
 

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBA 

 

NUTARIMAS 

DĖL ATSISAKYMO PRADĖTI TYRIMĄ DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS IR 

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS „DRUSKININKŲ ŠVIETIMO CENTRAS“ 

VEIKSMŲ ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 

REIKALAVIMAMS 

 

2014 m. vasario 18 d. Nr. 1S-30/2014 

Vilnius 

 

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba) 2014 m. vasario 

18 d. tvarkomajame posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl atsisakymo pradėti tyrimą dėl Druskininkų 

savivaldybės (toliau – Savivaldybė) ir savivaldybės biudžetinės įstaigos „Druskininkų švietimo 

centras“ (toliau – Centras) veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (toliau – 

Konkurencijos įstatymas) reikalavimams.  

 

Konkurencijos taryba n u s t a t ė : 

(1) Konkurencijos taryba 2013 m. balandžio 2 d. gavo Žurnalistų etikos inspektoriaus 

tarnybos (toliau – Tarnyba) raštą
1
, kuriuo Konkurencijos tarybai pagal kompetenciją persiųstas 

Druskininkų krašto savaitraščio „Druskonis“ (toliau – Druskonis) ir savaitraščio „Druskininkų 

naujienos“ (toliau – Druskininkų naujienos) (toliau kartu – Pareiškėjai) skundas
2
, kuris buvo 

papildytas Pareiškėjų 2013 m. balandžio 15 d., 2013 m. gegužės 13 d., 2013 m. rugsėjo 9 d., 12 d., 

2013 m. spalio 31 d., 2013 m. lapkričio 6 d. raštuose pateikta informacija
3
 (toliau – Skundas). 

Skunde Pareiškėjai prašo įvertinti, ar Savivaldybė ir Centras, nemokamai leisdami ir platindami 

informacinį periodinį leidinį – savaitraštį „Mano Druskininkai“ (toliau – Mano Druskininkai) bei 

taikydami itin mažus reklamos įkainius ar talpindami reklamą nemokamai, nepažeidžia 

Konkurencijos įstatymo reikalavimų. 

(2) Pareiškėjai nurodo, jog Druskininkuose yra leidžiami du nepriklausomi, privačioms 

bendrovėms priklausantys laikraščiai – Druskonis, leidžiamas 5 tūkst. egzempliorių tiražu, ir 

Druskininkų naujienos, leidžiamas 1 tūkst. 450 egzempliorių tiražu. Skunde teigiama, jog 

Savivaldybė, prisidengdama jai pavaldžia biudžetine įstaiga, Centru, už biudžeto pinigus leidžia ir 

nemokamai platina leidinį Mano Druskininkai, turintį 10 tūkst. 400 egzempliorių tiražą, t.y. gerokai 

didesnį nei abiejų nepriklausomų Druskininkų laikraščių kartu sudėjus. Skunde taip pat nurodoma, 

kad Savivaldybės tarybos sprendimu 2013 m. kovo 21 d. buvo patvirtinti reklamos laikraštyje Mano 

Druskininkai įkainiai – biudžetinių įstaigų bei gyventojų reklama spausdinama nemokamai, o 

komercinėms įstaigoms taikomi labai maži reklamos įkainiai (1 Lt už kvadratinį centimetrą)
4
. 

(3) Kaip Konkurencijos tarybai nurodė Pareiškėjai, jų laikraščių leidimas yra išlaikomas 

iš pajamų, gautų iš leidinių pardavimų, o didžiąją dalį sudaro pajamos iš reklamos, reklaminių 

skelbimų ir kitų mokamų pranešimų. Pareiškėjų teigimu, biudžeto lėšomis tūkstantiniais tiražais 

                                                 
1
 Bylos 1 tomas, 1 lapas. 

2
 Bylos 1 tomas, 2 - 5 lapai. 

3
 Bylos 1 tomas, 36-37, 131-133,  198 ir bylos 2 tomas, 7, 24-25 ir 26 lapai. 

4
 Savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 21 d. sprendimu Nr.  T1-71 „Dėl Druskininkų švietimo centro teikiamos 

paslaugos kainos tvirtinimo“ nuspręsta patvirtinti reklamos talpinimo informaciniame leidinyje Mano Druskininkai 

vieno kvadratinio centimetro kainą – 1,00 Lt. Taikyti 100 procentų nustatytos kainos lengvatą Savivaldybės 

biudžetinėms  įstaigoms; fiziniams asmenims – iki 10 kvadratinių centimetrų. 
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leisdama nemokamą informacinį leidinį Mano Druskininkai, Savivaldybė sukūrė dirbtinę 

konkurenciją vietos spaudos rinkoje, o nemokamas leidinio, kuriame spausdinama ir komercinė 

reklama, leidimas rodo Savivaldybės siekį, kad Druskininkuose neliktų laisvos ir nepriklausomos 

spaudos. Taip pat nurodoma, kad tokiais veiksmais ribojama konkurencija, nes gyventojų ir įstaigų 

reklama leidinyje Mano Druskininkai spausdinama nemokamai, o komercinėms įstaigoms taikomi 

labai maži įkainiai. Atsižvelgiant į tai, Pareiškėjai prašo išnagrinėti Savivaldybės ir jai pavaldžių 

įmonių ir įstaigų, susijusių su periodinio leidinio Mano Druskininkai leidyba, veiksmus ir, nustačius 

pažeidimą, taikyti įstatymuose numatytas sankcijas. 

(4) Centras ir Savivaldybė savo raštuose Konkurencijos tarybai nurodė
5
, kad Centro 

steigėjas - Druskininkų savivaldybės taryba, patvirtinusi Centro nuostatus; Centro savininkas – 

Druskininkų savivaldybė; savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Druskininkų 

savivaldybės taryba. Mano Druskininkai tiražai ir leidybos periodiškumas nustatomas Centro 

direktoriaus sprendimais, o reklamos įkainius tvirtina Savivaldybės taryba vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punkto nuostata, kuri numato, kad 

viena iš išimtinių savivaldybės tarybos kompetencijų yra kainų ir tarifų už savivaldybės biudžetinių 

įstaigų teikiamas atlygintinas paslaugas nustatymas. 

(5) Nagrinėjimo metu nustatyta, kad leidinys Mano Druskininkai Centro direktoriaus 

sprendimu leidžiamas ir nemokamai platinamas nuo 2011 m. gruodžio mėnesio. 2012 metais 

leidinys leistas nereguliariai, tačiau nuo 2013 metų pradėta periodinė leidyba (vieną kartą per 

savaitę). Iki 2013 metų kovo mėnesio leidinio apimtis buvo 8 puslapiai, vėliau padidinta iki 12 

puslapių. Nuo 2013 metų leidinys spausdinamas 8000 egzempliorių tiražu, o nuo 2013 m. gegužės 

mėnesio – 8500 egzempliorių tiražu.  

(6) Nuo 2011 m. iki 2013 m. vasario 28 d. leidinio Mano Druskininkai leidyba bei 

platinimas buvo finansuojami iš Centro biudžeto, kuris formuojamas Savivaldybės biudžeto 

lėšomis. 2013 m. vasario 28 d. sudaryta paramos sutartis tarp Centro ir UAB „Druskininkų 

sveikatinimo ir poilsio centras AQUA“ (toliau – AQUA)
6
. Sutarties objektas - parama „leidybai ir 

su tuo susijusioms išlaidoms, siekiant padėti Savivaldybės gyventojams tenkinti savišvietos 

poreikius, plėtoti savo kultūrinius interesus, skatinti ir diegti pažangias iniciatyvas, kūrybiškumą, 

informacijos sklaidą, plėtojant ir įgyvendinant savivaldybės bendruomenei aktualias idėjas ir 

projektus“. Parama buvo skirta vienam ketvirčiui. Iki 2013 m. kovo 29 d. vienintelė AQUA 

akcininkė buvo UAB „Druskininkų pramogų parkas“, kurios vienintelė akcininkė – Savivaldybė. 

2013 m. kovo 29 d. įvykdyta reorganizacija, po kurios vienintele AQUA akcininke tapo 

Savivaldybė. 

(7) Savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 21 d. sprendimu Nr. T1-71 „Dėl Druskininkų 

švietimo centro teikiamos paslaugos kainos tvirtinimo“ patvirtinti reklamos talpinimo leidinyje 

Mano Druskininkai įkainiai - 1,00 Lt už vieną kvadratinį centimetrą. Tuo pačiu sprendimu 

nuspręsta taikyti 100 procentų nustatytos kainos lengvatą Savivaldybės biudžetinėms  įstaigoms bei 

fiziniams asmenims – iki 10 kvadratinių centimetrų.  

(8) Kaip nurodė Pareiškėjai, jų leidžiamuose laikraščiuose reklamos įkainiai juridiniams 

asmenims svyruoja nuo 1 iki 12 Lt už kvadratinį centimetrą (Druskininkų naujienos - 1-6 Lt be 

PVM, Druskonis – 3-12 Lt be PVM), privačių asmenų skelbimų vidutinė kaina yra 10 Lt be PVM, 

o užuojautos laikraštyje Druskonis skelbiamos už 40-60 Lt be PVM. 

(9) Centro teigimu, nemokamu reklamos talpinimu siekiama užtikrinti leidinio 

informacijos aktualumą ir didinti skaitomumą, o didesnis leidinio skaitomumas užtikrina didesnę 

viešuosius interesus atitinkančios informacijos sklaidą. Analogiškus paaiškinimus dėl leidinio 

leidybos, platinimo ir reklamos įkainių pateikė ir Savivaldybė. 

(10) Pažymėtina, jog Pareiškėjai 2013 m. vasario 25 d. kreipėsi į Tarnybą su prašymu 

išnagrinėti Savivaldybės, kaip Centro steigėjos, veiksmus, kuriais galimai pažeidžiami visuomenės 

informavimą reglamentuojantys teisės aktų reikalavimai, ir įpareigoti nutraukti savaitraščio Mano 

Druskininkai leidimą. 

                                                 
5
 Bylos 1 tomas, 70-73 ir 135-137 lapai. 

6
 Bylos 1 tomas, 67 lapas. 
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(11) Žurnalistų etikos inspektorius 2013 m. gruodžio 3 d. priėmė sprendimą
7
 (toliau – 

Sprendimas), kuriame konstatavo, kad „atsižvelgiant į leidinio „Mano Druskininkai“ finansavimą, 

tiražo dydį, kainą (leidinys nemokamas), platinimą (platinamas nemokamai), reklamos kainų 

dydžius, jų lengvatas [...] ir į leidinyje spausdinamą informaciją, akivaizdu, kad jo leidyba yra 

priešinga sąžiningai konkurencijai visuomenės informavimo srityje“.  

(12) Sprendimu taip pat nustatyta, kad Centras, Savivaldybės taryba, Savivaldybės 

administracijos direktorius ir Savivaldybės administracija pažeidė Lietuvos Respublikos 

visuomenės informavimo įstatymo 22 straipsnio 6 dalį
 8

, bei nustatytas įpareigojimas pašalinti 

pažeidimą per 30 dienų nuo Sprendimo gavimo dienos vienu iš būdų:
 
 

- Savivaldybės taryba, Administracijos direktorius ir Savivaldybės administracija toliau 

leidžia leidinį Mano Druskininkai, tačiau jis tampa neperiodiniu ir jo turinys apsiriboja 

informacijos teikimu apie Savivaldybės institucijų bei įstaigų veiklą; 

- Centras toliau leidžia leidinį ir jo turinys apsiriboja informacijos, susijusios su 

švietimo (mokymo) funkcijos teikimu, skleidimu; 

- Leidinio Mano Druskininkai leidyba nutraukiama, o Savivaldybių institucijos bei 

įstaigos informaciją apie savo veiklą skleidžia Savivaldybės interneto svetainėje. 

(13) Centras, Savivaldybės taryba ir Savivaldybės administracija Žurnalistų etikos 

inspektoriaus Sprendimą apskundė Vilniaus apygardos administraciniam teismui.  

 

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

(14) Konkurencijos įstatymo 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šio įstatymo tikslas – 

saugoti sąžiningos konkurencijos laisvę Lietuvos Respublikoje. Konkurencijos įstatymas viešojo 

administravimo subjektus įpareigoja užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę, o ūkio subjektams 

draudžia atlikti veiksmus, kurie riboja ar gali riboti konkurenciją.  

(15) Pareiškėjai kreipėsi į Konkurencijos tarybą prašydami pradėti tyrimą dėl Savivaldybės 

ir Centro veiksmų leidžiant leidinį Mano Druskininkai, galimai pažeidžiančių Konkurencijos 

įstatymo nuostatas. 

(16) Konkurencijos įstatymo 24 straipsnio, įtvirtinančio pareiškimų dėl tyrimo atlikimo 

pateikimo ir nagrinėjimo tvarką, 4 dalies 8 punkte yra nurodyta, jog Konkurencijos taryba priima 

nutarimą atsisakyti pradėti tyrimą, jei pareiškime nurodytų faktinių aplinkybių tyrimas neatitinka 

Konkurencijos tarybos veiklos prioritetų. 

(17) Konkurencijos taryba 2012 m. liepos 2 d. nutarimu Nr. 1S-89  patvirtino savo veiklos 

prioritetą – atlikti tyrimus ar kitaip įsikišti į rinkos veikimą, jei toks įsikišimas galėtų reikšmingai 

prisidėti prie veiksmingos konkurencijos apsaugos ir taip užtikrinti kuo didesnę vartotojų gerovę. 

Tuo pačiu nutarimu patvirtintame „Konkurencijos tarybos veiklos prioriteto įgyvendinimo principų 

apraše“ (toliau – Aprašas) buvo įtvirtinti principai, kuriais vadovaujantis Konkurencijos taryba 

priima sprendimus dėl tam tikro tyrimo tikslingumo ir apimties. Vertinant, ar tyrimas atitinka 

veiklos prioritetą, vadovaujamasi Apraše nustatytais tyrimo įtakos veiksmingai konkurencijai ir 

vartotojų gerovei, strateginės reikšmės bei racionalaus išteklių naudojimo principais. Kaip nurodyta 

Aprašo 5 punkte, nė vienas iš šių principų neturi iš anksto nustatytos lemiamos įtakos 

Konkurencijos tarybos sprendimui dėl konkretaus tyrimo atlikimo, tačiau Konkurencijos tarybai 

gali pakakti įvertinti tyrimą pagal vieną iš principų, kad galėtų priimti sprendimą dėl tyrimo 

tikslingumo. 

(18) Vertinant Pareiškėjų Konkurencijos tarybai pateiktą prašymą pradėti tyrimą bei šio 

prašymo atitiktį Konkurencijos tarybos veiklos prioritetui, atsižvelgtina į šiuos Apraše įtvirtintus 

veiklos prioriteto vertinimo principus: strateginės reikšmės (Aprašo 8.2 punktas) bei racionalaus 

išteklių naudojimo principą (Aprašo 8.3 punktas). Aprašo 12 punkte nurodoma, kad Konkurencijos 

                                                 
7
 Bylos 2 tomas, 29-49 lapai. 

8
 LR Visuomenės informavimo įstatymo 22 straipsnio 6 dalis nustato, kad valstybės ir savivaldybių institucijos bei 

įstaigos (išskyrus mokslo ir mokymo įstaigas), bankai, politinės partijos negali būti viešosios informacijos rengėjais ir 

(ar) jų dalyviais, bet gali leisti neperiodinius informacinio pobūdžio leidinius, turėti informacinės visuomenės 

informavimo priemones, skirtas visuomenei informuoti apie savo veiklą, jeigu įstatymu nenustatyta kitaip. 
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taryba vertins kitų institucijų galimybes efektyviai išspręsti su galimu Pažeidimu susijusias 

problemas ir kitas strateginę tyrimo reikšmę rodančias aplinkybes, o Aprašo 14 punkte teigiama, 

kad, vadovaudamasi racionalaus išteklių naudojimo principu, Konkurencijos taryba sieks atlikti 

tyrimus, kuriems reikalingi Konkurencijos tarybos ištekliai būtų proporcingi tikėtiniems tyrimų 

rezultatams. 

(19) Analizuojant Pareiškėjų skunde išdėstytas aplinkybes strateginės reikšmės ir 

racionalaus išteklių naudojimo principų kontekste, pažymėtina, kad Pareiškėjų skundas dėl leidinio 

Mano Druskininkai leidybos yra išnagrinėtas Tarnyboje. Įgyvendinus Sprendimą būtų išspręstos dėl 

nemokamo periodinio leidinio platinimo galimai kylančios konkurencijos problemos – periodinio 

leidinio leidyba būtų sustabdyta arba jo turinys būtų pakeistas taip, kad leidinyje būtų publikuojama 

tik informacija, susijusi su švietimo (mokymo) funkcijos teikimu arba Savivaldybės institucijų bei 

įstaigų veikla. Tai rodo, kad Konkurencijos tarybos tyrimas yra netikslingas, nes įgyvendinus 

Žurnalistų etikos inspektoriaus Sprendimą būtų pasiekti tikėtini Konkurencijos tarybos tyrimo, jei 

būtų pagrindas tokiam atlikti, rezultatai.  

(20) Įvertinus šias aplinkybes konstatuotina, kad Pareiškėjų nurodytų faktinių aplinkybių 

tyrimas neatitinka Konkurencijos tarybos veiklos prioriteto ir sudaro pagrindą atsisakyti pradėti 

tyrimą, nes Konkurencijos tarybos papildomas tyrimas (greta Tarnybos jau atlikto tyrimo) rezultato 

prasme neužtikrintų didesnės naudos veiksmingos konkurencijos apsaugos prasme, nei ji jau yra 

užtikrinta Žurnalistų etikos inspektoriaus Sprendimu. 

(21) Pažymėtina, kad, kaip nurodyta Aprašo 6 punkte, Konkurencijos tarybos sprendimas 

atsisakyti pradėti tyrimą dėl to, kad jis neatitinka veiklos prioriteto, nereiškia, kad Druskininkų 

savivaldybės ir (ar) Centro veiksmai negali pažeisti Konkurencijos įstatymo reikalavimų. 

(22) Taip pat pabrėžtina, jog toks Konkurencijos tarybos sprendimas nereiškia, kad 

klausimas dėl Savivaldybės ir Centro veiksmų leidžiant leidinį Mano Druskininkai tyrimo atlikimo 

tikslingumo negalės būti sprendžiamas iš naujo, jeigu Žurnalistų etikos inspektoriaus Sprendimas 

nebus įgyvendintas. 

 

Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 24 straipsnio 4 dalies 8 punktu, 

 

Konkurencijos taryba n u t a r i a : 

Atsisakyti pradėti tyrimą dėl Druskininkų savivaldybės ir savivaldybės biudžetinės įstaigos 

„Druskininkų švietimo centras“ veiksmų atitikties Konkurencijos įstatymo reikalavimams. 

 

 

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

administraciniam teismui. 

 

 

Pirmininkas  Šarūnas Keserauskas   


