
Restruktūrizavimas. Tokį statusą turinčios statybų bendrov÷s turi grumtis su rinkos nepasitik÷jimu 

Viešųjų pirkimų įstatymas smog÷ pertvarkomoms įmon÷ms į nugarą 

 

Beveik 20 metų rinkoje veikiančiai AB „Iglus“ restruktūrizavimo byla iškelta 2009 m. pabaigoje – finansinių 
įsipareigojimų vykdymas, netesybų ir palūkanų skaičiavimas jai buvo sustabdytas 4 metams. 
„Restruktūrizavimo planas r÷m÷si viešojo sektoriaus užsakymais. Jie visada buvo pagrindin÷ mūsų duona – 
sudar÷ apie 80% visų sandorių, – teigia Mantas Leliukas, „Iglus“ generalinis direktorius, – kai šių metų 
pradžioje įsigaliojo naujas Viešųjų pirkimų įstatymas, atsidūr÷me labai keblioje pad÷tyje. Per pastarąjį 
pusmetį gal÷jome laim÷ti 6 viešųjų pirkimų konkursus, bet mūsų pasiūlymai buvo atmesti d÷l 
restruktūrizuojamos įmon÷s statuso. Anot jo, įmon÷ vis d÷lto prisideda prie kai kurių valstyb÷s užsakymų – 
konkursus laim÷ję konkurentai samdo „Iglus“ kaip subrangovą. 
„Iglus“ reikalai galutinai pašlijo, kai neatsiskait÷ keli stambūs užsakovai. Vienas jų – „Jungtinis turto 
centras“, užsakęs viešbučio „Europa Royale“ statybas Kaune. Kitas – su „VP Market“ siejama įmon÷ „Aido 
turtas“, kurios užsakymu „Iglus“ Šiauliuose pastat÷ „Akropolį“. VŽ buvo rašyta (2010 11 11 ), kad „Iglus“ iš 
pastarosios įmon÷s m÷gina išsireikalauti 16 mln. Lt už papildomus darbus – pra÷jusių metų pabaigoje ginčas 
persik÷l÷ į teismą. 
„Tai atskira istorija, ji mums labai apsunkina gyvenimą, bet mes nusiteikę rimtai dirbti, norime išgyventi – 
turime labai stiprią 150 žmonių komandą, ji gal÷tų ir antrą „Akropolį“ pastatyti. Tačiau valstyb÷ formaliai 
suteik÷ galimybę atsistoti ant kojų, o nuo šių metų pradžios tą galimybę at÷m÷“, – akmenį į valdžios daržą 
meta p. Leliukas. 
 
Ir traukia, ir skandina 
Pagal šių metų pradžioje įsigaliojusį naująjį Viešųjų pirkimų įstatymą, perkančioji organizacija pirkimo 
dokumentuose gali nurodyti, kad restruktūrizuojamų bendrovių pasiūlymai bus atmesti. Pašnekovai teigia, kad 
pertvarkomoms statybų bendrov÷ms uždaryti keliai net prie mažos vert÷s viešojo sektoriaus užsakymų. 
„Pad÷tis labai prieštaringa. Išeina taip, kad valstyb÷ m÷gina ištraukti skęstančią įmonę ir kartu dar užmeta 
svarmenis, kad šie temptų į dugną. Nesąžininga restruktūrizuojamą įmonę, kuri tęsia veiklą, prilyginti 
bankrutuojančiai, likviduojamai bendrovei“, – vertina Algimantas Ulickas, įmon÷s „Luidas“ vadovas. Jis 
pasakoja, kad įmonę prieš kelerius metus nugramzdino skolos bankui – bendrov÷ stat÷ gyvenamuosius namus, 

 

 

Panev÷žio statybų įmon÷s „Iglus“ vadovas greičiausiai būtų pasirinkęs įmon÷s bankrotą, o ne restruktūrizavimo 

procedūrą, jei būtų žinojęs, kad pasikeitus Viešųjų pirkimų įstatymui bendrov÷ neteks galimyb÷s laim÷ti viešojo 

sektoriaus skelbiamų konkursų. Restruktūrizuojamos statybos įmon÷s teigia, kad tai svarbus pragyvenimo 

šaltinis – per krizę parklupusioms statybų įmon÷ms be jo sunku atsistoti ant kojų. 
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tačiau užklupus krizei nesp÷jo išparduoti butų. 
„Likome skolingi bankui. Buvo metas, kai VILIBOR pakilo iki 12% ir palūkanos sudar÷ pusę milijono litų per 
m÷nesį. Manau, kad daugeliui įmonių teko rinktis bankrotą arba restruktūrizaciją d÷l tokių priežasčių“, – 
sako p. Ulickas. 
„Luidui“ restruktūrizacijos byla taip pat iškelta 2009 m., tačiau dabar ji nutraukta. Anot procesą 
administruojančios įmon÷s „Valeksa“, pernai gegužę kreditoriai nepatvirtino restruktūrizacijos plano ir buvo 
nuspręsta prašyti iškelti bylą pagal naują Restruktūrizavimo įstatymą, kuris įsigaliojo pernai rudenį. 
„Dabar restruktūrizuojamos įmon÷s statuso neturime, tod÷l leidžiame sau dalyvauti viešųjų pirkimų 
konkursuose, bet, jei teismas priims palankų sprendimą d÷l restruktūrizavimo, kils sunkumų. Būtų logiška 
dirbti su privačiu sektoriumi, bet šiuo metu jis yra labai menkas užsakovas“, – kalba p. Ulickas. 
Pastaraisiais metais įmon÷ daugiausia dirbo su viešuoju sektoriumi, iš jo sulaukdavo 80% visų užsakymų. 
 
Gali padaug÷ti bankrotų 
„Manau, kad daugelį tokių statybininkų kaip mes į duobę įstūm÷ 2008 m. pabaigos naktiniai Seimo pos÷džiai. Jų 
metu buvo priimtas sprendimas nutraukti finansavimą visiems be išimties objektams, kuriuos buvome laim÷ję 
viešųjų pirkimų konkursuose, – teigia Marius Šiburkis, statybų bendrov÷s „Šeba“ vykdomasis direktorius, – 
buvome pelningai dirbanti įmon÷ ir per kelias dienas atsidūr÷me beviltiškoje pad÷tyje, nes valstyb÷ kaip 
užsakov÷ nesilaik÷ savo įsipareigojimų. Teko atleisti 280 žmonių ir imtis restruktūrizacijos.“ Anot jo, 
Viešųjų pirkimų įstatyme pertvarkomas įmones prilyginus bankrutuojančioms pastarųjų gali padaug÷ti. 
„Ūkio ministerija aiškino, kad VP įstatymą pareng÷ remdamasi ES direktyva. Bet joje n÷ra n÷ vienos nuostatos, 
pagal kurią restruktūrizuojama, veiklą tęsianti įmon÷ būtų prilyginta likviduojamai ir būtų apribotos jos 
galimyb÷s dalyvauti viešųjų pirkimų konkursuose. Rašiau laiškus Ūkio ministerijai, prezidentei. Bet įstatymas 
įsigaliojo ir viešasis sektorius atmeta restruktūrizuojamų įmonių pasiūlymus“, – aiškina p. Šiburkis. 
 
Rinka įtari 
Pašnekovai teigia, kad restruktūrizuojamoms įmon÷ms labai sunku kovoti su rinkos nepasitik÷jimu. 
„Jei tokia įmon÷ laimi privačių užsakovų skelbiamus konkursus, tai iš jos reikalaujama besąlyginių garantijų, 
depozitų. Aš asmeniškai esu įnešęs 200.000 Lt į banką kaip fizinis asmuo, kad bendrov÷ gal÷tų pastatyti 
įmon÷s „Dojus agro“ buveinę. Tik įnešę pinigus gavome leidimą vykdyti užsakymą“, – pasakoja p. Leliukas. 
Anot p. Šiburkio, verslo aplinka restruktūrizuojamoms bendrov÷ms n÷ra palanki. 
„Pavyzdžiui, mes jau dirbame pelningai, pernai apyvarta padid÷jo beveik 3 kartus, iki 6 mln. Lt, bet žiūrima 
ne į bendrov÷s balansą, o į statusą“, – konstatuoja „Šeba“ vadovas. 
Anot jo, palankiausiai restruktūrizuojamą įmonę vertina kreditoriai – bankai, medžiagų tiek÷jai. O rinkos 
dalyviai, kurie su bendrove niekada n÷ra dirbę, žiūri įtariai. 
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