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Mes išdrįsome inicijuoti tyrimą dėl Gazpromo piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi 
dujų rinkoje. Ir Europos Komisija pradėjo tirti galimus pažeidimus net aštuoniose šalyse, 

kur buvo taikomos nesąžiningos kainos, varžoma laisva prekyba dujomis. Drąsi ir nuosekli Lietu-
vos laikysena šioje kovoje padės užtikrinti viso regiono energetinį saugumą. Nuo šiol Kremliui 
naudoti Gazpromą kaip politinio ir ekonominio šantažo įrankį Europoje bus sudėtingiau.
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Konkurencijos taryba leido 
„Gazprom“ įsigyti „Lietuvos  

dujos“ akcijų su sąlyga, kad 
„Gazprom“ nesudarys kliūčių 

Lietuvos pirkėjams įsigyti 
gamtinių dujų iš kitų tiekėjų.

Konkurencijos taryba nustatė, kad „Gazprom“ 
atsisakydama derėtis su „Lietuvos energijos 
gamyba“ dėl gamtinių dujų mainų sutarties 
sudarė kliūtis bendrovei įsigyti gamtinių dujų 

iš kito tiekėjo ir taip pažeidė 2004 m. kovo 
18 d. nustatytą koncentracijos 

vykdymo sąlygą.

Už šį pažeidimą „Gazprom“ skyrė 
35 651 269 eurų  baudą. 

„Gazprom“ Konkurencijos 
tarybos nutarimą apskundė 

teismui. Šiuo metu bylą 
nagrinėja Vilniaus apygardos 

administracinis teismas.
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Konkurencijos taryba birželio 23 d. leido 
UAB „Keina“ įsigyti 100 proc. UAB  

Tolimojo keleivinio transporto kompanijos 
akcijų.

Konkurencijos taryba birželio 23 d. 
leido UAB „NI plėtra“ įsigyti 50 proc.  

UAB Panemunės PC akcijų bei kartu su 
UAB „Balt Development“ įgyti bendrą 
UAB Panemunės PC kontrolę.

Įvertinusi su sandoriais susijusias aplinkybes, Konkurencijos taryba 
konstatavo, kad dėl numatomų vykdyti koncentracijų nebus sukurta 
ar sustiprinta dominuojanti padėtis ar itin apribota konkurencija  
atitinkamose rinkose.

Šarūnas Keserauskas,
Konkurencijos tarybos pirmininkas

Norėčiau pažymėti, 
kad pranešimas apie 

koncentraciją nėra tik 
formalumas. Dėl įmonių 

koncentracijos įvykę rinkos 
pokyčiai gali apriboti 

konkurenciją ir taip sukelti 
realias neigiamas pasekmes 

vartotojams, pavyzdžiui, 
padidinti paslaugų kainas dėl 

sumažėjusio rinkos dalyvių 
skaičiaus ir susilpnėjusios 

konkurencijos tam tikrame 
sektoriuje. Dėl šios 

priežasties koncentracija 
gali būti įgyvendinta tik 

gavus Konkurencijos tarybos 
leidimą.

PRELIMINARIOS TYRĖJŲ IŠVADOS: UAB „LINDO“ ĮGIJO  
BENDROVES NEPRANEŠUSI KONKURENCIJOS TARYBAI

Konkurencijos taryba baigė tyrimą 
dėl UAB „Lindo“, (toliau – Bendrovė) 

veiksmų, kuriais Bendrovė įgijo po 100 
proc. UAB „Kauno skalbykla“ ir UAB 
„Aglaja“ akcijų prieš tai nepranešusi 
Konkurencijos tarybai ir negavusi  
institucijos leidimo.

Tyrimo metu buvo nustatyta, kad UAB 
„Lindo“, įgijusi bendrovių akcijas, apie 
tai Konkurencijos tarybą informavo 
ir teisės aktų reikalavimus atitinkantį 
pranešimą apie koncentraciją pateikė  
tik po daugiau nei 5 mėnesių nuo 
akcijų įgijimo. Išnagrinėjusi pranešimą 
Konkurencijos taryba suteikė leidimą 
vykdyti koncentraciją. Preliminariu 
Konkurencijos tarybos ekspertų verti-
nimu, UAB „Lindo“, įgijusi po 100 proc. 
bendrovių akcijų, prieš tai nepranešusi 
Konkurencijos tarybai ir negavusi jos  
leidimo, pažeidė Konkurencijos 
įstatymą. Už šį pažeidimą Bendrovei 
siūloma skirti Konkurencijos įstatymo 36 
straipsnio 1 dalyje numatytą sankciją.

Konkurencijos taryba pažymi, jog 
koncentracijų vykdymo priežiūra yra  
atliekama siekiant užkirsti kelią įmonėms 
stiprinti turimą dominuojančią padėtį 
ar ją įgyti įgyvendinant koncentracijas, 

tuo sudarant grėsmę veiksmingai 
konkurencijai ir vartotojų interesams. 
Todėl koncentracijos įgyvendinimas 
nepranešus apie tai Konkurencijos  
tarybai ir negavus jos leidimo prieš  
koncentracijos įgyvendinimą yra 
pavojingas Konkurencijos įstatymo 
pažeidimas, nepriklausomai nuo to, ar 
dėl koncentracijos įgyvendinimo buvo 
apribota konkurencija.

PRANEŠIMAS APIE 
TYRIMO IŠVADAS

Išsiųsdami pranešimą, Konkurencijos  
tarybos įgalioti pareigūnai informuoja 
įstatymo pažeidimu įtariamus as-
menis apie tyrimo išvadas, tačiau  
tyrimo išvadų išsiuntimas nereiškia, kad 
įstatymo pažeidimas jau yra nustatytas. 

Drauge su pranešimu, pažeidimu 
įtariami asmenys gauna galimybę 
susipažinti su tyrimo medžiaga bei raštu 
pateikti savo paaiškinimus. Paaiškinimai 
taip pat gali būti teikiami žodžiu per 
posėdį, kuriame išklausomi pažeidimu 
įtariami ir iki suinteresuoti asmenys. 
Konkurencijos taryba priimdama 
galutinį sprendimą, įvertina ir atsižvelgia 
į visus paaiškinimus.



savivaldybės
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Konkurencijos taryba birželio 30 d. 
priėmė nutarimą, jog 2013 m. 

Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 
priimtas sprendimas ir savivaldybės 
administracijos sutartis su UAB „Svirka“, 
kuriais priemiestinio reguliaraus susisiekimo 
maršrutais paslaugų teikimas buvo 
pavestas šiai bendrovei pažeidžia 
Konkurencijos įstatymo 4 straipsnį.

Konkurencijos tarybos vertinimu, 
Savivaldybė suteikė išimtinę teisę UAB 
„Svirka“ penkerius metus (iki 2018 
m.) teikti keleivių vežimo priemies-
tinio reguliaraus susisiekimo maršrutais 
paslaugas nepaskelbusi konkurso 
ar kitos konkurenciją užtikrinančios 
procedūros. Tokiu būdu Savivaldybė 
sudarė išskirtines sąlygas ir privilegijavo 
UAB „Svirka“, o kitas keleivių vežimo rinko-
je veikiančias ar galinčias veikti įmones 
diskriminavo. Konkurencijos tarybos 
vertinimu, kitoms bendrovėms buvo 
atimtos galimybės patekti į atitinkamą 
rinką visą sudarytos sutarties galiojimo 
laikotarpį. Savivaldybė bei UAB „Svirka“ 
susipažinusi su tyrėjų išvadomis joms 
neprieštaravo bei pažadėjo sudarytą 
sutartį nutraukti.

Konkurencijos taryba įpareigojo 
Savivaldybę panaikinti konkurenciją 
ribojančius sprendimus ne vėliau kaip 
per 6 mėnesius nuo Konkurencijos tary-
bos nutarimo paskelbimo Konkurencijos 
tarybos interneto svetainėje.

Birželio 15 d. Lietuvos vyriausiojo  
administracinio teismo (LVAT) 

išplėstinė teisėjų kolegija priėmė 
sprendimą, kuriuo patvirtino, kad 
Klaipėdos ir Šiaulių apskričių savivaldybių 
sprendimai pavesti komunalinių atliekų 
naudojimo ir šalinimo funkcijas jų 
įsteigtiems regioniniams atliekų tvarky-
mo centrams (RATC) be konkurenciją 

užtikrinančios procedūros prieštaravo 
Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 
reikalavimams.

Konkurencijos taryba 2008 m. gruodžio 
28 d. nutarime konstatavo, kad 
Klaipėdos, Šiaulių ir Telšių apskričių 
savivaldybės savo sprendimais privi-
legijavo RATC ir taip sudarė skirtingas 
konkurencijos sąlygas analogiškas 
paslaugas galintiems teikti ūkio subjektams.

LVAT sprendime patvirtino Konkuren-
cijos tarybos išvadas ir pabrėžė, 
kad savivaldybės pasirinkdamos 
komunalinių atliekų naudojimo ir 
šalinimo paslaugų teikėją privalo 
užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę. 
Minėtų paslaugų teikėjas ne konkurso 
būdu gali būti parenkamas tik tuomet, 
jei kitaip nebūtų įmanoma užtikrinti 
paslaugų teikimo nepertraukiamumo, 
geros kokybės ir prieinamumo.

LVAT taip pat pažymėjo, kad 
savivaldybės, pasirinkdamos, kokiu 
būdu (konkurencingu ar ne) organizuoti 
komunalinių atliekų naudojimo ir šalinimo 
paslaugų teikimą, turi skatinti privačių 
ūkio subjektų iniciatyvą ir pirmiausiai 
įvertinti jų veiklos rinkoje galimybes. Be 
to, Viešųjų pirkimų įstatyme ar Koncesijų 
įstatyme numatytos galimybės netaikyti 
konkurenciją užtikrinančių procedūrų 
nepateisina konkurenciją ribojančių 
savivaldybių sprendimų.

Konkurencijos taryba birželio 10 d. 
išsiuntė pranešimą dėl Alytaus m. 

savivaldybės sprendimų, galimai 
apribojusių konkurenciją ir vartotojų 
teisę rinktis. 

Alytaus m. savivaldybė be konkurencin-
gos procedūros papildomam 10 metų 
terminui  (iki 2026 metų) pratęsė su UAB 
„Litesko“ sudarytas šilumos tinklų mo-
dernizavimo bei turto nuomos sutartis. 
Alytaus m. savivaldybė taip pat pakeitė 
šilumos ūkio modernizavimo konkurso 
sąlygose numatytus reikalavimus dėl 
papildomų investicijų ir turto perdavimo 
UAB „Litesko“ naudai.

Konkurencijos tarybos tyrėjų vertinimu, 
savivaldybė pakeitusi viešai skelbtas 
konkurso sąlygas, jam pasibaigus ir 
sudarius sutartį su jo laimėtoja UAB „Li-
tesko“, galimai diskriminavo  kitus ūkio 
subjektus – UAB „Litesko“ konkurentus, 
norėjusius dalyvauti Alytaus m. šilumos 
ūkio modernizavimo procese. Minėti 
savivaldybės sprendimai  galėjo pažeisti 
sąžiningos konkurencijos principus, kuriuos 
saugo Konkurencijos įstatymo 4 straipsnis.

Galutinį sprendimą dėl išsiųstame 
pranešime pareikštų įtarimų Konkuren-
cijos taryba priims tik išklausiusi visus  
suinteresuotus asmenis.

LVAT bei ankstesnis šių metų Konstitucinio Teismo nutarimas vieningai 
tvirtina, kad būtina užtikrinti konkurenciją komunalinių atliekų tvarkymo 

srityje. Tikimės, kad savivaldybės pagaliau supras, jog pirmenybę teikiant 
konkurencijai bei sudarant sąlygas teikti paslaugas ir privatiems ūkio subjek-
tams, gali būti užtikrintas ne tik tinkamos kokybės, bet ir ekonomiškai efekty-
viausias paslaugų teikimas, reiškiantis mažesnes komunalinių atliekų tvarkymo 
kainas vartotojams.

Elonas Šatas, Konkurencijos tarybos pirmininko pavaduotojas
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šiuo metu vykdomi 
tyrimai dėl galimai 

klaidinančių reklamų

skundai gauti dėl galimų Reklamos įstatymo pažeidimų 

įspėjimai išsiųsti 
reklamos davėjams

2 24 30

reklama
Konkurencijos taryba birželio 10 d.  

UAB „Electronic Trade“ išsiuntė 
pranešimą apie baigtą tyrimą dėl 
bendrovės internetinėje svetainėje  
bigbox.lt ir kitomis informacinės sklaidos 
priemonėmis skleistų galimai klaidinančių 
elektronikos gaminių reklamų.

Preliminariu Konkurencijos tarybos ekspertų 
vertinimu, atsitiktine tvarka parinktų prekių 
– trintuvo, šaldytuvo, skalbimo mašinų, 
kokteilinės, šaldiklio dėžės ir televizoriaus 
reklamose nurodytos aktualios ir palygina-
mosios („nubrauktos“) kainos atspindėjo 
ne realią, o bendrovės sukurtą imitacinę 
naudą vartotojams. Konkurencijos  
tarybos nuomone, jei prieš įsigyjant prekes 
pirkėjams būtų žinoma teisinga informaci-
ja apie realią gaunamą naudą, tikėtina, 
kad pastarieji būtų ieškoję palankesnių 
pasiūlymų kitose prekybos vietose.

Konkurencijos taryba birželio 8 d. 
nustatė, kad  UAB „Cherry Media 

LT“ skleista trijų rūšių kvepalų „Lacoste“ 
reklama turėjo klaidinačios reklamos 
požymių ir taip pažeidė Reklamos 
įstatymo 5 straipsnio reikalavimus.

Konkurencijos tarybos ekspertų ver-
tinimu, Bendrovei priklausančiame 
išpardavimų portale beta.lt  ivairiais lai-
kotarpiais nuo 2014 m. gruodžio 23 d. iki 
2015 m. sausio 6 d. skleistose reklamose 
nurodytos „Lacoste Pour Femme EDP 50 
ml“, „Lacoste Pour Femme EDP 90 ml“ ir  
„Lacoste Eau de Lacoste Sensuelle EDP 

90 ml“ kvepalų palyginamosios kainos 
sudarė vartotojams neteisingą įspūdį 
apie sumažintą jų kainą. Konkurencijos  
tarybos nuomone, vartotojams buvo 
sukeliami nepagrįsti lūkesčiai, kad 
minėtame portale kvepalus buvo gali-
ma įsigyti gerokai pigiau, nei kitose  
tokias pačias prekes parduodančiose 
internetinėse parduotuvėse. 

Pažymėtina, kad daugeliu atvejų 
Bendrovės „sumažintomis“ kainomis 
siūlomi kvepalai buvo brangesni nei 
tokie pat kvepalai kitose internetinėse 
parduotuvėse.

Konkurencijos taryba, įvertinusi visas 
aplinkybes ir tai, kad UAB „Cherry Me-
dia LT“ Reklamos įstatymo 5 straipsnį 
pažeidė jau antrą kartą per vienerių 
metų laikotarpį, Bendrovei skyrė 17 522 
eurų baudą.

Konkurencijos taryba ne kartą yra 
nurodžiusi, kad reklama turi atitikti 
išsamumo, teisingumo ir tinkamo patei-
kimo kriterijus, o nurodoma palyginamo-
ji (referencinė) kaina turi būti pagrįsta ir 
atitikti realias kainas.

UAB „Cherry Media LT“ 2014 m. birželio 
12 d. jau buvo bausta už vartotojus 
klaidinusių reklamų skleidimą. Vilniaus 
apygardos administracinis teismas 
pripažino, kad Konkurencijos taryba 
bendrovei baudą skyrė pagrįstai, tačiau 
sumažino jos dydį. Konkurencijos taryba 

VAAT sprendimą sumažinti baudą ne 
kartą dėl galimai klaidinančios reklamos 
skleidimo įspėtai bendrovei apskundė 
teismui.

©
 R

. M
cg

ui
re

, g
ra

tis
og

ra
ph

y.
co

m

Konkurencijos taryba itin didelį 
dėmesį skiria informacijos apie tai, 
kokia reklama yra leistina, sklaidai: 
nuolat organizuoja nemokamus 
seminarus įmonėms  ir asociacijoms, 
2013 m. patvirtino Klaidinančios ir 
neleidžiamos lyginamosios reklamos 
vertinimo gaires. Kartu su gairėmis, 
Konkurencijos tarybos ekspertai 
parengė ir trumpą atmintinę, kurio-
je itin koncentruotai yra pristatomi 
svarbiausi reklamos vertinimo kriteri-
jai, leistini ir neleistini teiginiai bei kita 
svarbi informacija.

Konkurencijos tarybos ekspertai 
2014 m. išnagrinėjo 284 pranešimus 
dėl galimai klaidinančios reklamos 
ir išsiuntė reklaminės veiklos subjek-
tams net 132 įspėjimus, siūlančius 
pakeisti reklamą arba nutraukti gali-
mai klaidinančios reklamos sklaidą.
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NAUJI SUTEIKTOS VALSTYBĖS PAGALBOS IR NEREIKŠMINGOS (DE MINIMIS) 
PAGALBOS REGISTRO NUOSTATAI

Birželio 9 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino naujus Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) 

pagalbos registro nuostatus, įsigaliosiančius nuo 2015 m. rugpjūčio 1 d.

Įsigaliojus nuostatams pagalbos teikėjai turės:
• į registrą teikti duomenis apie kiekvieną individualų valstybės pagalbos suteikimo atvejį nurodant konkretų 

pagalbą gavusį ūkio subjektą;
• duomenis į registrą pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo suteikti valstybės pagalbą 

arba nereikšmingą (de minimis) pagalbą priėmimo dienos;

• iki 2016 m. sausio 1 d. į registrą pateikti duomenis apie nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2015 m. liepos 31 d. 

suteiktą valstybės pagalbą ūkio subjektams ir nereikšmingą (de minimis) pagalbą visuotinės ekonominės 

svarbos paslaugas teikiantiems ūkio subjektams.

Iškilus klausimams dėl Registro nuostatų taikymo kviečiame konsultuotis tel. (8 5) 262 66 58 arba el. paštu: pavel.jacunskij@kt.gov.lt.

Registro nuostatai 

KONKURENCIJOS TARYBA 
BENDRADARBIAUS SU 

VILNIAUS UNIVERSITETU

Konkurencijos taryba ir Vilniaus universiteto Teisės fakultetas sujungė 
jėgas – birželio 3 d. buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis, kuri,  
tikimasi, prisidės prie veiksmingos konkurencijos kultūros sklaidos šalyje.

Sutarties tikslas - rengti ir vykdyti bendrus projektus, konferencijas,  
diskusijas, keistis teorine ir praktine informacija. Konkurencijos taryba 
įsipareigojo Teisės fakulteto dėstytojams, mokslininkams, studentams 
sudaryti sąlygas vykdyti mokslinius tyrimus, atlikti stažuotes ar profesines 
praktikas institucijoje.

„Džiaugiamės Vilniaus universiteto noru prisidėti prie konkurencijos 
kultūros sklaidos šalyje. Veiksminga konkurencija - mūsų didžiausias  
prioritetas, kuris bus dar lengviau įgyvendinamas pasirašius bendradar-
biavimo sutartį. Turėsime galimybę dar plačiau skleisti informaciją apie 
konkurencijos principus, organizuoti bendras diskusijas su akademine 
bendruomene, o Teisės fakulteto bendruomenės nariams suteiksime 
galimybę pasistažuoti Konkurencijos taryboje ir taip suprasti atliekamų  
tyrimų „virtuvę“, – sako Šarūnas Keserauskas, Konkurencijos tarybos 
pirmininkas.

24:20 VIEŠASIS SEKTORIUS 
KONKURENCIJOS PAŽEIDIMAIS 

„LAIMI“ PRIEŠ VERSLĄ

Konkurencijos taryba artėjančio veiklos šimtadienio proga pasveikino 
naujai išrinktus Lietuvos merus bei naujai kadencijai perrinktą Lietuvos 
savivaldybių asociacijos prezidentą Ričardą Malinauską.

Konkurencijos taryba visiems merams, pradėjusiems vadovauti 
savivaldybėms, kurios anksčiau ribojo konkurenciją, išsiuntė dovanų 
trumpą konkurencijos klausimyną bei priminė sprendimų poveikį 
reglamentuojančius teisės aktus. Vertinant ar būsimi savivaldybės spren-
dimai neapribos konkurencijos bei vartotojų teisės rinktis, teireikės atsakyti 
į 15 klausimų.

„Kalbant krepšinio terminais, konkurencijos teisės pažeidinėjimo 
„varžybose“ rezultatu 24:20 kol kas „laimi“ viešasis sektorius, dažniausiai 
savivaldybės. Per pastaruosius penkerius metus dėl Konkurencijos įstatymo 
pažeidimų Taryba priėmė 24 nutarimus dėl viešųjų subjektų sprendimų ir 
20 – dėl ūkio subjektų veiksmų. Konkurencijos kultūros sklaida – vienas iš 
mūsų institucijos prioritetų, todėl tikimės, kad merams išsiųsti klausimynai 
padės jiems priimti teisingus sprendimus vartotojų gerovei,“ – sako Šarūnas 
Keserauskas, Konkurencijos tarybos pirmininkas.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a38cee50132811e58569be21ff080a8c

