Planinių ir neplaninių restruktūrizavimo
administratorių
veiklos
patikrinimų
taisyklių
1 priedas

Eil.
Nr.
1.
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

2.
2.1.

2.2.

3.
3.1.

3.2.

3.3.

1

Tikrinama pareiga

Reglamentavimas

Patikrinimo išvada
Pažeidimų Pažeidimų Netikrinta
nustatyta nenustatyta

Restruktūrizavimo proceso pradžia:
Pranešti
apie
iškeltą ĮRĮ1 7 str. 12
restruktūrizavimo
bylą d.
suinteresuotiems asmenims
Pranešti
apie
iškeltą ĮRĮ 22 str. 1
restruktūrizavimo
bylą d. 8 p.
Vyriausybės įgaliotai institucijai
Su įmone sudaryti atlygintinų ĮRĮ 15 str. 2
paslaugų teikimo sutartį
d.
Prižiūrėti
įmonės
valdymo ĮRĮ 9 str. 2 d.,
organų veiklą, nurodyti jų 22 str. 1 d. 5
veiklos trūkumus
p.
Kreditorių reikalavimų tvirtinimas (ginčijimas):
Pateikti
teismui
tvirtinti ĮRĮ 23 str. 2
kreditorių reikalavimus arba juos d.
ginčyti
Informuoti
įmonės ĮRĮ 22 str. 1
restruktūrizavimo
bylą d. 6 p.
nagrinėjantį teismą apie kitų
teismų, nagrinėjančių bylas,
kuriose įmonei pareikšti turtiniai
reikalavimai, priimtų sprendimų
įsiteisėjimą
Restruktūrizavimo plano svarstymas ir tvirtinimas:
Parengti rašytinę išvadą dėl ĮRĮ 14 str. 2
restruktūrizavimo plano projekto d. 1 p.
įgyvendinimo galimybių ir ją
pateikti įmonės valdymo organui
Suderinti su įmonės valdymo ĮRĮ 14 str. 2
organu numatomo kreditorių d. 2 p.
susirinkimo
dėl
pritarimo
restruktūrizavimo
plano
projektui laiką ir vietą
Raštu
informuoti
visus ĮRĮ 14 str. 2
kreditorius bei kitus asmenis d. 3 p.
apie kreditorių susirinkimo dėl
pritarimo
restruktūrizavimo
plano projektui laiką ir vietą,

ĮRĮ – Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymas.

2

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

4.
4.1.

4.2.

4.3.

būdus, kuriais galima susipažinti
su parengtu restruktūrizavimo
plano projektu ir išvada
Sušaukti kreditorių susirinkimą ĮRĮ 14 str. 2
dėl pritarimo restruktūrizavimo d. 2 p.
plano projektui
Pateikti
teismui
kreditorių ĮRĮ 14 str. 4
susirinkimo,
pritarusio d.
restruktūrizavimo
plano
projektui,
protokolą
ir
restruktūrizavimo plano projektą
su išvada
Jeigu restruktūrizavimo plano ĮRĮ 14 str. 7
projekte, kuriam kreditoriai d.
pritarė,
numatyta
restruktūrizuojamai
įmonei
suteikti valstybės pagalbą, apie
kurią Europos Sąjungos teisės
aktų
nustatytais
atvejais
privaloma pranešti Europos
Komisijai,
pateikti
teismui
dokumentus, patvirtinančius, kad
Europos Komisija gavo ir
užregistravo pranešimus dėl
valstybės pagalbos teikimo
Pateikti teismui prašymą pratęsti ĮRĮ 14 str. 5
terminą restruktūrizavimo plano d., 22 str. 1 d.
projekto pateikimui tvirtini, imtis 1 p.
priemonių,
kad
teismo
nustatytais
terminais
būtų
parengtas ir pateiktas tvirtinti
restruktūrizavimo planas
Pranešti apie įsiteisėjusią nutartį ĮRĮ 22 str. 1
patvirtinti
restruktūrizavimo d. 8 p.
planą Vyriausybės įgaliotai
institucijai
Pranešti teismui, jeigu ĮRĮ ĮRĮ 22 str. 1
nustatytais
terminais d. 10 p.
restruktūrizavimo planas nebus
pateiktas
Restruktūrizavimo plano įgyvendinimas:
Imtis priemonių, kad būtų ĮRĮ 9 str. 2 d.,
įgyvendintas restruktūrizavimo 14 str. 10 p.,
planas bei prižiūrėti, kaip jis 22 str. 1 d. 1
įgyvendinamas
p., 5 p.
Kreditorių susirinkimo nutarimu, ĮRĮ 12 str. 3
pateikti teismui prašymą dėl d.
restruktūrizavimo
termino
pratęsimo
Informuoti
suinteresuotus ĮRĮ 22 str. 1
asmenis apie restruktūrizavimo d. 7 p.
plano
nevykdymą
arba
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5.
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

6.5.

netinkamą vykdymą ir kreditorių
susirinkimo pritarimu kreiptis į
teismą
dėl
įmonės
restruktūrizavimo
bylos
nutraukimo
Susirinkimų šaukimas:
Šaukti
kreditorių,
įmonės
dalyvių, savininkų arba valstybės
ar
savivaldybės
įmonės
savininko teises ir pareigas
įgyvendinančios
institucijos
atstovų susirinkimus
Pateikti kreditorių susirinkimui
svarstyti
informacijos
apie
restruktūrizavimo bylos eigą
teikimo tvarkos projektą
Pateikti svarstyti kreditorių
susirinkimų sušaukimo tvarkos
projektą
Pateikti kreditorių susirinkimui
svarstyti klausimą dėl kreditorių
susirinkimo
pirmininko
išrinkimo
Kiekvienam
kreditorių
susirinkimui pateikti teismo
nutarties,
kuria
patvirtintas
kreditorių
sąrašas
ir
jų
reikalavimai, kopiją
Pateikti kreditorių susirinkimo
(komiteto) protokolus teismui ir
kiekvienam kreditoriui
Restruktūrizavimo pabaiga:
Pranešti apie restruktūrizavimo
bylos nutraukimą
Parengti plano įgyvendinimo
aktą
Pateikti teismui pasirašytą plano
įgyvendinimo aktą
Pranešti
asmenims
apie
įsiteisėjusį teismo sprendimą
baigti įmonės restruktūrizavimo
bylą
Pranešti Vyriausybės įgaliotai
institucijai apie įsiteisėjusią
nutartį
nutraukti
restruktūrizavimo
bylą
(sprendimą
baigti
restruktūrizavimo bylą)

ĮRĮ 22 str. 1
d. 3 p., 26 str.
4 d.

ĮRĮ 11 str. 1
d., 22 str. 1 d.
3 p.
ĮRĮ 22 str. 1
d. 3 p., 25 str.
1 d. 6 p.
ĮRĮ 22 str. 1
d. 3 p., 25 str.
1 d. 1 p.
ĮRĮ 26 str. 2
d.

ĮRĮ 26 str. 6
d., 27 str. 3 d.
ĮRĮ
d.
ĮRĮ
d.
ĮRĮ
d.
ĮRĮ
d.

28 str. 3
29 str. 1
29 str. 2
29 str. 5

ĮRĮ 22 str. 1
d. 8 p., 29 str.
5 d.

__________________________________________

