

- Galimybę 10 min. 

pristatyti save bei savo 

veiklą LBAA renginių 

metu; 

- Išsamias ataskaitas apie 

jūsų paramos 

panaudojimą. 

SU JŪSŲ PAGALBA 

GALIME 

NUVEIKTI 

DAUGIAU!!! 

 

 

 

 

 

LBAA 
www.lbaa.lt  

FACEBOOK 

admin@lbaa.lt 

+370 655 59 296 

Lvovo 38A Vilnius 

PARAMĄ PERVESTI GALIMA ŠIAIS REKVIZITAIS: 

Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija 

Įm. kodas 191616412 

A.s LT627044060000319664 

Būsime dėkingi už bet kokią sumą, kurią galite mums skirti 
 

  

PASIŪLYMAS PARTNERIAMS 

http://www.lbaa.lt/
http://www.facebook.com/LBAA.lt
mailto:admin@lbaa.lt

