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1. Konkurencijos taryba yra koordinuojanti institucija valstybės pagalbos, kuriai 
taikomos Europos Sąjungos valstybės pagalbos taisyklės, klausimais.  

2. Konkurencijos taryba Vyriausybės nustatyta tvarka* atlieka valstybės 
pagalbos projektų ekspertizę, teikia valstybės pagalbos teikėjams išvadas ir 
rekomendacijas, kaupia informaciją apie suteiktą valstybės pagalbą Lietuvos 
ūkio subjektams ir teikia ją Europos Komisijai ir kitoms suinteresuotoms 
institucijoms. 

3. Suteiktos valstybės pagalbos, įskaitant nereikšmingą pagalbą, registrą tvarko 
Konkurencijos taryba. 

 

*2004-09-06 Vyriausybės nutarimas Nr.1136 

 

Konkurencijos įstatymo 45 straipsnis 



Valstybės pagalbos koordinavimas 
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VP gavėjai 

VP teikėjai KT EK 

Kitos 
institucijos 



Koordinavimas su institucijomis 

Formalus 
• Teisės aktų projektų derinimas 
• Paklausimai raštu 
• Susitikimai 
• Registro klausimai 
• Dalyvavimas darbo grupėse 

 
Neformalus 
• Teisės aktų projektų derinimas 
• EK teikiamų raštų, pranešimų derinimas 
• Paklausimai žodžiu, el. paštu 
• Susitikimai, konsultacijos 

 
Problemos 
• Nenoras diskutuoti, atsižvelgti į pateiktas pastabas 
• Noras daryti viską tyliai, “kad niekas nieko nesužinotų” 
• Atsakomybės stoka, “po manęs nors ir tvanas” 
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Koordinavimas su Europos Komisija 

Formalus 
• Pranešimų ir kitos informacijos persiuntimas Komisijai 
• Komisijos paklausimų ir kitos informacijos persiuntimas pagalbos teikėjams 
• Ataskaitų teikimas 
• Atsakymų į klausimynus persiuntimas 
• Dalyvavimas patariamuosiuose komitetuose ir kituose susitikimuose 
• Pastabų dėl EK teisės aktų projektų teikimas 
• Paklausimai raštu 
• Susitikimų su Komisija organizavimas 

 
Neformalus 
• Konsultavimasis el. paštu ir telefonu 

 

Problemos  
• Ilga trukmė 
• Informacijos stoka 
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Teisės aktų projektų analizė 
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Švietimas valstybės pagalbos klausimais 

• KT organizuojami seminarai. 2011 m. – 2 seminarai. 

• Dalyvavimas kitų institucijų organizuojamuose seminaruose: 

– APVA, LVPA ir kt. 

• KT interneto svetainės atnaujinimas, įskaitant informaciją apie valstybės 
pagalbą:  

– teisės aktus,  
– procedūras,  
– registrą,  
– DUK. 

• Sprendimų poveikio konkurencijai vertinimo gairės. www.konkuren.lt  
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ES valstybės pagalbos modernizavimas 

Tikslai 
• Skatinti augimą stipresnėje ir konkurencingoje vidaus rinkoje 
• Užtikrinti griežtesnį vykdymą ES ir nacionaliniu lygmeniu 
• Supaprastinti taisykles ir pagreitinti sprendimų priėmimą 

 
Priemonės 
• Aiškesnis pagalbos ir jos nebuvimo apibrėžimas (Sutartis, teismo praktika) 
• Pagalba, neturinti poveikio prekybai (de minimis) 
• Pagalba, kuriai netaikoma pareiga pranešti (bendroji išimtis) 
• Komisijos atliekamo pagalbos suderinamumo tyrimas (gairės) 
• Procedūriniai klausimai, procedūrinių reglamentų pertvarka 
• Bendradarbiavimas su valstybėmis narėmis 
 

Didės nacionalinių institucijų vaidmuo. 

Visos modernizavimo paketo pagrindinės dalys turi būti įgyvendintos iki 2013 m. 
pabaigos. 
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Ačiū už dėmesį! 
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