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2011 m. vasario 10 d. Nr.1S-30 
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Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba) 2011 m. vasario 

10 d. tvarkomajame posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl Susisiekimo ministerijos veiksmų atitikties 

Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (toliau – Konkurencijos įstatymas) 4 straipsnio 

nuostatoms tyrimo nutraukimo. 

 

Konkurencijos taryba n u s t a t ė: 

Konkurencijos taryba 2010 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 1S-112 pradėjo tyrimą „Dėl 

Susisiekimo ministerijos veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 

straipsnio nuostatoms“. Tyrimas pradėtas UAB Tolimojo keleivinio transporto kompanijos (toliau – 

Pareiškėjas) 2010 m. balandžio 9 d. pareiškimo pagrindu.  

Pareiškėjas nurodė, kad Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (toliau – Susisiekimo 

ministerija), būdama Lietuvos Respublikos valstybės įstaiga, atliekanti įstatymų ir kitų teisės aktų 

jai pavestų transporto sričių valdymo funkcijas, įgyvendinanti šioje srityje valstybės politiką, taip 

pat vykdanti geležinkelių transporto viešąjį administravimą, netinkamai atlieka jai pavestus 

uždavinius ir pažeidžia Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio nuostatas. Anot Pareiškėjo, dėl 

Susisiekimo ministerijos neveikimo bei netinkamo veikimo AB „Lietuvos geležinkeliai“ sudaromos 

sąlygos keleivių vežimo rinkoje veikti palankesnėmis sąlygomis nei kitiems jos dalyviams ir taikyti 

nepagrįstai mažas kainas. Pareiškėjas pabrėžia, kad dėl Susisiekimo ministerijos neveikimo 

pastaroji „užtikrina AB „Lietuvos geležinkeliai“ galimybę „kryžminiu“ būdu subsidijuoti galimai 

pelningas veiklas ir tokiu būdu nustatyti nepagrįstai mažas paslaugų kainas“, diskriminuojant kitus 

ūkio subjektus, veikiančius keleivių vežimo paslaugų rinkoje.  

Tyrimu nustatyta, kad keleivių ir krovinių vežimą geležinkelių transportu ir viešosios 

geležinkelių infrastruktūros valdymą bei viešųjų paslaugų (visuomenės aptarnavimo) keleivių 

vežimo srityje organizavimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų 

įstatymas (toliau – Transporto veiklos pagrindų įstatymas, Žin.,1991, Nr. 59-1402, Nr. 74-3143), 

Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas (toliau – Kelių transporto kodeksas, Žin., 1996, 

Nr.119-272), Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodeksas (toliau - Geležinkelių 

transporto kodeksas, Žin., 2004, Nr. 72-2487). 

Nuo 2009 m. gruodžio 3 d. įsigaliojo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 

1370/2007 dėl keleivinio geležinkelio ir kelių transporto viešųjų paslaugų, panaikinęs Tarybos 

reglamentus (EEB) Nr. 1191/69 ir (EEB) Nr. 1107/70 (OL 2007 L 315, p. 1) (toliau - Reglamentas). 

Reglamento tikslas – nustatyti, kaip kompetentingos institucijos gali veikti viešojo keleivinio 

transporto srityje, siekdamos užtikrinti bendrus ekonominius interesus tenkinančių paslaugų 

teikimą, kad tų paslaugų būtų daugiau, jos būtų saugesnės, kokybiškesnės ir pigesnės, nei jas 

teikiant įprastinėmis rinkos sąlygomis.  

Transporto veiklos pagrindų įstatymas be kitų transporto klausimų taip pat nustato 

visuomenės aptarnavimo įsipareigojimų reglamentavimo pagrindus, todėl minėtas šio įstatymo 

nuostatas būtina suderinti su Reglamento nuostatomis, atsižvelgiant į tai, kad Transporto veiklos 
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pagrindų įstatyme įtvirtinta visuomenės aptarnavimo įsipareigojimų samprata neatitinka 

Reglamento analogiškos viešųjų paslaugų įsipareigojimo sampratos, bei siekiant visuomenės 

aptarnavimo įsipareigojimų nuostatas suderinti su Reglamento nuostatomis, reglamentuojančiomis 

viešųjų paslaugų teikimą geležinkelių transporte. Tas pat pasakytina ir dėl atitinkamų Kelių 

transporto kodekso ir Geležinkelių transporto kodekso, kuriuose taip pat yra įtvirtintos visuomenės 

aptarnavimo įsipareigojimų nuostatos, pakeitimų būtinumo.  

Konkurencijos taryba, siekdama išsiaiškinti Pareiškėjo pareiškime nurodytas aplinkybes, 

2010 m. liepos 1 d. raštu Nr. (2.18-25)6V-1181 paprašė atitinkamos informacijos Susisiekimo 

ministerijos. Susisiekimo ministerija 2010 m. liepos 30 d. raštu Nr. 2-3890(62) nurodė, kad viešųjų 

paslaugų sutartis, kaip tai nustato Reglamentas, su AB „Lietuvos geležinkeliai“ nėra sudaryta. 

Reglamento 5 straipsnio 6 dalis nustato, kad išskyrus atvejus, kai draudžiama pagal nacionalinę 

teisę, kompetentingos institucijos gali nuspręsti tiesiogiai sudaryti viešųjų paslaugų sutartis, jei jos 

susijusios su geležinkelių transportu. Siekdama užtikrinti tinkamą Reglamento įgyvendinimą, 

Susisiekimo ministerija parengė Transporto veiklos pagrindų įstatymo 1, 2 straipsnių pakeitimo ir 

13 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektą, kuris Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2010 m. kovo10 d. nutarimu Nr. 269 (Žin., 2010, Nr. 33-1546) buvo pateiktas 

Lietuvos Respublikos Seimui, bet iki šiol dar nėra patvirtintas.  

Susisiekimo ministerija be kita ko nurodė, kad 2009 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 3-123 

patvirtinta Programa „Dėl Infrastruktūros plėtros ir visuomenės aptarnavimo įsipareigojimų 

vykdymo geležinkelių sektoriuje“ (toliau – Programa). Programoje numatytas tikslas atsisakyti 

kryžminio keleivių vežimo veiklos finansavimo lėšomis, gautomis iš krovinių vežimo veiklos, yra 

siektinas ir gali būti visiškai pasiektas tik užtikrinus visišką, o ne dalinį šios veiklos finansavimą 

valstybės biudžeto lėšomis.  

Tyrimu nustatyta, kad Reglamento nuostatos dar nėra iki galo suderintos su nacionaliniais 

teisės aktais. Pagal šiuo metu galiojančio Transporto veiklos pagrindų įstatymo 13 straipsnio 1 dalį 

Vyriausybė ar jos įgaliota institucija ir (ar) savivaldybių institucijos užtikrina socialiai būtinų 

transporto paslaugų teikimą visuomenei. Šiems visuomenės aptarnavimo įsipareigojimams vykdyti 

vežėjai (operatoriai) parenkami konkurso tvarka. Geležinkelių transporto kodekso 12 straipsnio 1 

dalyje numatyta: „jeigu geležinkelio įmonė (vežėjas) prisiima vykdyti visuomenės aptarnavimo 

įsipareigojimus vežti keleivius geležinkelių transportu bei teikti kitas paslaugas geležinkelio įmonei 

(vežėjui) komerciškai nenaudingomis sąlygomis, geležinkelio įmonės (vežėjo) patirti nuostoliai 

kompensuojami LRV nustatyta tvarka“. Susisiekimo ministerija parengė kompensavimo tvarkos 

aprašą, kuris reglamentuoja geležinkelio įmonių (vežėjų) nuostolių, patirtų vykdant viešųjų 

paslaugų įsipareigojimus, patvirtintą LRV 2010 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. 716 (Žin., 2010, Nr. 

69-3441).  

Tyrimu taip pat nustatyta, kad AB „Lietuvos geležinkeliai“ valdymas yra decentralizuotas 

nuo 2006 metų, kai buvo sukurtos 3 direkcijos – Krovinių vežimo direkcija, Keleivių vežimo 

direkcija ir Infrastruktūros valdymo direkcija. Iki šiol keleivių vežimo vietinio susisiekimo 

geležinkeliais veikla buvo finansuojama iš krovinių vežimo pelno. Atskyrus krovinių vežimą, iškilo 

būtinybė užtikrinti visišką nuostolių finansavimą vietiniuose keleivių vežimuose geležinkeliais, 

vykdant visuomenės aptarnavimo paslaugų organizavimą. Pagal Susisiekimo ministerijos pateiktą 

informaciją, AB „Lietuvos geležinkeliai“ apskaitą organizuoja pagal verslo segmentus, kuriuos 

atitinka bendrovės direkcijos. Susisiekimo ministerijos teigimu, tai atitinka 1991 m. liepos 29 d. 

Tarybos direktyvos 91/440/EEB dėl Bendrijos geležinkelių plėtros bei 2001 m. vasario 26 d. 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/12/EB, iš dalies pakeičiančios Tarybos direktyvą 

91/440/EB dėl Bendrijos geležinkelių plėtros, reikalavimus. Bendrovė veikia kaip vienas juridinis 

asmuo, vykdantis krovinių vežimo, keleivių vežimo bei viešosios geležinkelių infrastruktūros 

eksploatavimo ūkines veiklas, privalantis sudaryti vieningas finansines ataskaitas. Bendrovė savo 

įplaukas iš ūkinės finansinės veiklos konsoliduoja, vėliau bendrovės vidinių teisės aktų nustatyta 

tvarka, taip pat pagal 2004 m. vasario 13 d. generalinio direktoriaus įsakymą Nr. Į-64 „Dėl pinigų 

pervedimo, lėšų struktūriniams padaliniams skyrimo ir atsiskaitymo tvarkos“, skiria lėšas 

struktūrinių padalinių veiklai finansuoti. Valstybės biudžeto lėšos, skirtos vienai iš šių veiklos 
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sričių, nenaudojamos finansuojant kitą veiklos sritį. Taip pat rinkliavos už naudojimąsi viešąja 

geležinkelių infrastruktūra lėšos nėra naudojamos nuostolingai keleivių vežimo vietinio susisiekimo 

maršrutais veiklai iš dalies kompensuoti. Pažymėtina, kad įsigaliojus Reglamentui, t.y. nuo 2009 m. 

gruodžio 3 d. nuostolių finansavimas vietiniuose keleivių vežimuose geležinkeliais, vykdant viešųjų 

paslaugų (visuomenės aptarnavimo) keleivių vežimo srityje organizavimą, turi būti vykdomas iš 

valstybės biudžeto.  

 

Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a: 

Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 1 dalis įtvirtina, kad viešojo administravimo subjektai, 

įgyvendindami pavestus uždavinius, susijusius su ūkinės veiklos reguliavimu Lietuvos 

Respublikoje, privalo užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę. Konkurencijos įstatymo 4 

straipsnio 2 dalis įtvirtina, kad viešojo administravimo subjektams draudžiama priimti teisės aktus 

arba kitus sprendimus, kurie teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų 

grupes ir dėl kurių atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje 

konkuruojantiems ūkio subjektams, išskyrus atvejus, kai skirtingų konkurencijos sąlygų neįmanoma 

išvengti vykdant Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus.  

Pagal Transporto veiklos pagrindų įstatymą, transporto viešąjį administravimą Lietuvos 

Respublikoje vykdo Vyriausybė, Susisiekimo ministerija bei savivaldybių institucijos. Vyriausybė 

formuoja subalansuotą valstybės transporto politiką ir koordinuoja jos įgyvendinimą. Susisiekimo 

ministerija be kitų funkcijų, įgyvendina valstybės transporto politiką. Taigi, Susisiekimo ministerija 

yra įpareigota jai nustatytos kompetencijos ribose užtikrinti sąžiningą konkurenciją transporto 

sektoriuje. 

Keleivių vežimo vietinio susisiekimo maršrutais geležinkeliais veiklą Lietuvos Respublikoje  

dėl istoriškai susiklosčiusios situacijos vykdo vienintelis vežėjas – valstybės kapitalo įmonė AB 

„Lietuvos geležinkeliai“. Lietuva šiuo atžvilgiu nėra išskirtinė šalis. Lietuvoje, kaip ir daugelyje ES 

šalių, keleivių vežimo vietinio susisiekimo maršrutais rinka nėra liberalizuota, o pati šios 

susisiekimo rūšies veikla yra ekonomiškai nuostolinga ir dotuojama iš valstybės biudžeto. Keleivių 

vežimo veiklos nuostolingumas pripažįstamas, o valstybės pareigos šiuo atveju yra įtvirtintos 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1370/2007 dėl keleivinio geležinkelio ir kelių 

transporto viešųjų paslaugų ir panaikinančiu Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 1191/69 ir (EEB) Nr. 

1107/70. Pažymėtina, kad atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų nuostatas, 

įtvirtinančias galimybę sudaryti tiesioginę viešųjų paslaugų teikimo sutartį, jei ji susijusi su 

geležinkelių transportu bei į tai, kad Susisiekimo ministerija ėmėsi veiksmų savo kompetencijos 

ribose teisinio reguliavimo priemonėmis užtikrinti tinkamą transporto sektoriaus reguliavimą, 

konstatuotina, kad tyrimo metu nustatytos aplinkybės nesudaro pakankamo pagrindo pripažinti, kad 

Susisiekimo ministerija pažeidė Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio nuostatas.   

Vertinant, ar Susisiekimo ministerija ėmėsi veiksmų užtikrinti, kad AB „Lietuvos 

geležinkeliai“ nefinansuotų keleivių vežimo veiklos iš krovinių vežimo veiklos gaunamomis 

lėšomis, pažymėtina, kad Susisiekimo ministerijos kompetencija šioje srityje taip pat yra ribota. 

Reglamento 5 straipsnio 6 dalies nuostatose yra numatyta galimybė sudaryti tiesioginę viešųjų 

paslaugų įsipareigojimo sutartį, o Reglamento 6 straipsnyje nustatyta tvarka turi būti 

kompensuojami vežėjo nuostoliai, tokiu būdu vežėjas, gaudamas nuostolių kompensacijas 

nevykdytų kryžminio veiklų subsidijavimo. Susisiekimo ministerija, veikdama pagal jai suteiktus 

įgaliojimus, parengė teisės aktų projektus, kurie skirti suderinti Lietuvos teisės aktų reikalavimus su 

Reglamento nuostatomis ir užtikrinti tinkamą Reglamento nuostatų įgyvendinimą. Taigi, 

pripažintina, kad ji ėmėsi priemonių savo kompetencijos ribose, tačiau šie veiksmai patys savaime 

negali garantuoti siekiamų tikslų įgyvendinimo. Atkreiptinas dėmesys, kad net ir priėmus teisinio 

reguliavimo priemones, Susisiekimo ministerijos siekis išvengti šiuo metu AB „Lietuvos 

geležinkeliai“ atskirų veiklų priverstinai vykdomo tarpusavio subsidijavimo, nėra nuo jos 

priklausomas, Valstybės biudžete skiriama ženkliai nepakankama šiems tikslams kompensacijų 

dalis, tačiau Susisiekimo ministerija taip pat negali būti laikoma atsakinga už šią susidariusią 

situaciją.  
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Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, kad tyrimo metu nustatytos aplinkybės nesudaro 

pakankamo pagrindo pripažinti, kad Susisiekimo ministerija pažeidė Konkurencijos įstatymo 4 

straipsnio nuostatas.  

 

Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 

 

Konkurencijos taryba n u t a r i a: 

Tyrimą dėl Susisiekimo ministerijos veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos 

įstatymo 4 straipsnio nuostatoms nutraukti. 

 

Nutarimas per 20 dienų nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos 

administraciniam teismui. 

 

 

 

L. e. pirmininko pareigas                                                                                   Jūratė Šovienė 

 

 


