
2016 | 04 | 21     2016 | 04 | 27    Nr. 16 (31)4 Savaitės tema

NesuiNteresuoti rasti
Į dienos šviesą šią neįtikėtiną 
situaciją išvilko Lietuvos pre
kybos, pramonės ir amatų rū
mų asociacija. 

„Jei žmogus skolingas vals
tybei nors vieną eurą, valsty
bė daro viską, kad susigrąžin
tų tą sumą, nors tai kainuo
ja tris eurus. Kai procesas 
atvirkščias, valstybė turi grą
žinti žmonėms jiems priklau
sančius pinigus, viskas vyks
ta kitaip“, − stebėjosi Šiaulių 
prekybos, pramonės ir amatų 
rūmų prezidentas Vidmantas 
Japertas. 

Jis tik nuo šių metų yra 
Garantinio fondo tarybos na
rys. „Pirmame posėdyje, ku
riame dalyvavau, iškilo klau
simas, ką daryti su negrąžin
tomis lėšomis? Kaip tai ką 
daryti? Reikia grąžinti žmo
nėms! Neturiu atsakymo į 
klausimą, kodėl iki šiol to ne
padaryta. 

Logiškai atrodo, kad tuo 
turėjo pasirūpinti bankro
to administratoriai. Jie tei
gia, kad neturi buvusių dar
buotojų duomenų, todėl ne
panaudotos lėšos grąžina
mos į valstybės iždą. Akivaiz

du, kad jiems trūko motyva
cijos. Jie atliko tai, kas nu
matyta bankroto procedūro
je, ir neskyrė dėmesio žmo
nių paieškai, nes tai kainuo
ja. Sistema yra negera, ją rei
kia keisti. 

Dabar informaciją skelbs 
Pramonės, prekybos ir ama
tų rūmai. Ją taip pat pateik
sime savivaldybėms ir ieško
sime būdų, kaip kartu su sa
vivaldybėmis ar seniūnijo
mis skelbti informaciją, kad 
ją sužinotų žmonės, negavę 
išmokų“,  − savaitraščiui sa
kė V.Japertas. 

Bankrutavusių  
įmonių darbuotojų  
pinigai nepasiekia

Lietuvoje bankrutavusių 1 623 įmonių darbuotojams priklau
so daugiau nei 1,5 mln. eurų iš Garantinio fondo. Tačiau daugiau 
nei 7 600 žmonių visoje šalyje iki šiol negavo išmokų, nes šių as
menų nepavyko rasti. Jų paieška dažniausiai apsiriboja regist
ruotų laiškų išsiuntimu. Tarp pinigų negavusių žmonių yra ir 
šimtai anksčiau Kaune veikusių įmonių darbuotojų. 

Kaip atgauti 
lėšas? 
Asmenys, turintys teisę susi-
grąžinti jiems skirtas (ar pa-
veldėtas) lėšas, gali kreip-
tis į Audito, apskaitos, turto 
vertinimo ir nemokumo val-
dymo tarnybą, el. p. Rasa.
Pociunaite@bankrotodep.lt 
arba tel. (8 5) 249 9341.
Tada reikės užpildyti prašy-
mą išmokai gauti. 
Galima kreiptis ir tiesiai į 
administratorių, jei įmonė  
nėra išregistruota.

Kas moka į 
Garantinį 
fondą? 

Į Garantinį fondą mokama 
0,2 proc. priskaičiuoto dar-
buotojams darbo užmokes-
čio, nuo kurio skaičiuojamos 
valstybinio socialinio draudi-
mo įmokos.
Šias įmokas moka juridiniai 
asmenys, išskyrus biudže-
tines įstaigas, partijas, pro-
fesines sąjungas ir religines 
bendruomenes bei bendri-
jas, ūkininkai, fiziniai asme-
nys, besiverčiantys individu-
alia veikla, ir samdomų dar-
buotojų turintys fiziniai as-
menys.

Dainoras Lukas
SK žurnalistas
dainoras@savaitrastiskaunui.lt

Neprivalo  
aktyviai ieškoti
Audito, apskaitos, turto verti
nimo ir nemokumo valdymo 
tarnybos Garantinio fondo 
administravimo skyriaus ve
dėja Rasa Pociūnaitė savait
raščiui sakė, kad bankroto 
administratorius jiems skir
tas lėšas perveda asmenims 
pagal jų turimas darbuotojų 
sąskaitas. 

„Pasitaiko atvejų, kai dalis 
lėšų nepasiekia adresato. Spė
jame, kad daug žmonių yra iš
vykę iš Lietuvos arba mirę. 
Noriu akcentuoti, kad šios lė

šos yra paveldimos, todėl pa
veldėtojai turi teisę atgauti jų 
artimiesiems skirtas išmo
kas“, − sakė R.Pociūnaitė. 

Anot jos, kai bankroto ad
mi nistratoriams perveda
mos buvusiems darbuoto
jams skirtos lėšos, jie papras
tai turi per 20−30 dienų jas iš
mokėti gavėjams. „Laiko už
tenka, nes gavėjų duomenis 
administratoriai jau turi. Bet 
laiškai, kaip minėjau, ne visa
da pasiekia adresatus. 

Bankroto administrato
riai nėra įpareigoti nustaty
ti lėšų gavėjų buvimo vietos. 

 � TiEsiai. V.Japerto nuomone, bankroto administratoriams pritrūko motyvacijos bankrutavusių įmonių darbuotojams ras-
ti ir su jais atsiskaityti.
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