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DEL PATEIKTO PRASYMO
Gerb. p. J. Babeckai,

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba 2018 m. liepos 16 d' gavo UAB ',Ugda"
prasymq ivertinti Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 201 I m. lapkridio 30 d.
priemoniq atitikties
irutyrno Nr. V-2310,,D€l bendrojo ugdymo dalykq vadoveliq ir mokymo
jais
atitikti Lietuvos
patvirtinimo"
nuostatq
tvarkos apra5o
ieises aktams ivertinimo ir apriipinimo
Respublikos konkurencijos istatymo nuostatq reikalavimams (toliau - Pra5ymas)'
(2) PraSyme taip pat nurodyta, jog ugdymo pletotes centro direktoriaus 2016 m.
vasario 29 d. isakymu Nr. VK-24 ,,Del bendrojo ugdymo dalykq vadoveliq turinio vertinimo
tvarkos apraso tvirtinimo" ,,uikertamas kelias naujoms leidykloms isletsti vadovdlius".
(3) Dekojame uZ Jiisq pateiktus pastebejimus ir ivardintas problonas.
(4) Atsakydami informuojame, kad tuo atveju, jeigu tkio subjeklas pateikia pra5ymQ i5tilti
Konkurencijos istatymo nuostatq laikym4si, jam tenka pareiga pakankamai sukonkretinti ir pagristi
Konkurencijos
savo pralyrn4, kad konkurencijos teis6s paZeidimo tikimybe b[q akivaizdi
tarybai teikiama informacija ir praSymas negali b[ti abstraktaus pobudZio. Konkurencijos taryba
Konkurencijos istatymo paZeidimus nustato tik atlikdama tyrimus, toddl norint, kad Konkurencijos
taryba pateikq vertinim4 teikiami praiymai prad€ti tyrim4. Atitinkamai, pra5ymai turi atitikti
Konkurencijos tarybos darbo reglamente,
Lietuvos Respublikos konkurencijos istatyme
patvirtintame Konkurencijos tarybos 2018 m. vasario 1d. nutarimu Nr. 13-10 (2018) ,,Del
Li"tuuos Respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamento patvirtinimo", nustatltus

(1)

-

ir

reikalavimus.

(5) Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014 m. vasario 24 d. nutartyje
administracineje byloje Nr. Ass2-234/2014 nurode, kad ,,Praiymq padavgs asmuo (ukio subjektas)
praiyme turi nurodyti, kuo (jo manymu) konkretus valstybis valdymo ir savivaldos instituciios
priimtas teises ahas ar kitas sprendimas paieidiia draudimq teikti privilegijas ar dislcriminacijq
atskiriems kio subjektams arjq grupems, taip Pat nurodyti, kuo (io manymu) yra paZeidiiamos jo

(praiymq pateikus io subj ekto) Konkurenciios istatymo ginamo s teises - "
(6) Atkreipiame J[sq demesi, kad pareiskimas istirti galim4 Konkurencijos istatymo
paZeidim4 turi atitikti minet4 teismo i5ai5kinimq. Parei3kime iStirti vie5ojo administravimo
iubjektq priimtq teises aktq atitikti Konkurencijos istatymo 4 straipsnio reikalavimams taip pat turi
bUti nurodya kokiu bldu ir del kokiq konkrediq teises aktq nuostattl ar viesojo administravimo
subjektq sprendimq iikio subjekto teise teikti atitinkamas paslaugas buvo apribota, atitinkamai ji
diskriminuojant kitq (privilegijuojamq) fikio subjektq atZvilgiu.
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(7) Jeigu Jums kilq su Siuo atsalqrmu susijusiq klausimq, maloniai praSome kreiptis
Zemiau nurodyais kontaktais.

Sis atsalrymas gali biiti skundZiamas Lietuvos Respublikos administraciniq bylq teisenos
istatymo nustatyta tvarka.

Vie5qjq subjektq prieZi[ros sklriaus vedejo pavaduotoja,
pavaduoj anti skyriaus ved6j4
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