PATVIRTINTA
Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo
valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos direktoriaus 2020 m. vasario 11 d.
įsakymu Nr. V1-21

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS ,,ASMENŲ, SIEKIANČIŲ ADMINISTRUOTI
NEMOKUMO PROCESUS LAIKINAI IR KARTAIS AR ĮSISTEIGUS LIETUVOS
RESPUBLIKOJE, NEMOKUMO ADMINISTRATORIAUS PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS
PRIPAŽINIMAS“ TEIKIMO APRAŠYMAS

Pavadinimas

Asmenų, siekiančių teikti nemokumo administravimo paslaugas laikinai ir kartais ar
įsisteigus Lietuvos Respublikoje, nemokumo administratoriaus profesinės
kvalifikacijos pripažinimas.

Aprašymas

Kitos valstybės narės (kaip valstybė narė apibrėžiama Lietuvos Respublikos juridinių
asmenų nemokumo įstatyme) fizinis asmuo, turintis teisę administruoti nemokumo
procesus toje valstybėje narėje (toliau – Administratorius) ir siekiantis teikti nemokumo
administravimo paslaugas Lietuvos Respublikoje įsisteigus, Audito, apskaitos, turto
vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos (toliau – AVNT) pateikia 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 (toliau – Aprašas), patvirtinto Audito, apskaitos, turto
vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos 2019 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V4-350, 1 priede nurodytos formos
prašymą ir jame nurodytus dokumentus kartu su vertėjo patvirtintu vertimu į lietuvių
kalbą (toliau – prašymas).
AVNT, gavusi prašymą:
1. patikrina dokumentus ir, jeigu yra trūkumų, paprašo dokumentus pateikusį asmenį
per jos nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos, nurodytus
trūkumus pašalinti. Prašymo gavimo diena laikoma paskutinio tinkamai įforminto
dokumento gavimo diena;
2. patikrina, ar pateiktais dokumentais įrodoma, kad asmuo pagal įsisteigimo valstybės
teisės aktus yra įgijęs teisę teikti nemokumo administravimo paslaugas, ir ar
dokumentus pateikusiam asmeniui įsisteigimo valstybėje narėje nėra uždrausta teikti
nemokumo administravimo paslaugas arba ši teisė nėra kitaip apribota;
3. turėdama pagrįstų abejonių dėl asmens profesinės kvalifikacijos, kreipiasi į asmens
įsisteigimo valstybės narės kompetentingas institucijas dėl informacijos, įrodančios
asmens profesinę kvalifikaciją.
Administratorius, siekiantis teikti nemokumo administravimo paslaugas Lietuvos
Respublikoje laikinai ir kartais, AVNT pateikia užpildytą Aprašo 2 priede nurodytos
formos deklaraciją ir joje nurodytus dokumentus kartu su vertėjo patvirtintu vertimu į
lietuvių kalbą (toliau – deklaracija).
AVNT, gavusi deklaraciją, patikrina dokumentus ir, jeigu yra trūkumų, paprašo
dokumentus pateikusį asmenį per jos nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis
kaip 5 darbo dienos, nurodytus trūkumus pašalinti. Deklaracijos gavimo diena laikoma
paskutinio tinkamai įforminto dokumento gavimo diena.
AVNT

dėl

profesinės

kvalifikacijos

pripažinimo

siekiant

teikti

nemokumo

administravimo paslaugas įsisteigus Lietuvos Respublikoje ne vėliau kaip per
3 mėnesius nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo dienos priima vieną iš šių
sprendimų:
1. pripažinti profesinę kvalifikaciją, jeigu išnagrinėjus dokumentus nustatoma, kad
asmuo pagal įsisteigimo valstybės teisės aktus turi teisę teikti nemokumo
administravimo paslaugas, ir, vertinant profesinę kvalifikaciją, nenustatoma esminių
profesinės kvalifikacijos turinio skirtumų;
2. pasiūlyti asmeniui Nemokumo administratorių rūmų nustatytu laiku laikyti
profesinio tinkamumo testą, jeigu, vertinant profesinę kvalifikaciją nustatoma esminių
profesinės kvalifikacijos turinio skirtumų;
3. atsisakyti pripažinti profesinę kvalifikaciją, jeigu, išnagrinėjus dokumentus,
nustatoma, kad asmuo pagal įsisteigimo valstybės teisės aktus nėra įgijęs teisės
administruoti nemokumo procesus arba jam įsisteigimo valstybėje narėje yra uždrausta
administruoti nemokumo procesus ar ši teisė yra kitaip apribota.
Pasiūlius asmeniui nustatytu laiku laikyti profesinio tinkamumo testą jis vykdomas ne
vėliau kaip per vienus metus nuo sprendimo pasiūlyti laikyti profesinio tinkamumo
testą priėmimo dienos. AVNT ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Nemokumo
administratorių rūmų informacijos apie profesinio tinkamumo testo laikymo rezultatus
gavimo dienos priima sprendimą:
1. pripažinti profesinę kvalifikaciją, jeigu asmuo, kuriam pasiūlyta laikyti profesinio
tinkamumo testą, Nemokumo administratorių rūmų nurodytu laiku išlaiko profesinio
tinkamumo testą;
2. atsisakyti pripažinti profesinę kvalifikaciją, jeigu asmuo, kuriam pasiūlyta laikyti
profesinio tinkamumo testą, Nemokumo administratorių rūmų nurodytu laiku neišlaiko
profesinio tinkamumo testo arba neatvyksta jo laikyti ir per 10 darbo dienų nuo
kvietimo laikyti profesinio tinkamumo testą gavimo dienos nepateikia motyvuoto
prašymo laikyti testą kitu laiku.
Asmuo, siekiantis administruoti nemokumo procesus Lietuvos Respublikoje laikinai,
tokią teisę įgyja nuo deklaracijos ir visų reikiamų dokumentų pateikimo AVNT ir
įrašymo į Nemokumo administratorių sąrašą dienos.
Paslaugos
gavėjai

Užsieniečiai
Užsienio verslo subjektai

Paslaugos
tipas

Neelektroninė paslauga
Elektroninė paslauga

Funkcija, kurią
vykdant
teikiama
paslauga
Paslaugos
rezultatas

Priimtas sprendimas pripažinti arba atsisakyti pripažinti nemokumo administratoriaus
profesinę kvalifikaciją.
Pavadinimas: Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymas

Teisės aktai

Nuoroda:
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/56df69a293fa11e9aab6d8dd69c6da66?positionInS
earchResults=0&searchModelUUID=401a5406-8121-493e-82f1-65729796bddf
Pavadinimas: 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

aprašas, patvirtintas Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos
prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2019 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr.
V4-350
Nuoroda:
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/5f1d12602b4511ea8f0dfdc2b5879561?positionInS
earchResults=5&searchModelUUID=401a5406-8121-493e-82f1-65729796bddf
Pavadinimas:
Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymas
Nuoroda:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.318398
Pavadinimas: Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų ir jų taikymo tvarkos aprašas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr.
1688 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 25 d. nutarimo Nr. 735
redakcija)
Nuoroda:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8C62973FC46E/FwKMxDvzqb
Vardas, pavardė arba padalinys: Licencijavimo skyrius
Asmenys,
atsakingi
paslaugos
suteikimą

Pareigos: vyriausiasis specialistas
už Telefonas: +37052125464
Mob. telefonas:
Faksas:
El. paštas: info@avnt.lt

Paslauga
mokama

Nemokama paslauga

Pasirinkite
paslaugos
grupes

Asmenų priėmimas ir aptarnavimas

Pasirinkite
Asmenų aptarnavimas
gyvenimo
Kita
atvejus,
atitinkančius
Jūsų siūlomą
paslaugą:
Paslaugos
inicijavimo
forma

Administratorius, siekiantis teikti nemokumo administravimo paslaugas įsisteigus
Lietuvos Respublikoje, AVNT turi pateikti užpildyta Aprašo 1 priede nurodytos formos
prašymą ir jame nurodytus dokumentus kartu su vertėjo patvirtintu vertimu į lietuvių
kalbą (toliau – prašymas).
Administratorius, siekiantis teikti nemokumo administravimo paslaugas Lietuvos
Respublikoje laikinai ir kartais, AVNT turi pateikti užpildytą Aprašo 2 priede
nurodytos formos deklaraciją ir joje nurodytus dokumentus kartu su vertėjo patvirtintu
vertimu į lietuvių kalbą (toliau – deklaracija).

Informacija ir
dokumentai,
kuriuos
turi
pateikti asmuo

Administratorius, siekiantis teikti nemokumo administravimo paslaugas įsisteigus
Lietuvos Respublikoje, AVNT turi pateikti:
1. Aprašo 1 priede nustatytos formos prašymą dėl nemokumo administratoriaus
profesinės kvalifikacijos pripažinimo siekiant įsisteigus administruoti nemokumo
procesus Lietuvos Respublikoje;
2. Asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. Dokumento, patvirtinančio pavardės, vardo keitimą (jeigu jie buvo pakeisti), kopiją;
4. Dokumentų, patvirtinančių turimą išsilavinimą, kopijas;
5. Dokumento, kuriuo patvirtinama įgyta profesinė kvalifikacija (profesijos
pavadinimas valstybės, kurioje įgyta profesinė kvalifikacija, kalba ir lietuvių kalba), jei
pateikti duomenys apie išsilavinimą nepatvirtina įgytos profesinės kvalifikacijos,
kopiją;
6. Profesinę patirtį per pastaruosius 10 metų įrodančių dokumentų (jeigu profesija
valstybėje narėje, kurioje asmuo dirbo, nereglamentuojama) kopijas;
7. Dokumento, kuriuo patvirtinama, kad asmeniui Europos Sąjungos teisės aktais
suteikta judėjimo valstybėse narėse teisė, kopiją (pateiktina, kai asmuo nėra valstybės
narės pilietis);
8. Dokumento, patvirtinančio, kad asmuo turi teisę administruoti nemokumo procesus
pagal kitos valstybės narės teisės aktus, kopiją.
Prie kartu su prašymu pateikiamų dokumentų pridedamas vertėjo patvirtintas jų
vertimas į lietuvių kalbą.
Administratorius, siekiantis teikti nemokumo administravimo paslaugas Lietuvos
Respublikoje laikinai ir kartais, AVNT pateikia:
1. Laikinai ir kartais administruoti nemokumo procesus deklaraciją;
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. Dokumento, patvirtinančio pavardės, vardo keitimą (jeigu jie buvo pakeisti), kopiją;
4. Dokumentų, patvirtinančių profesiją arba profesinę kvalifikaciją įsisteigimo
valstybėje, kopijas;
5. Dokumento, kuriuo patvirtinama, kad asmeniui Europos Sąjungos teisės aktais
suteikta judėjimo valstybėse narėse teisė, kopiją (teikiama, tik tuo atveju, kai asmuo
nėra valstybės narės pilietis);
7. Dokumento, patvirtinančio, kad asmuo turi teisę administruoti nemokumo procesus
pagal įsisteigimo valstybės narės teisės aktus, kopiją;
8. Pažymą, patvirtinančią, kad įsteigimo valstybėje narėje asmeniui nėra uždrausta
administruoti nemokumo procesus ir ši teisė nėra kitaip apribota;
9. Dokumentus, patvirtinančius, kad asmuo administravo nemokumo procesus ne
trumpiau kaip vienus metus per pastaruosius dešimt metų (teikiama, jei profesija nėra
reglamentuojama įsisteigimo valstybėje).
Prie kartu su prašymu pateikiamų dokumentų pridedamas vertėjo patvirtintas jų
vertimas į lietuvių kalbą.
Asmens, pateikusio prašymą ar deklaraciją, valstybinės kalbos (lietuvių) mokėjimo
kategorija turi atitikti trečiąją valstybinės kalbos kategoriją.
Asmenys, kurie dokumentais, patvirtinančiais jų kvalifikaciją ar išsilavinimą, negali
įrodyti, kad jie išmano Lietuvos Respublikos teisę, privalo išlaikyti profesinio
tinkamumo testą.
Prašymas, deklaracija ir kiti dokumentai gali būti pateikiami asmeniškai, siunčiami
paštu ar elektroninėmis priemonėmis (pasirašius kvalifikuotu elektroniniu parašu) per
Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą, pasiekiamą adresu www.verslovartai.lt.

Informacija ir pranešimai, prašymą ar deklaraciją pateikusiam asmeniui, siunčiami
prašyme ar deklaracijoje nurodytu būdu – elektroniniu paštu arba paštu.
Susiję su
paslauga
veiksmai ir
nuorodos į
inicijavimo
formas

Išorinis
paslaugos
adresas

Veiksmas

Prašymo užpildymas

Pavadinimas

Prašymas dėl nemokumo administratoriaus
profesinės
kvalifikacijos
pripažinimo
siekiant teikti nemokumo administravimo
paslaugas įsisteigus Lietuvos Respublikoje

Nuoroda į formą

http://www.avnt.lt/paslaugos-nauji3/prasymai-3/

Veiksmas

Deklaracijos užpildymas

Pavadinimas

Laikinai ir kartais administruoti nemokumo
procesus deklaracija

Nuoroda į formą

http://www.avnt.lt/paslaugos-nauji3/prasymai-3/

http://www.avnt.lt/paslaugos-nauji-3/viesosios-ir-administracin-s-paslaugos-3/

Pastabos
Raktažodžiai

Kvalifikacijos pripažinimas, asmenų aptarnavimas

Neelektroninė paslauga
Neelektroninės
paslaugos
teikimo
proceso
aprašymas
(reikalingi
atlikti
veiksmai)

Profesinės kvalifikacijos pripažinimo, siekiant administruoti nemokumo procesus
įsisteigus Lietuvos Respublikoje, veiksmai:
- dokumentų pateikimas;
- dokumentų nagrinėjimas;
- profesinės kvalifikacijos vertinimas;
- sprendimo dėl profesinės kvalifikacijos pripažinimo priėmimas.
AVNT gavusi prašymą:
1. patikrina dokumentus ir, jeigu yra trūkumų, paprašo dokumentus pateikusį asmenį
per jos nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos, nurodytus
trūkumus pašalinti. Prašymo gavimo diena laikoma paskutinio tinkamai įforminto
dokumento gavimo diena;
2. patikrina, ar pateiktais dokumentais įrodoma, kad asmuo pagal įsisteigimo valstybės
teisės aktus yra įgijęs teisę administruoti nemokumo procesus ir ar dokumentus
pateikusiam asmeniui įsisteigimo valstybėje narėje nėra uždrausta administruoti
nemokumo procesus arba ši teisė nėra kitaip apribota;
3. turėdama pagrįstų abejonių dėl asmens profesinės kvalifikacijos, kreipiasi į asmens
įsisteigimo valstybės narės kompetentingas institucijas dėl informacijos, įrodančios
asmens profesinę kvalifikaciją.
Profesinės kvalifikacijos pripažinimo, siekiant teikti įmonių administravimo paslaugas
Lietuvos Respublikoje laikinai ir kartais, veiksmai:
- dokumentų pateikimas,
- dokumentų nagrinėjimas,
- profesinės kvalifikacijos pripažinimas.
AVNT, gavusi deklaraciją, patikrina dokumentus ir, jeigu yra trūkumų, paprašo
dokumentus pateikusį asmenį per jos nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis
kaip 5 darbo dienos, nurodytus trūkumus pašalinti. Prašymo gavimo diena laikoma

paskutinio tinkamai įforminto dokumento gavimo diena.
Paslaugos suteikimo terminas:

90

Dienų tipas

Kalendorinės

Komentaras

AVNT dėl profesinės kvalifikacijos
pripažinimo
siekiant
administruoti
nemokumo procesus įsisteigus Lietuvos
Respublikoje ne vėliau kaip per 3 mėnesius
nuo prašymo gavimo dienos priima vieną
iš šių sprendimų:
1. pripažinti profesinę kvalifikaciją;
2. pasiūlyti asmeniui laikyti profesinio
tinkamumo testą, jeigu vertinant profesinę
kvalifikaciją nustatoma esminių profesinės
kvalifikacijos turinio skirtumų;
3.
atsisakyti
pripažinti
profesinę
kvalifikaciją,
jeigu
išnagrinėjus
dokumentus nustatoma, kad asmuo pagal
įsisteigimo valstybės teisės aktus nėra
įgijęs teisės administruoti nemokumo
procesus arba jam įsisteigimo valstybėje
narėje
yra
uždrausta
administruoti
nemokumo procesus ar ši teisė yra kitaip
apribota.

Paslaugos
suteikimo
trukmė

AVNT
dėl
asmens,
siekiančio
administruoti
nemokumo
procesus
Lietuvos Respublikoje laikinai ir kartais,
priima sprendimą nedelsiant gavusi
deklaraciją.
Paslaugos
suteikimo
kaina

Paslaugos suteikimo kaina

Neatlygintinai

Komentaras

Elektroninė paslauga (jei paslauga teikiama elektroniniu būdu)
Elektroninės
paslaugos
trumpas
pavadinimas

Administratoriaus, siekiančio administruoti nemokumo procesus įsisteigus, laikinai ar
kartais Lietuvos Respublikoje, profesinės kvalifikacijos pripažinimas.

Elektroninės
paslaugos
nuoroda

http://www.avnt.lt/paslaugos-nauji-3/viesosios-ir-administracin-s-paslaugos-3/

Elektroninės
paslaugos
brandos lygis

(IV) bendradarbiavimo lygis

Elektroninės
paslaugos
teikimo
proceso
aprašymas

Asmuo prašymą ar deklaraciją ir nurodytus dokumentus pateikia elektroninėmis
priemonėmis (pasirašius kvalifikuotu elektroniniu parašu) arba per Paslaugų ir gaminių
kontaktinį centrą, kuris pasiekiamas adresu www.verslovartai.lt.

Elektroninės
paslaugos
suteikimo
trukmė

Paslaugos suteikimo terminas:

90
kalendorinių
dienų,
siekiančiam
administruoti nemokumo procesus Lietuvos
Respublikoje įsisteigus.
Nedelsiant gavus deklaracija, kai siekiama
administruoti nemokumo procesus Lietuvos
Respublikoje laikinai ar kartais.

Dienų tipas:

Kalendorinės

Elektroninės
paslaugos
suteikimo
kaina

Paslaugos suteikimo kaina

Neatlygintinai

Užsakant
elektroninę
paslaugą
reikalingas
tapatybės
nustatymas

Taip

Elektroninės
paslaugos
užsakymo
prisijungimo
būdai

El. parašo naudotojams

Valiuta
Trukmė

ADMINISTRACINĖS PASLAUGĄ „ASMENŲ, SIEKIANČIŲ TEIKTI NEMOKUMO ADMINISTRAVIMO PASLAUGAS LAIKINAI IR
KARTAIS AR ĮSISTEIGUS LIETUVOS RESPUBLIKOJE, NEMOKUMO ADMINISTRATORIAUS PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS
PRIPAŽINIMAS“ TEIKIMO ELEKTRONINĖMIS IR NEELEKTRONINĖMIS PRIEMONĖMIS BŪTINŲ VEIKSMŲ SEKOS SCHEMA

AVNT direktorius arba
jo įgaliotas asmuo

Licencijavimo
skyriaus
vedėjas

Licencijavimo
skyriaus specialistas

Licencijavimo skyriaus
vedėjas

Asmuo

Veiklos
organizavimo
skyriaus specialistas,
atsakingas už
gaunamų ir
siunčiamų
dokumentų
registravimą

Teisės skyriaus vedėjas

AVNT direktorius arba jo
įgaliotas asmuo

