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Dėstytojas (-ai) Padalinys (-iai) 

Koordinuojantis: partnerystės doc. dr. Artūras 

Driukas 

Kitas (-i): 
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Saulėtekio al. 9, I rūmai, LT-10222, Vilnius, 311 kab.,  

tel. (8 5) 2366170, el. paštas: ptkatedra@tf.vu.lt 

 

Studijų pakopa Dalyko (modulio) tipas 

Antroji Privalomasis 

 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 

Auditorinė 9 (rudens) semestras Lietuvių 

 

Reikalavimai studijuojančiajam 

Išankstiniai reikalavimai: 
Civilinė teisė. Bendroji dalis 

Civilinė teisė. Daiktinė teisė 

Civilinė teisė. Prievolių teisė I-II d. 

Civilinio proceso teisė I-II d. 

Gretutiniai reikalavimai (jei yra): - 

 

 

Dalyko (modulio) apimtis 

kreditais 

Visas studento darbo 

krūvis 

Kontaktinio darbo 

valandos 

Savarankiško darbo 

valandos 

5 133 32 101 

 

Dalyko (modulio) tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 

Siekiama suteikti teorines ir praktines žinias apie nemokumo teisę, ypatingą dėmesį skiriant diskutuotinų šio instituto 

teisinio reglamentavimo ir praktinio įgyvendinimo aspektų analizei, ugdant praktinius studentų gebėjimus teikti 

kvalifikuotas teisines konsultacijas ir rekomendacijas remiantis įgyta kompetencija. 

Dalyko (modulio) studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 

Studentas: 

- gebės paaiškinti nemokumo teisės principus, taikomus 

reglamentuojant juridinių ir fizinių asmenų bankroto bei įmonių 

restruktūrizavimo teisinius santykius; 

Interaktyvi mokymo 

metodika: paskaitos, 

seminarai, individualūs 

arba grupiniai mokslo 

tiriamieji rašto darbai ir 

jų pristatymas; gali būti 

taikomos ir kitokios 

interaktyvios mokymo 

formos, kurias 

semestro pradžioje 

nurodo dėstytojas. 

Mokslo tiriamųjų 

rašto darbų ir jų 

pristatymų 

vertinimas, 

aktyvumas seminarų 

metu, koliokviumo 

raštu vertinimas,  

baigiamojo 

egzamino raštu 

vertinimas. 

- gebės tinkamai taikyti ir aiškinti teisės normas, reguliuojančias 

nemokumą; 

- žinos ir gebės analizuoti teismų praktiką ir jos tendencijas 

nemokumo teisės srityje; 

- gebės savarankiškai identifikuoti kilusią problemą nemokumo 

teisės srityje ir parinkti tinkamą jos sprendimo būdą; 

- gebės kritiškai mąstyti, sklandžiai, logiškai, tiksliai ir 

argumentuotai žodžiu ir raštu dėstyti nuomonę, diskutuoti 

mokymo kurso tematika. 

 

Temos 

Kontaktinio darbo valandos 
Savarankiškų studijų 

laikas ir užduotys 

P
as

k
ai

to
s 

K
o

n
su

lt
ac

ij
o

s 

S
em

in
ar

ai
 

P
ra

ty
b

o
s 

L
ab

o
ra

to
ri

n
ia

i 

d
ar

b
ai

 

P
ra

k
ti

k
a 

V
is

a
s 

k
o

n
ta

k
ti

n
is

 

d
a

rb
a

s 

S
a

v
a

ra
n

k
iš

k
a

s 

d
a

rb
a

s 

Užduotys 

1. Nemokumo teisė:  

- paskirtis, esmė, samprata, tikslai, reguliavimo dalykas 

ir metodas, modeliai, šaltiniai, raida; 

- nemokumo teisės principai; 

- nemokumo teisės subjektai; 

2  2    4 14 

Literatūros ir 

teismų 

praktikos 

studijos, rašto 

darbų ir 

mailto:ptkatedra@tf.vu.lt


- tarptautinė nemokumo teisė. pristatymų 

rengimas. 

2. Juridinių asmenų bankrotas: 

- teisme nagrinėjamos bankroto  bylos stadijos 

(neteisminė ginčo sprendimo tvarka, civilinės bylos 

iškėlimas, pasirengimas spręsti bankroto bylos 

iškėlimo klausimą, bankroto bylos iškėlimas ir jo 

teisiniai padariniai, bankroto bylos nagrinėjimas, 

bankrutavusios įmonės likvidavimas, bankroto bylos 

užbaigimas); 

- kreditorių teisės bankroto procese; 

- kreditorių reikalavimų tvirtinimas ir tikslinimas; 

- kreditorių susirinkimas (komitetas): kompetencija, 

sušaukimo ir nutarimų priėmimo tvarka, nutarimų 

ginčijimas; 

- bankroto administratorius: jo skyrimas ir 

atstatydinimas,  įgaliojimai, teisės ir pareigos; 

- bankroto proceso administravimo išlaidos; 

- bankrutuojančios įmonės sandorių ginčijimas ir jos 

ieškiniai skolininkams; 

- bankroto bylos nutraukimas; 

- bankrutavusios įmonės turto pardavimas ir kreditorių 

reikalavimų tenkinimas; 

- tyčinis bankrotas; 

- ne teismo tvarka vykdoma bankroto procedūra; 

- supaprastinta bankroto procedūra; 

- atskirų rūšių juridinių asmenų bankroto ypatumai. 

10  10    20 59 

Literatūros ir 

teismų 

praktikos 

studijos, rašto 

darbų ir 

pristatymų 

rengimas. 

3. Įmonių restruktūrizavimo procesas: tikslai, esmė ir 

paskirtis; restruktūrizavimo bylos iškėlimas teisme; 

reikalavimai restruktūrizavimo plano metmenims ir 

restruktūrizavimo planui; restruktūrizavimo plano 

tvirtinimas ir vykdymas; kreditoriai ir kreditorių 

susirinkimas restruktūrizavimo procese; 

administratoriaus skyrimas ir įgaliojimai; 

restruktūrizavimo bylos nutraukimas ir 

restruktūrizavimo pabaiga; restruktūrizavimo bylos 

iškėlimo, nutraukimo ir pabaigos teisiniai padariniai.  

2  2    4 14 

Literatūros ir 

teismų 

praktikos 

studijos, rašto 

darbų  ir 

pristatymų 

rengimas. 

 

4. Fizinių asmenų bankrotas: bankroto bylos iškėlimas 

teisme; reikalavimai mokumo atkūrimo planui ir jo 

tvirtinimas; fizinio asmens pareigos ir teisės 

bankroto proceso metu; kreditorių teisės ir pareigos 

bei kreditorių susirinkimo įgaliojimai; fizinio asmens 

turto pardavimas ir kreditorių reikalavimų 

tenkinimas. 

2  2    4 14 

 

Literatūros ir 

teismų 

praktikos 

studijos, rašto 

darbų ir 

pristatymų 

rengimas 

Iš viso 16  16    32 101  

 

Vertinimo 

strategija 

Svoris 

proc. 

Atsiskaitymo 

laikas 
Vertinimo kriterijai 

Tarpinis 

atsiskaitymas: 

koliokviumas 

raštu 

30 
Spalio mėn. 

pabaigoje 

Vertinamas balais (iki 3 balų). Privalomas. 

Vertinimo lyginamasis svoris: 

a) Atsakymas į atvirą klausimą – iki 1 balo; 

b) Praktinės užduoties išsprendimas – iki 2 balų. 

Darbas 

seminarų 

metu 

20 Semestro metu 

Vertinama balais (iki 2 balų) aktyvumo seminarų metu kokybė. Privalomas.  

Vertinimo kriterijai:  

a) aktyviai dalyvauja diskusijose, atlieka ir pristato savarankiškas užduotis, 

formuluoja problemas, klausimus, teikia kritinių pastabų, samprotavimų, 

argumentuotai atsako į klausimus žodžiu ir(arba) raštu, teikia 

konstruktyvius pasiūlymus mokymosi metodams vystyti – iki 2 balų; 

b) minimaliai dalyvauja seminaruose tiek jų lankomumo (praleidžia 

daugiau kaip 1/3 seminarų), tiek aktyvaus dalyvavimo aspektu – 0 balų. 

Egzaminas 

raštu 

 

50 

Semestro 

pabaigoje 

 

Vertinamas balais (iki 5 balų). Privalomas. 

Vertinimo lyginamasis svoris: 

c) Atsakymas į atvirą klausimą – iki 2 balų; 

d) Praktinės užduoties išsprendimas – iki 3 balų. 

Mokslo  Semestro metu Pasirinktinai galima gauti maksimaliai iki 3 papildomų balų.  



tiriamasis 

rašto darbas ir 

jo pristatymas 

Vertinimo kriterijai ir jų lyginamasis svoris: 

a) analizė, apibendrinimai ir išvados – analizės išsamumas ir gilumas, 

išvadų pagrįstumas, šaltinių gausa, kritinis analitinis savarankiškas 

interpretavimas – iki 1 balo;  

b) darbo struktūra , apimtis, mokslinis stilius ir tyrimo kultūra – atitiktis 

tokio pobūdžio darbams keliamiems struktūros ir apimties reikalavimams, 

pasinaudojimo šaltiniais etika, citavimo, stiliaus ir kalbos atitiktis mokslinio 

darbo keliamiems reikalavimams – iki 1 balo;  

c) darbo pristatymas, kalbėjimo teisinė ir bendrinė kalba, minčių raiškos ir 

argumentų dėstymo kokybė, atsakymai į klausimus – iki 1 balo. 

d) neparengtas (neįteiktas ir nepristatytas) darbas vertinamas – 0 balų. 

 

Autorius 
Leidimo 

metai 
Pavadinimas 

Periodinio 

leidinio Nr. ar 

leidinio tomas 

Leidimo vieta ir leidykla 

ar internetinė nuoroda 

Privaloma literatūra 

DRIUKAS, A.; 

VALANČIUS, V. 
2009 

Civilinis procesas: teorija ir 

praktika. 
t. 4 Vilnius: Registrų centras 

KALVALNĖ, S., et al. 2009 Bankroto teisė. 1 knyga  Vilnius: Justitia 

KALVALNĖ, S., et al. 2011 Bankroto teisė. 2 knyga  Vilnius: Justitia 

LAUŽIKAS, E.; 

MIKELĖNAS, V.; 

NEKROŠIUS, V. 

2005 

 

Civilinio proceso teisė 

 

t. 2 

 

Vilnius: Justitia 

 

Papildoma literatūra 

ČIRICAITĖ, R. 2007 

Bankroto bylų teismingumas 

pagal Europos Sąjungos 

teisę. Teisė 

t. 63 
Vilnius: Vilniaus 

universiteto leidykla 

ČIRICAITĖ, R.  

 

2008 

 

2000 m. gegužės 29d. 

Europos Sąjungos Tarybos 

reglamentas (EB) Nr. 

1346/2000 dėl bankroto 

bylų: taikytinos teisės 

nustatymo ypatumai. Teisė  

t. 67  

 

Vilnius: Vilniaus 

universiteto leidykla  

 

ČIRICAITĖ, R.  

 

2010 

 

Bankroto bylos iškėlimas 

Lietuvos Respublikos teise 

pagal Europos Sąjungos ir 

Lietuvos teisę. Teisė. 

t. 74 
Vilnius: Vilniaus 

universiteto leidykla 

DOUGLAS, G. B. 

 

1993 

 

The Elements of 

Bankruptcy. Rev. ed. 
 

Westbury, N.Y.: 

Foundation Press 

 

FLETCHER, I. 

 

2005 

 

Insolvency in Private 

Internationale Law: National 

and International 

Approaches. 

 
Oxford University Press 

 

FLETCHER, I. 

 

2009 

 
The Law of Insolvency  

London, Sweet and 

Maxwell 

 

KIRILEVIČIŪTĖ, L. 

 

2012 

 

Jurisdikcijos taisyklės pagal 

2000 m. gegužės 29 d. 

Tarybos Reglamentą (EB) 

1346/2000 dėl bankroto bylų 

 

Daktaro disertacija: 

Vilniaus universitetas 

 

MIKUCKIENĖ, V. 2008 
Bankroto bylų nagrinėjimo 

teisme ypatumai 
 

 

Daktaro disertacija: MRU 

 


