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PATVIRTINTA 

2020 m. gegužės 14 d. 

Nemokumo administratorių 

rūmų prezidiumo posėdyje 

 

 

 

IŠLYGINAMOJI KVALIFIKACINIŲ EGZAMINŲ PROGRAMA 

 ASMENIMS, TURINTIEMS TEISĘ TEIKTI  

TIK ĮMONIŲ BANKROTO ADMINISTRAVIMO PASLAUGAS  

IR SIEKIANTIEMS ĮGYTI TEISĘ ADMINISTRUOTI NEMOKUMO PROCESUS 

 

 

A. JURIDINIŲ ASMENŲ NEMOKUMO PROCESŲ TEISINIS REGULIAVIMAS 

 

I. Juridinio asmens nemokumo proceso bendrosios nuostatos 

 

1. Juridinio asmens nemokumo, likvidumo, gyvybingumo ir  finansinių sunkumų samprata ir 

atribojimas 

2. Restruktūrizavimo samprata. Restruktūrizavimo paskirtis ir tikslai. Restruktūrizavimo ir 

bankroto procesų ryšys 

3. Juridinių asmenų nemokumo teisės šaltiniai 

4. Juridinių asmenų nemokumo įstatymo tikslas, galiojimas laike, taikymo apimtis ir ribos, 

pereinamųjų nuostatų taikymas 

5. Nemokumo proceso principai  

 

II. Juridinio asmens nemokumo proceso pradžia 

 

1. Teisė ir pareiga inicijuoti nemokumo procesą 

2. Nemokumo proceso inicijavimas, kai jį inicijuoja juridinis asmuo 

3. Nemokumo proceso inicijavimas, kai jį inicijuoja kreditorius  

4. Juridinio asmens vadovo/likvidatoriaus pareigos juridiniam asmeniui tapus nemokiam 

5. Juridinio asmens vadovo atsakomybė nemokumo procese 

6. Susitarimo dėl pagalbos sudarymas, jo turinys, nesudarymo padariniai 

7. Nemokumo  bylų teismingumas ir pareiškimų nagrinėjimas  

8. Teisės kreiptis į teismą dėl nemokumo bylos iškėlimo atsiradimas 

9. Pareiškimas teismui dėl nemokumo bylos iškėlimo: turinys, priedai, procedūra 

10. Nemokumo bylos iškėlimo sąlygos ir atsisakymas iškelti nemokumo bylą  

11. Restruktūrizavimo bylos iškėlimas kartu patvirtinant restruktūrizavimo planą 

12. Teismo nutarties dėl nemokumo bylos turinys ir apskundimo tvarka 

13. Procesiniai ir materialiniai nemokumo bylos iškėlimo padariniai. Juridinio asmens prievolių 

vykdymas iškėlus nemokumo bylą. Ginčai nemokumo proceso metu.  

14. Kreditorių ir kitų asmenų informavimas apie juridinio asmens nemokumo procesą 

15. Informacijos apie juridinio asmens nemokumo procesą teikimas priežiūros institucijai 

 

III. Juridinio asmens restruktūrizavimo procesas  
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1. Juridinio asmens valdymas restruktūrizavimo proceso metu, juridinio asmens vadovo 

funkcijos, teisės ir pareigos, santykiai su kitais proceso dalyviais 

2. Teismo funkcijos ir vaidmuo juridinio asmens restruktūrizavimo procese, santykiai su kitais 

proceso dalyviais 

3. Kreditorių funkcijos ir vaidmuo juridinio asmens restruktūrizavimo procese. Kreditorių 

klasifikacija, teisės ir pareigos. Kreditorių susirinkimas, kreditorių komitetas, jų kompetencija, 

nutarimų priėmimo ir apskundimo tvarka. Kreditorių grupių sudarymas, restruktūrizavimo 

plano paveikiamo kreditoriaus samprata, santykiai su kitais proceso dalyviais 

4. Nemokumo administratoriaus skyrimo restruktūrizavimo byloje procedūra, skyrimo 

apribojimai, reikalavimai nemokumo administratoriaus nešališkumui 

5. Pagrindai ir sąlygos nemokumo administratoriaus atstatydinimui, atstatydinimo padariniai, 

teismo nutarties dėl nemokumo administratoriaus paskyrimo ar atstatydinimo priėmimo ir 

apskundimo tvarka 

6. Paskirto nemokumo administratoriaus vaidmuo restruktūrizavimo procese, santykiai su kitais 

proceso dalyviais. Nemokumo administratoriaus funkcijos, teisės ir pareigos restruktūrizavimo 

procese 

7. Restruktūrizavimo proceso etapai 

8. Restruktūrizavimo plano reikšmė, rengimo procedūra, terminai, turinys, plano rengimo 

metodika, finansinės ir organizacinės juridinio asmens gyvybingumo išsaugojimo priemonės, 

naujo finansavimo samprata.  

9. Kreditorių vaidmuo, teisės ir pareigos rengiant ir tvirtinant restruktūrizavimo planą. Kreditorių 

pagalbos finansiniams sunkumams įveikti rūšys. Kreditorių balsavimo dėl pritarimo 

restruktūrizavimo plano projektui organizavimas 

10.  Valstybės pagalbos suteikimas restruktūrizuojam juridiniam asmeniui 

11.  Restruktūrizavimo plano bei jo pakeitimų tvirtinimo teisme tvarka, procesinių teismo 

sprendimų apskundimo tvarka 

12. Atsakomybė už teismo patvirtinto įmonės restruktūrizavimo plano įgyvendinimą. 

Restruktūrizavimo plano įgyvendinimo rizika ir jos valdymas.  

13. Galimybė iš bankroto proceso pereiti į restruktūrizavimo procesą ir jos įgyvendinimo tvarka 

14. Restruktūrizavimo proceso išlaidos, jų nustatymo ir atlyginimo tvarka 

15. Kreditorių reikalavimų tenkinimas restruktūrizavimo procese. Kreditorių reikalavimų 

tenkinimo galimybių vertine išraiška palyginimas restruktūrizavimo ir bankroto atvejais 

16. Juridinio asmens restruktūrizavimo proceso nutraukimo pagrindai ir padariniai 

17. Galutinės restruktūrizavimo ataskaitos turinys, jos parengimo ir tvirtinimo procedūra. 

Sprendimo baigti restruktūrizavimo bylą pagrindai ir tvarka 

 

IV. Europos Sąjungos nemokumo teisė  

 

1. Europos Sąjungos teisės šaltiniai. Europos Sąjungos teisės aktų rūšys, jų ypatumai. Europos 

Sąjungos pagrindinių teisių chartija. Europos Sąjungos teisės aktų taikymas Lietuvos 

Respublikos vidaus teisėje 

2. 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2015/848 dėl 

nemokumo bylų ir 2017 m. birželio 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas 

(ES)2017/1105, kuriuo nustatomos formos, nurodytos Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamente (ES) 2015/848 dėl nemokumo bylų. Pagrindinė ir teritorinė nemokumo bylos, 

pagrindinės turtinių interesų vietos nustatymas. Tiesiogiai iš nemokumo bylos kylantys ir 

glaudžiai su ja susiję ieškiniai. Nemokumo byloms taikytina teisė. Sprendimų nemokumo 

bylose pripažinimas ir padariniai. Kreditorių informavimas ir jų reikalavimų pateikimas. 
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Nemokumo registrai. Nemokumo specialistų bendradarbiavimas. Įmonių grupių narių 

nemokumo bylų koordinavimas.  

3. 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/1023 dėl 

prevencinio restruktūrizavimo sistemų, skolų panaikinimo ir draudimo verstis veikla ir 

priemonių restruktūrizavimo, nemokumo ir skolų panaikinimo procedūrų veiksmingumui 

didinti, kuria iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2017/1132 (Restruktūrizavimo ir nemokumo 

direktyva), jos reikšmė ir pagrindiniai teisinio reguliavimo aspektai. Ankstyvojo perspėjimo 

priemonių samprata.  
 

B. MIKROEKONOMIKA, ĮMONIU VALDYMAS IR PERTVARKYMAS, VADYBA  

 

1. Rinka, vartotojo elgsena, ekonomikos ciklas. Paklausa ir pasiūla. Rinkos pusiausvyra. 

Paklausos ir pasiūlos elastingumas, pusiausvyros stabilumas. Rinkos kaina. Vartotojo elgsena 

bei prekių ir paslaugų pusiausvyra: naudingumas ir vartotojo elgsenos abejingumas, vartotojo 

biudžeto bei prekių ir paslaugų kainų įtaka paklausai. 

2. Įmonių skirstymas pagal dydį, įmonių teisinės formos ir jų veiklos organizavimas.  

3. Gamyba. Gamyba ilguoju ir trumpuoju laikotarpiu. Ekonominių kaštų samprata ir pelnas. 

Trumpojo laikotarpio kaštai. Trumpojo laikotarpio kaštų minimizavimas. Ilgojo laikotarpio 

kaštai.  

4. Konkurencijos samprata. Konkurenciją ribojantys veiksmai. Nesąžininga konkurencija. 

Monopolija, oligopolija. Rinkos sprendimai ir politiniai sprendimai.  

5. Valdymo samprata ir rūšys. Valdymo tikslai ir funkcijos. Valdymo dėsniai, principai, metodai 

ir stiliai. Valdymo procesas. Planavimas, organizavimas, vadovavimas, kontrolė. Strateginis 

valdymas. Valdymo sprendimai. Sprendimų priėmimo procesas. Valdymo kultūra ir etika. 

6. Įmonių valdymo samprata. Įmonės veiklos tikslai. Verslo planas ir jo vieta įmonės valdyme. 

Verslo plano sudėtinės dalys, jo rengimas ir derinimas. Strateginis planas. Įmonės organizacinė 

valdymo struktūra. Funkcijų delegavimas, įgaliojimai ir atsakomybė. Atskirų veiklos krypčių, 

įmonės padalinių biudžetai ir jų valdymas.  

7. Finansavimo šaltiniai, nuosavas, skolintas kapitalas. Verslo organizavimas. Gamyba, logistika, 

pardavimai, paslaugų teikimas, kokybė, apyvartinės lėšos ir jų tarpusavio ryšys.  

8. Verslo projektų valdymas. Veiklos rizikos valdymas ir rizikos draudimas. Įmonės 

konkurencingumo didinimas. Rinkodara ir jos vieta verslo valdyme. Rinkodaros komplekso 

aplinka. Rinkodaros tyrimai. Rinkodaros veiklos planavimas, valdymas. Rinkodaros 

strategijos. 4 P formulė – prekė, kainodara, prekės pateikimas (paskirstymas), pardavimų 

rėmimas.  

9. Verslo pertvarkymas. Priemonių, skirtų juridinio asmens finansiniams sunkumams įveikti, 

rūšys. Priemonių, skirtų juridinio asmens finansiniams sunkumams įveikti, ekonominio ir 

teisinio pagrįstumo vertinimas.  

10. Teoriniai ir metodiniai turto bei verslo vertinimo pagrindai. Tikrosios vertės nustatymas. 

Kilnojamojo turto nuvertėjimas ir jo įtaka turto vertei 

11. Įvairių turto rūšių realizavimo ypatumai  

12. Įmonės valdymo organų veiklos priežiūra, priežiūros veiksmų etapai.  

 

 

C. NEMOKUMO ADMINISTRATORIAUS STATUSAS, ETIKA IR DRAUSMĖ  

 

1. Reikalavimai asmenims, siekiantiems įgyti teisę administruoti nemokumo procesus. 

Nepriekaištingos reputacijos samprata. Teisės administruoti nemokumo procesus suteikimo 

tvarka. Teisės administruoti nemokumo procesus pasibaigimo pagrindai ir tvarka. 
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2. Nemokumo administratoriaus teisės ir pareigos santykiuose su priežiūros institucija.  

Nemokumo administratorių veiklos priežiūra ir poveikio priemonių taikymas 

3. Nemokumo administratoriaus teisės ir pareigos nemokumo administratorių savivaldos 

institucijose. Nemokumo administratorių savivalda. Narystė Nemokumo administratorių 

rūmuose ir jos netekimas. Garbės teismas. Nemokumo administratorių rūmų nuobaudos ir jų 

skyrimo tvarka. Nemokumo administratorių rūmų organų sprendimų apskundimas 

4. Nemokumo administratoriaus etika ir jos laikymosi priežiūra. Etikos kodekso paskirtis, tikslas, 

struktūra ir turinys.  

________________ 
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REKOMENDUOJAMOS LITERATŪROS SĄRAŠAS 
(sąrašas periodiškai atnaujinamas ir tikslinamas) 

  

A. Teisės aktai 

 

Europos Sąjungos teisės aktai 

 

1. Europos Parlamento ir Tarybos 2015 m. gegužės 20 d. reglamentas (EB) Nr. 2015/848 „Dėl 

nemokumo bylų“ 

2. 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/1023  „Dėl 

prevencinio restruktūrizavimo sistemų, skolų panaikinimo ir draudimo verstis veikla ir 

priemonių restruktūrizavimo, nemokumo ir skolų panaikinimo procedūrų veiksmingumui 

didinti, kuria iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2017/1132 (Restruktūrizavimo ir nemokumo 

direktyva)“ 

3. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl 

fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir 

kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)  

  

Lietuvos Respublikos teisės aktai 

 

Konstitucija ir kodeksai 

 

1. Lietuvos Respublikos Konstitucija 

2. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas 

3. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas 

4. Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas 

5. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas 

6. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas 

7. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas 

 

Lietuvos Respublikos įstatymai 

 

1. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymas 

2. Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio 

darbo išmokų įstatymas 

3. Lietuvos Respublikos garantinio fondo įstatymas  

4. Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymas 

5. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas 

6. Lietuvos Respublikos kontroliuojančiųjų investicinių bendrovių įstatymas 

7. Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas 

8. Lietuvos Respublikos individualių įmonių įstatymas 

9. Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymas; 

10. Lietuvos Respublikos ūkinių bendrijų įstatymas 

11. Lietuvos Respublikos bankų įstatymas 

12. Lietuvos Respublikos draudimo įstatymas 

13. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas 

14. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas 

15. Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas 

16. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas 

17. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas 



6 
 

 

Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimai 

 

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1299 „Dėl Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 4 d. nutarimo Nr. 924 „Dėl įgaliojimų suteikimo 

įgyvendinant Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymą“ pakeitimo“ 

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1328 „Dėl turto pardavimo iš varžytynių 

vykdomo bankroto proceso metu tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 495 „Dėl Garantinio fondo nuostatų 

patvirtinimo“ 

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1458 „ Dėl valstybės rinkliavos objektų 

sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ 

5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 719 „Dėl inventorizacijos taisyklių 

patvirtinimo“ 

  

Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymai  

 

1. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas Nr. 1K-30 „Dėl Lietuvos Respublikos 

juridinių asmenų nemokumo įstatymo įgyvendinimo“ 

2. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas Nr. 1K-159 „Dėl Turto ir verslo 

vertinimo metodikos patvirtinimo“  

 

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos 

Respublikos finansų ministerijos direktoriaus įsakymai bei kitų institucijų teisės aktai 

 

1. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos 

Respublikos finansų ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. V4-352 „Dėl teisės 

administruoti nemokumo procesus suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

2. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos 

Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. V4-

350 „Dėl kitos valstybės narės asmenų, turinčių teisę administruoti nemokumo procesus 

toje valstybėje narėje,  profesinės kvalifikacijos pripažinimo ir nemokumo procesų 

administravimo Lietuvos Respublikoje įsisteigus, laikinai ar kartais tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ 

3. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos 

Respublikos finansų ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. V4-6 ,,Dėl juridinio asmens 

restruktūrizavimo plano rengimo metodinių rekomendacijų ir restruktūrizavimo plano 

vykdymo ataskaitos tvirtinimo" 

4. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos 

Respublikos finansų ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. V4-210 „Dėl audito, apskaitos, 

turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų 

ministerijos direktoriaus 2018 m. Rugsėjo 6 d. Įsakymo Nr. V4-248 „Dėl bankroto 

administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės civilinės atsakomybės 

privalomojo draudimo kontrolės aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 

5. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos 

Respublikos finansų ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. V4-190 „Dėl duomenų apie 

įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių, duomenų apie įmonės 

restruktūrizavimo procesą teikimo ir skelbimo taisyklių patvirtinimo“ 

6. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos 

Respublikos finansų ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. V4-248 „Dėl Bankroto 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/10f01f2022f711eabe008ea93139d588
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/10f01f2022f711eabe008ea93139d588
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/10f01f2022f711eabe008ea93139d588
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/095d36402b1611eabe008ea93139d588
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/095d36402b1611eabe008ea93139d588
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6d2008e05b4011e79198ffdb108a3753
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6d2008e05b4011e79198ffdb108a3753
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E3A145C8DD49/uKmgtEIGJO
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E3A145C8DD49/uKmgtEIGJO
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.79BB44C1A0E0/meFoScDPCY
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.79BB44C1A0E0/meFoScDPCY
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fabec8e04caa11ea8aceeadd0c5b168c
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fabec8e04caa11ea8aceeadd0c5b168c
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e2eb23202b4511ea8f0dfdc2b5879561?positionInSearchResults=4&searchModelUUID=724baea9-5a1a-48cd-9344-73cb6007bd6a
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e2eb23202b4511ea8f0dfdc2b5879561?positionInSearchResults=4&searchModelUUID=724baea9-5a1a-48cd-9344-73cb6007bd6a
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/5f1d12602b4511ea8f0dfdc2b5879561?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=2aff4fda-bb88-4004-9f30-52c227566e1d
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/5f1d12602b4511ea8f0dfdc2b5879561?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=2aff4fda-bb88-4004-9f30-52c227566e1d
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/5f1d12602b4511ea8f0dfdc2b5879561?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=2aff4fda-bb88-4004-9f30-52c227566e1d
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/5f1d12602b4511ea8f0dfdc2b5879561?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=2aff4fda-bb88-4004-9f30-52c227566e1d
http://www.avnt.lt/assets/Teisine-informacija/Aktai/sakymas+su+priedais.docx
http://www.avnt.lt/assets/Teisine-informacija/Aktai/sakymas+su+priedais.docx
http://www.avnt.lt/assets/Teisine-informacija/Aktai/sakymas+su+priedais.docx
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cc9a6ff0bd9911e9840ec0427c781bac
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cc9a6ff0bd9911e9840ec0427c781bac
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cc9a6ff0bd9911e9840ec0427c781bac
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cc9a6ff0bd9911e9840ec0427c781bac
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cc9a6ff0bd9911e9840ec0427c781bac
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3a9e2e10b84511e98451fa7b5933515d
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3a9e2e10b84511e98451fa7b5933515d
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3a9e2e10b84511e98451fa7b5933515d
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/285de540b1d611e88f64a5ecc703f89b
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administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės civilinės atsakomybės 

privalomojo draudimo kontrolės aprašo patvirtinimo“ 

  

Nemokumo administratorių savivaldos teisės aktai 

 

1. Nemokumo administratorių elgesio kodeksas, patvirtintas Nemokumo administratorių 

rūmų visuotinio narių susirinkimo 2019 m. rugsėjo 13 d. sprendimu 

 

Pastaba: Norminiai teisės aktai sąraše nurodomi be vėlesnių pakeitimų ir papildymų. 

Norminių teisės aktų sąrašas sudarytas iki šios programos patvirtinimo dienos. Asmenys, 

laikantys kvalifikacinius egzaminą, privalo būti susipažinę ir su programos klausimus 

atitinkančiais teisės aktais, priimtais po šios programos patvirtinimo. 

 

B. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos 

Respublikos finansų ministerijos metodinė informacija 

 

http://www.avnt.lt/teisine-informacija/teis-s-akt-askinimai/nemokumas/metodin-

informacija/#praktika 
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Pastaba: Mokslinės literatūros sąrašas nėra baigtinis ir yra tik rekomendacinio pobūdžio. 

 

D. TEISMŲ PRAKTIKA 

 

1. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo praktika (nutarimų, sprendimų ir išvadų 

rinkiniai, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo interneto svetainė www.lrkt.lt); 

 

2. Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktika (šaltiniai – Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 

biuletenis „Teismų praktika“, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo interneto svetainė 

www.lat.litlex.lt); 

 

3. Teismų sprendimai ir nutartys nemokumo teisės klausimais: vieša sprendimų paieška 

Lietuvos teismų informacinėje sistemoje LITEKO, pasirenkant Teismų procesinių 

sprendimų civilinėje bylose kategorijų klasifikatoriaus 3.4 punktą: „Atskirų kategorijų 

bylų nagrinėjimo ypatumai, fizinių asmenų ir įmonių bankrotas, restruktūrizavimas bei 

ypatingoji teisena“ http://liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/detalipaieska.aspx 

http://liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/detalipaieska.aspx

