
 

 
TVARUMO MOKYMAI – 2023.02.23 
 

 
 
 
Lietuvos aktuarų draugijos vardu kviečiame Jus dalyvauti mokymuose apie Tvarumą, kuriuos ves 
Vitalija Impolevičienė – teisės firmos „Sorainen“ advokatė, ESG komandos vadovė, Smith School 
of Enterprise and Environment (University of Oxford) 2022 metais baigusi teisės ir tvarumo kursą.  

Be to, Natalija Sudnikevič bei Gražina Krivkienė iš Lietuvos banko apžvelgs su tvarumu susijusios 
informacijos atskleidimą kredito įstaigose bei draudimo įmonėse, o Paulius Ptakauskas 
(Aktuarinės veiklos priežiūros vadovas, SEB Life and Pension Baltic SE) pristatys tvarumo rizikos 
vertinimą gyvybės draudime. 

Programa 

14:00-14:40 Natalija Sudnikevič, Gražina Krivkienė (Lietuvos bankas): Kredito 
įstaigų ir draudimo įmonių su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo apžvalga  
 
14:40-14:55 Paulius Ptakauskas (SEB Life and Pension Baltic SE): Pirmieji žingsniai 
vertinant tvarumo riziką gyvybės draudime 
 
15:00-17:00 Vitalija Impolevičienė (Sorainen): Tvarumo mokymai 

1)  Reglamento (ES) 2019/2088 dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo 
finansinių paslaugų sektoriuje (SFDR) ir susijusių teisės aktų reikalavimai; 

2)  Reglamento (ES) 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo (ES 
Taksonomija) ir susijusių teisės aktų reikalavimai; 

3) Įmonių nefinansinės, įvairovės ir tvarumo informacijos atskleidimo direktyvos bei jų 
perkėlimas į Lietuvos teisę; 

4) Deleguotasis reglamentas (ES) 2021/1256 kuriuo dėl tvarumo rizikos integravimo į 
draudimo ir perdraudimo įmonių valdymą iš dalies keičiamas Deleguotasis 
reglamentas (ES) 2015/35; 

5) Deleguotasis reglamentas (ES) 2021/1257 kuriuo dėl tvarumo veiksnių, rizikos ir 
prioritetų integravimo į produktų priežiūros ir valdymo reikalavimus draudimo 
įmonėms ir draudimo produktų platintojams ir į veiklos vykdymo bei konsultacijų dėl 
investicijų, susijusių su draudimo principu pagrįstais investiciniais produktais, 
taisykles iš dalies keičiami deleguotieji reglamentai (ES) 2017/2358 ir (ES) 
2017/2359; 

6)  EIOPA ataskaitų ir nuomonių, susijusių su klimato kaita, apžvalga. 
 

 
Data: 2023 m. vasario 23 d., 14:00-17:00 
Vieta:  Konstitucijos pr. 20A (Swedbank) arba online  
Dalyvio mokestis: 100 EUR (draugijos nariams nemokamai) 
CPD: 3 formalios valandos 
 
Registracija vyksta iki š.m. vasario 20 d.  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjhpIMVDvLRHlX0Kvo9oG-1EMe40-
Zh3Xg_ClMSY24jJ5vAg/viewform?usp=sf_link 
 
 
Dalyvių gyvai skaičius ribotas. Dalyvio mokestis mokamas iki vasario 22 d. į Lietuvos 
aktuarų draugijos sąskaitą banke Swedbank LT49 7300 0100 9039 6093. 
 
 
 

Lietuvos aktuarų draugijos pirmininkė 
Dr. Eugenija Bieliauskienė 

 
 


