
 

 

  
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBA 

 

NUTARIMAS 

DĖL ATSISAKYMO PRADĖTI TYRIMĄ DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012 M. KOVO 19 D. ĮSAKYMU NR. 30-560 

PATVIRTINTOS NUOTEKŲ ŠALINIMO IR VALYMO PASLAUGŲ TEIKIMO 

SUTARTIES FORMOS 3.9 PUNKTO IR 5 PRIEDO ATITIKTIES LIETUVOS 

RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO REIKALAVIMAMS 

 

2012 m. birželio 26 d. Nr. 1S-85 

Vilnius 

 

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba) 2012 m. birželio 

26 d. tvarkomajame posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl atsisakymo pradėti tyrimą dėl Vilniaus 

miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 30-560 

patvirtintos Nuotekų šalinimo ir valymo paslaugų teikimo sutarties formos (toliau – Sutarties 

forma) 3.9 punkto ir 5 priedo atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (toliau – 

Konkurencijos įstatymas) 4 straipsnio reikalavimams.  

 

Konkurencijos taryba n u s t a t ė: 

(1) Konkurencijos taryba 2012 m. balandžio 16 d. gavo uždarosios akcinės bendrovės 

„Vidurys“ (įmonės kodas 122796063), uždarosios akcinės bendrovės „Altrada“ (įmonės kodas 

124894289), uždarosios akcinės bendrovės „Galjana“ (įmonės kodas 125373360), Česlavo 

Sačkovskio personalinės įmonės (įmonės kodas 124378358), UAB „Anrokija“ (įmonės kodas 

300948798), UAB „Ichtiandras“ (įmonės kodas 302668414), B. Meišutovičiaus įmonės (įmonės 

kodas 123156625), uždarosios akcinės bendrovės „Jurgitra“ (įmonės kodas 300572730) ir UAB 

„Fetoksa“ (įmonės kodas 302374252) (toliau bendrovės kartu vadinamos Pareiškėjais) skundą 

(toliau – Skundas), kuriame prašoma: 1) pradėti tyrimą ir pateikti išvadą, ar Sutarties formos 

nuostatos nepažeidžia Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimų; 2) išreikalauti iš Vilniaus 

miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos visą tyrimui reikiamą medžiagą; bei 3) 

nustačius pažeidimus, įpareigoti Savivaldybės administraciją pakeisti Konkurencijos įstatymą 

pažeidžiančias Sutarties formos nuostatas, į svarstymą įtraukiant suinteresuotas nuotekų šalinimo 

bendroves. 

(2) Skunde nurodoma, kad pagal Sutarties formos 3.9 punktą nuotekų vežėjas įsipareigoja 

„kas ketvirtį (iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 15 dienos) raštu pateikti Vandens tiekėjui ir 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriui nuotekų išvežimo ataskaitą 

apie per praėjusį ketvirtį surinktų ir perduotų tolesniam apdorojimui nuotekų kiekį, nurodyti 

nuotekų turėtojus, su kuriais sudarytos nuotekų išvežimo paslaugos sutartys ir kurie netvarkė 

nuotekų per pastaruosius 6 mėnesius (5 priedas)“. Minėtame priede pateikiama nuotekų išvežimo 

ataskaitos forma, pagal kurią nuotekų vežėjas turi pateikti informaciją apie nuotekų surinkimą ir 

išvežimą teritorijose, kuriose nėra centralizuotų nuotekų tinklų (adresą, savininko (atsakingo 

asmens) vardą ir pavardę, sutarties numerį ir nuotekų kiekį) ir informaciją apie nuotekų turėtojus, 

kurie neužsakė nuotekų išvežimo ir valymo paslaugų per paskutinius šešis mėnesius (adresą, 

savininko (atsakingo asmens) vardą ir pavardę, sutarties numerį, paskutinį kartą išvežtų nuotekų 

kiekį ir paskutinio išvežimo datą). 

(3) Skunde teigiama, kad Savivaldybė kontroliuoja nuotekų tvarkymo sistemos veikimą, 

tačiau ji nėra rinkos reguliatorius ir negali priimti tokių teisės aktų ar sprendimų, kurie 

Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio prasme sudarytų sąlygas įsikišimui į laisvai konkuruojančią 
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rinką. Pareiškėjų teigimu, minėtos Sutarties formos nuostatos: 1) nustato reikalavimą pateikti 

konfidencialią informaciją, kuri sudaro bendrovės komercinę paslaptį (esamų klientų adresus, 

vardus, pavardes, sutarčių numerius bei paslaugų apimtis (išvežimo dažnumą, nuotekų kiekį)) ir 

negali būti atskleidžiama tretiesiems asmenims, be to, atitinkamas duomenų detalizavimas yra 

neteisėtas reikalavimas, kadangi remiantis Viešosios vandens tiekimo sutarties standartinėmis 

sąlygomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 

126, nėra reikalaujama pildyti, sisteminti bei pateikti nurodyto turinio duomenų; 2) reikalauja 

papildomų administracinių resursų detalioms ataskaitoms pildyti bei pateikti; 3) verčia keisti 

sutarčių su nuotekų turėtojais nuostatas šalių tarpusavio konfidencialumo įsipareigojimų apimtyje, 

siekiant išvengti sutarčių pažeidimo; 4) yra priimta galimai neįtraukus nuotekų vežėjų pastabų ir 

pasiūlymų į Sutarties formos projekto svarstymą. 

(4) Įvertinusi Skunde išdėstytas aplinkybes, Konkurencijos taryba 2012 m. gegužės 15 d. 

raštu kreipėsi į Pareiškėjus, prašydama paaiškinti, kokiu būdu visiems Vilniaus miesto nuotekų 

vežėjams nustatytas vienodas įpareigojimas teikti Sutarties formos 3.9 punkte nurodytą ataskaitą ir 

galimai komercinę paslaptį sudarančios informacijos atskleidimas viešojo administravimo subjektui 

(Savivaldybės administracijai) bei vandens tiekėjui, teikiančiam nuotekų tvarkymo paslaugas (UAB 

„Vilniaus vandenys“) (toliau – nuotekų tvarkytojas), privilegijuoja arba diskriminuoja tam tikrus 

nuotekų vežėjus ir sudaro nevienodas sąlygas nuotekų vežėjų tarpusavio konkurencijai.  

(5) 2012 m. gegužės 28 d. raštu Pareiškėjai nurodė, kad komercinę paslaptį sudaranti 

informacija suteikia konkurencinį pranašumą rinkoje ir dėl to negali būti atskleista konkurentams. 

Nurodė, kad nuotekų vežėjai turi teisėtą interesą tretiesiems asmenims neatskleisti komercinės, 

finansinės, dalykinės, techninės ar kitokios konfidencialios informacijos. Pažymėjo, kad pagal 

skundžiamas nuostatas Savivaldybei ir nuotekų tvarkytojui nuotekų vežėjų pateikiamose nuotekų 

išvežimo ataskaitose reikalinga pateikti nuotekų turėtojų duomenis, nurodant vardą, pavardę, 

adresą, sutarties numerį bei nuotekų kiekį, o pagal nuotekų vežėjų sudarytas sutartis su klientais ši 

informacija yra laikoma konfidencialia ir sudaro komercinę bendrovių paslaptį.  

(6) Taip pat nurodė, kad nuotekų išvežimo ataskaitoje prašomų pateikti duomenų 

atskleidimas tretiesiems asmenims lemtų neteisėtą rinkos perskirstymą, smulkieji vežėjai būtų 

priverstinai išstumti iš nuotekų tvarkymo verslo. Sumažėjęs konkurencingumas ir pasikeitusi 

padėtis rinkoje reikštų, kad nuotekų vežėjai turėtų mažinti teikiamų paslaugų kainą arba keisti savo 

veiklos planus, investuoti į naujas sritis, ieškoti naujų partnerių ir kt. Tos pačios pasekmės, 

Pareiškėjų nuomone, kiltų visoms nuotekas vežančioms bendrovėms, tačiau nuotekų vežėjai neturi 

ir negali turėti duomenų, kaip bus perskirstyta rinka ir kokios neigiamos pasekmės kiltų kiekvienai 

atskirai bendrovei. 

(7) Pareiškėjų teigimu, nėra aišku, kokiu būdu ir priemonėmis bus tvarkoma ir naudojama 

nuotekas vežančių bendrovių komercinę paslaptį sudaranti informacija. Pažymėjo, kad teisę teikti 

analogiškas paslaugas toje pačioje rinkoje turi ir pačios Savivaldybės įsteigtos įmonės (pavyzdžiui, 

Savivaldybės įmonė „Grinda“ yra atsakinga už Vilniaus miesto lietaus nuotakyno eksploatavimą). 

 

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

(8) Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 1 dalis nurodo pareigą viešojo administravimo 

subjektams užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę vykdant joms pavestus uždavinius, susijusius 

su ūkinės veiklos reguliavimu, o šio straipsnio 2 dalyje nurodoma, 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. 

(9) Taigi, Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalies reikalavimai pažeidžiami tik tuo 

atveju, jei egzistuoja šių aplinkybių visuma: 

1) viešojo administravimo subjektų teisės aktai ar kiti sprendimai teikia privilegijas arba 

diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes; 
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2) dėl viešojo administravimo subjektų sprendimų atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos 

sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams; 

3) skirtingos konkurencijos sąlygos nėra sąlygotos Lietuvos Respublikos įstatymų 

reikalavimų vykdymu.   

(10) Kaip ne kartą yra išaiškinęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo bylose, 

prašymas ištirti Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio nuostatų laikymąsi negali būti tik abstraktaus 

pobūdžio, o prašymą padavęs asmuo (ūkio subjektas) prašyme turi nurodyti, kuo (jo manymu) 

konkretus valstybės valdymo ir savivaldos institucijos priimtas teisės aktas ar kitas sprendimas 

pažeidžia draudimą teikti privilegijas ar diskriminuoti atskirus ūkio subjektus ar jų grupes, taip pat 

nurodyti, kuo (jo manymu) yra pažeidžiamos jo (prašymą pateikusio subjekto) Konkurencijos 

įstatymo ginamos teisės.
1
 

(11) Remiantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

įstatymo (toliau – Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas) 5 straipsnio 6 punktu, 

savivaldybių institucijos šio ir kitų įstatymų nustatyta tvarka reguliuoja vandens tiekimą ir nuotekų 

tvarkymą.  

(12) Minėto įstatymo 11 straipsnio 1 punktas nustato, kad savivaldybių institucijos 

organizuoja ir koordinuoja geriamojo vandens išgavimą, tiekimą ir nuotekų tvarkymo paslaugų 

teikimą savivaldybės teritorijoje. Pagal to paties straipsnio 3 punktą savivaldybių tarybos, 

vadovaudamosi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatyta geriamojo vandens ir 

nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika, nustato viešųjų vandens tiekėjų tiekiamo 

geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas. Nuotekų tvarkymo paslaugų kainos turi 

priklausyti nuo abonento (vartotojo) išleidžiamų teršalų kiekio ir taršos pobūdžio (Vandens tiekimo 

ir nuotekų tvarkymo įstatymo 22 straipsnio 4 dalis). 

(13) Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo įstatymo nuostatomis savivaldybių institucijoms yra suteikta kompetencija reguliuoti 

nuotekų tvarkymą, įskaitant šių paslaugų kainas, ir pareiga identifikuoti abonentų (vartotojų) 

išleidžiamų teršalų kiekius.  

(14) Išanalizavus Sutarties formos 3.9 punkto nuostatas, nustatyta, kad jos atkartoja 

Vilniaus miesto teritorijų, kuriose nėra centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų, nuotekų tvarkymo 

taisyklių, patvirtintų Savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 6 d. sprendimu Nr. 1-2090 (toliau – 

Taisyklės), 45 punkto nuostatas, kuriose taip pat įtvirtinta pareiga nuotekų vežėjams kas ketvirtį (iki 

kito ketvirčio pirmojo mėnesio 15 dienos) nuotekų tvarkytojui ir Savivaldybės administracijos 

Aplinkos apsaugos skyriui pateikti raštišką ataskaitą apie per praėjusį ketvirtį surinktų ir perduotų 

tolesniam apdorojimui nuotekų kiekį ir nurodyti nuotekų turėtojus, nevykdančius galiojančių 

sutarčių, kurie netvarkė nuotekų per pastaruosius 6 mėnesius. Minėtos Taisyklės priimtos 

vadovaujantis, be kitų teisės aktų nuostatų, Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 11 

straipsnio 1 punktu, galioja Savivaldybės teritorijoje ir yra privalomos visiems fiziniams ir 

juridiniams asmenims, kurie eksploatuoja vietinius nuotekų šalinimo įrenginius ir tvarko juose 

susidarančias nuotekas, nuotekų vežėjams, nuotekų tvarkytojams ir Savivaldybės institucijoms. 

Atsižvelgiant į tai, manytina, kad nagrinėjamos Sutarties formos nuostatos tiesiogiai sietinos su 

Savivaldybės nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo Savivaldybės teritorijoje organizavimo ir 

koordinavimo funkcijos įgyvendinimu pagal Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 

nuostatomis jai suteiktą kompetenciją. 

(15) Įvertinus Skunde ir Pareiškėjų atsakyme pateiktą informaciją, darytina išvada, kad 

Sutarties formos 3.9 punkto ir 5 priedo nuostatos taipogi nustato visiems Savivaldybės teritorijoje 

veikiantiems nuotekų vežėjams vienodą įpareigojimą teikti nuotekų tvarkytojui ir Savivaldybės 

administracijos Aplinkos apsaugos skyriui nuotekų išvežimo ataskaitą pagal Sutarties 5 priede 

pateiktą formą, todėl nėra pagrindo įtarti, kad minėtos nuostatos teikia privilegijas arba 

diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes kitų toje pačioje atitinkamoje rinkoje veikiančių 

ūkio subjektų ar jų grupių atžvilgiu. 

                                                 
1
 Pavyzdžiui, žiūrėti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. sausio 17 d. sprendimą administracinėje 

byloje Nr. A
858

-118/2011 bei 2004 m. gruodžio 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A
11

-1055/2004. 
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(16) Papildomai atkreiptinas dėmesys į Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 1 

straipsnio 2 dalį, kurioje įtvirtintas įstatymo tikslas – užtikrinti geriamojo vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo ūkio nenutrūkstamą funkcionavimą, taip pat visuomenės poreikius atitinkančią 

plėtrą sudarant sąlygas fiziniams ir juridiniams asmenims priimtinomis sąlygomis apsirūpinti 

tinkamos kokybės geriamuoju vandeniu ir gauti geros kokybės nuotekų tvarkymo paslaugas. 

Atsižvelgiant į minėtą tikslą, pareigos teikti nuotekų išvežimo ataskaitą įtvirtinimas nuotekų 

vežėjams savaime nevertintinas kaip sudarantis pagrindą įtarti galimą nuotekų vežėjų 

diskriminavimą, nes tokios informacijos teikimas Savivaldybei bei nuotekų tvarkytojui gali būti 

susijęs su Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme įtvirtintų reikalavimų organizuojant ir 

koordinuojant nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą užtikrinimu.  

(17) Be to, vertinant Pareiškėjų argumentus dėl komercinę paslaptį sudarančios 

informacijos atskleidimo, taip pat pažymėtina, kad komercinės (gamybinės) paslapties sąvoka 

apibrėžta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – Civilinis kodeksas) 1.116 straipsnio 1 

dalyje ir ginama šio kodekso nustatytais būdais. 

(18) Vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 17 straipsnio 1 dalimi, kurioje numatyta, kad 

Konkurencijos taryba prižiūri, kaip laikomasi Konkurencijos įstatymo, darytina išvada, kad 

Konkurencijos tarybos kompetencijai nepriklauso tirti skundžiamų Sutarties formos nuostatų 

atitikties Civilinio kodekso nuostatoms. 

(19) Taip pat pažymėtina, kad skundžiamos Sutarties formos nuostatos visiems nuotekų 

vežėjams nustato vienodą informacijos teikimo tvarką, ir iš šių nuostatų turinio nėra pagrindo įtarti, 

jog galimai komercinę paslaptį sudaranti informacija bus atskleidžiama Pareiškėjų konkurentams ar 

naudojama kitais, ne nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo organizavimo ir koordinavimo pagal 

Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo įstatymo reikalavimus, tikslais. Nesant specialių nuotekų 

išvežimo ataskaitoje pateikiamos informacijos atskleidimą reglamentuojančių nuostatų, laikytina, 

kad komercinę paslaptį sudarančios informacijos atskleidimo atžvilgiu taikytina įprastinė įstatymų 

nustatyta tvarka. 

(20) Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau, konstatuotina, jog nėra pakankamo pagrindo 

įtarti, kad Savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 30-560 

patvirtintos Nuotekų šalinimo ir valymo paslaugų teikimo sutarties formos 3.9 punkto ir 5 priedo 

nuostatos gali prieštarauti Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams. 

 

Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 24 straipsnio 4 dalies 7 punktu, 

 

Konkurencijos taryba n u t a r i a : 

Atsisakyti pradėti tyrimą dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  

2012 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 30-560 patvirtintos Nuotekų šalinimo ir valymo paslaugų teikimo 

sutarties formos 3.9 punkto ir 5 priedo atitikties Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 

reikalavimams.  

 

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

administraciniam teismui. 

 

 

Pirmininkas                                                          Šarūnas Keserauskas 


