
 

INFROMACIJA APIE KANDIDATUS Į STEBĖTOJŲ TARYBOS IR VALDYBOS NARIUS 

 

STEBĖTOJŲ TARYBA 

 

 

Modestas Keliauskas 

Ilgalaikė patirtis bankų sektoriuje nuo 1993 metų, vadovaujančios pozicijos. 

Pagrindinės pareigos – atsakomybė už bankų paskolų portfelio kredito rizikos 

valdymą ir tiesioginio darbo su banko tinklu ir klientais kreditavimo srityje 

organizavimą. Nuo 2019 m. užima RATO kredito unijos stebėtojų tarybos 

pirmininkas. Stebi ir analizuoja unijos veiklą ir kaip vykdomi unijos narių 

visuotinio susirinkimo sprendimai, ir užtikrina, kad kredito unijoje būtų 

veiksminga vidaus kontrolės sistema. 

 

 

 

Giedrius Danėlius 

Giedrius Danėlius yra teisės ekspertas, sukaupęs išskirtinę teisinę patirtį 

dirbdamas advokatų kontorose bei vadovaudamas vieno didžiausių 

Lietuvos miesto apylinkės ir apygardos prokuratūroms. Giedrius Danėlius 

taip pat buvo vienos iš kredito unijų valdymo organų narys. Šiuo metu 

Giedrius Danėlius yra APB NOOR legal partneris ir nuo 2019 m. užima 

RATO kredito unijos stebėtojų tarybos nario pareigas. 

 

 

 

Martynas Matekonis 

Martynas Matekonis turi sukaupęs daugiau nei 20 metų investavimo 

finansų rinkose patirtį, dirbdamas įvairiose finansinėse 

institucijose. Martynas Matekonis turi finansų analitiko sertifikatą (CFA), 

finansų maklerio generalinę licenziją. Šiuo metu Martynas Matekonis 

eina UAB "Moment Credit" valdybos nario bei UAB "Cesija" direktoriaus 

pareigas. Praktinę gerojo valdymo patirtį jis sustiprino studijomis Baltic 

Institute of Corporate Governance. 

 

  



VALDYBA 

Vytenis Mažiulis 

Vytenis Mažiulis yra investuotojas, turintis verslo valdymo 

patirties bankininkystės, pardavimų, gamybos, žiniasklaidos 

srityje. Vytenis Mažiulis 2017- 2018 m. buvo RATO kredito unijos 

Valdybos pirmininkas. Šiuo laikotarpiu RATO kredito unija 

pertvarkė vidaus kontrolės procesus, gavo Lietuvos banko 

leidimą pertvarkai, suintensyvino veiklos apimtis bei ženkliai 

pagerino finansinius rezultatus. Vytenis Mažiulis nuo 2020 m. 

iki dabar užima RATO kredito unijos valdybos pirmininko 

pareigas. 

 

Vladislav Jančis  

Vladislav Jančis turi daugiau nei 25 metų profesinę patirtį 

įvairiuose komerciniuose bankuose vadovaujančiose 

pozicijose, buvo kelių bankų ir finansų įstaigų valdybos ir 

paskolų komitetų nariu. Šiuo metu RATO kredito unija yra viena 

didžiausių kredito unijų Lietuvoje. Vladislav Jančis nuo 2018 

m. eina RATO kredito unijos Administracijos vadovo 

pareigas, nuo 2019 m. iki dabar užima RATO kredito unijos 

valdybos nario pareigas.  

 
 
 
 

Deivis Valiulis 

Ilgametė patirtis tiek teisinėje srityje, tiek unijų ir fondų valdybose. Taip 

pat, daugiau nei 10 metų užima advokatų profesinės bendrijos 

„TrinitiJurex“ partnerio pareigas. Išsilavinimas: teisės magistro ir 

bakalauro studijos.  Deivis Valiulis specializuojasi nekilnojamojo turto 

teisės srityje, 2022 m. įgijo ESG Competent boards certificate and 

designation kompetenciją. Nuo 2018 m. iki dabar užima RATO kredito 

unijos valdybos nario pareigas (2018-2019 m. buvo RATO kredito 

unijos valdybos pirmininkas). 

 

 

Denis Serebriakov 

Denis Serebriakov yra investuotojas, privačių fondų valdytojas, turintis 

reikšmingą profesinę patirtį investuojant ir valdant sudėtingas 

finansines priemones. Denis Serebriakov yra RKO Investments Ltd 

vykdantysis direktorius, įmonė veiklą vykdo Londone. Nuo 2020 m. iki 

dabar užima RATO kredito unijos valdybos nario pareigas 

 


