PAGRINDINĖS TEISMO PASKIRTO BANKROTO ADMINISTRATORIAUS TEISĖS IR
PAREIGOS IKI PIRMOJO KREDITORIŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO

Apygardos teismas, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, privalo paskirti įmonės bankroto administratorių
Paskirtam bankroto administratoriui teisės aktai nustato tam tikras pareigas (atitinkamas pareigas gali pavesti atlikti ir teismas), kurias jis turi
atlikti bankroto proceso pradžioje, siekiant užtikrinti sklandžią bankroto proceso eigą ir bankroto proceso tikslų pasiekimą
Iškėlus bankroto bylą, teismas bankroto administratoriui gali pavesti:

ĮBĮ 10 str. 4 d. 3 p., 10 str. 6 d.
Pranešti apie iškeltą bankroto bylą. Pranešti privaloma raštu, ne vėliau kaip kitą
darbo dieną nuo bankroto bylos iškėlimo

Juridinių asmenų
registrui

Departamentui

Įmonei (kai nutartis
priimta rašytinio
proceso tvarka – ir
kreditoriams)

Lietuvos bankui (jei bankroto byla
iškelta įmonei, kuri yra Lietuvos banko
pagal Atsiskaitymų baigtinumo
mokėjimo ir vertybinių popierių
atsiskaitymo sistemose įstatymą
skelbiamame sistemų dalyvių sąraše,
taip pat jei bankroto byla iškelta
draudimo įmonei, perdraudimo
įmonei, finansų maklerio įmonei,
valdymo įmonei, investicinei bendrovei
arba akcinei bendrovei, kuri laikoma
vertybinių popierių emitentu pagal
Vertybinių popierių įstatymą)

Pagrindinius įgaliojimus bankroto procese bankroto administratorius įgyja nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo
Galima išskirti šias pagrindines bankroto administratoriaus teises ir pareigas iki I - ojo kreditorių susirinkimo sušaukimo:

ĮBĮ 10 str. 4 d. 3 p., 10 str. 6 d.
Teismas bankroto administratoriui gali pavesti pranešti apie
nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimą. Pranešti privaloma
raštu

Ne vėliau kaip kitą darbo dieną
nuo teismo nutarties iškelti
bankroto bylą įsiteisėjimo dienos

Juridinių asmenų
registrui (kartu
pateikiant savo
duomenis (vardą,
pavardę
(pavadinimą),
asmens kodą
(juridinio asmens
kodą), gyvenamąją
vietą (buveinę)

Kreditoriams

Per 10 dienų nuo teismo
nutarties iškelti bankroto
bylą įsiteisėjimo dienos

Visiems asmenims,
išsinuomojusiems,
pasiskolinusiems,
saugantiems arba
kitais pagrindais
naudojantiems ar
valdantiems
įmonės turtą

Finansų
ministerijai (jei
įmonė yra paskolos
iš valstybės vardu
pasiskolintų lėšų
arba paskolos,
kuriai suteikta
valstybės
garantija, gavėja)

Mokesčių,
valstybinio
socialinio
draudimo ir
privalomojo
sveikatos draudimo
administratoriams

Kredito įstaigoms,
finansų maklerio
įmonėms ir
draudimo
įmonėms,
aptarnaujančioms
šią įmonę

Valstybės,
savivaldybės
bankrutuojančios
įmonės savininko
teises ir pareigas
įgyvendinančiai
institucijai

Atitinkamų duomenų, tame tarpe ir duomenų apie įmonės bankroto procesą, teikimo Departamentui ir duomenų apie įmonės bankroto procesą
skelbimo leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ tvarką nustato Duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir
skelbimo taisyklės, patvirtintos Departamento direktoriaus 2012-02-29 įsakymu Nr. V-17

ĮBĮ 10 str. 7 d. 9 p.
Organizuoti įmonės turto bei jos dokumentų perėmimą ir apsaugą

Ne vėliau kaip kitą darbo dieną po įsiteisėjusios nutarties iškelti bankroto bylą nuorašo
ir kitų ĮBĮ 10 str. 7 d. 9 punkte nurodytų dokumentų kopijų gavimo dienos bankroto
administratorius privalo atvykti į bankrutuojančios įmonės buveinę, nurodytą teismo
nutartyje iškelti bankroto bylą, ir organizuoti įmonės turto bei jos dokumentų perėmimą
ir apsaugą

Jei asmuo trukdo bankroto administratoriui organizuoti įmonės turto bei jos dokumentų
perėmimą ir apsaugą, turėdamas pareigą, neperduoda dokumentų arba perduoda ne visus
dokumentus, bankroto administratorius turi teisę kreiptis į teismą dėl 10 tūkstančių litų baudos
šiam asmeniui skyrimo. Taip pat turi teisę kreiptis į teismą dėl asmens teisės nuo 3 iki 5 metų
eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo
organo nariu apribojimo, jeigu šis asmuo privalėdamas pagal įstatymą po teismo nutarties
iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo neperdavė turto ir (ar) dokumentų, vengė pateikti bankroto
procesui reikalingą informaciją ar kitaip trukdė procedūroms

ĮBĮ 10 str. 7 d. 2 p.
Nutraukti darbo arba civilines sutartis su įmonės valdybos nariais ir
vadovu
Įsiteisėjus nutarčiai iškelti bankroto bylą, bankroto administratorius
turi raštu įspėti įmonės valdybos narius ir vadovą apie darbo arba
civilinės sutarties su jais nutraukimą
Nutraukti su įmonės valdybos nariais ir vadovu darbo arba civilines
sutartis ne anksčiau kaip po 15 dienų nuo tokio įspėjimo

ĮBĮ 11 str. 3 d. 11 p.
Priimti ir atleisti darbuotojus DK ir ĮBĮ nustatyta tvarka

Bankroto administratorius per 3 darbo dienas nuo nutarties
iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo turi raštu įspėti įmonės
darbuotojus apie būsimą darbo sutarties nutraukimą

Apie būsimą darbuotojų atleidimą bankroto administratorius ne
vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo nutarties iškelti bankroto bylą
įsiteisėjimo dienos turi pranešti teritorinei darbo biržai,
savivaldybės institucijai ir įmonės darbuotojų atstovams

Po 15 darbo dienų nuo tokio įspėjimo nutraukti su jais
darbo sutartis

ĮBĮ 11 str. 3 d. 5 p.
Atidaryti atskirą sąskaitą banke lėšoms bankroto proceso metu
kaupti ir atsiskaityti su kreditoriais ĮBĮ nustatyta tvarka

Pagrindas nurodytai sąskaitai atidaryti - įsiteisėjusi teismo
nutartis iškelti bankroto bylą

ĮBĮ 10 str. 4 d. 7 p.
Pateikti teismui tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą

Priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas arba teisėjas privalo pagal bankroto
administratoriaus pateiktą sąmatą patvirtinti lėšų sumą, kurią bankroto
administratorius turi teisę naudoti įmonės administravimo išlaidoms apmokėti, kol
kreditorių susirinkimas patvirtins administravimo išlaidų sąmatą

Bankroto administratorius šią sąmatą turi pateikti ne vėliau kaip per 20 darbo
dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos
ĮBĮ 11 str. 3 d. 13 p.
Pranešti suinteresuotiems asmenims apie tai, kad vykdys įmonės sudarytas sutartis, kurių
vykdymo terminas dar nepasibaigė, arba jų nevykdys

Bankroto administratorius turi ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarties iškelti bankroto
bylą įsiteisėjimo dienos pranešti suinteresuotiems asmenims apie tai, kad vykdys įmonės
sudarytas sutartis, kurių vykdymo terminas dar nepasibaigė, arba jų nevykdys
Jeigu per 30 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos bankroto
administratorius pranešė suinteresuotiems asmenims, kad įmonės sudarytų sutarčių, kurių
vykdymo terminas dar nepasibaigė, nevykdys, šios sutartys (tarp jų nuomos, panaudos),
išskyrus darbo sutartis ir sutartis, iš kurių kyla bankrutuojančios įmonės reikalavimo teisės,
laikomos pasibaigusiomis
ĮBĮ 11 str. 3 d. 10 p.
Sudaryti įmonės kreditorių sąrašą ir pateikti jį teismui tvirtinti

Priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas arba teisėjas nustato ne ilgesnį kaip 45
dienų laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, per kurį
kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo
dienos
Bankroto administratorius pagal kreditorių pareikštus reikalavimus, patikslintus pagal
įmonės apskaitos dokumentus, turi sudaryti šių įmonės kreditorių bei jų reikalavimų
sąrašą ir ne vėliau kaip per mėnesį nuo teismo nustatyto termino, iki kada kreditoriai turi
teisę pareikšti savo reikalavimus, pabaigos pateikti jį teismui tvirtinti, kreditorių
susirinkime ir teisme, o ĮBĮ 14 str. 3 d. numatytais atvejais – arbitraže ginčyti nepagrįstus
kreditorių reikalavimus
Teismas bankroto administratoriaus prašymu gali pratęsti nustatytą vieno mėnesio
terminą
ĮBĮ 11 str. 3 d. 12 p.
Pateikti paraišką Garantinio fondo administratoriui – Departamentui

Bankroto administratorius, kai įmonė neturi pakankamai nuosavų lėšų atsiskaitymui su
darbuotojais, per 2 mėnesius nuo kreditorinių reikalavimų patvirtinimo dienos
nustatyta tvarka privalo pateikti Departamentui paraišką

Tuo atveju, kai nėra reikiamų įmonės buhalterinės apskaitos dokumentų, pagal kuriuos
apskaičiuojamos Garantinio fondo išmokos, bet yra kiti duomenys, patvirtinantys
darbuotojų teisę gauti su darbo santykiais susijusią išmoką, Garantinio fondo tarybos
nutarimu jiems skiriamos išmokos iš Garantinio fondo, bet ne daugiau kaip trys
minimaliosios mėnesinės algos

ĮBĮ 22 str. 2 d.
Sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą
Iškėlus bankroto bylą, pirmąjį kreditorių susirinkimą sušaukia teismas
ar jo pavedimu – bankroto administratorius
Pirmasis kreditorių susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 30
darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus
įsiteisėjimo dienos
Pirmajam kreditorių susirinkimui bankroto administratorius turi
pateikti teismo nutartį patvirtinti kiekvieno kreditoriaus reikalavimus,
taip pat paruoštą savo veiklos ataskaitą, kurioje turi būti pateikta ĮBĮ
11 str. 3 d. 25 punkte nustatyta informacija

ĮBĮ 11 str. 3 d. 19 p.
Bankroto administratorius, vykdydamas
įmonės bankroto procedūras, turi teisę
gauti teisės aktų nustatyta tvarka

Reikalingus duomenis apie jo administruojamos įmonės
vykdytą ir vykdomą veiklą, buvusius ir esamus
darbuotojus, turėtą ir turimą turtą ir pan., įmonės
dokumentų, teiktų ataskaitų, informacijos, tikrinimo aktų ir
pan. nuorašus iš

Tais atvejais, kai įmonė
yra neribotos civilinės
atsakomybės, turi teisę
neatlygintinai gauti

Duomenis apie jos
savininko (savininkų)
vardu registruotą turtą
(vertybinius popierius) iš

Duomenis apie jų
turimas arba
priklausančias gauti
pinigų sumas iš

Institucijų, kurios
teisės aktų nustatyta
tvarka registruoja
turtą (vertybinius
popierius)

Valstybinės mokesčių
inspekcijos

Bankų, kitų kredito
įstaigų ir draudimo
įmonių

Valstybinio socialinio
draudimo fondo
administravimo įstaigų

Santrumpos:
ĮBĮ – Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (Žin., 2001, Nr. 31-1010)
Departamentas - Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos

Lietuvos statistikos
departamento

Valstybės įmonės
Registrų centro

Kitų fizinių ir juridinių
asmenų, tarp jų iš bankų
ir kitų kredito įstaigų,
finansų ir draudimo
įmonių

