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VIZIJA 

 

NAR – Lietuvos nemokumo administratorių profesinė organizacija, vienijanti visus 

nemokumo administratorius, savo veikloje veikianti vadovaujantis  profesionalumo, skaidrumo, 

sąžiningumo, lygiateisiškumo principais, padedanti nemokumo administratoriams teikti, o 

visuomenei gauti kokybiškas nemokumo administravimo paslaugas, atvira pokyčiams ir 

bendradarbiavimui.  

MISIJA 

 

Aktyviai dalyvauti Lietuvos ekonominiuose procesuose, sprendžiant verslo subjektų ir 

fizinių asmenų nemokumo problemas. Koordinuoti nemokumo administratorių veiklą, užtikrinti 

nemokumo administravimo paslaugų kokybę, lygiai teisingai atstovauti visų nemokumo 

administratorių interesus ir juos ginti, įgyvendinti nemokumo administratorių savivaldą, puoselėti 

nemokumo administratoriaus profesijos prestižą nacionaliniu ir tarptautiniu mastu. Vykdyti nuolatinį 

nemokumo administratorių kvalifikacijos kėlimą ir tobulinimą, teikti visuomenei objektyvią 

informaciją susijusią su nemokumo procesais, būti atviriems nemokumo administratorių  

bendruomenės ir visuomenės nariams. 

 

PUOSELĖJAMOS VERTYBĖS 

 

Nepriklausomumas, sąžiningumas, profesionalumas, lygiateisiškumas, profesinės etikos 

reikalavimų laikymasis, nepriekaištinga reputacija, bendradarbiavimas, asmeninis tobulėjimas, 

galimybės pasireikšti asmeniniams ir profesiniams gebėjimams, pagarba sau ir kitiems. 

 

PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS IR STRATEGINIAI TIKSLAI 

 

1. Skatinti palankių sąlygų susidarymą nemokumo administratoriaus profesijos įvaizdžio 

formavimui; 

2. Siekti sudaryti palankias, lygiateises sąlygas nemokumo administratorių veiklai vykdyti; 

3. Užtikrinti nenutrūkstamą nemokumo administratorių teikiamų paslaugų kokybės kėlimą; 

4. Nemokumo administratorių rūmų savivaldos ir vaidmens didinimas; 

5. Atstovauti nemokumo administratorių rūmus Lietuvoje ir tarptautiniame lygmenyje. 

 

1. Skatinti palankių sąlygų susidarymą nemokumo administratoriaus profesijos 

įvaizdžio formavimui  

 

• Šviesti visuomenę apie nemokumo administratorių veiklos principus, tuo siekiant įtakoti 

palankios aplinkos kūrimą profesijos prestižui kelti: organizuojant visuomenės švietimo ir 

informacijos sklaidos kanalus internete, spaudoje, televizijoje ir kt.; 

• Būti atviriems nemokumo administratorių bendruomenei ir Lietuvos visuomenei; 

• Pastoviai rodyti ir reklamuoti nemokumo administratorių profesionalių, nesavanaudiškų 

poelgių pavyzdžius, kuriais būtų įtvirtinamas nemokumo administratoriaus – profesionalo 

įvaizdis; 
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• Aktyviai atstovauti NAR narius, ginti jų teisingus ir teisėtus interesus; 

• Siekti pagarbaus ir teisingo požiūrio į nemokumo administratorių atliekamą darbą valstybės 

valdomose įmonėse, bankuose ir teismuose; 

 

2.   Siekti sudaryti palankias, lygiateises sąlygas nemokumo administratorių veiklai vykdyti; 

 

• Aktyviai dalyvauti teisės aktų, kurie gali paveikti NAR narių darbą ir būtį, ruošime teikiant 

savo pasiūlymus ir pastabas visoms suinteresuotoms institucijoms; 

• Naudojantis lobistine veikla, inicijuoti profesijai būtinų teisės aktus ar jų pakeitimus; 

• Siekti teisingos nemokumo administratoriaus paskyrimo tvarkos sukūrimo ir objektyviai 

teisingo darbo krūvio paskirstymo užtikrinimo; 

• Siekti teisingo apmokėjimo už darbą, dalyvaujant tiesioginėse derybose su valstybės 

institucijomis, kreditorius vienijančiomis organizacijomis, teismų taryba; 

 

3.   Užtikrinti nemokumo administratorių teikiamų paslaugų kokybę. 

 

• Operatyviai informuoti NAR narius apie ruošiamus įstatymų, poįstatyminių aktų ir kitų 

dokumentų, projektus, kurie gali paveikti nemokumo administratorių darbą;  

• Organizuoti mokymus ir seminarus; 

• Organizuoti diskusijas, pasidalinimą patirtimi; 

• Leisti metodines rekomendacijas, apžvalgas, nemokumo administratoriaus veikloje dažniausiai 

pasitaikančių dokumentų tipines formas;  

• Konsultuoti nemokumo administratorius jų darbe atsirandančių kylančių problemų sprendimo 

būdų paieškoje; 

• Teikti paklausimus suinteresuotoms tarnyboms dėl klausimų, kurie yra svarbūs nemokumo 

administratorių bendruomenei (ar atskiram nemokumo administratoriui, bet svarbūs nemokumo 

proceso organizavimo prasme);  

 

4. Nemokumo administratorių rūmų savivaldos ir vaidmens didinimas. 

 

• Kylančių klausimų, uždavinių ir problemų sprendimui pasitelkti nemokumo administratorių 

bendruomenę; 

• Į veiklą įtraukti kaip galima daugiau nemokumo administratorių;  

• Kurti darbo grupes regionuose; 

• Kurti darbo grupes pagal interesų grupes ir NAR poreikius; 

• Skatinti kiekvieno NAR nario asmeninę iniciatyvą, pagarbiai ir geranoriškai nagrinėti jų 

pasiūlymus;  

• Sprendimus, kurie gali esmingai paliesti kiekvieno NAR nario interesus teikti NAR 

bendruomenės viešam svarstymui, o esant poreikiui organizuoti NAR narių susirinkimus; 

• Tarpininkauti nemokumo administratorių tarpusavio ginčų sprendime; 

 

5. Atstovauti nemokumo administratorių rūmus Lietuvoje ir tarptautiniame lygmenyje. 
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• Aktyviai dalyvauti konferencijose nemokumo klausimais, tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, 

skleidžiant informaciją apie realią Lietuvos nemokumo administratorių patirtį, kylančias 

problemas ir uždavinius; 

• Aktyviai dalyvauti tarptautinių nemokumo administratorius vienijančių organizacijų veikloje; 

• Aktyviai dalyvauti tarptautinių organizacijų, sprendžiančių nemokumo klausimus, veikloje; 

• Lietuvos nemokumo praktikos skleidimas, organizuojant straipsnių rašymą Lietuvos ir užsienio 

leidiniuose ar interneto portaluose; 

 

________________ 


