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I. Stebėtojų tarybos sudėtis ir veikla 2013 metais  

Pareigūnų kredito unijos stebėtojų taryba buvo išrinkta Pareigūnų kredito unijos 2011 m. kovo 4 d.  

visuotiniame narių susirinkime (protokolas Nr. VNS1-2). 

 2013 metais Pareigūnų kredito unijos stebėtojų tarybą sudarė šie asmenys: 

1. Nijolė Maslauskienė, pirmininkė; 

2. Agnius Pajarskas, pavaduotojas; 

3. Raimonda Bakutytė, sekretorė; 

4. Sigita Šatienė, narė; 

5. Rimvydas Versinskas, narys.  

 

2013 metais įvyko 9 Stebėtojų tarybos posėdžiai. Posėdžių metu svarstyti šie klausimai ir priimti 

sprendimai: 

 

- Apsvarstytos Stebėtojų tarybos darbo organizavimo, vidinės komunikacijos ir informavimo 

klausimai. 

- Svarstyti Pareigūnų kredito unijos 2012 metų veiklos rezultatai, Stebėtojų tarybos 2012 metų veiklos 

ataskaita,  išvados ir pasiūlymai dėl Pareigūnų kredito unijos valdymo organų 2012 metų veiklos 

ataskaitų, unijos metinio balnos ir kitų dokumentų visuotiniam narių susirinkimui. 

- Analizuotas Pareigūnų kredito unijos strateginio veiklos plano, 2013 metų veiklos plano ir biudžeto 

vykdymas, Pareigūnų kredito unijos 2013 metų veiklos kryptys ir darbo rezultatai. 

- Svarstyta Pareigūnų kredito unijos vidaus kontrolės sistema ir jos funkcionavimas, kredito ir kitų 

rūšių rizikos valdymas, paskolų administravimas, paskolų portfelio kokybė, Verslumo skatinimo 

fondo finansinio tarpininkavimo paslaugų teikimas. 

- Svarstyta Pareigūnų kredito unijos valdymo organų ir administracijos veikla. 

- Svarstyta Pareigūnų kredito unijos 2013 metų finansinė būklė, 2013 metų ketvirčių monitoringo 

ataskaitos. 

  

 Stebėtojų tarybos atliktos Pareigūnų kredito unijos ir jos valdymo organų veiklos 2013 metais 

vertinimo išvados ir rekomendacijos apsvarstytos Stebėtojų tarybos 2014-03-17 posėdyje. 

 Stebėtojų tarybos veiklos organizavimui ir Stebėtojų tarybos reglamente nustatytų funkcijų 

efektyviam vykdymui neigiamą įtaką turėjo tai, kad stebėtojų tarybos nariai dirba visuomeniniais pagrindais, dėl 

tarnybinio ir kitokio užimtumo negalėjo skirti reikiamo dėmesio Pareigūnų kredito unijos veiklai stebėti ir 

analizuoti. 

 

II. Stebėtojų tarybos išvados ir pasiūlymai visuotiniam narių susirinkimui 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo, Pareigūnų kredito unijos įstatų  nuostatomis 

ir Pareigūnų kredito unijos stebėtojų tarybos darbo reglamento 3.1.3. ir 3.1.5. papunkčiais, Pareigūnų kredito 

unijos visuotiniam narių susirinkimui pateikiame šias savo išvadas ir pasiūlymus: 
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1. 2013 metais visi Lietuvos banko reikalaujami Pareigūnų kredito unijos veiklos riziką ribojantys 

normatyvai buvo vykdomi. Pareigūnų kredito unijos veiklos riziką ribojančių rodiklių reikšmės atitiko ar viršijo 

Lietuvos banko reikalaujamas minimalias reikšmes. 

2. Stebėtojų tarybos nuomone, Pareigūnų kredito unijos valdybos veikloje įstatymų laikymosi 

pažeidimų nenustatyta, todėl siūloma valdybos parengtą Pareigūnų kredito unijos veiklos ataskaitą įvertinti 

teigiamai ir patvirtinti valdybos ataskaitą apie Pareigūnų kredito unijos veiklą. 

3. Pareigūnų kredito unijos strategija 2013 metais buvo vykdoma tinkamai. Esami nukrypimai nuo 

Pareigūnų kredito unijos strateginio plano rodiklių ir pajamų–išlaidų sąmatos reikšmių yra argumentuoti.  

4. Vadovaujantis Pareigūnų kredito unijos revizoriaus išvada siūlome patvirtinti Pareigūnų kredito 

unijos 2013 metų metinę finansinę atskaitomybę. 

6. Siūlome 2012 metų nepadengtą nuostolį ir 2013 metų veiklos nuostolį (62,82  tūkst. Lt) perkelti į 

2014 metus ir padengti iš 2014 metų pelno. 

 
 

Stebėtojų tarybos pirmininkė     Nijolė Maslauskienė 


