
LIETUVOS AKTUARŲ DRAUGIJA 
 

KVALIFIKACIJOS PALAIKYMO REIKALAVIMAI 
 

2011 m. birželio 15 d. 
 

Bendrieji nuostatai 

 
Kvalifikacijos palaikymas (arba Tęstinis profesinis mokymasis, Continuing 
Professional Development, CPD) – tai profesinių, techninių, asmeninių, verslo bei 
vadybos žinių ir įgūdžių kėlimas, vystymas visos aktuaro profesinės karjeros metu. 
Kiekvienas aktuaras yra įpareigotas užtikrinti pastovų savo įgūdžių tobulinimą bei 
kompetencijų vystymą visos profesinės karjeros metu. 
 
Kvalifikacijos palaikymas yra reikalingas, nes išsilavinimo, kurį aktuaras turėjo 
profesinės karjeros pradžioje, nepakanka. Būtinas pastovus domėjimasis naujovėmis 
metodų, modelių, prielaidų srityse, žinių atnaujinimas, besikeičiančių nacionalinių 
ir tarptautinių standartų išmanymas teisės ir apskaitos srityse. Be to, aktuaro 
profesijos sąvoka bėgant laikui taip pat keičiasi, plečiasi apimamos sritys, tad 
papildomos žinios ir asmeninės savybės leidžia išlaikyti aktuaro profesiją. 
 
Kiekvienas aktuaras turi pats susidaryti savo kvalifikacijos palaikymo planą bei jo 
laikytis. Skiriamos formalaus ir neformalaus mokymosi rūšys. Formalus mokymasis 
– tai patikrinamas mokymasis, kurį galima pagrįsti dokumentais, sertifikatais, 
protokolais, pvz. dalyvavimas mokymuose, seminaruose, konferencijose, straipsnių 
ir knygų rašymas. Neformalus mokymasis – tai subjektyviai vertinamas 
pasiruošimas, žinių sėmimasis, toks kaip individualus ruošimasis, profesinės 
literatūros skaitymas. 
 
 

LAD narių kvalifikacijos palaikymo reikalavimai 
 
Lietuvos Aktuarų Draugija, kaip aktuarus vienijanti organizacija, yra suinteresuota 
savo narių profesiniu tobulėjimu bei kompetencija. Todėl LAD nariams yra 
nustatomi tam tikri minimalūs reikalavimai tęsiant profesinį tobulėjimą: 

• Tikrieji nariai privalo kelti savo kvalifikaciją bent 15 akademinių valandų per 
metus, iš kurių bent 5 turi būti formalios (galimos išimtys, kai narys per šį 
laikotarpį nedirbo ilgiau nei 6 mėnesius, tada derinama su LAD taryba 
atskiru susitarimu). 

• Asocijuoti nariai taip pat turi rūpintis savo profesiniu lavinimusi ir siekti 
įvykdyti reikalavimus, reikalingus norint tapti tikruoju nariu. 

• Garbės nariams kvalifikacijos palaikymo reikalavimai netaikomi. 
 
Ataskaitą už kalendoriniais metais vykdytą mokymosi veiklą tikrieji nariai turi 
pateikti iki kitų metų balandžio 1 d. Lietuvos Aktuarų Draugijai, kuri savo ruožtu 



turi teisę patikrinti tiek visų, tiek atsitiktinai pasirinktų narių ataskaitas bei 
paprašyti papildomų dokumentų pateiktai informacijai pagrįsti. 
 
Negavus ataskaitos ar neįvykdžius minimalių reikalavimų, tikrojo nario narystė gali 
būti suspenduota. Tai yra diskutuojama LAD taryboje, o galutinis sprendimas 
priimamas visuotinio susirinkimo metu. 
 
 

Kvalifikacijos kėlimo formos 
 
Kvalifikacijos kėlimąsi gali sudaryti įvairūs dalykai. Kaip pavyzdys pateikiami keli 
galimi jų: 
 

• Įvairūs profesiniai (draudimo, finansų, modeliavimo ir kt.) vietiniai ar 
tarptautiniai seminarai, susitikimai, kursai, kongresai, konferencijos, vasaros 
mokyklos, t.t. Gali būti organizuoti tiek nepriklausomų organizatorių, tiek 
darbdavių; 

• Kiti verslo renginiai, susiję su dirbama sritimi (pvz. teisininkų, buhalterių); 
• Nuotoliniai seminarai – tiek vykstantys internetu, tiek per video ryšį. 

Nuotolinis mokymasis; 
• Dalyvavimas techniniuose komitetuose ir darbas aktuarų draugijoje; 
• Aktuarų ir jų studentų mokymas; aktuarų egzaminavimas; straipsnių 

rašymas ir pristatymas kolegoms (žinių perdavimas); knygų rašymas; 
• Dalyvavimas internetinėse diskusijose aktuariniais klausimais; 
• Profesinių žurnalų ir knygų skaitymas, analizė. 

 
 
Dalykų skirstymas į formalius ir neformalius nėra vienareikšmiškas ir yra 
sprendžiamas diskusijų būdu. Priskirtų valandų kiekis, skaičiuojamas 
akademinėmis valandomis, taip pat priklauso nuo subjektyvaus vertinimo ir 
kiekvienas aktuaras įvertina pats. Kaip gairės pateikiami tokie trukmės įverčiai: 
 

• Vienos dienos renginys vertinamas 5 formaliomis valandomis; 
• Dalyvavimas 1 akademinės valandos seminare – 1 formalia valanda; 
• Aktuarų ir jų studentų mokymas, egzaminavimas – nuo 5 iki 10 formalių 

valandų, priklausomai nuo apimties; 
• Straipsnių ir knygų rašymas, pristatymas viešo renginio metu – nuo 10 iki 20 

formalių valandų; 
• Straipsnio, studijos skaitymas – 1-2 neformalios valandos, knygos skaitymas 

ir analizė – 10 neformalių valandų. 
 
 

Baigiamosios nuostatos 
 
Kvalifikacijos palaikymo reikalavimai įsigalioja nuo 2012 metų sausio 1 dienos. 

 
 


