Lietuvos draudimo rinkos dalyvių galerija

Ga l er ij o s I s a l ė
1920-2010 metų eks. D R A U D I K A I

Sunku dabar pasakyti, kada draudimo rinkoje buvo sudėtingiau dirbti: ar 1920 metais, kai dar labai jauna Lietuvos
Vyriausybė nusprendė įsteigti „Valstybinio apdraudimo įstaigą“,
ar atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. Ir tuomet, ir šiame laikotarpyje rinkoje dirbę žmonės stengėsi, kad draudimo paslaugų
kokybė tenkintų mus, draudėjus.
Nevalia pamiršti ir pirmųjų draudimo bendrovių vadovų, specialistų, įmonių kolektyvų. Daugelio jų draudimo rinkoje jau nėra. Tai atsitiko ne dėl bendrovių darbuotojų kaltės,
o todėl, jog dėl vienokių ar kitokių priežasčių verslas nepavyko.
Lietuva, Latvija, Estija – mažos šalys, ir buvo tik laiko klausimas, kada jų bankai ir draudimo bendrovės atiteks užsieniečiams. Toks gyvenimo dėsnis.
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Gustavas Feterauskas (1874–1944)
„Valstybinio apdraudimo įstaigos“
vadovas 1920-1940 m.

Studijos. Nerasta informacijos.
Darbinė veikla. 1920–1940 m. – „Valstybinio apdraudimo įstaigos“ (nuo 1930 m. – „Valstybės
draudimo įstaiga“) pirmasis vadovas.
1921–1940 m. – akcinės draudimo bendrovės ,,Lietuva“ steigėjas ir vadovas.
Visuomeninė veikla. 1935 m. – Lietuvos ugniagesių sajungos pirmininkas.
Pomėgiai. Žaisti preferansą.
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Algis Patašius (1934–1999)

Studijos: Kauno finansų technikume (baigė 1950 m.).
Leningrado (Sankt Peterburgas) finansų institute (baigė 1957 m.)
Draudimo versle. 1950–1954 m. Kauno miesto valstybinio draudimo inspekcijos inspektorius, vyresnysis inspektorius.
1954–1962 m. Lietuvos valstybinio draudimo valdybos (Vilnius) inspektorius, vyresnysis inspektorius, vyresnysis ekonomistas.
1963–1990 m. Lietuvos valstybinio draudimo valdybos (nuo 1967 m. pakeitusi pavadinimą į Vyriausiąją valstybinio draudimo valdybą) valdybos viršininko pavaduotojas.
1991–1996 m. Valstybinė draudimo įstaiga (nuo 1996 12 06 AB ,,Lietuvos draudimas“) valdytojo
pavaduotojas.
1997–1999 m. AB „Lietuvos draudimas“ – generalinio direktoriaus patarėjas, vidaus audito skyriaus
viršininko pavaduotojas.
Visuomeninė veikla. 1989–1990 m. Draudimo įstatymo projekto rengimo grupės narys.
1991–1996 m. Draudimo reikalų tarybos prie Finansų ministerijos narys.
Pomėgiai. Fotografija, teatras.
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Antanas Čiapas

Gimė. 1921 m. kovo 7 d. Pakruojo rajono Diržių kaime.
Studijos. 1945 m. baigė Panevėžio ekonominę mokyklą.
1955–1959 m. mokėsi Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultete.
Darbinė veikla. 1945–1950 m. Panevėžio apskrities Valstybinio draudimo valdyboje vyriausiasis revizorius, vyriausiasis buhalteris, valdybos viršininkas.
1950–1953 m. Šaulių apskrities valstybinio draudimo valdybos viršininko pavaduotojas.
1953–1959 m. Lietuvos TSR Vyriausiojoje valstybinio draudimo valdyboje – skyriaus vir ininkas,
valdybos vir ininko pavaduotojas.
1959–1984 m. Lietuvos TSR Vyriausiosios valstybinio draudimo valdybos vir ininkas.
1984–1991 m. Lietuvos TSR Vyriausiosios valstybinio draudimo valdybos Gyventojų turto draudimo skyriaus vyr. inspektorius, inspektorius.
1991–1992 m. – Valstybinės draudimo įstaigos Vilniaus miesto 5-ojo filialo vyr. inspektorius.
1992–1996 m. – Draudimo bendrovėje „Tukana“ draudimo ekspertas.
1996 – 1998 m. – Draudimo bendrovėje „Vicura“ – draudimo ekspertas.

Pomėgiai. Sodininkystė.
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Dr. Rimantas Stankevičius,
koncerno „Daimler“ atstovo Lietuvoje
UAB „Silberauto“ valdybos pirmininkas, 2009m.

Gimė 1961 m. rugpjūčio 9 d. Kalvarijoje.
Studijos. 1985–1990 m. Vilniaus universiteto Teisės fakultetas.
2002 m. Vilniaus universitete apgynė socialinių mokslų (teisės krypties) daktaro disertaciją draudimo teisės tema.
Darbinė veikla. 1992–2000 m. UAB ,,Drauda” direktorius, valdybos pirmininkas.
1995–2008 m. – Vilniaus universiteto dėstytojas.
2006–2009 m. – UADBB „ BAFPH Draudimas“ valdybos pirmininkas.
Nuo 2001m. – UAB „Silberauto“ direktorius.
Visuomeninė veikla. Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas,
visuomeninis darbas „Lions“ klube
1999 m. išleistos knygos „Draudimas“ bendraautoris
Pomėgiai. Kelionės, grybavimas, žvejyba.
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Saulius Pakeltis,
Filharmonijos transporto skyriaus viršininkas

Gimė 1954 m. birželio 12 d. Lauksodžio k., Pakruojo rajone.
Studijos. 1973–1975 m.– Vilniaus finansų ir kreditų technikumas.
1998–2004 m. – Vilniaus ekonomikos fakultete ekonomikos bakarauras.
Darbinė veikla. 1972–1973 m. – Pakruojo rajono draudimo inspekcijoje inspektorius
1975–1993 m. Lietuvos vyriausioje valstybinio draudimo valdyboje (1990 m. pervadinta į Valstybinę draudimo įstaigą) revizorius, vyresnysis revizorius, vyriausiasis revizorius, skyriaus viršininko pavaduotojas, skyriaus viršininkas.
1993–2009 m. – draudimo bendrovės „Baltik polis“ (2006 m. pakeitė pavadinimą į „Parekss draudimo kompanija“ filialas „Baltic polis“, ir tais pačiais metais į ,,Gjensidige Baltic” Lietuvos filialas) direktorius.
Visuomeninė veikla. 1993–1994 m. – Lietuvos draudikų asociacijos prezidentas.
Pomėgiai. Žvejyba, sodininkystė, knygos.
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Valdas Cicėnas,
UAB „Auditoriaus konsultacijos“
auditorius-direktorius
Gimė 1965 m. rugsėjo 14 d. Vilniuje.
Studijos. 1983–1984 m. Vilniaus universitete radijo fizikos specialybė.
1986–1989 m. Vilniaus universitete ekonomikos specialybė.
Darbinė veikla. 1989–1991 m. Vilniaus universitetas, Apskaitos, ūkinės veiklos analizės ir audito katedros asistentas.
1991–1993 m. LR Finansų ministerija, Apskaitos metodologijos skyriaus viršininkas.
1993–1995 m. LR Finansų ministerija, Apskaitos metodologijos departamento direktorius.
1995–2005 m draudimo bendrovės „Draudos gyvybės draudimas“ (nuo 2001 m. – „ ERGO Lietuva gyvybės draudimas“) direktorius, nuo 1997 m. – valdybos narys.
2000–2002 m. „ERGO Rīgas Fenikss“, „ERGO Latvija“ valdybos narys.
2001–2004 m. „ERGO Lietuva“ valdybos pirmininkas.
2001 – 2004 m. „ERGO Lietuva gyvybės draudimas“ valdybos pirmininkas.
2004 – 2005 m. „ERGO Lietuva gyvybės draudimas“ generalinis direktorius.
Nuo 2005 m. UAB „Auditoriaus konsultacijos“ auditorius-direktorius.
Visuomeninė veikla. 1995–2004 m. Valstybinės draudimo priežiūros tarybos įstatymų kūrimo grupės narys.
1999–2000 m. Lietuvos Auditorių rūmų prezidiumo narys, Auditorių etikos komiteto pirmininkas.
2001–2002 m. Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos valdybos pirmininkas.
2003–2005 m. Vilniaus klubo tarybos narys.
Nuo 2008 m. Vokietijos Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų taikymo grupės narys.
Nuo 2009 m. Lietuvos Auditorių rūmų Auditorių garbės teismo pirmininko pavaduotojas.
Pomėgiai. Medžioklė, kelionės.
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Gintaras Markevičius

Gimė 1962 m. gruodžio 5 d. Panevėžyje.
Studijos. 1981–1986 m. Vilniaus universitete ekonominė kibernetika, ekonomistas-matematikas.
Darbinė veikla. 1986–1989 m. Kurortų valdymo taryba, finansų skyriaus vadovas.
1990–1993 m. Valstybinio socialinio draudimo valdybos (SODRA) direktoriaus pavaduotojas –
skyriaus vadovas.
1993–1996 m. draudimo bendrovės „Fenomija“ generalinis direktorius.
1996–2003 m. draudimo bendrovės „Lietuvos draudimas“, „Lietuvos draudimo gyvybės draudimas“, valdybos narys, direktorius.
2005–2005 m. Skolų išieškojimo ir kreditingumo vertinimo įmonės „Žvilgsnis iš arčiau“ generalinis direktorius.
2005–2006 m. UAB „Nematekas“ rinkodaros vadovas.
2007–2009 m. draudimo bendrovės „PZU Lietuva gyvybės draudimas“ pardavimų direktorius.
Pomėgiai. : Žiemos sporto šakos – lygumų ir kalnų slidinėjimas.
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Vytautas Gricius

Gimė 1948 m. lapkričio 21 d. Salantuose, Kretingos rajone.
Studijos. Lietuvos žemės ūkio akademija (baigė 1972 m.).
Darbinė veikla. 1972–1981 m. Lietuvos žemės ūkio ministerija, valdybos viršininko pavaduotojas.
1981–1986 m. Lietuvos vaisių ir daržovių ministerija, finansų valdybos viršininkas.
1986–1988 m. Mongolijos Liaudies Respublika, prekybos atašė.
1988–1990 m. Lietuvos Prekybos ministerija, finansų valdybos viršininkas.
1990–1992 m. LR Prekybos ministerija, ministro pavaduotojas.
1992–1993 m. LR Tarptautinių santykių ministerija, ministro pavaduotojas.
1993–1994 m. UAB ,,Chrombalt” generalinis direktorius.
1995–2001 m. draudimo bendrovės ,,Preventa” Vilniaus miesto filialo direktorius.
2001–2002 m. draudimo brokerio bendrovės ,,Finsaltas” departamento direktorius.
2002–2008 m. draudimo bendrovės ,,Snoro garantas” (2004 m. pakeistas į ,,Reso Europa”) generalinis direktorius.
2008–2009 m. UAB ,,SNS” generalinis direktorius.
Visuomeninė veikla. 2003–2008 m LR Transporto priemonių draudikų biuro tarybos pirmininkas.
Pomėgiai. Kelionės, muzika
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Gintautas Mažeika,
„Lietuvos ryto“ generalinis direktorius
Gimė 1967 m. birželio 19 d. Širvintose.
Studijos. 1987–1992 m. Vilniaus universiteto Ekonominės kibernetikos ir finansų fakultetas, finansų specialybė.
2001–2003 m. Kauno technologijos universitetas, Verslo strategijos institutas, Verslo administravimo magistras (EMBA).
Darbinė veikla. 1991–1992 m. Draudimo priežiūros tarnybos pirmininko pavaduotojas.
1992–1993 m. draudimo bendrovės “Hermis Draudimas“ generalinis direktorius.
1994–1999 m. UAB „Bankinės konsultacijos“ generalinis direktorius.
1999–2000 m. draudimo bendrovės „Būsto paskolų draudimas” generalinis direktorius.
2000–2005 m. gyvybės draudimo bendrovės „Bonum Publicum“ valdybos pirmininkas, generalinis
direktorius.
2005–2006 m. „PZU Lietuva“ valdybos narys, generalinio direktoriaus pavaduotojas.
2006–2008 m. „PZU Lietuva“ valdybos pirmininkas, generalinis direktorius.
2008 m. AB Rytų skirstomieji tinklai valdybos pirmininkas, generalinis direktorius.
2008–2009 m. AB LEO LT valdybos pirmininkas, vyriausiasis vykdomasis pareigūnas.
Nuo 2010 UAB „Lietuvos rytas“ generalinis direktorius.
Visuomeninė veikla. ISM universiteto verslo tarybos narys, Perkūno Rotary klubo narys.
Pomėgiai. Žvejyba, kelionės su šeima, tenisas.
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Aleksandra Lezgovko,
VšĮ „Draudimo ir rizikos valdymo institutas“ prezidentė. 2009 m.

Gimė 1969 gruodžio 18 d. Klaipėdoje.
Studijos. 1988–1993 m. Kauno technologijos universiteto lengvosios pramonės fakultetas.
1993–1995 m. Kauno technologijos universiteto Lengvosios pramonės fakulteto magistrantūra.
1995–1996 m. Kauno technologijos universiteto Vadybos fakulteto magistratūra.
2005–2006 m. Maskvos valstybinio tarptautinių santykių instituto Draudimo verslo mokykla.
2009 m. Tarptautinės informacijos akademijoje (Maskva) apsigynė socialinių mokslų kandidatės
laipsnį.
Darbinė veikla. 1993–1994 m. draudimo bendrovės „Ovadra“ agentė.
1994–1995 m. draudimo bendrovės „Kauno draudimo kompanija“ skyriaus vadovė.
1996–1997 m. draudimo brokerio bendrovės „Ofreta“ (dabar ,,MAI Lietuva“) direktoriaus pavaduotoja.
1998-2001 m. draudimo bendrovės „Snoro garantas“ departamento direktorė, valdybos narė..
Nuo 2003 m. Klaipėdos universitete draudimo ekonomikos dalyko dėstytoja.
Nuo 2009 m. Mykolo Riomerio universitete draudimo ekonomikos dalyko dėstytoja.
Nuo 2006 m. VšĮ Draudimo ir rizikos valdymo institutas vadovė.
Visuomeninė veikla knygos ‚Draudimo ekonomikos pagrindai“ autorė
Pomėgiai. Mėgėjiškas filmavimas ir vaizdo klipų montavimas.
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1991 m. draudimo bendrovių, gavusių leidimus draudimo veiklai, atstovai:
Jonas Beržinskas („Baltijos garantas“), dr. Vytautas Dargis („Kirnis“), dr. Kęstutis
Bagdonavičius („Drauda“), dr. Juozas Šarkus („Tukana“). 2009 m.

Draudimo bendrovės „Tukana“ kolektyvas 1993 m.
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Draudimo bendrovės „Verslo draudimas“ kolektyvas pasitinka 1998 metus.
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