
Naujienlaiškis nr.11
Konkurencijos tarybos

naujienos faktaiįžvalgos

Kainas turi diktuoti 
sąžininga konkurencija. 
Visi rinkų dalyviai turi 
paklusti konkurencijos 
taisyklėms, veikti sąžiningai 
ir garbingai.

LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė.
Spalio 13 d. susitikimas su Šarūnu Keserausku.
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ija Konkurencijos taryba, kartu su 

Lietuvos laisvosios rinkos institutu 
bei Ūkio ministerija spalio 23 d. 

organizavo apskritojo stalo diskusiją 
„Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 
praktinis įgyvendinimas”.

Diskusijoje pranešimus skaitė 
Konkurencijos tarybos pirmininko pa-
vaduotoja Jūratė Šovienė, Laisvosios 
rinkos instituto prezidentas Žilvinas 
Šilėnas, Lietuvos savivaldybių aso-
ciacijos direktoriaus pavaduotojas 
Rimantas Čepas. Komentarus apie 
Konkurencijos įstatymą pateikė Sei-
mo, akademinės bendruomenės, 
Viešųjų pirkimų tarnybos atstovai.

visada laimi savivaldybių gyvento-
jai: didėja paslaugų teikėjų pasirin-
kimas, jų paslaugų kokybė, mažėja 
kaina, o savivaldybė sutaupo 
biudžeto lėšas.

Diskusijos dalyviai taip  
pat kalbėjo apie tai, 
kaip užtikrinti Konkuren-
cijos tarybos nutarimų 
įgyvendinimą: kelti 
ieškinius dėl žalos at-
lyginimo, nustatyti  
asmeninę atsakomybę 
savivaldybių  vado-
vams.

Konkurencijos tarybos pirmininko pa-
vaduotoja Jūratė Šovienė pažymėjo, 
kad pagarba teisei – subrendusios 
demokratinės valstybės bruožas, 
tačiau kai kurie viešieji subjektai, 
deja, dažniau tampa teisinio nihil-
izmo pavyzdžiu.

Verslo atstovų 
bei Klaipėdos 
miesto mero 
patarėjo 
S.Gentvilo pa-
teikti pavyzdžiai 
patvirtino, kad 
sudarius palan-
kias sąlygas 
konkurencijai 

“Dominuojanti gal-
vosena dažnai 
lemia viešųjų 

subjektų sprendi-
mus, ribojančius 

konkurenciją, o kartu 
ir vartotojų teisę 

rinktis.”

- Jūratė Šovienė
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    koncentracijos

Konkurencijos taryba spalio 22 d. lei-
do Lindo, UAB vykdyti koncentraciją 
įgijus iki 100 proc. Kauno skalbykla, 

UAB ir UAB „AGLAJA“ akcijų.

Įvertinusi su sandoriais susijusias aplinkybes, Konkurencijos taryba    
konstatavo, kad  dėl įvykdytų koncentracijų nebus sukurta ar susti-
printa dominuojanti padėtis, ar itin apribota konkurencija atitinka-
mose rinkose.

Konkurencijos taryba spalio 16 d. lei-
do UAB „Nemuno būsto priežiūra“ 
vykdyti koncentraciją įsigijus iki  

100 proc. UAB „Žirmūnų būstas“ akcijų. Konkurencijos taryba spalio 9 
d. leido vykdyti koncentraciją  
ENERCON Independent Pow-

er Producer GmbH įsigyjant 15 proc. 
AMBERWIND, UAB akcijų ir kartu su  
„Stemma Group“, UAB įgyjant bendrą 
AMBERWIND, UAB kontrolę.

Konkurencijos taryba spalio 9 d. 
leido PZU S.A. įsigyti iki 100 proc. 
AB „Lietuvos draudimas“ akcijų 

su sąlyga, kad PZU S.A. perleis verslą, 
susijusį su UAB DK „PZU Lietuva“ vyk-
doma sausumos transporto priemonių, 
išskyrus geležinkelio transporto priemo-
nes (KASKO) draudimo ir turto draudi-
mo veikla.

Konkurencijos taryba pritarė UAB 
„PricewaterhouseCoopers“ paskyrimui 
patikėtiniu, kuris turės stebėti ir vertinti, ar 
PZU S.A. tinkamai įgyvendina Konkuren-
cijos tarybos nustatytas koncentracijos 
vykdymo sąlygas ir įpareigojimus.

Konkurencijos taryba, atlikusi koncen-
tracijos vertinimą, nustatė, kad dėl 
dviejų draudimo bendrovių susijungi-
mo KASKO draudimo ir turto drau-

faktai

dimo rinkose galėtų būti itin apribota 
konkurencija.

Reaguodama į Konkurencijos tarybos 
išvadas, PZU S.A. 2014 m. rugsėjo 12 d. 
pasiūlė prisiimti įsipareigojimus, kurie 
panaikintų konkurencijos problemas.

Konkurencijos taryba nekonfidencialų 
įsipareigojimų tekstą savo interneto 
svetainėje pateikė viešai konsultacijai. 
Nuomones dėl įsipareigojimų pateikė 
draudikai, Lietuvos bankas ir kiti asme-
nys. Atsižvelgdama į  rinkos dalyvių ir 
kitų asmenų pateiktas nuomones, PZU 
S.A. patikslino savo įsipareigojimus.

Įvertinusi patikslintus PZU S.A. 
įsipareigojimus, Konkurencijos ta-
ryba nustatė, kad įsipareigojimai 
yra tinkami.  Įgyvendinus PZU S.A. 

įsipareigojimus nepadidėtų koncen-
tracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų 
užimamos KASKO draudimo ir turto 
draudimo rinkos dalys, o  konkurentams 
ar potencialiems konkurentams būtų 
sudaryta galimybė įsigyti ir veiksmin-
gai konkurencijai svarbias UAB DK „PZU 
Lietuva“ verslo dalis.

Konkurencijos taryba maloniai prašo 
rinkos dalyvių, pastebėjus galimus 
įpareigojimų vykdymo pažeidimus, 
apie tai informuoti Konkurencijos tarybą 
ir UAB „PricewaterhouseCoopers“.

“Mū sų bend ra dar bia vi mas 
su Lie tu vos Kon ku ren ci jos 
ta ry ba bu vo pui kus. Ši Lie-
tu vos ins ti tu ci ja dir bo la bai 

pro fe sio na liai, o lei di mo 
su tei ki mo pro ce są ga liu pa-

va din ti pa vyz di niu“

 – Andr zej Kle syk
 PZU gru pės Val dy bos 

pir mi nin kas

Konkurencijos taryba spalio 28 d. 
leido vykdyti koncentraciją UAB 
„ME Holding NT” įsigyjant 30 proc. 

(kartu su turimomis akcijomis iš viso – 
100 proc.) UAB „Mūsų rezervas“ akcijų ir 
įgyjant vienvaldę pastarosios bendrovės 
kontrolę.

6 spalio mėnesį išduoti leidimai vykdyti 
koncentracijas

2 šiuo metu vykdomi tyrimai dėl koncentracijų 
priežiūros procedūrų pažeidimų
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Konkurencijos taryba spalio 
15 d. leido Orkla ASA vykdyti 
koncentraciją įsigyjant iki 100 

proc. bendrovių AS Gutta, NP Foods 
SIA, AS Staburadze, AS Laima, UAB 
„Margiris“ ir SIA Detente akcijų. 



    viešasis sektorius

Konkurencijos taryba spalio 22 d. 
priėmė nutarimą, kad Vilniaus 
miesto savivaldybės sprendi-

mas steigti VšĮ „Vilnius veža“ bei kiti 
savivaldybės sprendimai, palengvinę 
šiai įstaigai taksi paslaugų teikimo 
sąlygas rinkoje,  pažeidė Konkuren-
cijos įstatymo 4 straipsnį. Konkurenci-
jos taryba įpareigojo Vilniaus miesto 
savivaldybę ne vėliau kaip per tris 
mėnesius nuo Konkurencijos tary-
bos nutarimo paskelbimo panaikinti 
ar pakeisti sprendimus įsteigti taksi 
paslaugas teikiančią įmonę.

Konkurencijos tarybos vykdyto ty-
rimo metu buvo nustatyta, kad 
„Vilnius veža“ įsteigimui bei veik-
lai finansuoti iš Vilniaus miesto 
savivaldybės biudžeto 2012-2014 
m. buvo skirta mažiausiai 1 600 000 
litų (463 392 eurų) dotacijų.  Tyri-
mo metu taip pat buvo nustatyta, 
kad savivaldybė privilegijavo VšĮ 
„Vilnius veža“:  sudarė palankias 
sąlygas gauti taksi veiklai būtinus 
dokumentus, išsinuomoti patal-
pas, naudotis savivaldybės resursais, 
skleidė informaciją apie „Vilnius veža“  
teikiamas paslaugas savivaldybės ofi-
cialioje interneto svetainėje, tarpininka-
vo „Vilnius veža“, skatindama kitus as-
menis naudotis būtent šio ūkio subjekto 
paslaugomis.

Vilniaus miesto savivaldybė savo 
sprendimą steigti „Vilnius veža“ ne kartą 
viešai motyvavo poreikiu legalizuoti tak-
si verslą, paskatinti sąžiningą mokesčių 
mokėjimą, teikti kokybiškas paslaugas, 
pagerinti miesto ir šalies įvaizdį bei kitais 
gerais ketinimai. „Vilnius veža“ įstatuose 
nurodyta, kad viena iš įmonės veiklų – 
teikti taksi paslaugas žmonėms su ne-
galia, tačiau Konkurencijos tarybos ty-

rimo metu buvo nustatyta, kad nei 

Vilniaus miesto savivaldybė, nei „Vil-
nius veža“ neturi jokių duomenų apie 
neįgaliesiems suteiktas paslaugas, o 
„Vilnius veža“  net neturi automobilių, 
pritaikytų neįgaliesiems.

Įvertinus visą tyrimo metu surinktą 
informaciją, Konkurencijos taryba 
taip pat nustatė, kad „Vilnius veža“ 
steigimas bei įmonę privilegijuojantys 
sprendimai ne tik neišsprendė, bet ir 
negalėjo išspręsti savivaldybės įvardintų 
problemų rinkoje. Konkurencijos tarybos 
nuomone, pati savivaldybė, kaip taksi 
paslaugų teikimą administruojanti insti-
tucija privalėjo nustatytas problemas  
spręsti teisės aktuose reglamentuo-
tais būdais, o ne steigdama dar vieną 
verslo subjektą ir taip konkurencingoje 
rinkoje. Savivaldybė savo sprendimais ir 
veiksmais „Vilnius veža“ sudarė gerokai 
palankesnes sąlygas veikti taksi rinkoje ir 
diskriminavo kitus konkuruojančius ūkio 
subjektus. Konkurencijos taryba taip 
pat nustatė, kad „Vilnius veža“ neteikia 
jokių išskirtinių paslaugų – rinkoje yra 
bent keletas dalyvių teikiančių tokį pat 
ar platesnį  paslaugų spektrą.

Tyrimas dėl “Vilnius veža” steigimo jau 
aštuntasis, susijęs su Vilniaus miesto 
savivaldybės veiksmais per pastaruosius  
septynerius metus. Teismai patvirtino, 
kad dauguma 2007-2014 m. Konkuren-
cijos tarybos nutarimų, susijusių su 
konkurenciją pažeidžiančiais Vilniaus 
miesto savivaldybės sprendimais, buvo 
pagrįsti. 

“Tenka tik apgailestauti, kad Vilniaus miesto savivaldybė jau ne pirmą kart  tampa teisinio nihilizmo ir nepagarbos pama-tiniams Konstitucijoje įtvirtintiems ekonominės veiklos principams 
pavyzdžiu.“

-Jūratė Šovienė

7

„Savo nutarimu Konkurencijos taryba pirmą kartą 
aiškiai apgynė verslą nuo nesąžiningos valstybės

konkurencijos. Jei šis sprendimas nebus teismo pa-
naikintas, jis padės stiprius efektyvios konkurencingos

rinkos pagrindus ateičiai.”

-Andrius Iškauskas 
advokatas, Lietuvos verslo konfederacijos 

prezidiumo narys

faktai
6 šiuo metu vykdomi tyrimai dėl viešojo 

administravimo subjektų veiksmų

iš 20 Konkurencijos tarybos tyrimų, 
vykdytų 2013 m., buvo susiję su 
viešojo sektoriaus veikla
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    reklama

Konkurencijos taryba nustatė, kad 
UAB „Natural Pharmaceuticals“ 
skleidė klaidinančius reklamin-

ius teiginius, siūlančius vartotojams 
galimybę nemokamai įsigyti mais-
to papildą „OmegaMarine Forte+“, 
tačiau patiriant papildomas išlaidas. Ta-
rybos ekspertų nuomone, tokia reklama 
pažeidė Reklamos įstatymo 5 straipsnio 
1 dalies reikalavimus.

Tyrimo metu nustatyta, jog UAB  „Natu-
ral Pharmaceuticals“ skleistos reklamos 

pvz: „Taip, mes NEMOKAMAI* dalijame 
100 000 aukštos kokybės norvegiškų 
omega – 3 žuvų taukų pakuočių...*Jums 
tereikės susimokėti pakavimo ir pris-
tatymo išlaidas, kurios sudaro 9.95 Lt” 
turėjo nesąžiningos komercinės veiklos 
požymių.

Bendrovė skleidė reklaminius teiginius 
apie galimybę nemokamai įsigyti mais-
to papildą „OmegaMarine Forte+“, 
tačiau vartotojai turėjo sumokėti 9,95 Lt, 
kad padengtų ne tik NKVVDĮ 7 straipsnio 

18 dalyje nurodytas leistinas išlaidas, 
bet ir įvairias išlaidas, pavyzdžiui, už 
kokybiškai suteiktas paslaugas, ku-
rios nėra leistinos įstatymo pristatant 
produktą kaip nemokamą.

Konkurencijos taryba, įvertinusi visas 
aplinkybes, už vartotojus klaidinančių 
reklamų skleidimą UAB „Natural  
Pharmaceuticals“ skyrė 20 000 litų (5 
792 eurų) baudą.

faktai 4 šiuo metu vykdomi tyrimai dėl galimai 
klaidinančių reklamų.

36 skundai gauti dėl galimų Reklamos įstatymo 

pažeidimų. 9 įspėjimai išsiųsti reklamos davėjams.

Konkurencijos taryba atsisakė 
pradėti tyrimą dėl galimo AB  
„ORLEN Lietuva” piktnaudžiavimo 

dominuojančia padėtimi parduodant 
žymėtą dyzeliną.

Konkurencijos tarybos ekspertai 
išnagrinėję Lietuvos degalinių sąjungos 
skundą bei atlikę preliminarų situacijos 
vertinimą nustatė, kad:

• kai kurie ūkio subjektai parduoda 
žymėto dyzelino daugiau nei AB 
„ORLEN Lietuva”;

• be AB „ORLEN Lietuva” Lietuvoje 
dyzeliną žymi ir juo prekiauja dar 
devynios įmonės;

• Lietuvos degalinių sąjungai 
priklausančių narių bendri 2013 m. 
parduoto žymėto dyzelino kiekiai, 
lyginant su ankstesnių metų duome-
nimis,  padidėjo.

Įvertinusi šias aplinkybes Konkuren-
cijos taryba neturi pagrindo įtarti, 
kad AB „ORLEN Lietuva“ užimtų 
dominuojančią padėtį prekiaudama 
žymėtu dyzelinu Lietuvoje. Taip pat 
nebūtų pagrįsta teigti, kad tam tikri 
skunde nurodyti bendrovės veiksmai 
turi piktnaudžiavimo dominuojančia 
padėtimi požymių.

2 šiuo metu vykdomi tyrimai dėl piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi.

-4-

©
 N

. A
ra

uj
o 

un
sp

la
sh

.c
om

61įspėjimas išsiųstas dėl 
reklamos neatitikimo euro 
įvedimo reikalavimams.

“Ekonomikoje egzistuoja 
pasiūlos ir paklausos 

dėsnis, o kitas dalykas 
yra Konkurencijos ta-

ryba, kuria aš pasitikiu ir, 
aš manau, ji visus tuos 

procesus stebi, analizuo-
ja. Jei tik bus nukrypimai 
nuo rinkos ekonomikos 
dėsnių, manau, jie pui-

kiai visa tai įvertins”

- Algirdas Butkevičius

dominavimas



Neteisėta valstybės pagalba: 
kas atlygins žalą konkurentams?

Pastaruoju metu pasirodė keletas Europos Komisijos pranešimų 
apie pradėtus tyrimus dėl Europos Sąjungos valstybių narių 
skirtos valstybės pagalbos kompanijoms „Apple“ (Airijoje),  
„Starbucks“ (Nyderlanduose), „Fiat“ ir „Amazon“ (Liuksem-
burge). Komisija įtaria, kad tarptautinėms korporacijoms kelis 
ar keliolika metų taikytos mokesčių lengvatos, kurių negavo 
šių įmonių konkurentai, gali būti neteisėta valstybės pagal-
ba. Europos Komisijai taip pat kilo įtarimai dėl Portugalijos 
valdžios „Volkswagen“ įmonei skirtos paramos investicijoms.

Ar šie tyrimai yra aktualūs Lietuvai? Kas gresia neteisėtos 
valstybės pagalbos teikėjams ir gavėjams?

Valstybės pagalba yra ekonominė nauda, teikiama tam ti-
kriems ūkio subjektams iš valstybės išteklių, kurios jie negautų 
rinkos sąlygomis ir kuri iškraipo konkurenciją bei veikia prekybą 
tarp Europos Sąjungos valstybių.

Štai keletas valstybės pagalbos pavyzdžių. Valstybės pagal-
ba būtų laikomi ne retai priimami savivaldybių sprendimai, 
kuriais tam tikros įmonės yra atleidžiamos nuo nekilnojamojo 
turto mokesčio arba nuo vietinės rinkliavos už išorinę reklamą. 
Neatlygintinai suteikiamos savivaldybių garantijos šilumos 
įmonių paskolų užtikrinimui taip pat bus valstybės pagalba. 
Valstybės pagalba yra laikytinas ir elektros energetikos sekto-
riuje nustatytas mokestis už viešuosius interesus atitinkančias 
paslaugas (VIAP), kuris yra renkamas iš elektros energijos 
vartotojų ir skiriamas ūkio subjektams, kurie pripažįstami kaip 
teikiantys VIAP.

Daug diskusijų sukėlusi planuojama gamtos išteklių 
mokesčio lengvata skalūninių dujų išgavėjui būtų laiko-
ma valstybės pagalba, kadangi šiuo atveju ūkio subjek-
tui būtų suteikiama galimybė naudotis gamtos ištekliais 
be tinkamo užmokesčio. Valstybės pagalba galėtų būti 
pripažintas ir planuojamos išimtinės teisės suteikimas AB 
„Lietuvos paštui“ teikti „e-delivery“, tai yra dokumentų 
siuntimo tarp valstybės institucijų, paslaugas bei išlaidų 
susijusių su šių paslaugų teikimu kompensavimas.

Valstybės pagalba yra galima ir teisėta, jeigu ji teikiama 
laikantis teisės aktų reikalavimų. Teikiama parama priva-
lo atitikti ES bendrosios išimties reglamentus dėl valstybės 
pagalbos. Jeigu ne, apie ketinamą teikti valstybės 
pagalbą valstybės pagalbos teikėjas (pavyzdžiui, 
valstybės ar savivaldybių institucija) privalo pranešti Eu-
ropos Komisijai ir laukti jos leidimo.

Neteisėta valstybės pagalba yra tokia, kuri suteiki-
ama neinformavus Europos Komisijos ir negavus jos lei-
dimo. Europos Komisija, įvertinusi individualiai praneštą 
valstybės pagalbą, gali priimti sprendimą, kad pagal-
ba negali būti teikiama, jeigu ji turi akivaizdų neigiamą 
poveikį konkurencijai, prekybai tarp valstybių narių, tai 
yra nesuderinama su bendra rinka.

Jeigu valstybės pagalba yra iš esmės suderinama su 
bendra rinka, tačiau apie ją nebuvo pranešta Europos 
Komisijai laiku (buvo pranešta vėliau, Komisija apie ją 
sužinojo savo iniciatyva ar gavusi valstybės pagalbos 
gavėjo konkurentų skundus), gauta valstybės pagalbos 
dalis iki teigiamo Europos Komisijos sprendimo priėmimo 
taip pat bus laikoma neteisėta.

Kodėl valstybės ar savivaldybių institucijos nepateikia 
pranešimų apie planuojamą teikti valstybės pagal-
ba? Atrodo paprasta: apie planuojamą teikti valstybės 
pagalbą, kuri neatitinka išimčių reikalavimų,  pakanka 
tik pranešti ir sulaukti Europos Komisijos leidimo. Deja 
praktikoje, taip pat ir Lietuvoje, pasitaiko nemažai 
nepraneštos valstybės pagalbos atvejų. Vienais atve-
jais – dėl nežinojimo: valstybės pagalbos teikėjai tiesiog 
nežino, kad teikiama priemonė yra valstybės pagalba. 
Kitais atvejais – yra įsitikinę, kad teikiama priemonė nėra 
valstybės pagalba. Tačiau, pasitaiko atvejų, kai apie 
valstybės pagalbą tiesiog ... nenorima pranešti, nes 
manoma, kad derinimas su Komisija gali pernelyg ilgai 
užtrukti arba nesitikima Komisijos leidimo. Šiais atvejais, 
deja, bet labiau tikimasi, kad taikoma parama ūkio sub-
jektui ar jų grupei liks nepastebėta, o atsakomybės už 
neteisėtą valstybės pagalbą pavyks išvengti.

Atsakomybę už neteisėtą valstybės pagalbą reglamen-
tuoja Europos Sąjungos teisės aktai bei teismų praktika. 
Ūkio subjektui, gavusiam neteisėtą valstybės pagalbą, 
gali ją tekti gražinti arba bent jau sumokėti palūkanas 
už visą neteisėtos pagalbos gavimo laikotarpį. O tais at-
vejais, kai Komisija priima sprendimą, kad nepranešta 
valstybės pagalba yra dar ir nesuderinama su ben-
dra rinka, valstybė narė netgi privalo imtis priemonių 
susigrąžinti teiktą paramą su palūkanomis.

Jūratės Šovienės komentaras
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Kas gi atlygina žalą neteisėtos valstybės pagalbos gavėjo 
konkurentams? Pagal ES Teisingumo Teismo išaiškinimus, na-
cionaliniai teismai privalo užtikrinti asmenų, kurie nukentėjo dėl 
neteisėtos valstybės pagalbos įgyvendinimo, teisių apsaugą. 
Nacionaliniuose teismuose neteisėtos valstybės pagalbos 
gavėjo konkurentai turi teisę pareikšti ieškinius valstybės 
pagalbos teikėjams ir gavėjams bei pasinaudoti šiomis teisių 
gynimo priemonėmis: reikalauti taikyti laikinąsias apsaugos 
priemones, nukreiptas į neteisėtą valstybės pagalbą, reika-
lauti uždrausti suteikti ar grąžinti su palūkanomis jau gautą 
neteisėtą valstybės pagalbą, reikalauti  žalos atlyginimo. 
Svarbu yra ir tai, kad nacionaliniai teismai privalo nagrinėti 

ieškinį dėl žalos, padarytos neteisėta valstybės pagalba, at-
lyginimo, net ir tuo atveju, jeigu tuo pačiu metu analogišką 
valstybės pagalbos atvejį nagrinėja Europos Komisija.

Taigi, valstybės pagalbos teikėjų ir gavėjų bendras intere-
sas yra tik teisėta valstybės pagalba, kuri atitinka bendrosios 
išimties reglamentus arba dėl kurios yra gautas ES Komisijos 
leidimas. Tačiau, ar be privačios iniciatyvos pavyks įkvėpti 
atsakomybės nevarginamus valstybės pagalbos teikėjus ne 
tik kurti, bet ir gerbti teisę, tenka abejoti.

verta žinoti 
Konkurencijos taryba pristatė du naujus klausimynus, ku-
rie padės dar greičiau bei paprasčiau įvertinti valstybės 
teikiamą paramą. Abu klausimynai skirti valstybės insti-
tucijoms ir ūkio subjektams. Pirmasis padės identifikuoti, ar   
teikiama parama gali būti traktuojama kaip valstybės 
pagalba.  Antrasis klausimynas padės nustatyti, ar para-
mos gavėjas yra susijęs su kitais ūkio subjektais teikiamos 
mažareikšmės (de minimis) pagalbos prasme.

Valstybės pagalba - tai valstybės ar vietos savivaldos insti-
tucijos teikiama finansinė parama ūkio subjektams. Anketoje 
yra pateikti penki klausimai į kuriuos atsakius, valstybės insti-
tucijos bei ūkio subjektai galės objektyviai įsivertinti skiriamą 
paramą bei žinos ar reikia imtis tolimesnių veiksmų.

Antrasis klausimynas skirtas įvertinti ar paramos gavėjas yra 
susijęs su kitais ūkio subjektais mažareikšmės teikiamos pagal-
bos prasme. Pažymėtina, kad nuo š.m. liepos 1 d. pradėjus 
taikyti naujuosius nereikšmingos pagalbos reglamentus pri-
valu atlikti ir „vienos įmonės“ („vieno ūkio subjekto“, angl. 
„single undertaking“) vertinimą prieš skiriant mažareikšmę 
pagalbą. Tikimasi, kad naujasis klausimynas palengvins 
praktinį mažareikšmės pagalbos reglamentų nuostatų 
taikymą.

Lapkričio 19 - 20 d. Konkurencijos taryba kviečia į moky-
mus “Konkurencijos teisės aktualijos: karteliai ir valstybės 
pagalba”. Lapkričio 19 d. vyks mokymai, skirti viešojo ad-
ministravimo subjektams, o 20 d. mokymuose dalyvauti 
kviečiame ūkio subjektus.

Vieta: viešbutis AMBERTON KLAIPĖDA
Laikas: lapkričio 19 d., 20 d. / 10 val.
Registracija (iki lapkričio 14 d.): contacts@kt.gov.lt

kviečiame 
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nemokami seminarai ir mokymaiSeminaras asociacijoms “Kūrybiška 
reklama: ar būtinai klaidinanti?“
Vieta: Konkurencijos taryba, Jogailos g. 14, Vilnius
Laikas: lapkričio 27 d. / 10:00 val.
Registracija (iki lapkričio 24 d.): contacts@kt.gov.lt

Didelė dalis įvairių asociacijų narių ir bendrovių darbuotojų  
kasdien tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvauja reklamos kūrime, 
vedini nuoširdaus tikslo – sukurti efektyviausią reklamą geriau-
siam produktui. Kūrybinio azarto pagautas, retas kuris pagal-
voja apie Reklamos įstatymo nuostatas.

Konkurencijos taryba tiesia pagalbos 
ranką – mūsų  ekspertai parengė keletą 
dokumentų, kurių padedami galėsite 
įvertinti, ar kuriama reklama yra sąžininga, 
ar neklaidina, ar nepažeidžia galiojančių 
teisės aktų ir tęsia 2013 m. pradėtų seminarų 
ciklą.

Seminare “Kūrybiška reklama: ar būtinai klaidinanti?“ 
Konkurencijos tarybos Nesąžiningos komercinės veiklos 
skyriaus vedėja Erika Lukšė papasakos apie tai, kaip išlikti 
kūrybiškam nepažeidžiant su reklama susijusių teisės aktų. Ji 
taip pat pasidalins tikrais pavyzdžiais iš Konkurencijos tarybos 
praktikos ir atsakys į visus Jūsų klausimus.

Konkurencijos taryba kviečia asociacijas ir ūkio sub-

jektus aktyviai registruotis į seminarą, o kasdieniniame 

darbe vadovautis ir teisės aktais, ir reklamos guru va-

dinamo David Ogilvy principais: „Būkite konkretūs 

ir remkitės faktais. Būkite entuziastingi, draugiški ir 

įsimintini. Nebūkite nuobodūs. Sakykite tiesą, tačiau 

tegul ta tiesa būna patraukli. 


