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Lietuvos Respublikos Konkurencijos Tarybai   Data: 2021-04-19 
   

  

Kreipiamės į LR Konkurencijos Tarybą, prašydami ištirti ar sekanti situacija neprieštarauja LR Konkurencijos įstatymo nuostatoms:  

1. Ta pati paslauga- akredituota vaikų dienos socialinė priežiūra.  

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020-12-08 įsakymu Nr. A30-3263/20 „Dėl 
teisės teikti akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą suteikimo“ skirtingoms įstaigoms- tiek savivaldybinio 
pavaldumo, tiek nevyriausybinėms organizacijoms,-suteikta akreditacija teikti tą pačią vaikų dienos socialinės 
priežiūros paslaugą Vilniaus miesto savivaldybėje gyvenantiems tos pačios tikslinės grupės vaikams.  

2. Ženkliai besiskiriantis finansavimas priklausomai nuo paslaugas teikiančios įstaigos steigėjo:  

a) Dokumentai, kurių pagrindu buvo skirtas tiesioginis finansavimas vaikų dienos socialinei priežiūrai: 

• Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 34 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. A1-1232 „Dėl 

Savivaldybių administracijoms skirtų valstybės biudžeto lėšų akredituotai vaikų dienos socialinei 

priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti paskirstymo, pervedimo, tikslinimo, naudojimo, atsiskaitymo 

ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“, 

• Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. 

30-2411/20 „Dėl Vaikų dienos socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto 

Vaikų dienos socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo 23 punktu ir kitais akredituotą vaikų 

dienos socialinę priežiūrą teikiančių įstaigų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais. 

• Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius 2021 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 

30-272/21 ,,Dėl lėšų skyrimo 2021 m. Vilniaus miesto akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros 

finansavimui“ 

b) Tos pačios paslaugos, finansuojamos tiesioginiu būdu (be konkursų) iš valstybės ir savivaldybės biudžetų kainų 

skirtumai : 

• Pagal aukščiau nurodomus dokumentus, 45 akredituotas vietas turintis nevyriausybinės organizacijos 

įsteigtas vaikų dienos centras, dienos socialinės priežiūros paslaugoms iš LR valstybės ir Vilniaus m. 

savivaldybės 2021 metais gali būti finansuojamas 50550 eurų (iš jų 16800 eurų SADM pervedamų lėšų dalis ir 

33750 Eur Vilniaus m. dalis (45 vaikai*50 eru/mėn*12 mėn). T.y. 1123,33Eur vienai akredituotai vietai 

• Analogiškai paslaugai 45 akredituotoms vietoms Vilniaus m. savivaldybinio pavaldumo įstaigoj (pvz. Vaikų 

Dienos centre „Bičiulis“, kuris priklauso Biudžetinei įstaigai Vilniau miesto socialinių paslaugų centrui) iš 
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Valstybės ir Vilniaus m. savivaldybės biudžeto  skiriama mažiausiai 92625 Eur. T.y. 2058,33 Eur vienai 

akredituotai vietai 

o Patalpų nuoma: 12 mėn*1300Eur/mėn.= 15600Eur 

o Trys socialinės darbuotojos1:  3 darbuotojos*1753,65 eur/mėn*12 mėn viso 63131,4 Eur (taip pat 

pažymėtina, kad pagal planą ”Vilnius2IN” planuojama įdarbinti dar bent du darbuotojus) 

o Apie 15 procentų sudaro biudžeto patalpų išlaikymas, vaikų dienos centro vadovės bei buhalterių 

atlyginimų dalis, priemonės veiklai bei kitos išlaidos: 13893,75 Eur 

 

1. LR Konkurencijos įstatymo nuostatos, kurias tikėtina pažeidžia aukščiau įvardinta situacija: 

• LR konkurencijos Įstatymo 2 str. 1 d. nustatyta, kad šiuo įstatymu draudžiama ūkio subjektams atlikti 

veiksmus, kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, nesvarbu, kokio pobūdžio jų ūkinė veikla, išskyrus 

atvejus, kai šiame įstatyme ar kituose įstatymuose, skirtuose atskiroms ūkinės veiklos sritims, 

numatomos išimtys. 

•  Įstatymo 4 str. nurodoma, kad Viešojo administravimo subjektai, įgyvendindami pavestus 

uždavinius, susijusius su ūkinės veiklos reguliavimu Lietuvos Respublikoje, privalo užtikrinti 

sąžiningos konkurencijos laisvę. 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 įstatymų reikalavimus. 

• Manytina, kad viešojo administravimo subjektas vykdydamas tam tikroje srityje komercinę veiklą 

negali kontroliuoti kitų ūkio subjektų vykdančių veiklą toje pačioje srityje, išduoti jiems 

licencijų/akreditacijų verstis šia veikla, nes toks reglamentavimas ir veikimas skatina konkurencijos 

sąlygų skirtumų atsiradimą, neužtikrinama sąžiningos konkurencijos laisvė. Vilniaus miesto 

savivaldybė per savo įsteigtas įstaigas pati teikia Vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugas ir tuo 

pačiu suteikia galias licencijuoti/akredituoti, kontroliuoti, riboti, bausti kitus rinkos dalyvius. Tokiu 

teisiniu reglamentavimu ir šio subjekto vykdoma priežiūros veikla akivaizdžiai pažeidžiamos 

konkurencijos įstatymo nuostatos ir iškreipiama rinka. 

 

2. Vadovaujantis išdėstytu, prašome Jūsų:  

4.1. Nustatyti, ar Vilniaus miesto savivaldybės veikla kontroliuojant ūkio subjektus socialinių paslaugų srityje, kai 

pačios Vilniaus miesto savivaldybės įsteigtos įstaigos vykdo šią veiklą, neprieštarauja Konkurencijos įstatymo 

nuostatoms;  

4.2. Nustatyti, ar Vilniaus miesto savivaldybė, tiesioginių finansavimu (ne konkursiniu, ne paslaugų pirkimu)  gali 

tai pačiai akredituotai vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugai skirti beveik dvigubai didesnį finansavimą 

priklausomai nuo įstaigos steigėjo (t.y.  ar paslaugas teikianti įstaiga yra įsteigta savivaldybės ar yra NVO) . 

4.3. Nustatyti, ar Vilniaus m. savivaldybė skirdama beveik dvigubai didesnį finansavimą savo pavaldumo dienos 

centrams, nepažeidžia Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalies suteikiant privilegijas savivaldybinio 

 
1 Darbo užmokestis - Vilniaus miesto socialinės paramos centras (spcentras.lt) 2021 m. I ketvirčio duomenimis socialinio 
darbuotojo atlyginimas sudarė 1753,65 Eur 

https://www.spcentras.lt/darbo-uzmoketis/
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pavaldumo vaikų dienos centrams, bei diskriminuojant nevyriausybinių organizacijų vaikų dienos centrus (bei 

juose paslaugas gaunančius socialinę riziką patiriančius vaikus ir jų šeimas) sudarant konkurencijos sąlygų 

skirtumus teikiant akredituotas vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugas. 

4.4. Nustačius minėtus pažeidimus imtis atitinkamų priemonių, kad šie pažeidimai būtų pašalinti. 

 

Asociacijos Krikščioniškų socialinių iniciatyvų Forumo pirmininkė   Rita Škriadaitė- Vrubliauskė  

 

Prie kreipimosi prisideda: 

VšĮ Vilniaus socialinis klubas 

Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas 
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