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VII  skyrius

PIRMIEJI...  

Po 50 metų atkūrus Nepriklausomybę, žodį „pirmas“ teko 
girdėti gana dažnai kalbant apie daugelį dalykų. Įvairiuose 
versluose atsirado daug naujovių, kurių anksčiau, sovietiniu 
laikotarpiu, nebuvo ir negalėjo būti, pvz., lietuvių ir užsienio 
kapitalo draudimo, brokerių bendrovių, bankų ir kitų įmonių. 
Tuose permainų procesuose dalyvavo žmonės – jiems reikėjo 
žengti pirmą žingsnį. Vieniems sekėsi geriau, kiti klupo, kėlėsi ir 
vėl ėjo.

Šio skyriaus nuotraukose pamatysite, mano nuomone, 
reikšmingus draudimo rinkos momentus, kuriuos pavyko 
užfiksuoti fotoaparatų objektyvais, ir kolegas, kurie buvo paskirti 
arba išrinkti eiti visuomeninių pareigų patys pirmieji.

 



190 Vytautas  Val iauga

Vytautas Dargis – 
pirmosios draudimo bendrovės „Kirnis“ 

(įsteigta 1991.09.19) vadovas

Hansas Dieteris Kniuttelis – 
pirmosios užsienio kapitalo 

draudimo bendrovės „Drauda“ 
(įsteigta 1991.10.16) 

stebėtojų tarybos pirmininkas

J. Beržinskas („Baltijos garantas), dr. V. Dargis („Kirnis), dr. K. Bagdonavičius 
(„Drauda“) ir dr. J. Šarkus („Tukana“) – pirmųjų (įsteigtų 1991.09.19–

1991.10.23) draudimo bendrovių atstovai 2009
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Elvyra Maksimaitienė – pirmoji 
Draudimo reikalų tarybos pirmininkė 

(1991.09–1993.01)

Algimantas Križinauskas pirmasis – 
LR transporto priemonių draudikų biuro 

direktorius (nuo 2001 m.)

Rimantas Kleinauskas – 
pirmasis LDA prezidentas 

(1992.08–1993.11)

Vytautas Valiauga – 
pirmasis LDBĮA prezidentas 

(1997.10–2001.09)



192 Vytautas  Val iauga

Alfredas Ramanauskas – 
pirmasis DBR prezidentas 

(2004.06–2006.10)

Žygimantas Jusys – 
pirmasis NDBĮA prezidentas 

(2006.07–2007.03)

Vanda Zavistanavičienė – 
DBR prezidentė (2008.05–2013.05), 

pirmoji moteris tapusi draudimo 
visuomeninės organizacijos vadove

Giedrė Bradauskienė (Šerpytienė) – 
pirmoji žurnalistė, pradėjusi rašyti 

apie draudimo brokerius
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Vytautas Valiauga – pirmasis Draudimo 
brokerių garbės teismo pirmininkas 

(2005.05–2011.05)

Nijolė Lekavičiūtė – pirmoji Draudimo 
brokerių garbės teismo sekretorė 

(2005.10 –2011.02)

Pirmieji ir... paskutinieji draudimo verslą 1991–2011 metais kontroliavusių 
savarankiškų institucijų vadovai: D. Jablonskis (1993.01–1993.10), 

M. Šalčius (2005.12–2011.12), doc. E. Maksimaitienė (1991.09–1993.010), 
R. Kleinauskas (1993.10–1997.10) ir E.Vasilis-Vasiliauskas (1997.12–2005.09)



194 Vytautas  Val iauga

Pirmųjų draudimo brokerių pažymėjimų įteikimas 2004.05.26

V. Ledui – pirmajam draudimo brokeriui – suteiktas 
Draudimo profesonalo vardas 

( NDBĮA valdybos 2013.11.11 nutarimu)
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E. Ekici, M. Grikinienė ir 
K. Mickevičiūtė – pirmosios draudimo 

brokerių bendrovės „Finalas“ 
(įsteigtos 1994.01.18) 
darbuotojos, 2013 m.

R. Barysas – „Verslo žinių“ 
vyriausiasis redaktorius. 

Pirmasis dienraštis jau18 metų 
reguliariai publikuojantis 
straipsnius draudimo tema

Pirmasis knygos 
„Nematomos draudimo polisų pusės“ 
pristatymas Vilniaus tarptautinėje 
knygų mugėje 2012-02-24 ir 
knygą įsigijusi kolegė M. Kriukelienė



196 Vytautas  Val iauga

Pirmosios Lietuvos, Latvijos ir Estijos Aon draudimo brokerių įmones 
apjungusios bendrovės „Aon Baltic“ darbuotojai 2013 m.

Pirmojo leidinio „Brokeriai“ pristatymas 
„If draudimas“ darbuotojams ir žurnalistams 2006.10.27


