LIETUVOS AKTUARŲ DRAUGIJOS
DRAUSMINIŲ PAŽEIDIMŲ VERTINIMO PROCEDŪRA
I skirsnis. Bendrosios nuostatos
1. Lietuvos aktuarų draugijos (toliau - Draugija) drausminių pažeidimų vertinimo procedūra nustato
drausminių pažeidimų Draugijoje nustatymo, vertinimo ir nuobaudų taikymo tvarką. Ši procedūra yra
taikoma visiems Draugijos nariams jiems galimai pažeidus Draugijos įstatus, Draugijos Aktuarų
profesinės etikos kodeksą, Draugijos kvalifikacijos palaikymo reikalavimus ir kitus Draugijos
visuotinio narių susirinkimo ar Draugijos valdybos patvirtintus nutarimus (toliau – Pažeidimas).
2. Pažeidimų vertinimui Draugijoje yra įkurta drausminė komisija. Drausminę komisiją sudaro trys
nariai, kurie negali priklausyti Draugijos valdybai. Drausminės komisijos narius ketveriems metams
skiria Draugijos visuotinis narių susirinkimas.
II skirsnis. Pažeidimų nustatymas ir vertinimas
3. Apie visus gautus skundus dėl Draugijos narių Pažeidimų yra nedelsiant informuojami Draugijos
valdybos ir drausminės komisijos nariai.
4. Drausminė komisija privalo išnagrinėti skundą ar viešai paskelbtą informaciją dėl Draugijos
nario Pažeidimo ne ilgiau nei per 3 savaites nuo skundo ar informacijos gavimo datos. Nagrinėjant
Pažeidimą atliekamos šios procedūros:
4.1. surenkama visa viešai prieinama informacija susijusi su Pažeidimu;
4.2. susisiekiama su skundą parašiusiu asmeniu, siekiant išsiaiškinti Pažeidimo aplinkybes;
4.3. susisiekiama su Pažeidimą galimai padariusiu Draugijos nariu, siekiant išsiaiškinti Pažeidimo
aplinkybes;
4.4. surenkama informacija apie Pažeidimą iš kitų šaltinių;
4.5. drausminės komisijos posėdžio metu įvertinamos Pažeidimo aplinkybės ir rekomenduojama
nuobauda;
4.6. parengiama ataskaita Draugijos valdybai, kurioje yra aprašomas Drausminės komisijos atliktas
darbas, nustatytos Pažeidimo aplinkybės bei pateikiamos rekomendacijos.
5. Draugijos valdyba svarsto drausminės komisijos parengtą ataskaitą ne vėliau nei per 3 savaites
nuo jos pateikimo.
III skirsnis. Drausminės nuobaudos

6. Už Pažeidimą gali būti skiriamos šios drausminės nuobaudos (toliau – Drausminės nuobaudos):
6.1 įspėjimas;

6.2 nario kategorijos pažeminimas;
6.3 nario pašalinimas iš Draugijos.
7. Draugijos valdyba:
7.1. sprendžia ar Draugijos narys padarė Pažeidimą;
7.2. dėl įspėjimo ar viešo papeikimo Drausminės nuobaudos skyrimo;
7.3. dėl siūlymo pateikimo Draugijos visuotiniam narių surinkimui pažeminti nario kategoriją arba
pašalinti iš Draugijos.
8. Informacija apie Draugijos valdybos priimtus spendimus susijusius su Pažeidimu yra nedelsiant
pateikiama Pažeidimą padariusiam Draugijos nariui.
9. Jei Draugijos narys nesutinka su Draugijos valdybos priimtu sprendimu dėl Drausminės
nuobaudos skyrimo, klausimo svarstymas yra perduodamas Draugijos visuotiniam narių surinkimui.
Šiuo atveju Draugijos visuotinis narių surinkimas priima galutinį sprendimą dėl Drausminės nuobaudos
skyrimo. Priimant spendimą ir šio klausimo aptarimo metu Draugijos valdybos nariai ir Drausminės
komisijos nariai nedalyvauja.
10. Apie priimta sprendimą dėl drausminės nuobaudos skyrimo gali būti informuojama Tarptautinė
Aktuarų Asociacija, Europos Aktuarų Asociacija ar kitų šalių aktuarų asociacijos, kurios yra
Tarptautinės Aktuarų Asociacijos ar Europos Aktuarų Asociacijos narės.
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