LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO PRIE ŪKIO
MINISTERIJOS 2013 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
2013 m. birželio 17 d. Nr. 4-544
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 43-772;
1998, Nr. 41(1)-1131; 2007, Nr. 72-2831; 2009, Nr. 29-1139; 2010, Nr. 71-3541; 2011, Nr. 1647795) 26 straipsnio 3 dalies 6 punktu:
1. T v i r t i n u pridedamą Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio
ministerijos 2013 metų veiklos planą (toliau – veiklos planas).
2. N u s t a t a u , kad:
2.1. nesant ir (arba) pasikeitus veiklos plano priemonės atsakingam vykdytojui už
atitinkamos priemonės (įstaigos veiksmo) įgyvendinimą, proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijų ir jų reikšmių pasiekimą atsakingas jį pavaduojantis ir (arba) keičiantis Įmonių bankroto
valdymo departamento prie Ūkio ministerijos valstybės tarnautojas (darbuotojas);
2.2. šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų
teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka ir terminais.

Ūkio ministras

Evaldas Gustas

Parengė
Ūkio ministerijos
Programinio valdymo skyriaus vyriausioji specialistė
Kristina Marcelienė
PATVIRTINTA
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Misija
Įgyvendinti valstybės politiką nemokumo srityje, aptarnauti šios politikos formavimą ir
įgyvendinimą ir viešinti informaciją apie nemokumo procesus.
Strateginis tikslas
Užtikrinti, kad įmonių restruktūrizavimo, įmonių ir fizinių asmenų bankroto procesai būtų
vykdomi efektyviai ir skaidriai.
Rodiklis
Pasiūlymų, kaip tobulinti nemokumo procesus ir Garantinio
fondo administravimą reguliuojančius teisės aktus, teikimas ir
teisės aktų, reguliuojančių nemokumo procesus, Garantinio
fondo administravimą, parengimas
Garantiniam fondui teikiamų paraiškų skirti išmokas iš
Garantinio fondo nagrinėjimo vidutinės trukmės
optimizavimas, proc.
Įmonių bankroto procesų trukmės sumažėjimas, proc.

Reikšmė
2013 m.

Atsiskaitymo
terminas, ketv.
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IV

50

IV
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IV

Siekiami veiklos rezultatai
Reikšmė Atsiskaitymo
2013 m. terminas, ketv.
Išnagrinėtų paraiškų skirti lėšas iš Garantinio fondo ir
80,5
IV
sudarytų Garantinio fondo lėšų pervedimo sutarčių dalis iš
pateiktų paraiškų, proc.
Teisės aktų, reikalingų nustatytam naujam arba pakeistam
100
IV
esamam nemokumo teisiniam reguliavimui įgyvendinti,
parengimas ir paskelbimas, proc.
Įmonių restruktūrizavimo ir bankroto informacinės sistemos
100
IV
(toliau – ĮRBIS) pakeitimų įdiegimas sudarant galimybes
teikti paslaugas ir atlikti procedūras elektroninėje erdvėje
(sukurta ir įdiegta Fizinių asmenų bankroto proceso
posistemė), proc.
Atliktų planinių bankroto ir restruktūrizavimo administratorių
100
IV
veiklos patikrinimų dalis iš 2013 m. suplanuotų planinių
bankroto ir restruktūrizavimo administratorių veiklos
patikrinimų skaičiaus, proc.
Atlikti bankroto ir restruktūrizavimo administratorių veiklos
100
IV
stebėseną pagal patvirtintas prioritetines sritis, proc.
Rodiklis

2013 m. svarbiausi darbai:
1. Parengti ir paskelbti Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (Žin.,
2012, Nr. 57-2823) įgyvendinamąjį teisės aktą, kuriuo bus patvirtintos fizinio asmens, siekiančio
teikti fizinio asmens bankroto administravimo paslaugas, deklaracijos dėl atitikties teisės aktų
reikalavimams ir juridinio asmens, siekiančio teikti fizinio asmens bankroto administravimo
paslaugas, deklaracijos dėl atitikties teisės aktų reikalavimams formos (I ketv.).
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2. Per einamuosius metus ĮRBIS sudaryti galimybę teikti paslaugas ir atlikti procedūras
elektroninėje erdvėje: sukurti Fizinių asmenų bankroto proceso posistemę, sudarančią galimybę
administratoriams teikti fizinių asmenų bankroto ataskaitas, duomenis apie skelbiamą fizinio
asmens turto pardavimą iš varžytynių, deklaracijas dėl atitikties teisės aktų reikalavimams,
paraiškas skirti lėšas iš Garantinio fondo elektroniniu būdu (II–III ketv.).
3. Dalyvauti įgyvendinant investicinį projektą „Dalyvavimo vykdymo procese,
varžytynių ir aukcionų e. paslaugų sukūrimas“, kurio metu bus sudaryta galimybė bankroto
administratoriams fizinio asmens, kuriam iškelta bankroto byla, bankrutuojančios ar
bankrutavusios įmonės turto pardavimą iš varžytynių, o Įmonių bankroto valdymo departamentui
prie Ūkio ministerijos (toliau – Departamentui) – bankroto administratorių veiklos priežiūrą
(varžytinių skelbimo ir vykdymo tvarką) vykdyti elektroninėje erdvėje.
4. Pagal ĮRBIS duomenis apie bankroto ir restruktūrizavimo administratorius,
bankrutuojančias ir bankrutavusias įmones ir fizinius asmenis bei vykdomus ir baigtus bankroto
procesus pateikti Ūkio ministerijai pasiūlymus dėl Bankroto administratorių atrankos
kompiuterine programa taisyklių rengimo (IV ketv.).
5. Parengti Planinių ir neplaninių restruktūrizavimo administratorių veiklos patikrinimų
taisyklių pakeitimus (II–III ketv.).
6. Parengti Duomenų apie įmonės bankroto procesą pateikimo ir skelbimo taisyklių
pakeitimus (IV ketv.).
7. Patvirtinti prioritetines sritis, kuriose 2013 m. bus atliekama bankroto ir
restruktūrizavimo administratorių veiklos stebėsena (II ketv.).
8. Pateikti Ūkio ministerijai pasiūlymus dėl konkrečių veiksmų, kaip greičiau baigti
įmonių bankroto procesus, vykdomus pagal 1992 metų ir 1997 metų Lietuvos Respublikos
įmonių bankroto įstatymo redakcijas (III–IV ketv.).
2013 m. finansinis planas iš visų finansavimo šaltinių – 1 734,0 tūkst. Lt
Žmogiškieji ištekliai: 24 pareigybės.
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Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos
2013 metų veiklos planas pagal veiklas, atsakingus vykdytojus ir vykdymo terminus
tūkst. Lt
Ūkio ministerijos
įgyvendinamos
programos
priemonės kodas
ir pavadinimas
03-01-11.
Valstybės
politikos
įgyvendinimas
įmonių veiklos
restruktūrizavimo
ir bankroto,
fizinių asmenų
bankroto procesų
srityse (vykdoma
per Įmonių
bankroto valdymo
departamentą prie
Ūkio ministerijos)

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

1. Restruktūrizavimo ir
bankroto procesų,
restruktūrizavimo ir bankroto
procesų teisinio reguliavimo
efektyvumo analizė ir
pasiūlymų, kaip tobulinti
nemokumo procesus ir
Garantinio fondo
administravimą
reguliuojančius teisės aktus,
teikimas
2. Bankroto ir
restruktūrizavimo
administratorių veiklos
priežiūra

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai ir jų
reikšmės
Pateiktų pasiūlymų dėl
nemokumo procesų ir
Garantinio fondo
administravimo teisinio
reguliavimo tobulinimo
skaičius – 6

Atliktų bankroto ir
restruktūrizavimo
administratorių veiklos
patikrinimų skaičius – 150,
stebėsenos procedūrų
skaičius – 5

Atsakingi vykdytojai

Vykdymo
terminas
(ketv.)

I–IV
Įmonių bankroto valdymo
departamento prie Ūkio ministerijos
(toliau – ĮBVD) Įmonių
restruktūrizavimo ir bankroto skyriaus
vedėjas P. Valiukas,
Įmonių veiklos analizės skyriaus
vedėja L. Milkutė, Įmonių veiklos
analizės skyriaus vyresnioji specialistė
I. Alčauskaitė,
Garantinio fondo administravimo
skyriaus vedėja R. Pociūnaitė
ĮBVD Įmonių restruktūrizavimo ir
I–IV
bankroto skyriaus vedėjas
P. Valiukas,
Įmonių veiklos analizės skyriaus
vedėja L. Milkutė, Įmonių veiklos
analizės skyriaus vyriausioji
specialistė O. Toliautienė, Įmonių
veiklos analizės skyriaus vyresnioji
specialistė I. Alčauskaitė,
Garantinio fondo administravimo
skyriaus vedėja R. Pociūnaitė

Asignavimai ir
finansavimo
šaltinis
128,0
(valstybės
biudžeto lėšos,
asignavimų
valdytoja –
Lietuvos
Respublikos ūkio
ministerija
(toliau – ŪM)
421,0
(valstybės
biudžeto lėšos,
asignavimų
valdytoja – ŪM)
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Ūkio ministerijos
įgyvendinamos
programos
priemonės kodas
ir pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai ir jų
reikšmės

3. Teismo paklausimu teismo
skiriamų bankroto
administratorių kandidatūrų
derinimas

Teismams parengtų ir
pateiktų atsakymų dėl
pritarimo ar nepritarimo
bankroto administratoriaus
kandidatūrai skaičius – 1 700
1. Išnagrinėtų paraiškų skirti
lėšas iš Garantinio fondo ir
sudarytų Garantinio fondo
lėšų pervedimo sutarčių
skaičius – 1 200
2. Suorganizuotų Garantinio
fondo tarybos posėdžių
skaičius – 22

4. Garantinio fondo
administravimas

5. Įmonių restruktūrizavimo,
įmonių ir fizinių asmenų
bankroto procesų analizė

6. Įmonių restruktūrizavimo ir
bankroto informacinės
sistemos valdymas ir
tvarkymas

1. Parengtų ir paskelbtų
restruktūrizavimo ir bankroto
procesų apžvalgų skaičius – 4
2. Parengtų mėnesinių
bankroto ir restruktūrizavimo
procesų ataskaitų skaičius –
12
3. Atliktų bankroto procesų
analizių skaičius – 4
Tvarkomų įmonių
restruktūrizavimo, įmonių
bankroto, fizinių asmenų
bankroto, bankroto ir

Atsakingi vykdytojai

Vykdymo
terminas
(ketv.)

Asignavimai ir
finansavimo
šaltinis

ĮBVD Įmonių restruktūrizavimo ir
bankroto skyriaus vedėjas
P. Valiukas

I–IV

ĮBVD Garantinio fondo
administravimo skyriaus vedėja
R. Pociūnaitė

I–IV

ĮBVD Įmonių veiklos analizės
skyriaus vedėja L. Milkutė, Įmonių
veiklos analizės skyriaus vyriausioji
specialistė O. Toliautienė, Įmonių
veiklos analizės skyriaus vyresnioji
specialistė I. Alčauskaitė

I–IV

117,0
(valstybės
biudžeto lėšos,
asignavimų
valdytoja – ŪM)

ĮBVD Įmonių veiklos analizės
skyriaus vedėja L. Milkutė, Įmonių
veiklos analizės skyriaus vyriausioji
specialistė V. Jūrienė

I–IV

213,0
(valstybės
biudžeto lėšos,
asignavimų

61,0
(valstybės
biudžeto lėšos,
asignavimų
valdytoja – ŪM)
473,0
(valstybės
biudžeto lėšos,
asignavimų
valdytoja – ŪM)
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Ūkio ministerijos
įgyvendinamos
programos
priemonės kodas
ir pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

7. Įmonių duomenų apie
restruktūrizavimo ir bankroto
bei fizinių asmenų duomenų
apie bankroto procesus,
informacijos apie asmenis,
turinčius teisę teikti įmonių
restruktūrizavimo
administravimo paslaugas,
įmonių bankroto
administravimo paslaugas
skelbimas „Valstybės žinių“
priede „Informaciniai
pranešimai“

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai ir jų
reikšmės
restruktūrizavimo
administratorių, iš
varžytynių parduodamo
bankrutuojančių ar
bankrutavusių įmonių, fizinių
asmenų, kuriems iškelta
bankroto byla, turto,
Garantinio fondo
administravimo duomenų
bazių skaičius – 6
Parengti ir pateikti skelbti
duomenys 99 „Valstybės
žinių“ priedams
„Informaciniai pranešimai“

Atsakingi vykdytojai

Vykdymo
terminas
(ketv.)

Asignavimai ir
finansavimo
šaltinis
valdytoja – ŪM)

ĮBVD Įmonių veiklos analizės
skyriaus vedėja L. Milkutė, Įmonių
veiklos analizės skyriaus vyriausioji
specialistė O. Toliautienė

I–IV

97,0
(valstybės
biudžeto lėšos,
asignavimų
valdytoja – ŪM)

8

Ūkio ministerijos
įgyvendinamos
programos
priemonės kodas
ir pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai ir jų
reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Vykdymo
terminas
(ketv.)

Asignavimai ir
finansavimo
šaltinis

8. Bankroto administratorių ir
restruktūrizavimo
administratorių atestavimas ir
Bankroto ir restruktūrizavimo
administratorių atestavimo
komisijos techninis
aptarnavimas

Suorganizuotų Bankroto ir
ĮBVD Įmonių restruktūrizavimo ir
restruktūrizavimo
bankroto skyriaus vyriausiasis
administratorių atestavimo
specialistas A. Drazdauskas
komisijos posėdžių skaičius –
5

I–IV

30,0
(valstybės
biudžeto lėšos,
asignavimų
valdytoja – ŪM)

9. Investicijų projektas
„Įmonių bankroto ir
restruktūrizavimo
informacinės sistemos
(ĮRBIS) vystymas ir
modernizavimas“

Sukurta ir įdiegta Fizinių
asmenų bankroto proceso
posistemė – 1

I–III

194,0
(valstybės
biudžeto lėšos,
asignavimų
valdytoja – ŪM)

ĮBVD Įmonių restruktūrizavimo ir
bankroto skyriaus vedėjas
P. Valiukas,
Įmonių veiklos analizės skyriaus
vedėja L. Milkutė, Įmonių veiklos
analizės skyriaus vyriausioji
specialistė V. Jūrienė

Iš viso
Iš jų valstybės biudžetas (asignavimų valdytoja – ŪM)
________________________________

1 734,0
1 734,0

