
 

 

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBA 
 

NUTARIMAS 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2011 M. BIRŽELIO 30 D. 

ĮSAKYMO NR. 3D-540 „DĖL ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE KVOTŲ SKYRIMO 

TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS 

KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO REIKALAVIMAMS 

 

2013 m. liepos 11 d. Nr. 2S-9 

Vilnius 

  

(1) Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba) 

2013 m. liepos 11 d. posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 

(toliau – Žemės ūkio ministras) 2011 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 3D-540 „Dėl žvejybos vidaus 

vandenyse kvotų skyrimo taisyklių patvirtinimo“
1
 (toliau – Įsakymas) patvirtintų Žvejybos vidaus 

vandens telkiniuose kvotų skyrimo taisyklių (toliau – Žvejybos vidaus vandens telkiniuose 

taisyklės) ir Žvejybos Kuršių mariose, Kauno mariose ir Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės 

aukštutiniame baseine kvotų skyrimo taisyklių (toliau – Žvejybos mariose taisyklės) nuostatų 

atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo
2
 (toliau – Konkurencijos įstatymas) 4 

straipsnio reikalavimams. 

 

Konkurencijos taryba n u s t a t ė:  

(2) Tyrimas pradėtas Konkurencijos tarybos 2012 m. kovo 29 d. nutarimu Nr. 1S-43, 

įvertinus Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės pateiktą informaciją apie Žemės ūkio ministro 

Įsakymu patvirtintų taisyklių galimą prieštaravimą Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 

reikalavimams. Tyrimas pratęstas Konkurencijos tarybos 2012 m. rugpjūčio 28 d. nutarimu Nr. 1S-

115, 2012 m. lapkričio 27 d. nutarimu Nr. 1S-161 bei 2013 m. vasario 27 d. nutarimu 1S-161. 

(3) Tyrimo metu buvo nagrinėjamos Žemės ūkio ministro Įsakymu patvirtintų Žvejybos 

vidaus vandens telkiniuose taisyklių ir Žvejybos mariose taisyklių, kitų teisės aktų nuostatos, ūkio ir 

kitų subjektų pateikta informacija. 

(4) Tyrimo metu nustatytos aplinkybės ir padarytos išvados buvo išdėstytos 

Konkurencijos tarybos Viešojo administravimo subjektų veiklos skyriaus 2013 m. gegužės 17 d. 

pranešime Nr. 5S-13 „Apie atliktą tyrimą dėl 2011 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos žemės 

ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-540 patvirtintų žvejybos vidaus vandenyse kvotų skyrimo taisyklių 

atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams“ (toliau – 

Pranešimas). Pranešime buvo padaryta išvada, kad Žemės ūkio ministro Įsakymu patvirtintų 

Žvejybos vidaus vandens telkiniuose taisyklių 17.1 ir 17.3.2 punktai bei Žvejybos mariose taisyklių 

6, 7, 9, 22 ir 23 punktai gali būti pripažinti prieštaraujančiais Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 

reikalavimams. Pranešimu taip pat buvo siūloma įpareigoti Žemės ūkio ministeriją panaikinti arba 

pakeisti minėtas taisyklių nuostatas taip, kad neprieštarautų Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 

reikalavimams. 

(5) Su Pranešimu buvo supažindinta Žemės ūkio ministerija, kuriai buvo sudarytos 

galimybės pateikti savo nuomonę dėl jame padarytų išvadų bei susipažinti su bylos medžiaga. 

Žemės ūkio ministerija 2013 m. birželio 12 d. raštu pateiktuose  paaiškinimuose dėl Pranešime 

išdėstytų tyrimo išvadų nurodė, kad artimiausiu metu Žemės ūkio ministro įsakymu bus patvirtinta 
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darbo grupė Žvejybos vidaus vandenyse kvotų skyrimo taisyklių ir Žvejybos mariose taisyklių 

pakeitimams parengti. 

(6) Konkurencijos tarybos 2013 m. birželio 18 d. raštu Žemės ūkio ministerija buvo 

informuota apie 2013 m. liepos 11 d. vyksiantį bylos nagrinėjimo posėdį bei teisę pateikti 

paaiškinimu jo metu. Žemės ūkio ministerija 2013 m. liepos 9 d. raštu Konkurencijos tarybą 

informavo, kad nedalyvaus 2013 m. liepos 11 d. Konkurencijos tarybos posėdyje.  

(7) Žemės ūkio ministerija taip pat paaiškino, kad pagal nuo 2013 m. liepos 1 d. 

įsigaliojusios naujos Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo redakcijos
3
 6 straipsnio 4 dalį 

žvejybos kvotų vidaus vandenyse skyrimo tvarką nustatyti ir žvejybos vidaus vandenyse kvotas 

paskirstyti turi Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – Aplinkos ministerija). Žemės 

ūkio ministerija nurodė, jog įgyvendinant šią nuostatą yra parengtas ir artimiausiu metu turėtų būti 

priimtas Žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl žemės ūkio ministro 2011 m. birželio 30 d. įsakymo 

Nr. 3D-540 „Dėl žvejybos vidaus vandenyse kvotų skyrimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo 

netekusiu galios“ projektas. 

(8) 2013 m. liepos 11 d. vykusiame Konkurencijos tarybos posėdyje Žemės ūkio 

ministerijos atstovai nedalyvavo. 

 

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

(9) Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad viešojo administravimo 

subjektai, įgyvendindami pavestus uždavinius, susijusius su ūkinės veiklos reguliavimu Lietuvos 

Respublikoje, privalo užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę. Konkurencijos įstatymo 4 

straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog 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.  

(10) Atsižvelgus į tai, jog pasibaigus tyrimui, paaiškėjo naujų aplinkybių, kurios 

neegzistavo tyrimo metu, t. y. kad vadovaujantis nuo 2013 m. liepos 1 d. galiojančios naujos 

Žuvininkystės įstatymo redakcijos6 straipsnio 4 dalimi žvejybos kvotų vidaus vandenyse skyrimo 

tvarką nustato ir žvejybos vidaus vandenyse kvotas ūkio subjektams paskirsto Aplinkos ministerija 

bei kad ketinama pripažinti netekusiu galios tyrimo metu nagrinėtą Žemės ūkio ministro Įsakymą 

bei juo patvirtintas taisykles, darytina išvada, jog nagrinėjamu atveju būtina atlikti papildomą 

tyrimą, kad būtų įvertintos naujai paaiškėjusios aplinkybės, galinčios turėti įtakos Žemės ūkio 

ministro Įsakymu patvirtintų taisyklių atitikties Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams 

vertinimui.  

 

Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 4 straipsniu, 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 2 

dalimi, 30 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 

 

Konkurencijos taryba n u t a r i a: 

1. Atlikti papildomą tyrimą dėl 2011 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio 

ministro įsakymu Nr. 3D-540 patvirtintų žvejybos vidaus vandenyse kvotų skyrimo taisyklių 

atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams. 

2. Šio nutarimo rezoliucinės dalies 1 punkte nurodytą tyrimą įgalioti atlikti Konkurencijos 

tarybos Viešojo administravimo subjektų veiklos skyriaus vyriausiąjį specialistą Karolį Dzidoliką. 

 

Vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 33 straipsnio 1 dalimi, šis nutarimas neskundžiamas. 

 

 

Pirmininkas                       Šarūnas Keserauskas 
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