
 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBA 
 

NUTARIMAS 

DĖL ATSISAKYMO PRADĖTI TYRIMĄ DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 

VEIKSMŲ ORGANIZUOJANT KELEIVIŲ VEŽIMĄ ATITIKTIES LIETUVOS 

RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO REIKALAVIMAMS 
 

2013 m. kovo 7 d. Nr. 1S-34 

Vilnius 

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

7 d. tvarkomajame posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl atsisakymo pradėti tyrimą dėl Klaipėdos 

miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) veiksmų organizuojant keleivių vežimą atitikties 

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

reikalavimams. 

Konkurencijos taryba nustatė: 

(1) 2010 m. gruodžio 20 d. gautame Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos 

(toliau – Vyriausybės atstovas) prašyme
1
 ir 2011 m. sausio 21 d. gautame jungtiniame Klaipėdos 

miesto maršrutinių taksi vežėjų (L. Averkino IĮ (dabartinis pavadinimas – UAB „Leolora“) 

(juridinio asmens kodas 141181854), A. Paulausko IĮ (dabartinis pavadinimas – UAB „Septintukai“) 

(juridinio asmens kodas 141414365), UAB „Dešimtas maršrutas“ (juridinio asmens kodas 

300014992), UAB „Audresta“ (juridinio asmens kodas 141331695), UAB „Aštuoniukė“ (juridinio 

asmens kodas 300010563), UAB „Devintoji banga“ (juridinio asmens kodas 300008295)) (toliau – 

Pareiškėjai
2
) prašyme

3
 Konkurencijos tarybos buvo prašoma ištirti, ar Savivaldybė nepažeidžia 

Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio nuostatų, su reguliariųjų reisų autobusų vežėjais ir maršrutinių 

taksi vežėjais keleivių vežimo sutartis sudarydama skirtingiems terminams.  

(2) Prašymuose buvo nurodyta, kad 2004 metais su maršrutinių taksi vežėjais sutartys 

buvo sudarytos 5 metams. Baigiantis šiam terminui, Savivaldybės administracijos direktoriaus  

2009 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. AD1-779 1.3 punktu buvo nustatyta, kad iki 2009 m. gegužės 20 

d. turi būti parengtos ir teikiamos pasirašyti keleivių vežimo maršrutiniais taksi sutartys (toliau – 

Sutartys) su vežėjais, kurios galios iki 2010 m. rugsėjo 1 d. (iki maršrutinių taksi integravimo į 

vieningą miesto viešojo transporto sistemą dienos). Savivaldybės administracijos direktoriaus   

2010 m. rugpjūčio 20 d. įsakymo Nr. AD1-1492 „Dėl keleivių vežimo maršrutiniais taksi maršrutų 

aptarnavimo“ (toliau – Įsakymas dėl sutarčių pratęsimo) 1 punktu nustatyta, kad Sutartys 

pratęsiamos nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. dvejiems metams. Savivaldybės administracijos direktoriaus 

2010 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr. AD1-1513 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2010 m. rugpjūčio 20 d. įsakymo Nr. AD1-1492 „Dėl keleivių vežimo 

maršrutiniais taksi maršrutų aptarnavimo“ 1 punkto ir keleivių vežimo maršrutiniais taksi tipinės 

sutarties 3.21 papunkčio, 9 punkto ir 2 priedo pakeitimo“ (toliau – Patikslintas Įsakymas dėl 

sutarčių pratęsimo) 1 ir 2.2 punktais nustatyta, kad Sutartys galios nuo 2010 m. rugsėjo 2 d. iki 

2012 m. rugsėjo 2 d.  

                                                 
1
 Bylos I tomas, 1 lapas. 

2
 2011 m. kovo 4 d. papildomą informaciją Pareiškėjų vardu pateikė Klaipėdos apskrities verslininkų asociacija. Bylos I 

tomas, 65-66 lapai. 
3
 Bylos I tomas, 58 lapas. 
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(3) Pareiškėjai nurodė, kad sutartys su reguliariųjų reisų autobusų vežėjais sudarytos 5 

metų laikotarpiui, ir teigė, kad skirtingam terminui sudaromos keleivių vežimo vietinio reguliaraus 

susisiekimo autobusais sutartys ir keleivių vežimo maršrutiniais taksi sutartys galimai užkerta kelią 

konkurencijai, suteikia privilegijas reguliariųjų reisų vežėjams ir diskriminuoja maršrutinių taksi 

vežėjus.  

(4) Pareiškėjai taip pat nurodė, kad trumpalaikės sutartys apriboja galimybes gauti 

paskolas bankuose transporto parko atnaujinimui. Kaip atsisakymo suteikti paskolą įrodymą 

Pareiškėjai pateikė Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus 2011 m. kovo 1 d. atsakymą UAB 

„Antdora“
4
 (juridinio asmens kodas 142129369), kuriame bankas informuoja bendrovę, jog ji 

neatitinka banko nustatytų reikalavimų gauti kreditą apyvartinėms lėšoms.  

(5) Pareiškėjai galimus konkurencijos sąlygų skirtumus taip pat siejo su Savivaldybės 

įmonei UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ skiriama ES parama ir Savivaldybės biudžeto lėšomis 

transporto priemonių įsigijimui. 

(6) Konkurencijos taryba 2011 m. kovo 31 d. nutarimu Nr. 1S-59 (toliau – Nutarimas) 

atsisakė pradėti tyrimą dėl Įsakymo dėl sutarčių pratęsimo ir Patikslinto Įsakymo dėl sutarčių 

pratęsimo atitikties Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams, nenustačiusi, jog yra 

pagrindas įtarti galimą Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio pažeidimą. 

(7) Nutarimas Pareiškėjų atstovo (Klaipėdos apskrities verslininkų asociacijos) buvo 

apskųstas teismui, motyvuojant tuo, kad Konkurencijos taryba nepakankamai įvertino Pareiškėjų 

pateiktus paaiškinimus ir neatskleidė prašyme nurodyto pažeidimo esmės (toje pačioje rinkoje 

dalyvaujantiems skirtingiems ūkio subjektams (konkurentams) nustatytas nevienodas keleivių 

pervežimo sutarčių galiojimo terminas), neįvertino paaiškinimų ir įrodymų apie pažeidimo faktines 

aplinkybes, taip pat neįvertino to, kad banko raštas Konkurencijos tarybai buvo pateiktas siekiant 

įrodyti, jog Pareiškėjai negali gauti kitokių banko paaiškinimų ar įrodymų dėl kredito nesuteikimo 

priežasties. 

(8) Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – LVAT) 2012 m. balandžio    

20 d. nutartimi A-858-1274/12 klausimas dėl tyrimo pradėjimo buvo grąžintas Konkurencijos 

tarybai spręsti iš naujo. Savo sprendimą LVAT motyvavo tuo, kad Konkurencijos taryba Nutarime 

neanalizavo pateiktų įrodymų, kuriais grindžiamas galimas skirtingų konkurencijos sąlygų 

egzistavimas dėl sutarčių termino skirtumų reguliariųjų reisų autobusais vežėjams ir keleivius 

vežantiems maršrutiniais taksi vežėjams, o pasisakė tik dėl Nordea Bank Finland Plc Lietuvos 

skyriaus atsisakymo suteikti kreditą bei skiriamos Europos Sąjungos paramos ir Savivaldybės 

biudžeto lėšų transporto priemonių įsigijimui. Šie argumentai taip pat buvo nurodyti ir 2011 m. 

rugsėjo 22 d. pirmosios instancijos teismo sprendime administracinėje byloje Nr. I-2872-95/2011.  

(9) Atsižvelgiant į tai, kad tiek pirmosios instancijos teismas, tiek LVAT nurodė, jog 

Konkurencijos taryba Nutarime dėl atsisakymo pradėti tyrimą pasisakė tik dėl Nordea Bank Finland 

Plc Lietuvos skyriaus atsisakymo suteikti kreditą bei skiriamos Europos Sąjungos paramos ir 

Savivaldybės biudžeto lėšų transporto priemonių įsigijimui, tačiau neanalizavo Pareiškėjų pateiktos 

informacijos ta apimtimi, kiek ji susijusi su sutarčių sudarymu skirtingiems terminams, bei galimo 

prieštaravimo Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams, Konkurencijos taryba, iš naujo 

spręsdama klausimą dėl tyrimo pradėjimo, aiškinosi aplinkybes dėl galimai Savivaldybės nustatytų 

skirtingų sutarčių terminų reguliariųjų reisų autobusais vežėjams ir keleivius vežantiems 

maršrutiniais taksi vežėjams.  

(10) Šiuo tikslu Konkurencijos taryba papildomai kreipėsi į Savivaldybę, Pareiškėjus, 

UAB „Antdora“ (t.y. įmonę, kuriai Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius atsisakė suteikti 

kreditą) prašydama pateikti informaciją, susijusią su Pareiškėjų keliamais klausimais dėl skirtingo 

keleivių vežimo sutarčių galiojimo termino. Iš Pareiškėjų į jiems išsiųstus paklausimus atsakė UAB 

„Devintoji banga“
5
, UAB „Septintukai“

6
 ir L. Averkino IĮ

7
. 

                                                 
4
 Bylos I tomas, 71 lapas. 

5
 Bylos II tomas, 4 lapas. 

6
 Bylos II tomas, 9 lapas. 

7
 Bylos II tomas, 13 lapas. 
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(11) Nustatyta, kad Savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 3 d. 

įsakymo Nr. AD1-2044 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. 

rugpjūčio 20 d. įsakymo Nr. AD1-1492 „Dėl keleivių vežimo maršrutiniais taksi maršrutų 

aptarnavimo“ pakeitimo“ (toliau – Įsakymas dėl termino pakeitimo) 1 punktu pakeičiama ir nauja 

redakcija išdėstoma Įsakymu dėl sutarčių pratęsimo patvirtinta Keleivių vežimo maršrutiniais taksi 

tipinė sutartis (toliau – Tipinė sutartis). Tipinės sutarties 12 punkte numatyta, kad minėta sutartis 

galioja 5 metus.  

(12) Nustatyta, kad 2012 m. rugsėjo 4 d. Savivaldybės administracijos direktorius sudarė 

Sutartis 5 metams su šiais maršrutinių taksi vežėjais: UAB „Aisčiai“
8
, UAB „Devintoji banga“

9
, 

UAB „Aštuoniukė“
10

, UAB „Audresta“
11

, UAB „Dešimtas maršrutas“
12

. 

 

Konkurencijos taryba konstatuoja: 

(13) Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 1 dalis nustato pareigą viešojo administravimo 

subjektams užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę vykdant jiems 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. Taigi, Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalies reikalavimai pažeidžiami 

tik tuo atveju, jei egzistuoja aukščiau minėtų aplinkybių visuma. 

(14) Vyriausybės atstovas ir Pareiškėjai teigė, kad maršrutinių taksi vežėjai 

diskriminuojami dėl to, kad remiantis Įsakymu dėl sutarčių pratęsimo bei Patikslintu Įsakymu dėl 

sutarčių pratęsimo, Sutartys su maršrutinių taksi vežėjais sudaromos trumpesniam laikotarpiui nei 

sutartys su keleivių vežimo reguliaraus susisiekimo autobusais paslaugas teikiančiais vežėjais. 

(15) Pažymėtina, kad Įsakyme dėl sutarčių pratęsimo ir Patikslintame Įsakyme dėl 

sutarčių pratęsimo numatyti Sutarčių sudarymo terminai buvo pakeisti Įsakymu dėl termino 

pakeitimo, ir šiuo metu Sutartys sudaromos 5 metams. 

(16) Išanalizavus surinktą informaciją, darytina išvada, kad nėra pagrindo įtarti, jog 

Sutarčių sudarymo terminų atžvilgiu maršrutinių taksi vežėjai būtų diskriminuojami, o kiti vežėjai 

privilegijuojami. 

(17) Konkurencijos įstatymo 24 straipsnio 4 dalies 6 punkte numatyta, kad Konkurencijos 

taryba atsisako pradėti tyrimą, jei skundžiamas viešojo administravimo subjekto teisės aktas ar 

sprendimas buvo panaikintas, pakeistas ar nustojo galioti iki pareiškimo išnagrinėjimo 

Konkurencijos taryboje dienos. 

(18) Atsižvelgiant į tai, kad Įsakymu dėl termino pakeitimo buvo nustatytas 5 metų 

Sutarčių galiojimo terminas nebeliko skundžiamos nuostatos, nustatančios trumpesnį Sutarčių 

galiojimo terminą. 

(19) Konkurencijos įstatymo 24 straipsnio 4 dalies 7 punkte numatyta, kad Konkurencijos 

taryba atsisako pradėti tyrimą, jei nėra duomenų, kurie leistų pagrįstai įtarti šio įstatymo pažeidimą. 

(20) Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau, nėra pagrindo įtarti, kad Savivaldybė 

Sutarčių galiojimo termino atžvilgiu diskriminuoja maršrutinių taksi vežėjus reguliarių reisų 

autobusais vežėjų atžvilgiu. Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo įtarti, kad galėtų būti pažeisti 

Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimai. 

Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 24 straipsnio 4 dalies 6 ir 7 punktais,  

                                                 
8
 Bylos II tomas, 73 lapas. 

9
 Bylos II tomas, 79 lapas. 

10
 Bylos II tomas, 85 lapas. 

11
 Bylos II tomas, 91 lapas. 

12
 Bylos II tomas, 97 lapas. 



            4 

Konkurencijos taryba nutaria: 

Atsisakyti pradėti tyrimą dėl Klaipėdos miesto savivaldybės veiksmų organizuojant keleivių 

vežimą atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams. 

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

administraciniam teismui. 

 

Tarybos narys, pirmininko pavaduotojas, 

pavaduojantis pirmininką                 Elonas Šatas 

 

 

 

 


