
Dėl 2021-04-01 Nemokumo administratorių rūmų prezidiumo narių ir Audito 

apskaitos turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie LR Finansų ministerijos 

atstovų pasitarimo „Dėl atskleidžiamos informacijos kiekio didinimo „Nemokumo 

administratorių atrankos taisyklėse“ 

2021-04-01 įvyko Nemokumo administratorių rūmų (toliau NAR) prezidiumo narių, 

ir Audito apskaitos turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie LR Finansų 

ministerijos (toliau AVNT) atstovų bendras nuotolinis pasitarimas „Dėl atskleidžiamos 

informacijos kiekio didinimo Nemokumo administratorių atrankos taisyklėse“ . 

Pasitarime nuotoliniu būdu dalyvavo NAR prezidiumo nariai: G. Adomavičius, G. 

Adomonis, V. Česonis, I. Janulionienė, Ž. Judickienė, A. Mogenis, V. Šimkūnienė, M. 

Šmatavičius, NAR vadovė V. Kacucevičienė, NAR vyr. teisininkas A. Giržadas, bei AVNT 

atstovai: direktorius A. Linartas, direktoriaus pavaduotojas J. Černiauskas, vyresnioji patarėja 

S. Alunderienė, analizės skyriaus vyriausioji specialistė O. Toliautienė.  

Iš anksto buvo sutarta diskutuoti : „Dėl informacijos atskleidimo,  nuo 2021-01-01 

įsigaliojusiose 2019-12-19 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 1299 patvirtintose nemokumo 

administratorių atrankos taisyklėse (toliau Taisyklėms) Taisyklių 48-49 punktai)“.  

NAR prezidiumo nariai pažymėjo, kad nors pagal Taisyklių 48 str. 1 d.  iki sutikimo 

- deklaracijos  pateikimo termino pabaigos nemokumo administratorius gali susipažinti su 

atrankų, kuriuose jie dalyvauja, toje pačioje nemokumo administratoriaus atrankoje 

dalyvaujančių nemokumo administratorių darbo krūvio, darbo patirties, leistino darbo krūvio 

ir veiklos rezultatų kriterijaus reikšmėmis, bet išreiškė pageidavimą matyti ne vien aukščiau 

nurodytų kriterijų absoliučias reikšmes, bet ir detalizacijas iš ko  šios reikšmės susidaro. 

  

Be to, NAR prezidiumo nariai pageidavo matyti ir kitų nemokumo administratorių 

darbo krūvio, darbo patirties, leistino darbo krūvio ir veiklos rezultatų kriterijų reikšmes ir jų 

detalizacijas, t. y. norima, kad būtų atskleista tokia pati informacija,  kokia buvo atskleidžiama 

pagal iki 2021-01-01 galiojusiose „Bankroto administratorių atrankos Taisyklėse“. 

    

NAR prezidiumo nariai taip pat pasiūlė papildyti taisyklių 49 str. 3 d., nurodant, kad 

nemokumo administratoriai, AVNIS sistemoje galėtų matyti,  nemokumo administratorių 

vardą, pavardę, juridinio asmens pavadinimą, ne vien sąrašo eilės numerius. Buvo pažymėta,  

kad šiuo metu nėra atskleidžiama informacija  apie galiojančius įspėjimus, informacija apie tai, 

kaip paskaičiuotas bankroto procesų trukmės vidurkis, baigtų administruoti bankroto procesų 

juridinio asmens turto ir patenkintų kreditorių reikalavimų santykių sumos vidurkis. Neturint 

šių duomenų negalima  patikimai ir skaidriai nustatyti kodėl atranką laimėjo vienas ar kitas 

nemokumo administratorius.  

 

NAR prezidiumo narys G. Adomonis išreiškė norą, kad jo asmeninių duomenų ir jų 

detalizacijos kiti nemokumo administratoriai negalėtų matyti.   

 

AVNT direktorius A. Linartas  pažymėjo, kad šiuo metu atskleidžiamos informacijos 

kiekis atitinka Taisyklių bei duomenų apsaugos reikalavimus, o atskleidus duomenis 

nemokumo administratoriui fiziniam asmeniui apie kito nemokumo administratoriaus rodiklius 

bei duomenis galima korupcijos ar spaudimo rizika, konkurenciniai pažeidimai, galimas  

nepageidaujamas ar nesąžiningas poveikio kolegai darymas. Bet, tuo pačiu pažymėjo, kad  



atrankos Taisyklių tikslas išlieka tas pats - skaidrus,  tolygus administruojamų įmonių krūvio 

paskirstymas tarp nemokumo administratorių.  

  

 AVNT vyresnioji patarėja S. Alunderienė pažymėjo, kad atskleidžiamą informaciją 

sudaro trys blokai: 

1. Informacija, kuri yra pateikiama prieš atranką. Ši informacija iki 2021-01-01 

nebuvo atskleidžiama. 

2. Informacija matoma atrankos metu ir atrankos protokole. 

3. Statistinė informacija (Taisyklių 49 p.), kurią nemokumo administratoriai gali 

matyti 6 mėnesius po atrankos.  

A. Linartas ir S. Alunderienė išreiškė abejonę dėl siekio, kad nemokumo 

administratoriai galėtų matyti kolegų, t. y. kitų  nemokumo administratorių duomenis ir 

rodiklius. Nes įsigaliojus naujoms atrankos taisyklėms atidžiau ir atsakingiau yra žiūrima į 

asmeninių duomenų atskleidimą, siekiant nepažeisti BDAR nuostatų. 

  

NAR prezidiumo pirmininkas nurodė, kad šiuo metu paslėpta informacija mažina 

atrankos skaidrumą, didina nepasitenkinimą administratorių bendruomenėje. Atrankos 

sistemoje administratorių duomenys : darbo krūvis, darbo patirtis neaišku kaip apskaičiuoti. 

Tai pat yra pastebėta, kad kai kurių administratorių darbo patirtis ir darbo krūvis 

nepaaiškinamai kinta, arba yra nesuderinami/nesutampa su AVNT svetainėje www.avnt.lt 

skelbiamais duomenimis. Todėl tiek AVNT, tiek NAR siekiant atrankos skaidrumo ir 

teisingumo, administratorių sąžiningo dalyvavimo atrankose yra būtina padidinti atskleidžiamų 

duomenų kiekį iki prieš tai buvusios atskleidžiamų duomenų apimties. Tik tokiu būdu bus 

užtikrintas pakankamas atrankos skaidrumo ir teisingumo monitoringas ir stebėsena. Taip pat 

pastebėjo, kad informaciją apie administratorius, tiek fizinius, tiek juridinius galima susirinkti 

iš pačios AVNT skelbiamos informacijos ar kitų registrų, tik šios informacijos surinkimas per 

kelis registrus yra apsunkinimas. Todėl AVNT turima ir skelbiama informacija turėtų būti 

skelbiama AVNIS sistemoje ir jos atskleidimas vienoje vietoje nepažeistų BDAR reikalavimų, 

nes šie reikalavimai nebuvo pažeisti atskleidžiant informaciją iki 2020-12-31 galiojusiose 

Bankroto administratorių atrankos taisyklėse. NAR prezidiumo nariai pažymėjo, kad 

vadovaujantis JANĮ 142 str. 3 d. viena iš NAR pareigų kontroliuoti kaip nemokumo 

administratoriai laikosi nemokumo administratorių  etikos kodekso. Kadangi NAR 

administracija neturi galimybės tiesiogiai prisijungti prie AVNIS sistemos ir iš jos gauti 

duomenis, reikalingus administratorių elgesio stebėsenai, šiuos duomenis gali gauti tik iš 

nemokumo administratorių bendruomenės narių, kurie pastebėję nesąžiningo elgesio požymius 

gali informuoti NAR administraciją. 

 

AVNT direktorius A. Linartas reziumuodamas šį susitikimą nurodė:     

1.  Atskleisti daugiau duomenų prieš atranką yra rizikinga, dėl galimos korupcijos ar 

poveikio darymo vienam ar kitam administratoriui., tačiau dėl didesnio duomenų kiekio 

atskleidimo po atrankos galimybę mato. 

2.  Nors NAR kontroliuoja kaip nemokumo administratoriai laikosi etikos kodekso, 

bet šiai dienai AVNT neturi galimybės suteikti informacijos NAR apie nemokumo 

administratorių atrankos duomenis. 

3. AVNT artimiausiu metu  pateiks NAR skaičiavimo formules kaip yra 

apskaičiuojami Taisyklių 27.2 ir 27.3 punktuose nurodyti  atrankos kriterijai .  

4. 2021 m. balandžio pabaigoje AVNT kartu su NAR planuoja organizuoti bendrą 

konferenciją  kurioje nemokumo administratoriai būtų išsamiai  supažindinti su nuo 2021-01-

01 veikiančia Nemokumo administratorių atrankos programa, būtų pateikta informacija apie 

nemokumo administratorių skaičiuojamą darbo krūvį, darbo patirtį, bei kitus rodiklius.    

http://www.avnt.lt/

