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              PATVIRTINTA 

             Nemokumo administratorių rūmų 

             Visuotinio narių susirinkimo 

             2020 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr.12 

 

 

NEMOKUMO ADMINISTRATORIŲ RŪMŲ NARIŲ AR ASOCIJUOTŲ NARIŲ NARYSTĖS 

NETEKIMO NEMOKUMO ADMINISTRATORIŲ RŪMUOSE TVARKA 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Nemokumo administratorių rūmų narių ar asocijuotų narių narystės netekimo Nemokumo 

administratorių rūmuose tvarka (toliau – Tvarka) nustato tvarką, pagal kurią Nemokumo administratorių 

rūmų (toliau – Rūmai) narys ar asocijuotas narys netenka narystės Rūmuose. 

2. Rūmų narių ar asocijuotų narių narystės panaikinimo procedūras organizuoja ir vykdo Rūmai. 

3. 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. 

II. SĄLYGOS RŪMŲ NARIO AR ASOCIJUOTO NARIO NARYSTĖS NETEKIMUI 

4. Rūmų nario ar asocijuoto nario narystė Rūmuose gali būti panaikinama Rūmų prezidiumo nutarimu šiais 

atvejais: 

4.1. praėjus šešiems mėnesiams po to, kai baigėsi laikotarpis, už kurį  Rūmų narys ar asocijuotas narys 

nesumokėjo Rūmų visuotinio narių susirinkimo nustatyto nario mokesčio; 

4.2. nustačius, jog per paskutinius dvylika mėnesių užfiksuojama daugiau kaip 8 vėlavimai mokėti nario 

mokestį už atskirus periodus. 

5. Rūmų nario ar asocijuoto nario narystė Rūmuose gali būti panaikinama Rūmų prezidiumo nutarimu 

skiriant nuobaudą pašalinti iš Rūmų narių ar asocijuotų narių šiais atvejais: 

5.1. Rūmų narys, vadovaujantis Rūmų prezidiumo patvirtintu ir suderintu su priežiūros institucija 

Nemokumo administratorių kvalifikacijos kėlimo mokymų turinio reikalavimų ir tvarkos aprašu: 

5.1.1. nustatytu laiku nepateikė Rūmams kvalifikacijos kėlimo ataskaitos ir per Rūmų 

administracijos nustatytą papildomą terminą neįvykdė šios prievolės; 

5.1.2. gavęs Rūmų nuobaudą papildomai kelti profesinę kvalifikaciją arba pavesti ištaisyti Rūmų 

administracijos nustatytus trūkumus kvalifikacijos kėlimo ataskaitoje, jos neįvykdo, t.y. be 

pateisinamų priežasčių per nustatytą terminą neišklauso nustatyto valandų skaičiaus 

profesinės kvalifikacijos kėlimo kursų arba neištaiso Rūmų administracijos nustatytų 

trūkumų profesinės kvalifikacijos kėlimo ataskaitoje; 

5.2. Rūmų narys, gavęs Priežiūros institucijos nurodymą papildomai kelti profesinę kvalifikaciją, jos 

neįvykdo, t.y. be pateisinamų priežasčių per nustatytą terminą neišklauso nustatyto valandų 

skaičiaus kvalifikacijos kėlimo kursų; 

5.3. Rūmų narys ar asocijuotas narys turi dvi ir daugiau galiojančias Priežiūros institucijos paskirtas 

poveikio priemones ir (arba) Rūmų paskirtas nuobaudas.  

6. Rūmų nario ar asocijuoto nario narystė Rūmuose panaikinama Rūmų prezidiumo nutarimu šiais atvejais: 

6.1. Priežiūros institucija savo sprendimu panaikina Rūmų nariui ar asocijuotam nariui teisę 

administruoti nemokumo procesus; 
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6.2. Priežiūros institucija savo sprendimu išbraukus Rūmų narį ar asocijuotą narį iš įmonių bankroto 

administravimo, įmonių restruktūrizavimo administravimo arba įmonių nemokumo 

administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo; 

6.3. rašytiniu Rūmų nario ar asocijuoto nario prašymu;  

6.4. Rūmų nariui mirus. 

7. Iš Rūmų garbės narių sąrašo asmuo yra išbraukiamas tokiais atvejais: 

7.1. asmuo pateikia prašymą išbraukti iš Rūmų garbės narių sąrašo; 

7.2. Rūmų narių visuotinis susirinkimas priima sprendimą išbraukti asmenį iš Rūmų garbės narių sąrašo. 

 

III. RŪMŲ NARIO AR ASOCIJUOTO NARIO NARYSTĖS PANAIKINIMO TVARKA 

8. Šios tvarkos 4 ir 5 punkte nurodytais atvejais Rūmų administracija privalo raštu pranešti Rūmų nariui ar 

asocijuotam nariui apie ketinimą inicijuoti narystės Rūmuose panaikinimo procedūrą ir pasiūlyti per 10 

dienų nuo Rūmų administracijos pranešimo išsiuntimo dienos pateikti paaiškinimus ir juos 

pagrindžiančius dokumentus dėl Rūmų administracijos pranešime nurodytų aplinkybių.  

9. Pranešimas Rūmų nariui arba asocijuotam nariui siunčiamas Rūmams žinomu arba Priežiūros institucijos 

svetainėje nurodytu Rūmų nario arba asocijuoto nario elektroniniu paštu.  

10. Laikoma, kad elektroniniu paštu siųstą pranešimą apie inicijuojamą narystės panaikinimo procedūrą 

Rūmų narys arba asocijuotas narys gavo praėjus 3 dienoms nuo jo išsiuntimo. 

11. Rūmų prezidiumo pirmininkas, gavęs Rūmų vadovo teikimą panaikinti Rūmų nario ar asocijuoto 

nario narystę Rūmuose, šio klausimo svarstymą įtraukia į artimiausio Rūmų prezidiumo posėdžio 

darbotvarkę. 

12. Nutarimą dėl Rūmų nario asocijuoto nario narystės Rūmuose panaikinimo priima Rūmų prezidiumas. 

13. Rūmų prezidiumui, priėmus nutarimą panaikinti Rūmų nario ar asocijuoto nario narystę Rūmuose, ne 

vėliau kaip kitą darbo dieną apie tai yra informuojama: 

13.1. Priežiūros institucija; 

13.2. šios Tvarkos 9 punkte nurodytu būdu Rūmų narį ar asocijuotą narį dėl kurio yra priimtas Rūmų 

prezidiumo sprendimas.  

14. Rūmų narys ar asocijuotas narys, kurio narystė Rūmų prezidiumo sprendimu panaikinta, privalo 

sumokėti visus nario mokesčius ir (arba) kitas skolas Rūmams, išskyrus Rūmų prezidiumo nustatytais 

atvėjais.   

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

15. Šioje Tvarkoje neaptartus organizacinius klausimus dėl Rūmų nario ar asocijuoto nario narystės 

panaikinimo sprendžia Rūmų prezidiumas. 

16. Rūmų prezidiumo nutarimai dėl Rūmų nario ar asocijuoto nario narystės Rūmuose panaikinimo gali 

būti skundžiami Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.  

_______________________ 


