
 

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBA 

 

NUTARIMAS 

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SPRENDIMO, PAVEDANT KURŠĖNŲ 

KOMUNALINIO ŪKIO UAB TEIKTI KOMUNALINIŲ IR ŽALIŲJŲ ATLIEKŲ 

SURINKIMO IR TRANSPORTAVIMO PASLAUGAS, ATITIKTIES LIETUVOS 

RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO REIKALAVIMAMS 

TYRIMO NUTRAUKIMO 

 

2017 m. vasario 20 d. Nr. 1S-15 (2017) 

Vilnius 

 

(1) Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba 2017 m. vasario 20 d. posėdyje išnagrinėjo 

klausimą dėl Šiaulių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) sprendimo, pavedant Kuršėnų 

komunalinio ūkio UAB teikti komunalinių ir žaliųjų atliekų surinkimo ir transportavimo paslaugas, 

atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams tyrimo 

nutraukimo. 

 

Konkurencijos taryba n u s t a t ė : 

 

(2) Tyrimas pradėtas Konkurencijos tarybos 2011 m. vasario 10 d. nutarimu Nr. 1S-29
1
, 

gavus 2010 m. rugsėjo 14 d. akcinės bendrovės „Specializuotas transportas“ (dabar – 

UAB „Ecoservice projektai“
2
; toliau – Bendrovė) pareiškimą

3
, kuriame nurodoma, kad tuo metu 

Šiaulių rajone komunalinių (mišrių ir išrūšiuotų antrinių žaliavų) ir žaliųjų atliekų surinkimo ir 

transportavimo paslaugas teikė Bendrovė ir UAB „Švarinta“, laimėjusios viešojo pirkimo konkursą. 

Tačiau Savivaldybės taryba 2010 m. rugpjūčio 26 d. priėmė sprendimą Nr. T-236 „Dėl pavedimo 

Kuršėnų komunalinio ūkio UAB teikti Šiaulių rajono komunalinių ir žaliųjų atliekų surinkimo ir 

transportavimo paslaugas ir įpareigojimo sudaryti sutartį“
4
 (toliau – Sprendimas), kurio 1 punktu 

pavedė Kuršėnų komunalinio ūkio UAB nuo 2010 m. lapkričio 1 d. teikti Šiaulių rajono 

komunalinių (mišrių ir išrūšiuotų antrinių žaliavų) ir žaliųjų atliekų surinkimo ir transportavimo 

paslaugas, neorganizuojant konkurso ar kitos konkurencingos procedūros. 

(3)  Tyrimas buvo baigtas Konkurencijos tarybos Viešojo administravimo subjektų veiklos 

skyriaus 2011 m. rugsėjo 22 d. Pranešimu Nr. 5S-38 „Apie atliktą tyrimą dėl Šiaulių rajono 

savivaldybės sprendimo, pavedant Kuršėnų komunalinio ūkio UAB teikti komunalinių ir žaliųjų 

atliekų surinkimo ir transportavimo paslaugas, atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos 

įstatymo 4 straipsnio reikalavimams“
5
. Pranešimu buvo siūloma pripažinti Sprendimą ir jo pagrindu 

su Kuršėnų komunalinio ūkio UAB sudarytą 2010 m. gruodžio 1 d. Šiaulių rajono komunalinių 

(mišrių ir išrūšiuotų antrinių žaliavų) ir žaliųjų atliekų surinkimo ir transportavimo paslaugų sutartį 

                                                 
1
 Bylos 2 tomas, 18-19 lapai. 

2
 Nuo 2016 m. lapkričio 17 d. Juridinių asmenų registro duomenys. Prieiga per internetą: 

<http://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php?kod=144128180&p=1>. 
3
 Akcinės bendrovės „Specializuotas transportas 2010 m. rugsėjo 14 d. pareiškimas-skundas Nr. 510 „Dėl Šiaulių 

rajono savivaldybės tarybos priimto sprendimo neatitikimo Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 

reikalavimams“ (bylos 1 tomas, 1-20 lapai). 
4
 Bylos 1 tomas, 48 lapas. 

5
 Bylos 2 tomas, 49-59 lapai. 

http://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php?kod=144128180&p=1
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Nr. S-10-664A
6
 (toliau – Sutartis) pažeidžiančiais Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 

reikalavimus. 

(4) Konkurencijos taryba 2012 m. kovo 8 d. nutarimu Nr. 1S-34
7
, vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos viešojo administravimo įstatymo 23 straipsnio 4 dalimi, sustabdė Savivaldybės 

sprendimo, pavedant Kuršėnų komunalinio ūkio UAB teikti komunalinių ir žaliųjų atliekų 

surinkimo ir transportavimo paslaugas, atitikties Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 

reikalavimams nagrinėjimą, kol Šiaulių apygardos teismas išnagrinės Bendrovės ieškinį dėl 

Sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-852-372/2011. 

(5) Šiaulių apygardos teismas 2015 m. gruodžio 21 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-68-

372/2015
8
 pripažino, jog Sprendimas, jo pakeitimai

9
 ir Sutartis yra neteisėti ir juos panaikino. 

Šiaulių apygardos teismo sprendimas buvo apskųstas Lietuvos apeliaciniam teismui. 

(6) Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. gegužės 3 d. sprendimu civilinėje byloje 2A-627-

302/2016
10

 konstatavo, jog Šiaulių apygardos teismas teisėtai ir pagrįstai pripažino Sprendimą ir jo 

pakeitimus neteisėtais ir negaliojančiais, tačiau nepagrįstai pripažino Sutartį neteisėta ir 

negaliojančia, nes ji jau yra įvykdyta, todėl šioje dalyje Šiaulių apygardos teismo sprendimas buvo 

panaikintas. Lietuvos apeliacinio teismo sprendimas buvo apskųstas Lietuvos Aukščiausiajam 

Teismui.  

(7) Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2016 m. gruodžio 8 d. nutartimi civilinėje byloje 

Nr. 3K-3-509-248/2016
11

 panaikino Lietuvos apeliacinio teismo sprendimo dalį, kuria Sutartis 

pripažinta įvykdyta. Pasak šio teismo, apeliacinės instancijos teismas netinkamai sprendė dėl 

niekinių ir dėl to negaliojančių sandorių, nes pagal bendrąją taisyklę niekiniai sandoriai 

negalioja ab initio (nuo jų sudarymo momento). Sandorio pripažinimas niekiniu dėl prieštaravimo 

imperatyviosioms įstatymo normoms iš esmės reiškia konstatavimą, kad jis de jure (teisiškai) 

neegzistuoja. Todėl ši skundžiamo sprendimo dalis buvo panaikinta ir palikta galioti pirmosios 

instancijos teismo sprendimo dalis, kuria, be kita ko, Sutartis pripažinta negaliojančia. 

(8) Pažymėtina, kad tiek Šiaulių apygardos teismas, tiek ir Lietuvos apeliacinis teismas 

pasisakė dėl Sprendimo atitikties Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams. 

 

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

 

(9) Pagal Konkurencijos įstatymo 28 straipsnio 3 dalies 3 punktą, Konkurencijos taryba 

priima nutarimą tyrimą nutraukti, jeigu tyrimo metu paaiškėja arba atsiranda šio įstatymo 

24 straipsnio 4 dalyje nurodytos aplinkybės. Konkurencijos įstatymo 24 straipsnio 4 dalies 6 punkte 

nustatyta, kad Konkurencijos taryba priima nutarimą atsisakyti pradėti tyrimą, jeigu skundžiamas 

viešojo administravimo subjekto teisės aktas ar sprendimas buvo panaikintas, pakeistas ar nustojo 

galioti iki pareiškimo išnagrinėjimo Konkurencijos taryboje dienos. 

                                                 
6
 Bylos 1 tomas, 123-142 lapai. 

7
 Bylos 3 tomas, 73-75 lapai. 

8
 Prieiga per internetą: <http://liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/tekstas.aspx?id=12055f4d-e59b-49dc-876e-

0937dc8aeb60>. 
9
 Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 17 d. sprendimas Nr. T-121 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės 

tarybos 2010 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T-236 „Dėl pavedimo Kuršėnų komunalinio ūkio UAB teikti Šiaulių 

rajono komunalinių ir žaliųjų atliekų surinkimo ir transportavimo paslaugas ir įpareigojimo sudaryti sutartį“; Šiaulių 

rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimas Nr. T-247 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 

2010 m. rugpjūčio 26 d. Nr. T-236 „Dėl pavedimo Kuršėnų komunalinio ūkio UAB teikti Šiaulių rajono komunalinių ir 

žaliųjų atliekų surinkimo ir transportavimo paslaugas ir įpareigojimo sudaryti sutartį“; Šiaulių rajono savivaldybės 

tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimas Nr. T-279 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2013-10-31 sprendimo Nr. 

T-247 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T-236 „Dėl pavedimo Kuršėnų 

komunalinio ūkio UAB teikti Šiaulių rajono komunalinių ir žaliųjų atliekų surinkimo ir transportavimo paslaugas ir 

įpareigojimo sudaryti sutartį pakeitimo“. 
10

 Prieiga per internetą: <http://liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/tekstas.aspx?id=9095eeff-f63b-45a0-8ae1-

0823a1d417f0>. 
11

 Prieiga per internetą: <http://liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/tekstas.aspx?id=04f5a7c8-1652-4e78-b2d5-

99186905880d>. 

http://liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/tekstas.aspx?id=12055f4d-e59b-49dc-876e-0937dc8aeb60
http://liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/tekstas.aspx?id=12055f4d-e59b-49dc-876e-0937dc8aeb60
http://liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/tekstas.aspx?id=9095eeff-f63b-45a0-8ae1-0823a1d417f0
http://liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/tekstas.aspx?id=9095eeff-f63b-45a0-8ae1-0823a1d417f0
http://liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/tekstas.aspx?id=04f5a7c8-1652-4e78-b2d5-99186905880d
http://liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/tekstas.aspx?id=04f5a7c8-1652-4e78-b2d5-99186905880d
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(10) Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta aukščiau bei į tai, jog Sprendimas ir Sutartis, dėl kurios 

Konkurencijos taryba atlieka tyrimą, nacionalinių teismų yra pripažinti neteisėtais ir negaliojančiais, 

darytina išvada, jog yra pagrindas nutraukti tyrimą dėl Šiaulių rajono savivaldybės sprendimo, 

pavedant Kuršėnų komunalinio ūkio UAB teikti komunalinių ir žaliųjų atliekų surinkimo ir 

transportavimo paslaugas, atitikties Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams. 

 

Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 28 straipsnio 3 dalies 3 punktu, 24 straipsnio 4 dalies 

6 punktu, 

 

Konkurencijos taryba n u t a r i a : 

 

Nutraukti tyrimą dėl Šiaulių rajono savivaldybės sprendimo, pavedant Kuršėnų komunalinio 

ūkio UAB teikti komunalinių ir žaliųjų atliekų surinkimo ir transportavimo paslaugas, atitikties 

Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams. 

 

 

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

administraciniam teismui. 

  

 

 

Pirmininkas Šarūnas Keserauskas 
 

 


