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Finansų teisės ekspertė, kurios specializacija – inovatyvių finansinių paslaugų reguliavimas bei
pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencija

Patirtis

Evelina specializuojasi teikiant teisines paslaugas finansų įstaigoms. Ji turi sukaupusi reikšmingos
patirties konsultuojant dėl finansų įstaigų licencijavimo ir atitikties užtikrinimo procesų.

Evelinos pagrindinės kompetencijos sritys – pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo (PP/TF)
prevencija bei mokėjimo paslaugų teikimas. Ji konsultuoja finansų įstaigas ir verslo klientus dėl
PP/TF prevencijos proceso įgyvendinimo ir jo efektyvinimo, pataria klientams dėl atitikties
mokėjimo paslaugų reguliavimui.

Evelina reikšmingai prisidėjo prie PP/TF prevencijos proceso įgyvendinimo vienoje iš didžiausių
nekilnojamojo turto agentūrų Lietuvoje („Newsec Advisers LT“), nuolat konsultuoja finansų
maklerio įmonę PP/TF klausimais (UAB FMĮ „Orion Securities“), atliko PP/TF prevencijos teisinės
atitikties patikrinimus investicinius fondus valdančioje įmonėje (UAB „Žabolis ir partners“ kapitalo
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valdymas“), mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose. Evelina yra dirbusi su daugeliu mokėjimo
įstaigų, elektroninių pinigų institucijų, sutelktinio finansavimo platformos operatorių, padėjo jiems
sėkmingai įgyti licencijas veikti vieningoje Europos ekonominėje erdvėje.

Evelina dirbo prie kelių sudėtingų tarptautinių projektų ir nuolat teikė profesionalias konsultacijas:
nuo finansų įstaigos licencijos išdavimo iki visų finansų įstaigos vidaus procedūrų ir tvarkų
parengimo – tam, kad būtų galima sklandžiai teikti finansų paslaugas.

Evelina turi 9 metų profesinę patirtį tiriant nusikaltimus, tarp jų ir susijusius su pinigų plovimu.
Prieš prisijungdama prie mūsų, Evelina dirbo teisininke kitos advokatų kontoros finansinių
paslaugų ir AML komandoje.

Evelina yra „Fintech Lithuania“ asociacijos Pinigų plovimo prevencijos darbo grupės, subūrusios
virš 20 Fintech bendrovių, iniciatorė ir koordinatorė.

Evelina yra baigusi teisės magistro studijas Mykolo Romerio universitete, šiuo metu siekia pinigų
plovimo prevencijos eksperto diplomo Tarptautinėje atitikties asociacijoje (International
Compliance Association). Ji nuolat dalyvauja įvairiuose renginiuose, seminaruose, kvalifikacijos
tobulinimo kursuose, susijusiuose su PP/TF prevencijos įgyvendinimu ne tik kaip klausytoja, bet ir
kaip pranešėja.

Kalbos: lietuvių, anglų, rusų, lenkų.

Išsilavinimas

Mykolo Romerio universitetas, teisės magistras

Patirties pavyzdžiai

2021

„Elektroninių pinigų bitė“ gavo elektroninių pinigų įstaigos licenciją

2020

Sukūrėme pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos programą „Newsec Advisers
LT“

Padėjome „CommonSign“ gauti mokėjimo įstaigos SIP licenciją

Padėjome „FinBee verslui“ parengti sutartį su INVEGA

https://motieka.com/lt/news/elektroniniu-pinigu-bite-gavo-elektroniniu-pinigu-istaigos-licencija/
https://motieka.com/lt/news/sukureme-pinigu-plovimo-ir-teroristu-finansavimo-prevencijos-programa-newsec-advisers-lt/
https://motieka.com/lt/news/padejome-commonsign-gauti-mokejimo-istaigos-sip-licencija/
https://motieka.com/lt/news/padejome-finbee-verslui-parengti-sutarti-su-invega/


Atstovavome „Nandi Finance“ gaunant elektroninių pinigų įstaigos licenciją

https://motieka.com/lt/news/atstovavome-nandi-finance-gaunant-epi-licencija/

