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Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba) 2013 m. spalio 

22 d. tvarkomajame posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl savivaldybių tarybų sprendimų dėl 

vairuotojų rengimo paslaugų teikimo bendrojo ugdymo mokyklose bei dėl Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro (toliau – Švietimo ir mokslo ministras) įsakymų dėl tokių pačių 

paslaugų teikimo profesinio mokymo įstaigose atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos 

įstatymo (toliau – Konkurencijos įstatymas) 4 straipsnio reikalavimams tyrimo nutraukimo. 

 

Konkurencijos taryba n u s t a t ė: 

(1) Tyrimas pradėtas Konkurencijos tarybos 2012 m. gegužės 2 d. nutarimu Nr. 1S-5
1
, 

atsižvelgiant į Lietuvos vairuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo mokyklų asociacijos bei 

Lietuvos automobilininkų sąjungos (toliau kartu – Pareiškėjai) pareiškimuose (atitinkamai 2011 m. 

birželio 1 d. pareiškime Nr. 391 bei 2011 m. birželio 17 d. pareiškime Nr. 11, toliau kartu – 

Pareiškimai
2
) nurodytas aplinkybes. 

(2) Pareiškėjų teigimu, teisinis reguliavimas, numatantis galimybę bendrojo ugdymo 

mokykloms ir profesinio mokymo įstaigoms teikti pirminio vairuotojų rengimo paslaugas bei 

naudoti mokinio krepšelio lėšas šių paslaugų kaštams finansuoti, yra nesuderinamas su 

Konkurencijos įstatymo 4 straipsnyje nustatytu diskriminavimo draudimu. Kaip teigiama 

Pareiškimuose, pirminis vairuotojų rengimas savo specifika yra ūkinė veikla, o bendrojo ugdymo 

mokyklos bei profesinio mokymo įstaigos, teikdamos šias paslaugas, konkuruoja su privačiomis 

vairavimo mokyklomis.
3
 Be to, bendrojo ugdymo mokyklos bei profesinio mokymo įstaigos 

galimai naudoja (gali panaudoti) biudžeto asignavimais skiriamas mokinio krepšelio lėšas teikiamų 

paslaugų (vykdomos ūkinės veiklos) kaštams finansuoti, taip pat ir teikdamos paslaugas ne tik savo 

mokiniams, bet ir bet kuriam kitam suinteresuotam asmeniui, todėl veikia nevienodomis 

konkurencinėmis sąlygomis lyginant su kitais tokias pat paslaugas teikiančiais ūkio subjektais
4
.  

(3) Tyrimo metu nagrinėta, ar Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams 

neprieštarauja savivaldybių tarybų sprendimai, nustatantys joms pavaldžių bendrojo ugdymo 

                                                           
1
 Tyrimas pratęstas 2012 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 1S-32; 2012 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 1S-178; 2013 m. 

kovo 25 d. nutarimu Nr. 1S-45; 2013 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 1S-83; 2013 m. spalio 1 d. nutarimu Nr. 1S-141. 
2
 Pareiškimas papildytas Lietuvos vairuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo mokyklų asociacijos 2011 m. liepos 19 

d., 2011 m. rugsėjo 6 d., 2011 m. gruodžio 8 d. bei 2012 m. vasario 29 d. raštais atitinkamai Nr. 398, Nr. 407, Nr.437 

bei Nr. 477, ir Lietuvos automobilininkų sąjungos 2011 m. rugpjūčio 24 d. raštu Nr. 13. 
3
 Bylos I tomas, 2 lapas. 

4
 Bylos I tomas, 2, 11-13 lapai. 



mokyklų teisę vykdyti pirminį vairuotojų rengimą. Taip pat tyrimo metu buvo vertinama, ar 

Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams neprieštarauja Švietimo ir mokslo ministro 

įsakymai, nustatantys tokią pat teisę profesinio mokymo įstaigoms.  

(4) Tyrimo metu nagrinėti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos (toliau – 

Švietimo ir mokslo ministerija), Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos Respublikos 

valstybės kontrolės, Lietuvos Respublikos savivaldybių kontrolierių asociacijos, atitinkamų 

bendrojo ugdymo mokyklų bei profesinio mokymo įstaigų pateikti paaiškinimai. Kartu su nurodyta 

medžiaga taip pat buvo vertinami teisės aktai, reglamentuojantys bendrojo ugdymo, profesinio 

mokymo teikimą, biudžetinių, viešųjų įstaigų, bendrojo ugdymo mokyklų, profesinio mokymo 

įstaigų veiklą, biudžetinių lėšų panaudojimo sąlygų tvarką ir kt. 

 

1. Dėl tyrimo metu nustatytų pirminio vairuotojų rengimo veiklą vykdančių bendrojo 

ugdymo mokyklų bei profesinio mokymo įstaigų 

 

(5)  Tyrimo metu nustatyta, jog teisė vykdyti pirminio vairavimo mokymą bendrojo 

lavinimo mokyklose bei profesinio mokymo įstaigose įtvirtinama atitinkamų savivaldybių tarybų 

sprendimais praplečiant bendrojo ugdymo mokyklų įstatuose nurodytų galimų veiklų sąrašą 

pirminio vairuotojų rengimo veikla. Teisė teikti tokias paslaugas profesinėse mokymo įstaigose 

nustatyta šių įstaigų nuostatose (įstatuose), tvirtinamuose Švietimo ir mokslo ministro įsakymais
5
. 

Taip pat nustatyta, jog kiekvienas asmuo, norintis vykdyti transporto priemonių vairuotojų pirminį 

mokymą, privalo turėti Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 

(toliau – Valstybinė kelių transporto inspekcija) išduotą licenciją.
6
 

(6) Remiantis Valstybinės kelių transporto inspekcijos duomenimis,
7
 šiuo metu pirminio 

vairuotojų rengimo veiklą turi teisę vykdyti 16 bendrojo ugdymo mokyklų: Alytaus Adolfo 

Ramanausko-Vanago gimnazija , Alytaus Putinų gimnazija , Druskininkų „Ryto“ gimnazija , Kauno 

technologijos universiteto Vaižganto progimnazija, Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos 

gimnazija Lazdijų Motiejaus Gustaičio, Panevėžio rajono Raguvos gimnazija, Prienų „Revuonos“ 

pagrindinė mokykla Radviliškio jaunimo mokykla, Skuodo rajono Mosėdžio gimnazija, Šakių r. 

Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazija, Šakių rajono Lukšių Vinco Grybo gimnazija , 

Šakių „Žiburio“ gimnazija, Vilkaviškio „Aušros" gimnazija, Vilniaus „Židinio" suaugusiųjų 

gimnazija, Visagino „Atgimimo“ gimnazija.
8
  

(7) Be to, remiantis Valstybinės kelių transporto inspekcijos duomenimis,
9
 šiuo metu 

pirminio vairuotojų rengimo veiklą turi teisę vykdyti 47 profesinio mokymo įstaigos: Alytaus 

profesinio rengimo centras, Anykščių technologijos mokykla, Aukštadvario žemės ūkio mokykla, 

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras, Bukiškių žemės ūkio mokykla, Dieveniškių 

technologijų ir verslo mokykla, Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokykla, Joniškio 

žemės ūkio mokykla, Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla, Kauno statybininkų rengimo 

centras, Kėdainių profesinio rengimo centras, Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokykla, 

Marijampolės profesinio rengimo centras, Mažeikių politechnikos mokykla, Plungės technologijų ir 

verslo mokykla, Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras, Rokiškio technologijos, verslo 

ir žemės ūkio mokykla, Simno žemės ūkio mokykla, Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų 

                                                           
5
 Nagrinėjamu atveju, savivaldybių tarybos ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija yra atitinkamai 

bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų steigėjos ir/arba įgyvendina šių įstaigų savininkų teises. 
6
 Pažymėtina, jog licencija išdavimas yra siejamas su tam tikrų techninių, infrastruktūros ir kitų organizacinių 

reikalavimų atitikimų, nustatytų Reikalavimų vairavimo mokykloms apraše, patvirtintame Lietuvos  Respublikos 

susisiekimo ministro 2008 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. 3-293 (Žin., 2008, Nr. 91-3640; 2010, Nr. 99-5152). 

Atsižvelgiant  į tai, Valstybinės transporto inspekcijos sprendimai išduoti minėtame apraše nustatytus reikalavimus 

atitinkančioms bendrojo ugdymo mokykloms bei profesinio mokymo įstaigoms toliau tyrime nėra vertinami. 
7
 http://www.vkti.gov.lt/go.php/mokyklos 

8
 Atkreiptinas dėmesys, kad mokyklų skaičius gali kisti.  

9
 http://www.vkti.gov.lt/go.php/mokyklos 

http://www.vkti.gov.lt/go.php/mokyklos
http://www.vkti.gov.lt/go.php/mokyklos


mokykla, Smalininkų technologijų ir verslo mokykla, Šilutės žemės ūkio mokykla, Švenčionių 

profesinio rengimo centras, Tauragės profesinio rengimo centras, Ukmergės technologijų ir verslo 

mokykla, Varėnos technologijos ir verslo mokykla, Veisiejų technologijos ir verslo mokykla, 

Viešoji įstaiga Alytaus technikos mokykla, Viešoji įstaiga Bendrosios kompetencijos ugdymo 

centras, Viešoji įstaiga Elektrėnų profesinio mokymo centras, Viešoji įstaiga Kelmės profesinio 

rengimo centras, Viešoji įstaiga Klaipėdos profesinio mokymo ir reabilitacijos centras, Viešoji 

įstaiga Klaipėdos vairuotojų mokykla, Viešoji įstaiga Kretingos technologijos ir verslo mokykla, 

Viešoji įstaiga Kuršėnų politechnikos mokykla, Viešoji įstaiga Mažeikių AVM, Viešoji įstaiga 

Mažeikių vairuotojų mokymo centras, Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras, Viešoji 

įstaiga Raseinių technologijos ir verslo mokykla, Viešoji įstaiga Šiaulių darbo rinkos mokymo 

centras, Viešoji įstaiga Telšių regioninis profesinio mokymo centras, Viešoji įstaiga Vilniaus 

Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras, Vilkijos žemės ūkio mokykla, Vilniaus automechanikos ir 

verslo mokykla, Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras, Vilniaus technologijų, 

verslo ir žemės ūkio mokykla, VšĮ Panevėžio darbo rinkos mokymo centras, Zarasų žemės ūkio 

mokykla.
10

  

(8) Tyrimo metu apklausus bendrojo ugdymo mokyklas bei profesinio mokymo įstaigas 

nustatyti šie savivaldybių tarybų sprendimai bei Švietimo ir mokslo ministro įsakymai, 

patvirtinantys aukščiau nurodytų bendrojo ugdymo mokyklų bei profesinio mokymo įstaigų 

įstatus/nuostatus, kuriuose numatyta pirminio vairuotojų mokymo veikla: 2010 m. gegužės 27 d. 

Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-139; 2011 m. gegužės 26 d. Alytaus miesto 

savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-156; 2012 m. spalio 20 d. Druskininkų savivaldybės tarybos 

sprendimas Nr. T-119; 2012 m. gruodžio 20 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 

T-711; 2010 m. vasario 20 d. Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-37; Lazdijų 

rajono savivaldybės tarybos 2012 m. liepos 12 d. sprendimas Nr. TS-422; Prienų rajono 

savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 18 d. sprendimas Nr. T3-120; 2011 m. vasario 10 d. 

Radviliškio rajono savivaldybės sprendimas Nr. T-112; Šakių rajono savivaldybės sprendimas Nr. 

T-304; Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 26 d. sprendimas Nr. B-TS-856; 

2011 m. gegužės 4 d. Vilniaus miesto tarybos sprendimas Nr. 1-15; 2007 m. kovo 29 d. Visagino 

savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-790; Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. spalio 10 d. 

įsakymas Nr. V-1821; Švietimo ir mokslo ministro 2012 m. lapkričio 15 d. įsakymas Nr. V-1570; 

Švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 22 d.  įsakymas Nr. ISAK- 2579
11

;  

(9) Tyrimo metu apklausus bendrojo ugdymo mokyklas bei profesinio mokymo įstaigas 

nustatyta, kad iš jų mažiausiai 6 bendrojo ugdymo mokyklos bei mažiausiai 22 profesinio mokymo 

įstaigos pirminį vairuotojų mokymą vykdo ne tik tose bendrojo ugdymo mokyklose ar profesinio 

mokymo įstaigose pagal švietimo programas besimokantiems asmenins, tačiau taip pat ir kitiems 

asmenims. Iš aukščiau nurodytų profesinio mokymo įstaigų dalis yra biudžetinės įstaigos, o dalis – 

viešosios įstaigos. Nagrinėjamu atveju, visos bendrojo ugdymo mokyklos yra biudžetinės įstaigos. 

 

2. Dėl teisės teikti pirminio vairuotojų rengimo veiklą bendrojo ugdymo mokyklose bei 

profesinio mokymo įstaigose  

 

(10) Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo
12

 (toliau – Švietimo įstatymas) 2 straipsnio 

10 dalyje nurodyta, jog mokyklos pagrindinė funkcija yra formalaus
13

 bei neformalaus
14

 švietimo 

                                                           
10

 Atkreiptinas dėmesys, kad profesinių rengimo įstaigų skaičius gali kisti. 
11

 Pažymėtina, jog apklausos metu ne visos bendrojo ugdymo mokyklos bei profesinio mokymo įstaigos nurodė 

prašomą pateikti informaciją. 
12

 Žin., 1991, Nr. 23-593; 2013, Nr. 73-3655. 
13

 Formalusis švietimas – švietimas, vykdomas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas ir 

įregistruotas švietimo programas, kurias baigus įgyjamas pradinis, pagrindinis, vidurinis arba aukštasis išsilavinimas ir 

(ar) kvalifikacija arba pripažįstama kompetencija, reikalinga įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai atlikti 

(Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 2 straipsnio 3 dalis). 



teikimas. Vadovaujantis Švietimo įstatymo 41 straipsnio 2 dalimi, mokyklos gali būti trijų tipų: 

bendrojo ugdymo mokykla, profesinio mokymo įstaiga, aukštoji mokykla
15

.  

(11) Tiek formalus ugdymas, tiek neformalus ugdymas yra teikiami vadovaujantis 

atitinkamomis švietimo, kvalifikacijos kėlimo, kompetencijos įgijimo programomis
16

 (Švietimo 

įstatymo 2 straipsnio 3 bei 17 dalys). Kaip nustatyta Švietimo įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje,  

vidurinio ugdymo programos bendrojo ugdymo mokyklose rengiamos vadovaujantis Vidurinio 

ugdymo programos aprašu
17

, Pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis bei pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo bendraisiais ugdymo planais, tvirtinamais Švietimo ir mokslo ministro įsakymu. 

(12) Remiantis Vidurinio ugdymo programos aprašu, vienas iš vidurinio ugdymo 

programų tikslų yra užtikrinti dalykų programų pasirinkimo įvairovę atsižvelgiant į kiekvieno 

mokinio mokymosi poreikius bei priartinant bendrojo ugdymo turinį prie gyvenimo aktualijų, 

ugdyti mokymuisi visą gyvenimą reikalingas dalykines ir bendrąsias kompetencijas – žinių, 

gebėjimų ir nuostatų visumą (Vidurinio ugdymo programos aprašo 6.1 bei 6.2 punktai). 

Įgyvendinant minėtus tikslus, kaip nurodo Švietimo ir mokslo ministerija pateiktuose 

paaiškinimuose, bendrojo ugdymo mokyklos, rengdamos vidurinio ugdymo programas, siekia 

vidurinį ugdymą individualizuoti bei diferencijuoti, atsižvelgti į mokinių ugdymosi poreikius, 

gebėjimus; sudaryti kuo platesnes karjeros planavimo bei profesinių kompetencijų ugdymo 

galimybes, pasirinkti mokymosi kryptį atitinkančius dalykus
18

.  

(13) Pažymėtina, jog Vidurinio ugdymo programos aprašo 11 punktas numato mokyklos 

teisę parengti ir/ar siūlyti mokiniams papildomus bendrojo ugdymo dalykų pasirenkamuosius 

modulius, pasirenkamųjų dalykų programas bei profesinio mokymo programų modulius. 

Atitinkamai, minėtu pasirenkamuoju moduliu gali būti laikomas ir pirminis
19

 vairuotojų rengimas. 

Tokiu atveju pirminis vairuotojų rengimas tampa vidurinio švietimo programos, tvirtinamos 

Švietimo ir mokslo ministro įsakymu, sudedamąja dalimi, o bendrojo ugdymo mokyklos gali jį 

siūlyti savo mokiniams kaip pasirenkamąjį dalyką, įrašomą į mokinio individualų ugdymo planą (tą 

patvirtina ir Švietimo ir mokslo ministerija
20

). Pirminis vairuotojų rengimas gali būti siūlomas pagal 

programas tiek kaip formaliojo, tiek neformaliojo ugdymo veikla
21

.  

(14) Kaip nurodyta Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo
22

 2 straipsnio 10 

dalyje, profesinio mokymo pagrindinis tikslas – padėti asmeniui įgyti kvalifikaciją ar ją tobulinti 

arba įgyti kompetenciją, reikalingą atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai. 

Atsižvelgiant į tai, bei į Švietimo ir mokslo ministerijos paaiškinimus Konkurencijos tarybai, 

nustatyta, jog pirminis vairuotojų rengimas gali būti teikiamas taip pat ir profesinio mokymo 

įstaigose vadovaujantis atitinkamomis profesinio mokymo programomis
23

, jeigu tokiose 

programose vairavimas yra numatytas kaip sudedamoji profesinio mokymo dalis (transporto 

                                                                                                                                                                                                 
14

 Neformalusis švietimas – švietimas pagal įvairias švietimo poreikių tenkinimo, kvalifikacijos tobulinimo, papildomos 

kompetencijos įgijimo programas, išskyrus formaliojo švietimo programas (Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 2 

straipsnio 17 dalis). 
15

 Kaip nurodyta Švietimo įstatymo 2 straipsnio 10 dalyje, mokyklos statusas gali būti suteiktas bet kuriam juridiniam 

asmeniui (biudžetinei įstaigai, viešajai įstaigai ir pan.), kurio pagrindinė veikla – švietimas.  
16

 Švietimo programa – iš anksto apibrėžtos formaliojo arba neformaliojo švietimo veiklos, kuria siekiama numatyto 

rezultato, aprašymas (Švietimo įstatymo 2 straipsnio 29 punktas). 
17

 Patvirtintas Švietimo ir mokslo ministro 2006 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. ISAK–1387 (Žin., 2006, Nr. 76-2930; 

2011, Nr. 97-4599). 
18

 Bylos I tomas, 25, 31lapai. 
19

 Pirminis mokymas – mokymas, per kurį įgyjama teorinių žinių, praktinių transporto priemonės valdymo įgūdžių ir 

gebėjimų (Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo (Žin., 2000, Nr. 92-2883; 2013, Nr. 68-

3401) 2 straipsnio 1 dalies 38 punktas). 
20

 Bylos I tomas, 31; 48 lapai.  
21

 Ten pat. 
22

 Žin., 1997, Nr. 98-2478; 2009, Nr. 93-3974. 
23

 Profesinio mokymo programos yra registruojamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame Studijų, mokymo 

programų ir kvalifikacijų registre (Profesinio mokymo įstatymo 12 straipsnio 4 dalis). 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=111999
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=45299&b=


priemonių vairavimas yra neatsiejamas ar būtinas konkrečiai profesijai
24

).  

(15) Įvertinus pirminio vairuotojų rengimą privačiose vairavimo mokyklose, nustatyta, kad 

šios paslaugos gali būti teikiamos bet kuriam išmokti vairuoti norinčiam asmeniui, sutinkančiam už 

šias paslaugas sumokėti. Kaip paaiškinta Pareiškime, pirminis vairavimo mokymas savo specifika 

yra ūkinė veikla, kuria siekiama ne tik suteikti vairavimo įgūdžių tobulinimo paslaugas, tačiau už  

paslaugos suteikimą taip pat įgyti ekonominės naudos. Pažymėtina, jog minėtą veiklą vykdant 

privatiems juridiniams asmenims, ji nėra laikoma viešąja švietimo veikla, todėl privačioms 

vairavimo mokykloms nėra taikomi ir atitinkami švietimo veiklą reglamentuojantys teisės aktai. 

 

3.  Dėl mokinio krepšelio lėšų panaudojimo pirminio vairuotojų rengimo veiklai finansuoti 

 

(16) Remiantis Švietimo įstatymo 67 straipsnio 1 dalimi, formaliojo bei neformaliojo 

švietimo programoms finansuoti yra naudojamos mokinio krepšelio lėšos. Mokinio krepšelio lėšos 

yra skiriamos bei gali būti naudojamos tik mokymo reikmių, susijusių su formaliojo ir neformaliojo 

švietimo programų įgyvendinimu, finansavimui.
25

 Atitinkamai, pirminis vairuotojų mokymas 

bendrojo ugdymo mokyklose, teikiamas kaip formalaus ar neformalaus švietimo dalis toje 

mokykloje besimokantiems asmenims, finansuojamas naudojant valstybės asignavimais skiriamas 

mokinio krepšelio lėšas. 

(17) Profesinio mokymo įstaigose pirminio vairuotojų rengimo veikla gali būti vykdoma 

pagal profesinio mokymo programas šiose įstaigose besimokantiems asmenims, tam taip pat 

naudojant mokinio krepšelio lėšas. 

(18)  Tyrimo metu nustatyta jog, bendrojo lavinimo mokykla ir profesinio mokymo 

įstaiga gali savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos nustatytu mastu arba bendrojo 

ugdymo mokyklos ir profesinio mokymo įstaigos įstatuose (nuostatuose) nustatytu mastu prisiimti 

įsipareigojimus, sudaryti mokymo ir kitas sutartis bei verstis įstatuose leista ūkine komercine 

veikla, jeigu tai neprieštarauja įstatymams (Švietimo įstatymo 43 straipsnio 10 dalies 1 bei 6 

punktai). Taigi, tiek bendrojo ugdymo mokyklose, tiek profesinio mokymo įstaigose pirminis 

vairuotojų rengimas taip pat gali būti teikiamas asmenims kaip mokama paslauga, jeigu ji nėra 

teikiama kaip formalaus ar neformalaus švietimo dalis toje įstaigoje besimokantiems asmenims.  

(19) Atsižvelgiant į tai, jog nagrinėjamu atveju bendrojo ugdymo mokyklos ir dalis 

profesinio mokymo įstaigų yra biudžetinės įstaigos, joms taikomos Lietuvos Respublikos biudžeto 

sandaros įstatymo
26

 (toliau – Biudžeto sandaros įstatymas) nuostatos. Minėto įstatymo 8 straipsnio 

3 dalyje nustatyta, jog biudžeto asignavimų valdytojams pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų 

asignavimų (įskaitant ir mokinio krepšelio lėšas) panaudojimo teisinis pagrindas yra asignavimų 

valdytojų patvirtintos šių įstaigų programų sąmatos. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. 

gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 patvirtintų Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir 

vykdymo taisyklių
27

  (toliau – Taisyklės) 17 punkte nustatyta, jog kiekviena biudžetinė įstaiga bei kiti 

ūkio subjektai, gaunantys biudžeto asignavimų lėšas (šiuo atveju – mokinio krepšelio lėšas), privalo 

sudaryti šių biudžetinių lėšų vykdymo programų sąmatas pagal kiekvieną programos finansavimo 

šaltinį, visus funkcinės ir ekonominės klasifikacijos kodus.  

(20)  Kaip nurodyta Lietuvos Respublikos savivaldybių kontrolierių asociacijos (toliau – 
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Kontrolierių asociacija) Konkurencijos tarybai pateiktuose paaiškinimuose
28

 dėl Taisyklių 17 

punkto praktinio taikymo specifikos, savivaldybės biudžetinės įstaigos, vykdydamos ūkinę veiklą, 

privalo sudaryti atskirą sąmatą tokiai veiklai (pajamų, gaunamų už teikiamas paslaugas, ir išlaidų 

programos sąmatą
29

). Atitinkamai, anot Kontrolierių asociacijos, biudžetinės įstaigos vykdomos 

ūkinės veiklos kaštams finansuoti gali būti naudojamos tik biudžetinės įstaigos pajamos, gautos iš 

konkrečios ūkinės veiklos
30

. 

(21) Atsižvelgiant į tai, jog nagrinėjamu atveju dalis profesinio mokymo įstaigų yra 

viešosios įstaigos, nustatyta, jog profesinio mokymo įstaigos, turinčios viešosios įstaigos statusą bei 

naudodamos biudžeto asignavimais paskirtas lėšas, privalo sudaryti šių lėšų panaudojimo sąmatą. 

Minėtoje sąmatoje turi būti matomos gautos biudžetinės lėšos bei jų panaudojimas pagal vykdomas 

programas
31

. Visos tyrimo metu apklaustos profesinio mokymo įstaigos, turinčios viešosios įstaigos 

statusą, nurodė, jog naudodamos mokinio krepšelio lėšas sudaro atskirą šių lėšų panaudojimo 

sąmatą. 

 

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

 

(22) Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 1 dalis numato viešojo administravimo subjektų 

pareigą užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę ir nurodo, kad viešojo administravimo subjektai, 

vykdydami jiems pavestus uždavinius, susijusius su ūkinės veiklos reguliavimu Lietuvos 

Respublikoje, privalo užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę.  

(23) Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalis nurodo, 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.  

(24) Taigi, vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi, viešojo 

administravimo subjektų priimti teisės aktai ar kiti sprendimai vertinami kaip Konkurencijos 

įstatymo pažeidimas, kai nustatoma šių aplinkybių visuma:  

1. viešojo administravimo subjekto teisės aktas ar kitoks sprendimas teikia privilegijas 

arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes;  

2. dėl tokio sprendimo atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų 

atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams;  

3. skirtingos konkurencijos sąlygos nėra lemtos Lietuvos Respublikos įstatymų 

reikalavimų vykdymo. 

 

4. Dėl galimo Konkurencijos įstatymo pažeidimo bendrojo ugdymo mokykloms bei 

profesinio mokymo įstaigoms vykdant pirminį vairuotojų rengimą pagal švietimo programas 

 

(25) Kaip nustatyta tyrimo metu, pirminis vairuotojų rengimas gali būti mokomas 

bendrojo ugdymo mokyklose kaip pasirenkamasis dalykas, įrašytas į mokinio individualų ugdymo 

planą (Nutarimo 13 pastraipa).  

(26) Vertinant tai, ar tokiu atveju pirminis vairuotojų rengimas gali diskriminuoti kitus 

švietimo įstaigos statuso neturinčius subjektus (t.y. privačias vairavimo mokyklas), pirmiausiai 

pažymėtina, kad ši veikla bendrojo ugdymo mokyklose vykdoma formalaus ar neformalaus 
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švietimo programų pagrindu ir jose nustatytais švietimo suteikimo tikslais. Kitaip tariant, pirminis 

vairuotojų rengimas, Švietimo ir mokslo ministerijos aprobuotų švietimo programų pagrindu 

teikiamas bendrojo ugdymo mokyklose besimokantiems asmenims, yra orientuotas į bendrojo 

ugdymo mokinių ugdymą ir sudaro (greta kitų mokykloje dėstomų dalykų) dalį viso bendrojo 

ugdymo veiklos.  

(27) Analogiškai bendrojo ugdymo mokykloms, pirminis vairuotojų rengimas profesinio 

mokymo įstaigose besimokantiems mokiniams yra teikiamas pagal patvirtintas Švietimo ir mokslo 

ministro profesinio mokymo programas (Nutarimo 14 pastraipa). Tokiu atveju pirminis vairuotojų 

rengimas profesinio mokymo programose sietinas su konkrečios profesijos, kuriai pasiruošti 

profesinio švietimo programų bei kitų teisės aktų pagrindu yra būtini vairavimo įgūdžiai bei 

kompetencija, specifika. Taigi, pirminis vairuotojų mokymo teikimas pagal profesinio mokymo 

programas besimokantiems asmenims yra orientuotas į profesinį parengimą bei specialių profesinių 

įgūdžių suteikimą. 

(28) Atsižvelgiant į tai, kas paaiškinta aukščiau, darytina išvada, jog pirminio vairuotojų 

rengimo veikla, tiek, kiek ji yra vykdoma švietimo programų bei profesinio parengimo programų 

pagrindu ir apimtimi bendrojo ugdymo mokyklose bei profesinio mokymo įstaigose, yra viešoji 

paslauga (švietimas). Tokiais atvejais pirminio vairuotojų rengimo tikslas yra ne siekti komercinės 

naudos (pelno), o suteikti mokyklinį ar profesinį išsilavinimą (įgyvendinti švietimo programose 

nustatytus tikslus) apibrėžtam subjektų ratui – asmenims, bendrojo ugdymo mokyklose bei 

profesinėse įstaigose besimokantiems pagal švietimo programas. 

(29)  Papildomai pažymėtina, jog minėtam tikslui įgyvendinti būtinos reikmės, taip pat 

kaip ir kitų švietimo paslaugų, teikiamų bendrojo ugdymo mokyklose bei profesinio mokymo 

įstaigose, yra finansuojamos valstybės (mokinio krepšelio) lėšomis. 

(30) Taigi, atsižvelgiant į pirminio vairavimo mokymo specifiškumą ir į tikslą, kuomet jis 

teikiamas bendrojo ugdymo mokyklose bei profesinio mokymo įstaigose pagal švietimo programas 

besimokantiems asmenims, darytina išvada, jog minėta apimtimi ši veikla negali būti tapatinama su 

ūkine veikla, vykdoma specializuotų vairavimo mokyklų neapibrėžtai asmenų grupei už atlygį. 

Atitinkamai, nėra pagrindo teigti, kad specializuotos vairavimo mokyklos gali būti 

diskriminuojamos bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų atžvilgiu, kai 

pastarosios teikia vairavimo pamokas kaip bendrojo ugdymo ar profesinio mokymo dalį, kadangi 

tokios paslaugos teikiamos iš esmės skirtingais tikslais, nei specializuotų vairavimo mokyklų 

kursai, apibrėžtoms asmenų grupėms ir skirtingais teisiniais bei finansavimo pagrindais. 

(31)  Kaip minėta, švietimo reikmėms finansuoti gali būti naudojamos biudžeto 

asignavimais skiriamos mokinio krepšelio lėšos, kurių panaudojimas yra sietinas su švietimo bei 

profesinio mokymo programose nustatytų tikslų įgyvendinimu. Atsižvelgiant į tai, kad nėra 

pagrindo atitinkamą švietimo veiklą prilyginti specializuotų vairavimo mokyklų veiklai, darytina 

išvada, jog taip pat nėra pagrindo mokinio krepšelio lėšų naudojimą pirminio vairuotojų mokymo 

veiklos kaštams finansuoti (tiek, kiek ta veikla priskirtina bendrajam ar profesiniam ugdymui) 

laikyti diskriminuojančiu kitų pirminio vairuotojų rengimo paslaugas teikiančių ūkio subjektų (pvz., 

specializuotų vairavimo mokyklų) atžvilgiu. 

(32)  Remiantis aukščiau išdėstytu, nėra pagrindo teigti, jog savivaldybių tarybų 

sprendimai, nustatantys bendrojo ugdymo mokyklų teisę vykdyti pirminio vairuotojų rengimo 

veiklą kaip sudedamąją švietimo dalį, bei atitinkami Švietimo ir mokslo ministro įsakymai, 

nustatantys teisę vykdyti tokią pat veiklą profesinio mokymo įstaigoms, prieštarauja Konkurencijos 

įstatymo 4 straipsnio reikalavimams.  

 

 

 

 

 



4. Dėl galimo Konkurencijos įstatymo pažeidimo panaudojant mokinio krepšelio lėšas 

pirminio vairuotojų rengimo paslaugoms teikti (ūkinei veiklai vykdyti) 

 

(33) Kaip nustatyta aukščiau, mokinio krepšelio lėšos gali būti naudojamos tik švietimo 

veiklos reikmėms finansuoti (Nutarimo 16 pastraipa). Taigi, mokinio krepšelio lėšos bendrojo 

ugdymo mokyklose bei profesinio mokymo įstaigose negali būti naudojamos teikiant pirminio 

vairuotojų rengimo paslaugas pagal švietimo programas nesimokantiems asmenims, tai yra teikiant 

komercines pirminio vairuotojų rengimo paslaugas (vykdant ūkinę veiklą).  

(34) Tyrimo metu nustatyta, jog bendrojo ugdymo mokyklos bei profesinio mokymo 

įstaigos (tiek biudžetinės įstaigos, tiek viešosios įstaigos), vykdydamos ūkinę veiklą (nagrinėjamu 

atveju – teikdamos pirminio vairuotojų rengimo paslaugas), privalo sudaryti atskirą šios ūkinės 

veiklos sąmatą (Nutarimo 17-18 pastraipos). Minėtos įstaigos privalo atskirti mokinio krepšelio lėšų 

bei pajamų, gautų iš ūkinės veiklos, panaudojimą vykdant pirminį vairuotojų rengimą kaip švietimo 

veiklą ir ūkinę veiklą. Tokiu būdu yra siekiama užtikrinti, jog bendrojo ugdymo mokyklose bei 

profesinio mokymo įstaigose mokinio krepšelio lėšos, kurių paskirtis – švietimo veiklos 

finansavimas, nebūtų panaudojamos kaštams, susijusiems su minėtų įstaigų vykdoma ūkine veikla, 

padengti. 

(35)  Atsižvelgiant į išdėstytą, darytina išvada, jog teisinis reguliavimas, 

reglamentuojantis mokinio krepšelio bei kitų biudžetinių lėšų panaudojimo tvarką bei principus, 

draudžia biudžetinėms įstaigoms bei viešosioms įstaigoms, įskaitant bendrojo ugdymo mokyklas ir 

profesinio mokymo įstaigas, naudoti mokinio krepšelio lėšas ūkinės veiklos kaštams finansuoti
32

.   

(36) Atitinkamai, nėra pagrindo teigti, jog savivaldybių tarybų sprendimai bei Švietimo ir 

mokslo ministro įsakymai, nustatantys bendrojo ugdymo mokyklų bei profesinio mokymo įstaigų 

teisę vykdyti pirminio vairuotojų rengimo veiklą, sudaro sąlygas minėtoms įstaigoms panaudoti 

mokinio krepšelio lėšas pirminio vairuotojų rengimo, vykdomo kaip ūkinė veikla, kaštams 

finansuoti ir dėl to galimai prieštarauja Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams.  

 

Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 28 straipsnio 3 dalies 1 punktu, 

 

Konkurencijos taryba n u t a r i a: 

 

Tyrimą dėl savivaldybių tarybų sprendimų dėl vairuotojų rengimo paslaugų teikimo 

bendrojo ugdymo mokyklose bei dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymų dėl 

tokių pačių paslaugų teikimo profesinio mokymo įstaigose atitikties Lietuvos Respublikos 

konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams nutraukti.  

 

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

administraciniam teismui. 

 

Pirmininkas                                                                                               Šarūnas Keserauskas 
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 Atitinkamuose teisės aktuose numatant ir nuostatas dėl šio reikalavimo laikymosi kontrolės. 


