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DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „TECHNIKOS PRIEŽŪROS TARNYBA“ LIKVIDAVIMO 
 

Lietuvos verslo konfederacija (toliau – LVK), viena didžiausių verslo organizacijų Lietuvoje, 
atsižvelgdama į tai, kad 2022 m. rugpjūčio 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą 
„Dėl viešosios įstaigos Technikos priežiūros tarnybos (toliau – TPT) likvidavimo“, teikia nuomonę TPT 
likvidavimo klausimu.  

Atsižvelgiant į LVK tarybos priimtus 2022 m. LVK veiklos prioritetus, kuriuose vienas iš 
prioritetų yra „Sąžiningos konkurencijos tarp valstybės ir verslo užtikrinimas“, LVK vadovaujasi 
sąžiningos konkurencijos užtikrinimo principu ir remia XVIII-osios Vyriausybės programos 139.1 
punkte įvardytą iniciatyvą „VVĮ ir SVĮ peržiūra“, kuria siekiama artėti prie tikslo, kad „valstybė ūkinėje 
veikloje dalyvaus[-tų] tik tais atvejais, kai egzistuoja rinkos nepakankamumo situacija, o valstybės 
veikimas atitinkamoje situacijoje bus [būtų] proporcingas, t. y. pasirenkant mažiausiai konkurenciją 
iškraipantį būdą“.1   

LVK iš esmės pritaria TPT likvidavimui ar kitokiam TPT pertvarkymui. LVK manymu, 
valstybė neturėtų dalyvauti ekonomikoje vykdydama ūkinę-komercinę veiklą potencialiai pavojingų 
įrenginių (toliau – PPĮ) techninės būklės tikrinimo, įrenginių atitikties vertinimo, asmenų 
sertifikavimo, metalinių konstrukcijų ir neišardomų sujungimų ardomųjų bei neardomųjų bandymų ir 
tyrimų rinkose. 

Vis dėlto, atkreipiame dėmesį į tai, kad nors periodiniams PPĮ tikrinimams Lietuvoje yra 
akredituotos penkios A tipo kontrolės įstaigos (trys iš jų akredituotos visų tipų ir kategorijų PPĮ 
tikrinimams), didžiausios ir daugiausiai potencialiai pavojingų įrenginių valdančios įmonės Lietuvoje 
daugelį metų bendradarbiauja būtent su TPT. Dalis šių įmonių yra svarbios nacionaliniam saugumui 
užtikrinti, todėl TPT likvidavimo procese būtina įvertinti kitų PPĮ tikrinimų rinkos dalyvių galimybes 
ir užtikrinti nenutrūkstamą paslaugų teikimą pagrindiniams užsakovams šioje rinkoje. TPT 
likvidavimas ar bet koks kitoks TPT pertvarkymas turi vykti sklandžiai. Todėl siūlome TPT 
likvidavimą organizuoti taip, kad nuo jo paskelbimo iki likvidavimo būtu suteiktas vienerių 
metų laikotarpis, kurio metu TPT galėtu vykdyti veiklą, o PPĮ valdančios įmonės turėtų pakankamai 
laiko paskelbti konkursus ir pasirinkti kitus paslaugų tiekėją. 
 Dėkojame už bendradarbiavimą. 
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Originalas nebus siunčiamas. Vilius Kriaučiūnas, el.p. vilius@lvk.lt, mob. +37060898408. 

                                                        
1 Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa. 
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