
PATVIRTINTA 

Nemokumo administratorių rūmų 

Prezidiumo 2020 m. birželio 18 d. nutarimu 

(protokolas Nr.22). 

 

NEMOKUMO ADMINISTRATORIŲ RŪMŲ GARBĖS NARIO VARDO SUTEIKIMO 

TVARKA 

 

ISKYRIUS 

 BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Nemokumo administratorių rūmų (toliau – NAR) garbės nario vardo suteikimo tvarka (toliau – 

Tvarka) reglamentuoja NAR garbės nario vardo suteikimo tvarką, NAR garbės narių sąrašo 

sudarymą ir NAR garbės nario vardą turinčių asmenų teises bei pareigas. 

II SKYRIUS 

 NAR GARBĖS NARIO VARDO SUTEIKIMO TVARKA 

2. Visuotinis NAR narių susirinkimas NAR prezidiumo teikimu priima sprendimą ar suteikti NAR 

garbės nario vardą asmenims, nesantiems NAR nariais, kurie prisidėjo kuriant ir tobulinant 

nemokumo administratorių sistemą Lietuvoje. 

3. NAR prezidiumas asmenį, NAR garbės nario vardui gauti, teikia visuotiniam NAR narių 

susirinkimui, kai tam pritaria daugiau kaip 1/2 NAR prezidiumo narių. 

4. Asmenį, NAR garbės nario vardui gauti, NAR prezidiumui gali siūlyti: 

4.1. NAR prezidiumo narys; 

4.2. kolegialus NAR organas; 

4.3. ne mažiau kaip 1/10 NAR narių. 

5. Siūlant asmenį NAR garbės nario vardui gauti, siūlyme turi būti nurodyta: 

5.1. asmens vardas, pavardė ir gimimo data; 

5.2. asmens kontaktinė informacija; 

5.3. trumpas asmens veiklos aprašymas; 

5.4. asmens nuopelnų aprašymas. 

6. Siūlymą NAR garbės nario vardui gauti teikiantys asmenys atsako už siūlomo asmens duomenų 

tikrumą. 

7. Prieš pateikiant kandidatūrą visuotiniam NAR narių susirinkimui, NAR prezidiumas turi informuoti 

asmenį apie ketinimą jam suteikti NAR garbės nario vardą ir turi gauti to asmens raštišką sutikimą. 

8. Suteikus asmeniui NAR garbės nario vardą, jam yra išduodamas NAR garbės nario ženklas ir NAR 

garbės nario vardo suteikimą liudijantis pažymėjimas. NAR garbės nario ženklą iškilmingai įteikia 

NAR prezidiumo pirmininkas arba NAR prezidiumo įgaliotas NAR narys. 

9. NAR administracija tvarko NAR garbės nario ženklų apskaitą. 

III SKYRIUS 

 NAR GARBĖS NARIŲ SĄRAŠAS 

10. Suteikus asmeniui NAR garbės nario vardą, šis asmuo yra įrašomas į NAR garbės narių sąrašą. 
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11. NAR garbės narių sąraše kaupiami tokie duomenys: 

11.1. asmens vardas ir pavardė (ši informacija skelbiama viešai NAR interneto svetainėje); 

11.2. asmens kontaktinė informacija (adresas korespondencijai, telefono numeris, fakso numeris, 

el. pašto adresas bei kt.). 

12. Iš NAR garbės narių sąrašo asmuo yra išbraukiamas, kai pats asmuo pateikia prašymą išbraukti iš 

tokio sąrašo arba miršta, arba yra priimtas visuotinio NAR narių susirinkimo sprendimas išbraukti 

šį asmenį iš NAR garbės narių sąrašo. 

13. NAR administracija tvarko NAR garbės narių sąrašą. 

IV SKYRIUS 

 NAR GARBĖS NARIO VARDĄ TURINČIŲ ASMENŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

14. Visi NAR garbės nario vardą turintys asmenys turi šias teises: 

14.1. dalyvauti (stebėtojo teisėmis) ir pasisakyti visuotiniame NAR narių susirinkime, NAR 

prezidiumo ir kitų kolegialių NAR organų posėdžiuose; 

14.2. nemokamai dalyvauti NAR renginiuose. 

15. NAR prezidiumo sprendimu gali būti kompensuojamos arba iš dalies kompensuojamos mirusio 

NAR garbės nario laidojimo išlaidos.  

16. NAR prezidiumo sprendimu NAR garbės nario vardą turintiems asmenims gali būti suteiktos ir kitos 

teisės neprieštaraujančios NAR įstatams. 

17. NAR garbės nario vardą turintis asmuo privalo gerbti šį apdovanojimą ir savo elgesiu nežeminti 

NAR garbės nario vardo. 

18. Jeigu apdovanotojo veikla žemina NAR garbės nario vardą, visuotinis NAR narių susirinkimas gali 

išbraukti šį asmenį iš NAR garbės narių sąrašo. 

19. Asmuo, išbrauktas iš NAR garbės narių sąrašo, privalo grąžinti jam įteiktą NAR garbės nario ženklą 

ir NAR garbės nario vardo suteikimą liudijantį pažymėjimą. 

V SKYRIUS 

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

20. Šioje Tvarkoje neaptartus organizacinius klausimus dėl NAR garbės narių sąrašų sprendžia NAR 

prezidiumas. 

 

________________________ 


