
 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBA 

 

NUTARIMAS 

DĖL ATSISAKYMO PRADĖTI TYRIMĄ DĖL ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKSMŲ TELŠIŲ 

RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠUOSIUOSE PIRKIMUOSE 

ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 

5 STRAIPSNIO REIKALAVIMAMS 

 

2022 m. lapkričio 29 d. 

Vilnius 

 

(1) Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba 2022 m. lapkričio 29 d. posėdyje išnagrinėjo 

klausimą dėl atsisakymo pradėti tyrimą dėl ūkio subjektų veiksmų Telšių rajono savivaldybės 

administracijos (toliau – Pareiškėjas) viešuosiuose pirkimuose atitikties Lietuvos Respublikos 

konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams. 

 

Konkurencijos taryba n u s t a t ė : 

 

(2) Konkurencijos taryba 2022 m. spalio 3 d. gavo Pareiškėjo pranešimą dėl galimo ūkio 

subjektų veiksmų derinimo dalyvaujant Pareiškėjo vykdytuose viešuosiuose pirkimuose (toliau – 

Pareiškimas)1. Papildomą informaciją Pareiškėjas pateikė 2022 m. spalio 21 d.2 ir 2022 m. lapkričio 

17 d.3. 

(3) Pareiškėjas nurodė, kad 2022 m. birželio-rugpjūčio ir spalio-lapkričio mėnesiais vykdė 

šešis mažos vertės viešuosius pirkimus (toliau – Pirkimai): 1) būsto ir gyvenamosios aplinkos 

pritaikymas asmenims su negalia (pirkimo Nr. 619554); 2) švietimo įstaigų remonto darbai (Telšių 

L/D „Žemaitukas“ grupės remontas) (pirkimo Nr. 608431); 3) būsto, esančio Klaipėdos g. 3A 

Telšiuose, gyvenamosios aplinkos pritaikymas asmenims su negalia (pirkimo Nr. 610672); 4) 

keleivių laukimo paviljonų įrengimas Telšių mieste (pirkimo Nr. 518970); 5) būsto ir gyvenamosios 

aplinkos pritaikymas asmenims su negalia (pirkimo Nr. 634047); 6) gyvenamosios paskirties pastato 

– gyvenamojo namo, esančio M. Valančiaus g. 6 Varnių m., Varnių sen., Telšių r. sav., kapitalinio 

remonto darbai (pirkimo Nr. 636113).  

(4) Pareiškėjas nurodė, kad šeši ūkio subjektai (UAB „Dirževa“, UAB „Alūzo transportas“, 

UAB „Marstata“, S. Zaveckienės individuali veikla, A. Norvydo individuali veikla ir 

UAB „STATAS“) galimai derino veiksmus Pirkimuose. Iš Pareiškėjo pateiktos medžiagos matyti, 

kad veiksmus Pirkimuose galimai derino dar du ūkio subjektai (UAB „Hermesas“ ir 

UAB „Db statyba“). Pareiškėjas Konkurencijos tarybai taip pat pateikė duomenis, kuriais grindžia 

įtarimą dėl galimo tiekėjų veiksmų derinimo Pirkimuose. 

 

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

 

(5) Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad visi susitarimai, kuriais 

siekiama riboti konkurenciją arba kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, yra draudžiami ir negalioja 

nuo jų sudarymo momento, įskaitant, bet neapsiribojant, susitarimus tiesiogiai ir netiesiogiai nustatyti 

(fiksuoti) tam tikros prekės kainas arba kitas pirkimo ar pardavimo sąlygas, susitarimą pasidalinti 
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prekės rinką teritoriniu pagrindu, pagal pirkėjų ar tiekėjų grupes ar kitu būdu. Pagal Konkurencijos 

įstatymo 3 straipsnio 19 dalį susitarimas – bet kuria forma (raštu ar žodžiu) dviejų ar daugiau ūkio 

subjektų sudarytos sutartys arba ūkio subjektų suderinti veiksmai, įskaitant bet kurio ūkio subjektų 

junginio (asociacijos, susivienijimo, konsorciumo ir pan.) arba šio junginio atstovų priimtą 

sprendimą. 

(6) Pagal Konkurencijos įstatymo 24 straipsnio 4 dalies 8 punkto nuostatas, Konkurencijos 

taryba turi teisę priimti nutarimą atsisakyti pradėti tyrimą, jeigu pareiškime nurodytų faktinių 

aplinkybių tyrimas neatitinka Konkurencijos tarybos veiklos prioritetų.  

(7) Konkurencijos taryba 2012 m. liepos 2 d. nutarimu Nr. 1S-89 patvirtino savo veiklos 

prioritetą – atlikti tyrimus ar kitaip įsikišti į rinkos veikimą, jei toks įsikišimas galėtų reikšmingai 

prisidėti prie veiksmingos konkurencijos apsaugos ir taip užtikrinti kuo didesnę vartotojų gerovę. Tuo 

pačiu nutarimu patvirtintame Konkurencijos tarybos veiklos prioriteto įgyvendinimo principų apraše 

(toliau – Aprašas) buvo nustatyti pagrindiniai principai, kuriais vadovaudamasi Konkurencijos taryba 

priima sprendimus dėl tam tikro tyrimo atlikimo tikslingumo ir apimties.  

(8) Vertinant, ar tyrimas atitinka veiklos prioritetą, vadovaujamasi Apraše nustatytais tyrimo 

įtakos veiksmingai konkurencijai ir vartotojų gerovei, strateginės reikšmės bei racionalaus išteklių 

naudojimo principais. Kaip nurodyta Aprašo 5 punkte, nė vienas iš šių principų neturi iš anksto 

nustatytos lemiamos įtakos Konkurencijos tarybos sprendimui dėl konkretaus tyrimo atlikimo, tačiau 

Konkurencijos tarybai gali pakakti įvertinti tyrimą pagal vieną iš principų, kad galėtų priimti 

sprendimą dėl tyrimo tikslingumo ar apimties. 

(9) Vertinant Pareiškėjo pateiktą informaciją apie galimą ūkio subjektų veiksmų derinimą 

Pirkimuose bei šio galimo pažeidimo tyrimo atitiktį Konkurencijos tarybos veiklos prioritetui, 

atsižvelgtina į Aprašo 8.3 punkte įtvirtintą racionalaus išteklių naudojimo principą.  

(10) Remiantis Aprašo 14 punktu, vadovaudamasi racionalaus išteklių naudojimo principu, 

Konkurencijos taryba siekia atlikti tyrimus, kuriems reikalingi Konkurencijos tarybos ištekliai būtų 

proporcingi tikėtiniems tyrimų rezultatams. Remiantis Aprašo 15.1 ir 15.2 punktais, Konkurencijos 

taryba, be kita ko, vertina konkretaus tyrimo tikslus bei tikimybę juos pasiekti ir tyrimui atlikti 

reikalingą laiką, o taip pat būtinus bei turimus žmogiškuosius ir finansinius išteklius. 

(11) Atsižvelgus į Pirkimų pobūdį bei galimo pažeidimo nedidelį mastą (laimėjusio pasiūlymo 

kaina Pirkimuose buvo nuo 23.000,00 Eur iki 93.896,00 Eur, Pareiškėjas vykdė šešis mažos vertės 

pirkimus viename regione) ir įvertinus Konkurencijos tarybos šiuo metu atliekamus tyrimus ir 

turimus žmogiškuosius ir finansinius išteklius, spręstina, kad tyrimo atlikimas pareikalautų 

neproporcingų Konkurencijos tarybos išteklių lyginant su tikėtinais tyrimo rezultatais. Taigi, ūkio 

subjektų veiksmų Pirkimuose tyrimas neatitiktų racionalaus išteklių naudojimo principo. 

(12) Įvertinus aukščiau nurodytas aplinkybes, konstatuotina, kad Pareiškime nurodytų 

aplinkybių tyrimas neatitinka Konkurencijos tarybos veiklos prioriteto, kas sudaro pagrindą atsisakyti 

pradėti tyrimą, kaip numatyta Konkurencijos įstatymo 24 straipsnio 4 dalies 8 punkte.  

(13) Kaip nurodyta Aprašo 6 punkte, Konkurencijos tarybos sprendimas atsisakyti pradėti 

tyrimą dėl to, kad jis neatitinka veiklos prioriteto, nereiškia, kad ūkio subjektų veiksmai negali 

pažeisti Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimų. Atitinkamai, toks Konkurencijos tarybos 

sprendimas neriboja nukentėjusiųjų asmenų teisių, įskaitant ir Pareiškėją, vadovaujantis 

Konkurencijos įstatymo 44 straipsnio 1 dalimi, kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo. 

 

Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 24 straipsnio 4 dalies 8 punktu,  

 

Konkurencijos taryba n u t a r i a :  

Atsisakyti pradėti tyrimą dėl ūkio subjektų veiksmų dalyvaujant Telšių rajono savivaldybės 

administracijos vykdytuose viešuosiuose pirkimuose atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos 

įstatymo 5 straipsnio reikalavimams.  
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Nutarimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną 

mėnesį nuo jo įteikimo dienos arba nuo jo paskelbimo Konkurencijos tarybos interneto svetainėje 

kt.gov.lt dienos, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau.  

 

 

Pirmininko pavaduotojas,  

pavaduojantis pirmininką Elonas Šatas 
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