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Kas yra valstybės pagalba?

Parama, kuri:

✓ Skirta ūkio subjektams
✓ Iš valstybės išteklių
✓ Atranki
✓ Suteikia naudą
✓ Daro poveikį konkurencijai ir prekybai tarp valstybių narių



Ką numato Konkurencijos įstatymo 4 straipsnis?

✓ Pareigą užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę

✓ Draudimą teikti privilegijas arba diskriminuoti ūkio subjektus



Situacijų vertinimas



Turto perdavimas VšĮ Baltijos cirkas

✓ Patalpos buvo nuomojamos už 549,50 Eur

✓ Turto bankas planavo paskelbti patalpų nuomos konkursą

✓ Kultūros ministerija tapo Baltijos cirko dalininke

✓ Baltijos cirkui panaudos teise perduodamos patalpos



Ar gavėjas yra ūkio subjektas?
Ar naudojami valstybės ištekliai?
Ar parama atranki?
Ar suteikia naudą?
Ar daro poveikį konkurencijai ir 
prekybai tarp valstybių narių?

Ar suteikia privilegiją?

Vertinimas



✓2017 m. gruodį atnaujinta nuomos sutartis

✓Patalpos Centro poliklinikoje

✓Nuomos kaina 11,58 Eur už 1 m2

Turto nuoma UAB vaistinei „Valerijonas“ 



Ar gavėjas yra ūkio subjektas?
Ar naudojami valstybės ištekliai?
Ar parama atranki?
Ar suteikia naudą?
Ar daro poveikį konkurencijai ir 
prekybai tarp valstybių narių?

Ar suteikia privilegiją?

Vertinimas



Paskola AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“

✓ AB „Lietuvos geležinkeliai“ suteikė 3 000 000 Eur paskolą bendrovei

✓ AB „Lietuvos geležinkeliai“ atleisti nuo dividendų mokėjimo

✓ AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ bankrutavo



Ar gavėjas yra ūkio subjektas?
Ar naudojami valstybės ištekliai?
Ar parama atranki?
Ar suteikia naudą?
Ar daro poveikį konkurencijai ir 
prekybai tarp valstybių narių?

Ar suteikia privilegiją?

Vertinimas



✓2013 m. bendrovei perduotas 60 tūkst. Eur vertės ledo cechas

✓2014 m. bendrovė gavo 29,8 tūkst. Eur pagalbą

✓2015 m. į bendrovę investuota 100 tūkst. Eur

✓2017 m. į bendrovę investuota 200 tūkst. Eur

Subsidijos UAB „Klaipėdos žuvininkystės produktų aukcionas“



Ar gavėjas yra ūkio subjektas?
Ar naudojami valstybės ištekliai?
Ar parama atranki?
Ar suteikia naudą?
Ar daro poveikį konkurencijai ir 
prekybai tarp valstybių narių?

Ar suteikia privilegiją?

Vertinimas



Parama energijos iš atsinaujinančių išteklių gamintojams

✓ Skatinimo kvotų paskirstymo aukcione laimima skatinimo kvota

✓ Įmonės įgyja teisę gauti fiksuotą elektros energijos supirkimo tarifą

✓ Fiksuotas tarifas gamintojams mokamas iš viešuosius interesus atitinkančių 
paslaugų (VIAP) lėšų fondo

✓ VIAP lėšos surenkamos iš visų elektros energijos vartotojų



Ar gavėjas yra ūkio subjektas?
Ar naudojami valstybės ištekliai?
Ar parama atranki?
Ar suteikia naudą?
Ar daro poveikį konkurencijai ir 
prekybai tarp valstybių narių?

Ar suteikia privilegiją?

Vertinimas
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