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PASIŪLYMAS  

Dėl susitarimo dėl pagalbos finansiniams sunkumams įveikti sudarymo  
*** 

2020 m. balandžio 3 d.  
Vilnius  

 
Pagal Fitsout, UAB, juridinio asmens kodas 304497638, buveinės adresas Vilnius,          

Saltoniškių g. 29 (toliau – Skolininkas), buhalterinės apskaitos duomenis, 2020 *** duomenimis            
Skolininkas yra skolingas Jūsų įmonei *** EUR dydžio sumą.  

 
Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – Įstatymas) 8          

straipsnis įtvirtina Skolininkui pareigą prieš inicijuojant nemokumo (restruktūrizavimo) bylą         
teisme pasiūlyti kreditoriui susitarti dėl pagalbos juridinio asmens finansiniam sunkumams          
įveikti. Remiantis įstatymo 2 str. 18 d. pagalba juridinio asmens finansiniams sunkumams įveikti             
- kreditorių suteikiama pagalba juridiniam asmeniui finansiniams sunkumams įveikti, apimanti          
reikalavimo įvykdyti prievole termino atidėjimą, reikalavimo įvykdyti prievole ar jos dali           
atsisakyma, prievolės pakeitimą kita prievole ir kt.  
 
Įstatymo 8 str. 3 d. numato, jog susitarimas dėl pagalbos turi būti sudaromas per ne trumpesnį                
nei 15 dienų ir ne ilgesnį nei 30 dienų terminą nuo šio pranešimo įteikimo Jums dienos.  
 

Atsižvelgdami į tai, kad:  
- Skolininkas atitinka įstatymo 21 str. įtvirtintas nemokumo       

(restruktūrizavimo) bylos iškėlimo sąlygas;  
- Skolininkas šio pasiūlymo teikimo metu susiduria su laikinais finansiniais         

sunkumais, dėl to negali laiku ir tinkamai įvykdyti prievolių savo          
kreditoriams; 

- Skolininkas vykdo ūkinę komercinę veiklą, leisiančią jam vykdyti savo         
prievoles ateityje;  

- Skolininkas nėra likviduojamas dėl bankroto,  
 
ir vadovaudamiesi aukščiau išdėstytu, teikiame Jums pasiūlymą sudaryti susitarimą dėl          
pagalbos Skolininkui jo finansiniams sunkumams įveikti, bei prašome įvertinti         
Kreditoriaus galimybes sudaryti susitarimą, kuriuo Skolininko prievolės įvykdymo        
terminas būtų atidėtas, prievolės ar jos dalies būtų atsisakyta, prievolė būtų pakeista kita             
prievole, ar kt.  
 

Susitarimas turi būti sudarytas ne vėliau kaip per 15 dienų nuo šio pasiūlymo             
įteikimo Jūsų įmonei dienos. Tuo atveju, jeigu per šį terminą susitarimas dėl pagalbos             



Skolininkui suteikimo nebus sudarytas, Skolininkas kreipsis į teismą dėl nemokumo          
(restruktūrizavimo) bylos iškėlimo.  
 

Tikimės konstruktyvaus tolimesnio bendradarbiavimo, pagalbos Skolininkui siekiant       
abipusiškai naudingu būdu išspręsti kilusius laikinus finansinius sunkumus. Pažymime, jog Jūsų           
įmonės pagalba Skolininkui ypatingai svarbi tam, kad Skolininkas galėtų toliau vykdyti ūkinę            
komercinę veiklą, kuri leistų jam ateityje įvykdyti finansines prievoles savo kreditoriams.  

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Dėl              
karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo Nr. 207 visoje Lietuvos Respublikos          
teritorijoje paskelbė karanting, atsakymą dėl pasiūlymo sudaryti susitarimą dėl pagalbos          
Skolininkui finansiniams sunkumams įveikti prašome siųsti el. paštu - FITSOUT@ilaw.legal.          
Atsakymas gautas elektroniniu paštu FITSOUT@ilaw.legal bus laikomas tinkamu.  

 
Pagarbiai  

 
Fitsout, UAB vardu 
Direktorius 

 


