
5Savaitės tema

Įmonės pavadinimas
Grąžinta  

suma
Darbuotojų 

skaičius

 „Keliai ir tiltai“ 25 391,27 64

„Ašva“ 15 420,82 189

 „Inkaro avalynė“ 31 969,6 304

 „Kauno gildija“ 2 179,47 5

 „Verslas&Spectra“ 2 013,64 6

 „Žvilga“ 2 020,20 8

 „Naujasis varpas“ 5 059,27 21

 „Florentina“ 9 837,73 24

 „Žilvitis“ 10 722,28 47

 „Neveronių šiltnamiai“ 2 768,82 18

 „Metinga“ 1 638,67 7

„Kauno statybininkas“ 8 724,00 54

„Profesionali statyba“ 1 264,11 14

 „Kauno maistas“ 34 915,36 337

 „Donagis“ 1 741,60 4

„Flavorita“ 14 389,56 24

JGB 1 884,57 4

 „Fasadų artelė“ 1 618,72 15

„Timber Frame Technology“ 1 725,39 2

YKZ 4 519,98 4

 „Medžio plokštė“ 2 076,54 5

 „Techninė guma“ 1 227,92 6

FLARUP BALTIC 1 843,63 2

 „Inkaro avalynė“ 2 047,05 9

„Nordic Wood Production Group“ 1 861,30 5

RITA 2 167,13 2

„Granito statyba“ 12 309,40 42

„Automatikos darbai“ 2 148,49 6

 „Dalmeta“ 2 595,58 5

„STA projektai“ 3 182,86 5

„Agrobiznis“ 5 004,29 11

„Ginalinas“ 8 363,13 11

Didžiausios atgal į Garantinį 
fondą grąžintos sumos Kauno 
mieste ir Kauno rajone 

Be to, nemanau, kad visiems 
būtų priimtina, jei kas nors 
imtų tai daryti ir vaikščio
tų belsdamas į duris. Ar esa
me bandę kaip nors kitaip 
pasiekti tuos žmones? Prašė
me, kad informaciją apie iš
mokas skelbtų užsienio lie
tuvių bendruomenės“,  − tei
gė R.Pociūnaitė. 

Dar galima atgauti
Audito, apskaitos, turto ver
tinimo ir nemokumo valdy
mo tarnybos teigimu, į vals
tybės iždo bendrąją sąskai
tą grąžintos Garantinio fon
do lėšos ne vėliau nei per tre
jus metus nuo jų skyrimo (tų 
įmonių, kurių bankroto by
la iškelta nuo 2013 m. sausio 
1 d.) gali būti išmokamos as
menims, kuriems yra skirtos 
(arba jų paveldėtojams).

Ta pačia tvarka šios lėšos 
gali būti išmokamos ir anks
čiau, dar iki 2013 m. sausio 
1  d. bankrutavusių įmonių 
darbuotojams (ar jų paveldė
tojams). Jie lėšas gali atgauti 
iki 2018 m. sausio 1 d.

Iki šių metų kovo į biudžetą 
jau grįžo daugiau nei 1,5 mln. 
eurų, kurie buvo skirti bank
rutavusių įmonių darbuo
tojams. Vien pernai dėl šios 
priežasties į biudžetą grįžo 
161 tūkst. eurų.

NaujieNa ir 
profsąjuNgoms
Garantinio fondo taryboje 
yra kelių profesinių sąjungų 
atstovai. Juos nustebino sa
vaitraščio žurnalisto pateik
ta informacija, kad bankruta
vusių įmonių darbuotojų ne
pasiekia jiems priklausančios 
išmokos.

Lietuvos profesinės sąjun
gos „Solidarumas“ pirminin
ko pavaduotojas Rimtautas 
Ramanauskas, kuris yra Ga
rantinio fondo tarybos na
rys, teigė apskritai negirdė
jęs, kad skiriamos lėšos ne
pasiektų gavėjų.

„Mes domimės, kad tos lė
šos būtų pervestos įmonėms, 
ir nesekame, kaip tie pinigai 

keliauja. Labai įdomiai sako
te. Per kitą posėdį pasidomė
siu“, − žadėjo R.Ramanauskas. 

siūlo Domėtis patiems
Nacionalinės bankroto admi
nistratorių asociacijos valdy
bos pirmininkas Gintaras 
Grinius teigė, kad adminis
tratoriai dirba pagal teisės 
aktus. „Siunčiame registruo
tus laiškus, pranešdami apie 
galimas išmokas. Tačiau da
lis laiškų nepasiekia adresa
to ir grįžta atgal. Tada priva
lome lėšas grąžinti į Garanti
nį fondą. 

Dalis žmonių emigravę, to
dėl laiškai jų nepasiekia. Mi
rusiųjų artimieji neretai ne
susitvarko paveldėjimo do
kumentų, todėl irgi negali 
gauti išmokų. Kai kurie apsk
ritai nebesidomi tomis skolo
mis, jas užmiršta. Mes spau

doje skelbiame apie bankroto 
eigą, skiriamas išmokas. 

Kas turėtų skelbti tokią in
formaciją viešai? Dabar jūs 
parašysite. Manau, kad žmo

nės patys turėtų labiau rū
pintis jiems priklausančiais 
pinigais. Niekas geriau už 
juos to nepadarys“,  − svarstė 
G.Grinius. 

 � APIMTIS. Šiau-
lių prekybos, pra-
monės ir amatų 
rūmų prezidentą 
V.Japertą pribloškė, 
kad bankrutavusių 
įmonių darbuoto-
jams negrąžinamos 
didžiulės sumos. 
 
 ŠPPAR nuotrauka

 � ISTORIJA. Seniai 
bank rutavusios „Inka-
ro“ avalynės gamyklos 
darbuotojams skirtos 
išmokos, tačiau nepa-
vyksta rasti dalies bu-
vusių darbuotojų. 
 
 Edmundo Katino 
 nuotraukos

Jei žmogus skolingas 
valstybei nors vieną eurą, 
valstybė daro viską, kad 
susigrąžintų tą sumą, 
nors tai kainuoja tris 
eurus.

V.Japertas


