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 I žingsnis – informacijos rinkimas; 

 II žingsnis – esamų apribojimų 
panaikinimas; 

 III žingsnis – komunikacija / susitarimas. 

TRIJŲ ŽINGSNIŲ PAGALBA 



 Lietuvos Antstolių rūmai 

 Konstitucijos pr. 15/5, LT-09319, Vilnius 

 Tel. (8 5) 275 00 67 

 El.p. info@antstoliurumai.lt 

 

 Bet kurio antstolio kontora 

 www.antstoliurumai.lt 

 Sąrašai pagal veiklos teritorijas; 

 Sąrašai pagal antstolių kontoras; 

 Sąrašai pagal antstolius. 
 

PIRMAS ŽINGSNIS – 
INFORMACIJOS RINKIMAS 
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 Banko sąskaitoms taikomų areštų panaikinimas: 

 Dirbantiems – pristatant iš darbovietės pažymą, kurioje 
būtų nurodyta į kurią sąskaitą (būtinas sąskaitos nr.) 
pervedamas skolininko darbo užmokestis; 

 Gaunantiems pašalpą – pristatant pažymą iš pašalpą 
skiriančios institucijos, kurioje būtų nurodyta į kurią 
sąskaitą (būtinas sąskaitos nr.) pervedamas skolininko 
darbo užmokestis; 

 ARBA – išrašas iš banko, kuriame būtų matomas 
sąskaitos numeris bei gautų lėšų šaltinis (darbo 
užmokestis ar pašalpa). 

 

ANTRAS ŽINGSNIS – ESAMŲ 
APRIBOJIMŲ PANAIKINIMAS 



 Mokėjimo grafikų sudarymas (ir dirbantiems, ir 
nedirbantiems): 

 Terminai ir sumos priklauso nuo skolininko turtinės 
padėties, vykdomųjų bylų kiekio, skolos dydžio, antstolio 
nuomonės. 

 

 Skolų pakeitimas viešaisiais darbais: 

 Tais atvejais, jeigu bauda yra paskirta baudžiamojo arba 
administracinio proceso tvarka; 

 Viena viešųjų darbų valanda atitinka dvidešimt litų 
baudos. 

 

 

TREČIAS ŽINGSNIS – 
KOMUNIKACIJA/BENDRADARBIAVIMAS 



 iš darbo užmokesčio; 

 iš pensijos; 

 iš stipendijos; 

 iš skolininkui priklausančio būsto, kuriame jis gyvena, 
galima tik tuo atveju, jeigu išieškoma suma viršija septynis 
tūkstančius litų; 

 iš turto, kuris įkeistas ar yra hipotekoje, jei to reikalauja 
hipotekos kreditorius ar įkeisto turto turėtojas; 

 iš skolininkui priklausančio nekilnojamojo turto; 

 iš skolininkui priklausančių pinigų, turtinių teisių, vertybinių 
popierių; 

 iš skolininkui priklausančio kilnojamojo turto. 

 

IŠ KOKIO TURTO ANTSTOLIS 
GALI IŠIEŠKOTI SKOLĄ? 



 
 

 Iš bedarbio pašalpos; 
 Iš motinystės/tėvystės pašalpos; 
 Iš socialinės pašalpos; 
 Iš laidojimo pašalpos; 
 Iš kitų tikslinių socialinių išmokų. 

IŠ KOKIO TURTO ANTSTOLIS NEGALI 
IŠIEŠKOTI SKOLOS? 



 

 Siunčiamas patvarkymas į darbovietę dėl skolos 
išieškojimo iš darbo užmokesčio. 

 Patvarkymas darbdaviui privalomas vykdyti. 

 

 

* Esant susitarimui su antstoliu dėl skolos 
mokėjimo dalimis ir jį vykdant, antstolis nesiunčia 
patvarkymo į darbovietę dėl skolos išieškojimo iš 
darbo užmokesčio. 

SKOLOS IŠIEŠKOJIMAS IŠ 
DARBO UŽMOKESČIO 



 Jei asmuo gauna minimalų darbo užmokestį, 
tuomet išieškotinos sumos dydis priklauso nuo 
esamų vykdomųjų bylų skaičiaus: 

 1 byla – 20 % nuo minimalaus darbo 
užmokesčio;  

 2 bylos – 40% nuo minimalaus darbo 
užmokesio; 

 3 bylos ir daugiau – 50 % nuo minimalaus 
darbo užmokesio. 

SKOLOS IŠIEŠKOJIMO IŠ 
DARBO UŽMOKESČIO DYDIS 



 Jei asmuo gauna didesnį nei minimalų 
darbo užmokestį, tai nuo tos sumos, kuri 
viršija minimalų darbo užmokestį antstolis 
išskaičiuoja 70 %, o iš sumos, sudarančios  
minimalų darbo užmokestį išskaičiuojama 
taip, kaip nurodyta prieš tai.  

 

 



 Turima skola galėtų išnykti tik tada, jei 
išieškotojas nesikreipia į antstolį per 10 metų 
nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos. 

 

 Antstolis gali savo iniciatyva uždaryti 
vykdomąją bylą ir vykdomąjį raštą grąžinti 
išieškotojui tokiais pagrindais: 

 - su turto neradimo aktu; 

 - su asmens neradimo aktu 

 - išieškotojo prašymu. 

 

AR GALI TURIMOS SKOLOS 
IŠNYKTI? 



 

 Pirmąja eile patenkinami reikalavimai išieškoti 
išlaikymą ir reikalavimai atlyginti žalą, 
padarytą suluošinimu ar kitokiu sveikatos 
sužalojimu, taip pat atsiradusią dėl maitintojo 
netekimo; 

 Antrąja eile tenkinami darbuotojų reikalavimai, 
atsirandantys iš darbo teisinių santykių; 

 Trečiąja eile patenkinami visi kiti reikalavimai. 

KOKS YRA KREDITORIŲ 
REIKALAVIMŲ EILIŠKUMAS? 



 

FIZINIŲ ASMENŲ 
BANKROTAS 



 
 Skolinių įsipareigojimų mokėjimo terminai turi būti suėję; 

 skolinių įsipareigojimų suma turi viršyti 25 MMA (25.000,00 
Lt), tačiau į šią sumą nėra įskaitomi kreditorių reikalavimai:  

 dėl žalos atlyginimo dėl suluošinimo ar kitokio kūno 
sužalojimo, ar mirties; 

 piniginės lėšos vaikui (įvaikiui) išlaikyti (alimentai); 

 reikalavimai, kurie kyla iš pareigos sumokėti valstybei 
baudas už administracinės teisės pažeidimus ar 
nusikalstamas veikas. 

FIZINIŲ ASMENŲ BANKROTO 
INICIJAVIMO SĄLYGOS (I) 



 fizinis asmuo tapo nemokus ir skolos atsirado ne dėl 
kreditorių teises pažeidžiančių sandorių sudarymo ar kitokių 
veiksmų, kurie galėtų būti laikomi nesąžiningais; 

 fizinis asmuo tapo nemokus ne dėl savo žalingų įpročių; 

 fizinis asmuo tapo nemokus ne dėl nusikaltimų ar 
baudžiamųjų nusižengimų finansų sistemai, ekonomikai ir 
verslo tvarkai; 

 nuo fizinio asmens bankroto proceso nutraukimo ar 
pabaigos nepraėję 10 metų; 

 nėra iškelta bankroto byla fizinio asmens individualiai 
įmonei. 

 

FIZINIŲ ASMENŲ BANKROTO 
INICIJAVIMO SĄLYGOS (II) 



Siunčiami pranešimai fizinio asmens 
kreditoriams dėl bankroto bylos iškėlimo; 

 Po 30 d. teikiamas fizinio asmens 
gyvenamosios vietovės apygardos teismui 
pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo; 

 Pareiškime nurodoma: 

 Nemokumą sukėlusios priežastys; 

 Fizinio asmens duomenys ryšiams palaikyti; 

 Taip pat gali būti siūloma bankroto 
administratoriaus kandidatūra. 

FIZINIŲ ASMENŲ BANKROTO 
EIGA (I) 



 Pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo 
nagrinėjimas teisme; 

Sudaromas fizinio asmens mokumo 
atkūrimo planas; 

 Fizinio asmens mokumo atkūrimo plano 
vykdymas (ne ilgiau nei 5 metai); 

 Fizinio asmens bankroto proceso pabaiga. 

 

 

FIZINIŲ ASMENŲ BANKROTO 
EIGA (II) 



 

 

AČIŪ UŽ DĖMESĮ 


