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Privilegijų atskiroms įmonėms 

negali būti, įstatymų reikia lai-

kytis. (...) Belieka apgailestauti, kad 

atsakomybės už žalingų kolektyvinių 

sprendimų priėmimą nėra.

Vytautas Grigaravičius, 

Alytaus miesto meras

Viešųjų subjektų ir ypač savivaldybių nepagarba teisei, 
tiesiogiai susijusi su neefektyviu mokesčių mokėtojų pinigų 
panaudojimu, todėl džiaugiamės, kad daugėja savival-
dybių pripažįstančių konkurencijos naudą. Šiemet sulau-
kėme Tauragės ir Vilkaviškio rajonų savivaldybių kvietimo 
supažindinti juos su konkurencijos teisės pagrindais, valsty-
bės pagalbos teikimo ypatumais. 

Vilniaus m. savivaldybės administracija nutraukė bylinėji-
mąsi dėl KT nutarimo, susijusio su privilegijų  “Vilnius veža” 
teikimu. Naujai išrinktas Alytaus meras viešai išsakė pagar-
bą Konkurencijos įstatymui, o Kazlų Rūdos raj. savivaldybė 
ryžosi nutraukti konkurenciją ribojantį susitarimą.

Nemokamas seminaras: kaip pranešti apie koncentraciją pagal 
naują tvarką?

Seminaras „Kaip pranešti apie koncentraciją pagal 
naują tvarką“ vyks spalio 28 d. 10 val. Konkurencijos 
taryboje, Jogailos g. 14.

Šis seminaras yra skirtas asmenims, kurie praktiškai susi-
duria su pranešimų apie koncentracijas ruošimu ir tei-
kimu Konkurencijos tarybai. Seminare bus pristatomos 
ir paaiškinamos nuo 2016 m. sausio 1 d.  įsigaliosiančios 
pranešimo apie koncentraciją pateikimo ir nagrinėjimo 
tvarkos bei jos priedo – Pranešimo apie koncentraciją 
formos nuostatos.

Registracija el.paštu ieva.racickaite@kt.gov.lt iki spalio 
23 d. 17 val.
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renginiai

2015 m. rugsėjo mėnesį Konkurencijos tarybos ekspertai 
skaitė pranešimus ir diskutavo apie konkurencijos naudą 
šiuose renginiuose:

Rugsėjo 8 d. Raudonėje konferencijoje „Lietuviško pieno ūkio 
perspektyvos“ KT ekspertės K. Kučaidzė ir V. Urbonavičiūtė 
atvirai diskutavo su pieno sektoriaus atstovais apie KT atliktą 
pieno rinkos tyrimo rezultatus.

Rugsėjo 17 d. Tauragės miesto savivaldybėje KT ekspertai 
savivaldybės darbuotojams surengė nemokamus 
mokymus „Konkurencijos teisės aktualijos: Karteliai 
ir valstybės pagalba“. Mokymų metu KT pirmininkas  
Š. Keserauskas aptarė KT veiklą ir jos rezultatus, svarbiausias 
su viešųjų subjektų konkurencijos pažeidimais susijusias 
bylas. KT ekspertas D. Grikinis pristatė viešuosiuose 
pirkimuose pasitaikančius kartelius, jų požymius bei būdus 
kaip tokių susitarimų išvengti. KT ekspertė A. Adomaitytė 
pristatė valstybės pagalbos formas ir rūšis.

Rugsėjo 24 d. KT pirmininko pavaduotoja J. Šovienė, KT narė 
J. Ivanauskienė,  KT Viešųjų subjektų priežiūros skyriaus vyr. 
specialistė S. Vaitkūnienė vedė mokymus „Ką privalo žinoti 
valstybės tarnautojas apie konkurencijos teisę?“ Mokymai 
buvo skirti valstybės tarnautojams, savivaldybių atstovams, 
teisininkams ir kitiems asmenims savo veikloje siekiantiems 
vadovautis sąžiningos konkurencijos principais.

Rugsėjo 24-25 d. KT Teisės ir konkurencijos politikos skyriaus 
vedėja G. Jarmalytė dalyvavo XII Diskusijų Forume “Atliekų 
tvarkymas 2015”, kur pristatė šiemet KT baigto rinkos tyrimo 
apie komunalinių atliekų organizavimą rezultatus bei 
diskutavo apie atliekų tvarkymo teisinę bazę Lietuvoje. 

Rugsėjo 30 d. KT pirmininkas Š. Keserauskas Tilburgo teisės 
ir ekonomikos centre diskutavo su Tilburgo konkurencijos 
teisės studentais apie konkurencijos teikiamą naudą bei 
konkurencijos priežiūros institucijos stiprinimą.

KT ekspertai ne tik noriai dalinasi žiniomis, bet ir noriai 
mokosi iš pačių geriausių – rugsėjo 10-11 d. B. Kovacic, 
vienas žymiausių konkurencijos teisės ekspertų pasaulyje 
vedė konsultacijas KT darbuotojams. Konsultacijų metu 
buvo aptartos aktualiausios konkurencijos teisės temos, 
pradedant draudžiamais susitarimais ir baigiant valstybės 
pagalbos teikimo ypatumais. B. Kovacic yra Džordžo 
Vašingtono universiteto profesorius, Konkurencijos teisės 
centro direktorius, beveik 10 metų vadovavęs JAV 
konkurencijos priežiūros institucijai.
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ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ PRIVILEGIJAVO UAB „LITESKO“

Konkurencijos taryba nustatė, kad prieš 10 metų priimti Alytaus m. savivaldy-
bės sprendimai apribojo konkurenciją. Alytaus m. savivaldybė 2005 m. be kon-
kurencingos procedūros papildomam 10 metų terminui pratęsė su UAB „Lites-
ko“ sudarytas šilumos tinklų modernizavimo bei turto nuomos sutartis. Alytaus 
m. savivaldybė taip pat 2007 m. vienašališku sprendimu pakeitė reikalavimus 
dėl UAB „Litesko“ investicijų ir turto perdavimo, privilegijavo bendrovę kitų ūkio 
subjektų atžvilgiu, ir tokiu būdu pažeidė Konkurencijos įstatymo 4 straipsnį.

Konkurencijos taryba nustatė, kad savivaldybės sprendimai sukūrė skirtingas 
konkurencijos sąlygas ūkio subjektams norėjusiems dalyvauti Alytaus miesto 
šilumos ūkio modernizavimo procese ir pažeidė sąžiningos konkurencijos prin-
cipus.

Konkurencijos taryba įpareigojo Alytaus m. savivaldybę per 3 mėnesius panai-
kinti konkurenciją ribojančius savivaldybės tarybos sprendimus.

KONKURENCIJOS TARYBA: RIMI SUDARYTOS SUTARTYS 
PAŽEIDŽIA TIEKĖJŲ INTERESUS
Konkurencijos taryba priėmė nutarimą, kuriame pripažino, kad UAB „RIMI LIETU-
VA“ (toliau – RIMI) sudariusi didmeninio pirkimo – pardavimo sutartis su maisto 
prekių ir gėrimų tiekėjais, piktnaudžiavo rinkos galia. Minėtų sutarčių nuostatos 
pažeidė Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo 
3 straipsnio 1 dalies 8 punkto reikalavimus.

Konkurencijos taryba nustatė, kad RIMI į 2010-2015 m. su tiekėjais sudarytas 
sutartis įtraukė nuostatas, kurios neteisėtai įpareigojo įmones iš anksto paskirti ir 
iki metų pabaigos sumokėti pardavimo skatinimo biudžetą, atlyginti už prekių 
pardavimo skatinimą, o RIMI suteikė teisę savo nuožiūra perskirstyti pardavi-
mo skatinimo biudžetą bei reikalauti mokėti ankstesnių metų dydžio biudžetą 
nesutarus dėl naujų sąlygų.

Konkurencijos tarybos vertinimu, tokios su RIMI pasirašytos sutarties standartinės 
nuostatos varžė tiekėjų galimybes laisvai veikti rinkoje – ribojo tiekėjų galimybes 
pasirinkti jiems naudingiausius prekių pardavimo skatinimo būdus. Konkurencijos 
taryba įpareigojo įmonę nesąžiningus veiksmus nutraukti bei skyrė 73 000 eurų 
baudą.

Dialogas su verslo bendruomene Konkurencijos tarybai 
yra labai svarbus – priimdami verslo bendruomenei 
aktualius sprendimus viešai konsultacijai skelbiame teisinių 
dokumentų projektus, nuolat organizuojame mokymus, 
teikiame išsamią informaciją aktualiais klausimais. Š.m. 
rugsėjo 25 d. KT ekspertai išsiuntė KT praktikos tiriant 
kainų palyginimo naudojimą reklamoje apibendrinimą 
daugiau nei 150-čiai įvairių verslo subjektų.

KT kasmet sulaukia apie 300 - 400 skundų dėl įvairių 
reklamos pažeidimų. Daugeliu atveju, Konkurencijos 
taryba pirmiausiai siunčia įspėjimą Reklamos įstatymą 
galimai pažeidusiai įmonei ir nurodo, kokius netikslumus 
reklamose reikėtų pataisyti vartotojų labui.

DIALOGAS SU VERSLO BENDRUOMENE

daugiau nei 150-čiai 
ūkio subjektų KT išsiuntė savo 

praktikos tiriant kainų 
palyginimo naudojimą 

reklamoje apibendrinimą
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