KVIETIMAS
į tarptautinę konferenciją – projekto atidarymo renginį
„EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS TAIKYMAS NEMOKUMO
ADMINISTRATORIŲ VEIKLOJE“
Laikas:
2021 m. birželio 30 d. 9.00 val.–12.00 val.
Vieta, forma ir renginio kalba: Renginys transliuojamas internetu.
Pirmoji konferencijos dalis (9.00 – 10.30) - anglų kalba;
Prisijungimo į online transliaciją nuoroda: https://youtu.be/x5zGapgfQ1E
Antroji konferencijos dalis (10.30 – 12.00) - lietuvių kalba.
Prisijungimo į online transliaciją nuoroda: https://youtu.be/wtJcAMtu6ac
Maloniai kviečiame Jus dalyvauti tarptautinėje konferencijoje, skirtoje atskleisti vis didėjančią
Europos Sąjungos teisės svarbą nemokumo administratorių veikloje bei pristatyti Europos Sąjungos
projekto „Nemokumo administratorių gebėjimų taikyti Europos Sąjungos teisę didinimas ir Europos
teisinės kultūros supratimo bei pasitikėjimo ja skatinimas, InsolEuPro“ (angl. „Enhancing proficiency
of insolvency practitioners in applying EU law and fostering trust and understanding of European
judicial culture via participatory training approach and blended learning“) tikslus ir idėjas.
Prašome užpildyti registracijos į konferenciją formą (joje nurodytais kontaktais pageidaujantiems bus
atsiųsti Dalyvavimo konferencijoje pažymėjimai):
Registruokitės čia (forma).
Šį projektą įgyvendina partneriai iš trijų valstybių: Mykolo Romerio universitetas (vadovaujantis
partneris) kartu su partneriais: Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos Nemokumo administratorių rūmai, Čekijos
Nemokumo administratorių asociacija (Unie Spolku Insolvencnich Spravcu), Čekijos
Metropolitano universitetu (Metropolitni Univerzita Praha Ops) bei Latvijos nemokumo priežiūros
institucija (Maksatnespejas Kontroles Dienests). Projekto tikslas - didinti nemokumo specialistų
gebėjimus taikyti ES teisę praktikoje, supažindinant su jos teikiamomis galimybėmis per praktinius
pavyzdžius ir gerosios praktikos pasidalijimu dalyvaujamojo mokymosi būdu (participatory training
approach).
Laukiame Jūsų!
Konferencijos programa pridedama žemiau.
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TARPTAUTINĖS KONFERENCIJOS PROGRAMA
2022 m. birželio 30 d.
EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS TAIKYMAS NEMOKUMO
ADMINISTRATORIŲ VEIKLOJE
I DALIS
https://youtu.be/x5zGapgfQ1E
09.00 –09.20 Sveikinimo žodis
Prof. dr. Regina Valutytė, Mykolo Romerio universiteto vice - rektorė
Jānis Bordāns, Latvijos teisingumo ministras
Gintarė Skaistė, Lietuvos finansų ministrė
Mgr. Eva Bistarová, Čekijos teisingumo ministerija, Nemokumo departamentas
09.20 – 10.10 Nemokumo administratorių profesija Lietuvoje, Latvijoje, Čekijoje:
praktinės įžvalgos ir ES teisės taikymo patirtis bei poreikis
Prof. dr. Salvija Mulevičienė, projekto vadovė, MRU Teisingumo tyrimų
laboratorijos vadovė, Lietuva
Inese Šteina, Nemokumo kontrolės tarnybos direktorė, Latvija
Dr. Laura Kirilevičiūtė, AVNT atstovė, Lietuva
Andrius Bielinis, Nemokumo administratorių rūmų vadovas, Lietuva
Petra Hamplova, Čekijos nemokumo administratorių asociacijos atstovė, Čekija
Prof. dr. Radka MacGregor Pelikánová, Prahos Metropoliteno universitetas,
Čekija
Dr. Zdeněk Strnad, teisėjas, Čekijos nemokumo administratorių egzaminų
komisijos pirmininkas, Čekija
10.10 – 10.30 Kuo Europos Sąjungos teisė svarbi nemokumo administratorių profesijai?
Švedijos perspektyva.
Prof. Annina H Persson, prof. at Uppsala university, Chair in Law at Royal
Institute of Technology, Švedija
10.30

1 dalies pabaiga. Persijungimas į nacionalinę diskusijos dalį
https://youtu.be/wtJcAMtu6ac
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10.30 – 12.00

II Dalis
Europos Sąjungos nemokumo teisės poveikis Lietuvos nemokumo teisei:
praktiniai taikymo aspektai ir ateities perspektyvos

10.30 10.40

Antrosios dalies atidarymas
Andrius Bielinis, Nemokumo administratorių rūmų vadovas

10.40 - 10.55 Nemokumo reglamento taikymas nemokumo administratorių veikloje
Dr. Remigijus Jokubauskas, MRU, Teisės mokykla
10.55 - 11.10 Naujosios Nemokumo ir restruktūrizavimo direktyvos perkėlimas į
Lietuvos teisę: iššūkiai ir neatsakyti klausimai
Prof. dr. Salvija Mulevičienė, MRU Teisingumo tyrimų laboratorijos vadovė
11.10 - 11.25 Restruktūrizavimo vedlio pristatymas: modelis ir jo reikšmė
Gintarė Kibildienė, AVNT, Nemokumo administravimo patikrinimų skyriaus
vadovė
11.25 - 11.45 Nemokumo administratorių patirtis ir ES teisės taikymo poreikiai:
Vytautas Česonis
Mindaugas Šmatavičius
Giedrius Adomavičius
11.45 - 12.00 Dalyvių pasisakymai
12.00
Renginio apibendrinimas

Šis renginys yra projekto InsolEUPro (angl. „Enhancing proficiency of insolvency practitioners in applying
EU law and fostering trust and understanding of European judicial culture via participatory training approach
and blended learning“) dalis.
Projektas „InsolEuPro“ yra iš dalies finansuojamas pagal Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietiškumo
programą (2014-2020). Renginyje pateikiama tik projektų vykdytojų nuomonė. Jie visiškai atsako už turinį.
Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės dėl poveikio, kurį gali sukelti šiame renginyje pateikta
informacija.
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