PATVIRTINTA
Nemokumo administratorių rūmų Prezidiumo
2020 m. birželio 18 d. nutarimu
PATIKSLINTA
Nemokumo administratorių rūmų Prezidiumo
2021 m. vasario 9 d. nutarimu (protokolas Nr.
43)
.
NEMOKUMO ADMINISTRATORIŲ RŪMŲ NARIO LAIKINO NARYSTĖS STABDYMO
TVARKA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Nemokumo administratorių rūmų (toliau – Rūmai) nario laikino narystės stabdymo tvarka (toliau –
Tvarka) reglamentuoja Rūmų nario narystės stabdymą laikiną tvarką, Rūmų narių, laikinai
sustabdžiusių narystę, sąrašo sudarymą.
2. Šioje Tvarkoje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, nustatytas Lietuvos Respublikos juridinių
asmenų nemokumo įstatyme (toliau – JANĮ), Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto
įstatyme (toliau - FABĮ) ir juos įgyvendinančiuose teisės aktuose, Lietuvos Respublikos valstybės
tarnybos įstatyme, Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatyme ir Lietuvos Respublikos
valstybinio socialinio draudimo įstatyme.
II. SĄLYGOS LAIKINAI STABDYTI RŪMŲ NARIO NARYSTĘ
3. Rūmų narys, kai jis nėra nemokumo administratoriaus juridinio asmens vadovas, gali laikinai
sustabdyti savo narystę Rūmuose kai:
3.1. jam yra suteiktos nėštumo ir gimdymo atostogos;
3.2. jam yra suteiktos atostogos vaikui prižiūrėti;
3.3. jis ilgiau kaip 90 dienų paeiliui turi besitęsiantį nedarbingumą;
3.4. jis yra išrinktas į Lietuvos Respublikos Seimą;
3.5. jis įsidarbina ar dirba Valstybės ir savivaldybių institucijoje ar įstaigoje:
3.5.1. įstaigos vadovu;
3.5.2. karjeros valstybės tarnautoju;
3.5.3. politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautoju;
3.5.4. statutiniu valstybės tarnautoju;
3.5.5. pakaitiniu valstybės tarnautoju.
3.6. jis yra pašauktas į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą;
3.7. jis, nuo Rūmų įregistravimo VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registre dienos iki prašymo
laikinai stabdyti narystę Rūmuose pateikimo Rūmams dienos, neadministravo nei vieno
bankroto ar restruktūrizavimo proceso ir/ar nedirbo nemokumo procesų administravimu
užsiimančiame juridiniame asmenyje nemokumo, bankroto ar restruktūrizavimo
administratoriumi.
4. Rūmų narys, siekdamas laikinai sustabdyti narystę Rūmuose, privalo, iki prašymo laikinai stabdyti
narystę pateikimo dienos, su Rūmais būti visiškai atsiskaitęs. Šiuo atveju nario įnašai ir nario
mokesčiai ar kitaip nario Rūmų nuosavybėn perduotos lėšos ir/ar turtas negrąžinami.

2
III. RŪMŲ NARIO LAIKINO NARYSTĖS STABDYMO TVARKA
5. Rūmų nario prašymu, Rūmų prezidiumas laikinai sustabdo ir atnaujina Rūmų nario narystę
Rūmuose.
6. Rūmų narys, siekiantis laikinai sustabdyti narystę Rūmuose, pateikia laisvos formos prašymą
Rūmų administracijai, kuriame be kita ko yra nurodomas laikotarpis, kuriam yra prašoma laikinai
stabdyti narystę Rūmuose, , bei nurodamos priežastys dėl kurių jis prašo laikinai stabdyti narystę
Rūmuose bei pateikia tai įrodančių dokumentų kopijas.
7. Rūmų administracija iš Rūmų nario gautą prašymą aprašytą šios Tvarkos 6 punkte užregistruoja,
vadovaudamasi Rūmų prezidiumo patvirtinta Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų
aptarnavimo Rūmuose tvarkos apraše nurodyta tvarka. Vadovaujantis šia tvarka prašymą
pateikusiam asmeniui yra išsiunčiamas atsakymas į jo prašymą.
8. Rūmų administracija, išnagrinėjusi gautą prašymą ir nustačiusi, kad jis atitinka šios Tvarkos
reikalavimus, jį teikia Rūmų prezidiumui su siūlymu laikinai stabdyti ar nestabdyti prašymą
pateikusiu Rūmų nario narystę Rūmuose.
9. Rūmų prezidiumas priima sprendimą dėl Rūmams pateikusio asmens laikino narystės Rūmuose
stabdymo ar nestabdymo.
10. Jeigu Rūmų prezidiumas priima sprendimą tenkinti Rūmų nario prašymą laikinai stabdyti narystę
Rūmuose, tai jame turi būti nurodytas laikotarpis, kuriam stabdoma prašymą pateikusio asmens
narystė Rūmuose..
11. Jeigu Rūmų prezidiumas priima sprendimą netenkinti Rūmų nario prašymo laikinai stabdyti
narystę Rūmuose, tai jame turi būti nurodytos priežastys dėl kurių yra priimtas neigiamas
sprendimas dėl laikino narystės stabdymo Rūmuose.
12. Rūmų narys, laikinai sustabdęs savo narystę Rūmuose ir siekiantis ją atnaujinti, sumoka į Rūmų
atsiskaitomąją sąskaitą Rūmų prezidiumo nustatyto dydžio administracinį mokestį už narystės
atnaujinimą ir pateikia laisvos formos prašymą Rūmų administracijai dėl narystės Rūmuose
atnaujinimo.
13.
Rūmų administracija iš Rūmų nario gautą prašymą, aprašytą šios Tvarkos 12 punkte,
užregistruoja, vadovaudamasi Rūmų prezidiumo patvirtinta Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų
aptarnavimo Rūmuose tvarkos apraše nurodyta tvarka. Vadovaujantis ta pačia tvarka, prašymą
pateikusiam asmeniui yra išsiunčiamas Rūmų administracijos, Rūmų prezidiumo priimto sprendimo
pagrindu, parengtas atsakymas, Rūmų administracija, išnagrinėjusi gautą prašymą ir nustačiusi, kad jis
atitinka šios Tvarkos reikalavimus, jį teikia Rūmų prezidiumui su siūlymu atnaujinti ar neatnaujinti
prašymą pateikusio asmens narystę Rūmuose.
14. Jeigu Rūmų prezidiumas priima sprendimą tenkinti asmens prašymą atnaujinti narystę Rūmuose,
tai jame turi būti nurodyta nuo kurios datos narystė Rūmuose bus atnaujinta.
15. Jeigu Rūmų prezidiumas priima sprendimą netenkinti asmens prašymo atnaujinti narystę Rūmuose,
tai jame turi būti nurodytos priežastys dėl kurių yra priimtas sprendimas neatnaujinti narystės
Rūmuose.
IV. RŪMŲ NARIŲ LAIKINAI SUSTABDŽIUSIŲ NARYSTĘ RŪMUOSE SĄRAŠAS
16. Rūmų prezidiumui priėmus sprendimą laikinai sustabdyti Rūmų nario narystę Rūmuose, šis asmuo
yra įrašomas į Rūmų narių, laikinai sustabdžiusių narystę Rūmuose, sąrašą.
17. Rūmų narių, laikinai sustabdžiusių narystę Rūmuose, sąraše kaupiami tokie duomenys:
17.1. asmens vardas ir pavardė (ši informacija skelbiama viešai Rūmų interneto svetainėje);
17.2. nemokumo administratoriaus sąrašo eilės numeris;
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17.3. asmens kontaktinė informacija (adresas korespondencijai, telefono numeris, fakso numeris,
el. pašto adresas bei kt.).
18. Iš Rūmų narių, laikinai sustabdžiusių narystę Rūmuose, sąrašo asmuo yra išbraukiamas, kai Rūmų
prezidiumas išnagrinėja asmens prašymą atnaujinti jo narystę Rūmuose ir priima sprendimą ją
atnaujinti.
19. Rūmų administracija tvarko Rūmų narių, laikinai sustabdžiusių narystę Rūmuose, sąrašą.
V. RŪMŲ NARIŲ LAIKINAI SUSTABDŽIUSIŲ NARYSTĘ RŪMUOSE TEISĖS IR
PAREIGOS
20. Asmuo, kurio narystė Rūmuose laikinai sustabdyta:
20.1. praranda balsavimo teisę visuotiniame Rūmų narių susirinkime;
20.2. neturi pareigos dalyvauti visuotiniuose Rūmų narių susirinkimuose;
20.3. praranda teisę siūlyti savo kandidatūrą arba ją kelti į Rūmų prezidiumo pirmininkus, Rūmų
prezidiumo, Rūmų garbės teismo, Rūmų revizijos komisijos ir kitų Rūmų atstovų, komitetų
ar komisijų narius;
20.4.
neturi teisės verstis nemokumo administratoriaus veikla arba dirbti nemokumo procesų
administravimu užsiimančiame juridiniame asmenyje nemokumo, bankroto ar
restruktūrizavimo administratoriumi;
20.5. neturi teisės teikti sutikimą-deklaraciją restruktūrizavimo ir neteisminio bankroto
procesuose, bei dalyvauti teismo tvarka vykdomam bankroto procesui administruoti
naudojamoje Nemokumo administratorių atrankos programos atrankoje;
21. Asmuo, kurio narystė Rūmuose laikinai sustabdyta turi šias teises:
21.1. gali stebėtojo teisėmis dalyvauti visuotiniuose Rūmų narių susirinkimuose,
21.2. gali dalyvauti Rūmų prezidiumo ir kitų kolegialių Rūmų organų posėdžiuose.
22. Asmuo, kurio narystė Rūmuose laikinai sustabdyta Rūmuose turi šias pareigas:
22.1. Būti nepriekaištingos reputacijos;
22.2. Kelti kvalifikaciją kaip tai numatyta JANĮ 130 str. 1 d. 6 p.
23. Jeigu narys, kurio narystė Rūmuose laikinai sustabdyta šios tvarkos 3.2., 3.3. ir 3.6. punktuose
numatytais atvejais, dėl objektyvių priežasčių narystės sustabdymo laikotarpiu nekelia
kvalifikacijos taip, kaip numatyta JANĮ 130 str. 1 d. 6 p., toks narys siekiantis atnaujinti narystę
Rūmuose, privalo išklausyti JANĮ 130 str. 1 d. 6 p. jam nustatytą kvalifikacijos kėlimo valandų
kiekį už visą narystės sustabdymo laikotarpį.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
24. Šioje Tvarkoje neaptartus organizacinius klausimus dėl Rūmų narių, laikinai sustabdžiusių narystę
Rūmuose, sąrašų sprendžia Rūmų prezidiumas.
________________________

