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I. Paskolų komiteto sudėtis ir veikla 2013 metais 

 

         Pareigūnų kredito unijos paskolų komitetas buvo išrinktas Pareigūnų kredito unijos 

steigiamajame susirinkime 2008-05-13 (protokolas Nr. 1), o perrinktas 2011-03-04 . 

         2013 metais Pareigūnų kredito unijos paskolų komitetą sudarė šie asmenys: 

          

1. Roma Katinienė, pirmininkė; 

2. Vytautas Lamauskas, pavaduotojas; 

3. Tomas Mačiulaitis, sekretorius; 

4. Olga Stasiulionienė, narė (nuo 2011 m.). 

 

               2013 metais įvyko 73 paskolų komiteto posėdžiai, 2012 m.- 25, 2011 m.- 38,  2010 m.- 

49, 2009 m.- 28 paskolų komiteto posėdžiai.  

                Kaip ir 2012 m., 2013 metais  PKU paskolų komiteto nariai vertino paskolas didesnes 

kaip 10 tūkst. litų.  
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 Posėdžių metu svarstyti šie klausimai ir priimti sprendimai: 

 Apsvarstytos prioritetinės Paskolų komiteto veiklos kryptys, Paskolų komiteto darbo 

organizavimo, vidinės komunikacijos klausimai.  

 Analizuota Pareigūnų kredito unijos 2012 metų veikla, svarstyta ir patvirtinta Paskolų 

komiteto veiklos ataskaita visuotiniam narių susirinkimui. 

 Svarstytos Pareigūnų kredito unijos 2013 metų veiklos tendencijos, 2013 metų veiklos 

kryptys, strateginio  metų veiklos plano ir biudžeto vykdymas. 

 Svarstyti narių prašymai paskoloms gauti. 

 Svarstyti klausimai dėl skolininkų/laiduotojų būklės vertinimo. 

 Svarstyti klausimai dėl paskolų išdavimo galimybių išvadų pateikimo. 

 Priimti sprendimai pritarti, nepritarti paskolos išdavimui. 

 Svarstytos vėluojančios paskolos 

 Svarstyta skolų administravimo tvarka 

 

 

              2013 metais paskolų komiteto nariai dalyvavo Pareigūnų kredito unijos valdybos 

išplėstiniuose  posėdžiuose, kuriuose svarstyti šie klausimai ir priimti sprendimai: 

 

 Aptartas Pareigūnų kredito unijos marketingo planas. 

 Patvirtinti Pareigūnų kredito unijos vidaus veiklą reglamentuojantys teisės aktai. 

 Svarstyta Pareigūnų kredito unijos veikla. 

 Svarstytas naujų narių pritraukimas į uniją ir naujų narių priėmimas. 

 Svarstytas paskolų išdavimas ir priimti sprendimai dėl jų. 

 Svarstytos vėluojančios paskolos, jų administravimo tvarka. 

 

 

              Paskolų komitetas 2013 m. gruodžio mėnesį išsamiai susipažino su unijos veikla 2013 

metais, analizavo ir vertino paskolų išdavimą ir administravimą Pareigūnų kredito unijoje, teikė 

siūlymus valdybai dėl paskolų politikos tobulinimo, paskolų teikimo procedūros ir kontrolės 

gerinimo, atliko paskolų rizikos analizę. 2013 m. paskolų komitetas ypač didelį dėmesį skyrė 

greitųjų kreditų refinansavimo paskolų vertinimui bei vertindamas paskolų užtikrinimo priemones,  

analizavo ir vertino kaip sumažinti paskolų riziką. 

 

            

             Nuo 2013-01-01 d. iki 2013-12-31 d.  įvyko  73 paskolų komiteto posėdžiai, kuriuose 

svarstytas skolininko ir laiduotojo, įkeičiamo turto, kaip paskolos užtikrinimo priemonės, būklės 

vertinimas, paskolos išdavimo galimybių išvados, vėluojančios paskolos, jų administravimas. Per 

nurodytą laikotarpį paskolų komitetas svarstė 143 fizinių ir juridinių asmenų prašymus paskoloms 

gauti. 2013 m. paskolų komitetas svarstė ir pritarė 139 paskoloms fiziniams asmenims išduoti 

paskolų už 3 739 375 Lt., o 3 juridiniams asmenims - už 106 000 Lt. sumas, bendrai už 3 845 375 

Lt. . Pareigūnų kredito unijoje, 2013-12-30 d. buvo  .... vėluojančių paskolų, todėl paskolų 

portfelio rizikos rodiklis  sudarė ...... proc. 
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Paskolų komitetas operatyviai svarstė prašymus paskoloms gauti ir atliko vertinimus, 

atsižvelgdami į Lietuvos Centrinės kredito unijos ir Lietuvos banko siūlymus.  

 

II. Paskolų komiteto išvados visuotiniam narių  susirinkimui 

 

 

    Vadovaujantis Pareigūnų kredito unijos paskolų komiteto darbo reglamento 3.3 ir 3.1.8 

papunkčiais  Pareigūnų kredito unijos visuotiniam  narių susirinkimui pateikiame šias savo išvadas 

ir pasiūlymus: 

 

1. 2013 metais PKU paskolų komitetas laikosi savo darbo reglamento reikalavimų, tinkamai 

naudojosi PKU įstatuose ir paskolų komiteto reglamente nustatytomis teisėmis. 

2. Nagrinėdamas paskolų prašymus ir skolininko pateiktus dokumentus, vertindamas 

skolininko ir laiduotojo būklę, bei svarstydamas klausimą dėl paskolos išdavimo, PKU 

paskolų komitetas laikosi Paskolų suteikimo ir administravimo tvarkos reikalavimų, 

atsakingai vertina skolininko ir laiduotojo būklę, atlieka rizikos lygio analizę, pateikia 

skolininko/laiduotojo būklės vertinimo išvadas. 

3. PKU paskolų komitetas analizuoja ir vertina paskolos naudojimą bei grąžinimą, stebi ar 

laiku grąžinamos paskolos. 



4. Paskolų komiteto nuomone, Pareigūnų kredito unijos paskolų komiteto veikloje įstatymų 

laikymosi pažeidimų nėra, todėl siūlome Pareigūnų kredito unijos paskolų komiteto veiklos 

ataskaitai  pritarti ir įvertinti teigiamai. 

 

 

 

Paskolų komiteto pirmininkė                                                  Roma Katinienė 

 

 

 

 

Paskolų komiteto sekretorius                                                  Tomas Mačiulaitis                                  

  

 

 

 

 


