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KONKURENCIJOS TARYBA 
NEPRITARIA INICIATYVAI KURTI 
VALSTYBINIŲ VAISTINIŲ TINKLĄ

Konkurencijos taryba, išnagrinėjusi Sveikatos ap-
saugos ministerijos parengtas Farmacijos įstaty-
mo pataisas, paskelbė nepritarianti iniciatyvai leisti 
steigti vaistines visoms asmens sveikatos priežiūros 
įstaigoms, teikiančioms tiek stacionaro, tiek ambu-
latorines paslaugas (   2 psl.).

Nėra jokių pagrįstų įrodymų, kad 
mažmeninės prekybos vaistais sektoriuje 
egzistuoja tokio masto „rinkos klaida“, kurią 
galėtų ištaisyti tik valstybė, pradėdama 
vykdyti ūkinę veiklą, beatodairiškai 
skirdama tam finansinius ir žmogiškuosius 
išteklius bei jais rizikuodama.
Jūratė Šovienė, pirmininko pavaduotoja

„

KONKURENCIJOS TARYBOS 
VADOVUI – VALSTYBĖS 
APDOVANOJIMAS

Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo 
dienos išvakarėse prezidentė Dalia 
Grybauskaitė įteikė Konkurencijos tarybos 
pirmininkui Šarūnui Keserauskui ordino 
„Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžių.

Anot Š. Keserausko, šis apdovanojimas – 
tai bendro Konkurencijos tarybos koman-
dos darbo bei pastangų įvertinimas ir pas-
katinimas toliau kurti naudą vartotojams.

Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio 
kryžius už ypatingus nuopelnus skiriamas 
mūsų šalies ir užsienio valstybių piliečiams, 
kurie garsina Lietuvos vardą, puoselėja ir 
plėtoja tarpvalstybinius santykius, taip pat 
juo įvertinama humanitarinė pagalba Lietu-
vai, ypatingi nuopelnai valstybės tarnyboje, 
kultūros, mokslo ir švietimo, verslo ir gamy-
bos, sveikatos ir socialinės apsaugos, kary-
bos, sporto, ūkio bei kitose srityse.

Rubrikoje „Penktadienio interviu“ – kiek kitoks pokalbis su Konkurencijos tarybos 
pirmininku Šarunu Keserausku (  11 psl .)
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Konkurencijos ekspertai atkreipė dėmesį, kad įsta-
tymo projekto rengėjai siūlo kraštutines priemo-
nes – valstybės dalyvavimą versle, tačiau nevertina 
pasekmių rinkai, nepateikia skaičiavimų, kiek tokių 
priemonių įgyvendinimas gali kainuoti ir kokią naudą 
atneš. Projekto rengėjai neįvertino, kad dėl valstybės 
pasiryžimo aktyviai dalyvauti prekybos vaistiniais 
preparatai veikloje atsiranda įvairios teisinės ir eko-
nominės rizikos: interesų konfliktas, neskaidrumas, 
korupcija, neefektyvumas, neteisėta valstybės pa-
galba bei investavimo regione nepatrauklumas.

Konkurencijos tarybos nuomone, toks įstatymo pro-
jektas prieštarauja šiuo metu vykdomam valstybės 
valdomų įmonių optimizavimui, atsižvelgiant į Eko-
nominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos 

rekomendacijas, o svarbiausia – nesilaikoma 
konstitucinio valstybės ūkio pagrindų principo.

Konkurencijos taryba ragina Farmacijos įsta-
tymo projekto rengėjus ieškoti kitų alterna-
tyvų veiksmingai konkurencijai farmacijos 
sektoriuje užtikrinti. Siūloma imtis efektyvių 
priemonių įgyvendinti ne kartą Konkurencijos 
tarybos teiktas rekomendacijos dėl lygiagre-
taus importo skatinimo, generinių vaistų kon-
kurencijos, peržiūrėti esamas įėjimo į Lietuvos 
farmacijos rinką kliūtis bei jų proporcingumą 
siekiamiems tikslams, imtis aktyvių veiksmų 
tobulinant europinį farmacijos sektoriaus re-
guliavimą, ribojantį vartotojų (pacientų) gali-
mybes pasinaudoti bendrosios rinkos nauda.

SEMINARŲ CIKLAS „SU KONKURENCIJA PO LIETUVĄ“ ĮSIBĖGĖJA

Konkurencijos ekspertai lankėsi dar dviejuose Lietu-
vos miestuose: seminarų ciklo #SuKonkurencijaPo-
Lietuvą renginys gegužės 29 d. vyko Alytuje, o birže-
lio 8 d. – Tauragėje. 

Konkurencijos tarybos komanda viešojo ir privataus 
sektoriaus atstovams pristatė, kuo konkurencija 
naudinga valstybei, verslui ir vartotojams; kas yra 
karteliniai susitarimai bei kaip juos atpažinti viešuo-
siuose pirkimuose; koks perkančiosios organizacijos 

vaidmuo užtikrinant konkurenciją viešuosiuo-
se pirkimuose; kas yra valstybės pagalba; kaip 
turėtų elgtis privataus verslo atstovai, jeigu jų 
konkurentai gauna neteisėtą valstybės pagal-
bą; kokia reklama gali klaidinti vartotojus.

Vienos aktualių temų, kurioms bus skiriama 
daugiau dėmesio, – kaip nepažeisti konku-
rencijos viešuosiuose pirkimuose tiek šiuos 
organizuojant, tiek juose dalyvaujant, taip pat 
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Partnerių paieškos ir verslo subjektų keitimasis 
informacija rengiantis dalyvauti viešajame pirkime 
gali būti susijęs su konkurenciją ribojančių susitarimų 
rizika. Apie tai kalbėta gegužės 30 d. bendroje 
Konkurencijos tarybos, Viešųjų pirkimų tarnybos 
ir advokatų kontoros „Sorainen“ konferencijoje 
„Konkurencija ir viešieji pirkimai – kartu ar atskirai?“.

Skaičiuojama, kad, jeigu viešuosiuose pirkimuose 
sudaromi karteliai, prekių ar paslaugų kainos didėja 
10–30 proc. – tad dėl tokių pažeidimų permoka per-
kančiosios organizacijos, kurios vien pernai viešie-
siems pirkimams išleido 4,6 mlrd. Eur.

Pranešimą skaičiusi Konkurencijos tarybos narė 
Jolanta Ivanauskienė akcentavo, kad svarstydamos 
apie dalyvavimą viešajame pirkime kartu su jungti-
nės veiklos partneriais, įmonės pirmiausia turėtų 
įvertinti, ar jos tikrai nėra pajėgios varžytis savaran-
kiškai.

Vis dėlto, anot jos, ne visi įmonių susitarimai bendrai 
dalyvauti viešajame pirkime yra draudžiami: „Jungti-
nė veikla viešuosiuose pirkimuose galima, kai prekių 
ar paslaugų tiekėjai nėra tiesioginiai konkurentai, kai 

kaip viešojo sektoriaus sprendimai, pavyzdžiui, vals-
tybės pagalba, gali paveikti konkurenciją. Artimiau-
sias #SuKonkurencijaPoLietuvą seminaras vyks spa-

KONKURENCIJOS YPATUMAI VIEŠUOSIUOSE PIRKIMUOSE
tiekėjas objektyviai negali pateikti pasiūlymo 
vienas ir kai tiekėjai yra vienos įmonių grupės 
nariai“.

Tai jau trečiasis Konkurencijos tarybos inici-
juoto konkurencijos kultūros sklaidos projek-
to #AtviraiSuKonkurencijosTaryba renginys.

Savivaldybės parama verslui gali prisidėti prie visuotinai 
naudingų tikslų, skatinti ekonomikos plėtrą regione, mažinti 
nedarbą, gerinti gyventojams teikiamų paslaugų kokybę. Ta-
čiau siekiant šių tikslų, svarbu paramą skirti atsakingai. Jeigu 
parama skiriama nesilaikant valstybės pagalbos taisyklių, 
įmonėms gali tekti šią paramą grąžinti. Valstybės pagalbos 
taisyklių taikymas apsaugo įmones nuo neteisėtos paramos 
išieškojimo ir prisideda prie efektyvaus valstybės lėšų panau-
dojimo. 
Agnė Adomaitytė, Viešųjų subjektų priežiūros skyriaus vedėjos pavaduotoja 

„
lio 12 d. Utenoje. Šie renginiai finansuojami ES 
techninės paramos ir Konkurencijos tarybos 
lėšomis.

Konkurencijos tarybos statistika 
liudija, kad iš visų 2007–2016 m. 
nustatytų konkurenciją ribojančių 
susitarimų 46 proc. buvo karteliai 
viešuosiuose pirkimuose.
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2016 M. Į KONKURENCIJOS 
TARYBOS VEIKLĄ INVESTUOTAS 
EURAS ATNEŠĖ BEVEIK 8 EURUS 
NAUDOS
Birželio 14 d. Konkurencijos tarybos pirmininkas 
Šarūnas Keserauskas Vyriausybės nariams pristatė 
2016 m. institucijos veiklos rezultatus.

Jis pabrėžė, kad veikdama kaip nepriklausoma ins-
titucija Konkurencijos taryba savo veikla siekia kuo 
didesnės naudos vartotojams, o tai prisideda ir prie 
Vyriausybės programoje numatytų tikslų, pavyzdžiui, 
siekio sumažinti vaistų kainas. 

Konkurencijos taryba yra viešai įsipareigojusi, kad 
vartotojams sukurta nauda, skaičiuojama pagal Eko-
nominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos 
metodiką, viršys institucijos biudžetą penkis kartus. 
2016-ųjų rezultatas – į Konkurencijos tarybos veiklą 
investuotas euras atnešė beveik 8 Eur naudos.

Š. Keserauskas atkreipė Vyriausybės narių dėmesį, 
kad Konkurencijos tarybos biudžetas išlieka vienas 
mažiausių iš Lietuvoje veikiančių rinkos priežiūros 
bei reguliavimo institucijų, tokių kaip Ryšių regulia-
vimo tarnyba, Valstybinė kainų ir energetikos kon-
trolės komisija ar Viešųjų pirkimų tarnyba. Didesnis 
finansavimas galėtų padėti institucijai apsirūpinti 
tyrimams atlikti reikalinga technika ir programine 
įranga, taip pat konkuruoti dėl galimybių pritraukti 
ir išlaikyti savo srities profesionalus, kurie  prisidėtų 
sprendžiant aktualias konkurencijos problemas ir 
užtikrintų kuo didesnę naudą vartotojams.

Apie tai Š. Keserauskas kalbėjo ir birželio 29 d. vyku-
sioje spaudos konferencijoje. Gausiai susirinkę ži-
niasklaidos atstovai domėjosi pranešimo apie „Rimi 
Lietuva“ ir „Palink“ koncentraciją nagrinėjimo eiga, 
„Gazprom“ skirtos baudos išieškojimu, kompensuo-
jamųjų vaistų rinkos tyrimu ir kitais klausimais.

2016 m. nustatėme 10 
Konkurencijos įstatymo ir 5 

Reklamos įstatymo pažeidimus

Išdavėme 37 leidimus 
jungtis įmonėms

Iš viso pažeidėjams skyrėme 

824 811 Eur baudų

Išnagrinėjome 292 skundus dėl 
galimai vartotojus klaidinančių 

reklamų, išsiuntėme 158 
įspėjimus reklamos davėjams

-4-



AB „KAUNO GRŪDAI“ SKIRTA BAUDA ĮGIJUS AB VIEVIO PAUKŠTYNO 
KONTROLĘ BE LEIDIMO

Birželio 13 d. Konkurencijos taryba priėmė nutari-
mą, kad „Kauno grūdai“, įsigijusi apie 51 proc. Vievio 
paukštyno akcijų, įgijo pastarosios bendrovės kon-
trolę ir tokiu būdu įgyvendino koncentraciją, apie 
kurią nepranešė Konkurencijos tarybai bei negavo 
jos leidimo. Už šį Konkurencijos įstatymo pažeidimą 
„Kauno grūdams“ skirta 947 700 Eur bauda.

2015 m. balandžio 21 d. Konkurencijos taryba pra-
dėjo tyrimą 2014 m. spalio 15 d. Lietuvos apeliacinio 
teismo nutarties pagrindu. Teismas nustatė, kad 
„Kauno grūdai“ apsimestiniais sandoriais, per staty-
tinius 2011 m. balandžio 12 d. įgijo apie 51 proc. Vievio 
paukštyno akcijų. Tokiais sandoriais tikroji sandorio 
šalis – „Kauno grūdai“ – buvo nuslėpta, siekiant iš-
vengti Konkurencijos įstatyme numatytos koncen-
tracijų priežiūros procedūros.

Konkurencijos taryba nustatė, kad bendrovė „Kau-
no grūdai“, įsigijusi apie 51 proc. Vievio paukštyno 
akcijų, kurios suteikė teisę paskirti daugumą Vievio 
paukštyno valdybos narių, įgijo galimybę įgyvendin-
ti strateginius sprendimus dėl šios įmonės ūkinės 
veiklos, valdymo organų sprendimų ir personalo su-
dėties. „Kauno grūdai“ įgytą kontrolę išlaikė ir Vievio 
paukštyno bankroto proceso metu – Kauno įmonė, 
pasinaudodama Įmonių bankroto įstatyme numaty-
tomis galimybėmis nutraukti bankroto bylą, galėjo 
atsiskaityti su kreditoriais arba su jais sudaryti tai-
kos sutartį ir atstatyti Vievio bendrovės mokumą bei 
atnaujinti jos veiklą.

Šarūno Keserausko, Konkurencijos tarybos pirmi-
ninko, teigimu, skirdama baudą, Konkurencijos tary-
ba atsižvelgė ir į sunkinančią aplinkybę, kad „Kauno 
grūdai“ slėpė padarytą pažeidimą. 

Jis apgailestavo, kad kai kurie verslo atstovai prane-
šimus apie koncentracijas vis dar vertina kaip forma-

lumą: „Tai nėra formalumas, net jeigu sandoris, 
verslo požiūriu, nebūtų daręs didelės įtakos 
rinkai arba, kaip Vievio paukštyno atveju, įsi-
gytai įmonei vėliau iškeliama bankroto byla. 
Kartais verslas tikisi išvengti Konkurencijos 
tarybos priežiūros ir nepraneša apie koncen-
traciją, tačiau Lietuvoje stiprėjant konkuren-
cijos kultūrai, tokius faktus nuslėpti tampa vis 
sunkiau. Nepranešimas apie koncentraciją 
yra pavojingas pažeidimas, nepriklausomai 
nuo to, ar laiku kreipiantis į Konkurencijos ta-
rybą leidimas būtų duotas, ar ne.“

Teismai konstatavo, kad bendrovė 
„Kauno grūdai“, sudarydama apsi-
mestinius sandorius, siekė išvengti 
Konkurencijos įstatyme numatytos 
koncentracijų priežiūros. Staty-
tiniai asmenys tik formaliai pasirašė 
akcijų įsigijimo sutartis, tačiau tikroji 
akcininkų teisių ir pareigų įgijėja tapo 
„Kauno grūdai“.
Šarūnas Keserauskas, pirmininkas

„
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UAB KONCERNAS „ACHEMOS GRUPĖ“ GALIMAI ĮGYVENDINO 
KONCENTRACIJĄ BE KONKURENCIJOS TARYBOS LEIDIMO

Balandžio 21 d. Konkurencijos taryba baigė tyrimą 
ir preliminariai nustatė, kad 2013 m. UAB koncernas 
„Achemos grupė“, įgijęs vienvaldę UAB „Jūros vartai“ 
ir AB „Klaipėdos laivų remontas“ kontrolę, įgyvendi-
no koncentraciją, apie kurią nepranešė Konkurenci-
jos tarybai bei negavo jos leidimo.

2014 m. Konkurencijos taryba leido vykdyti kon-
centraciją koncernui „Achemos grupė“ įsigijus  
50 proc. UAB „Jūros vartai“ akcijų bei 18,46 proc. (kar-
tu su turimomis akcijomis iš viso – 37,79 proc.) UAB 
„Klaipėdos laivų remontas“ akcijų ir įgijus vienvaldę 
pastarųjų bendrovių kontrolę. Pranešimo apie kon-
centraciją nagrinėjimo metu Konkurencijos tarybos 
ekspertai nustatė, kad koncernas „Achemos grupė“ 
galimai įgyvendino koncentraciją iki pranešimo apie 
koncentraciją pateikimo Konkurencijos tarybai. Dėl 
šios priežasties Konkurencijos taryba atliko tyrimą 
bei preliminariai nustatė, kad koncernas „Achemos 
grupė“ įgyvendino koncentraciją, apie kurią turėjo 
būti pranešta Konkurencijos tarybai iki jos įgyven-

dinimo ir kuriai buvo būtinas Konkurencijos 
tarybos leidimas.

Pranešimo apie baigtą tyrimą medžiaga yra 
skirta tik pažeidimu įtariamoms įmonėms ir 
suinteresuotoms šalims. Išsiųsdami praneši-
mą, Konkurencijos tarybos įgalioti pareigūnai 
informuoja įstatymo pažeidimu įtariamus as-
menis apie tyrimo išvadas, tačiau tyrimo iš-
vadų išsiuntimas dar nereiškia, kad įstatymo 
pažeidimas jau yra nustatytas.

Kartu su pranešimu pažeidimu įtariami asme-
nys gauna galimybę susipažinti su tyrimo me-
džiaga bei raštu pateikti savo paaiškinimus. 
Paaiškinimai taip pat gali būti teikiami žodžiu 
per viešą posėdį, kuriame yra išklausomi pa-
žeidimu įtariami asmenys ir kiti suinteresuoti 
asmenys. Įvertinusi šalių paaiškinimus, Kon-
kurencijos taryba priima galutinį sprendimą.

KAIP REKLAMOJE LYGINTI KAINAS NEKLAIDINANT VARTOTOJŲ? 
ATSAKYMAI – INTERAKTYVIOJE KONKURENCIJOS TARYBOS 
ATMINTINĖJE
Konkurencijos taryba pristato interaktyvią palygina-
mųjų kainų reklamose atmintinę, kurioje reklaminės 
veiklos subjektai gali pasitikrinti, ar skleidžiama re-
klama nėra klaidinanti.

Prekių̨ ir paslaugų kainos patrauklumui parodyti 
verslas dažnai pasitelkia kainų palyginimus. Tokia in-
formacija vartotojams naudinga, nes jie gali įvertin-
ti pasiūlymų naudą. Konkurencijos taryba atkreipia 
dėmesį, kad reklamose skelbiama informacija apie 
kainas turi būti teisinga, išsami, pateikta taip, jog ne-
klaidintų vartotojų.
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Siekdamas įvertinti, ar reklama neklaidina, jos davė-
jas turi įvertinti, kaip reklamą suvoks vidutinis var-
totojas. Pavyzdžiui, naudoti apibūdinimus „ankstes-
nė kaina“, „sumažinta nuo“ ir nubrauktą aukštesnę 
kainą tik tuomet, jei tai yra paties reklamos davėjo 
anksčiau taikyta kaina. Taip pat rekomenduojama 
naudoti reklamoje apibūdinimą „iki xx proc.“ tik tuo 
atveju, jei skelbiamas maksimalus kainos sumažini-
mas išpardavimo pradžioje taikomas bent 10 proc. 
nurodytų prekių (tam tikros prekių grupės) ir nuro-
domas tokio išpardavimo laikotarpis.

Konkurencijos taryba, siekdama padėti re-
klaminės veiklos subjektams parodyti varto-
tojams tikrąją pasiūlymo naudą, 2016 m. pa-
ruošė Rekomendacijas dėl kainų palyginimo 
reklamose ir trumpą interaktyvią atmintinę. 
Tikimasi, kad tiek šios Rekomendacijos, tiek 
interaktyvi atmintinė padės formuoti sąžinin-
gus reklamos pasiūlymus, neklaidinti vartoto-
jų ir sumažins riziką, kad skelbiama reklama 
gali neatitikti Reklamos įstatymo reikalavimų.

PAPILDYTOS VALSTYBĖS 
PAGALBOS IR NEREIKŠMINGOS 
(DE MINIMIS) PAGALBOS 
DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Konkurencijos taryba papildė suteiktos valstybės 
pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos 
duomenų tvarkymo taisykles. Taisyklės papildytos 
nuostatomis dėl duomenų apie suteiktą valstybės 
pagalbą pateikimo į Valstybės pagalbos skaidrumo 
svetainę.

Primename, kad vadovaujantis ES valstybės pagal-
bos skaidrumo reikalavimais, valstybės pagalbą tei-
kiančios institucijos privalo nuo 2016 m. liepos 1 d. 
teikti informaciją į Valstybės pagalbos skaidrumo 
svetainę, kai tokia pagalba vienam gavėjui viršija  
500 000 Eur (žemesnės informacijos viešinimo ribos 
numatomos tada, kai paramos gavėjai yra žemės 
ūkio ar žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuose 
veikiantys ūkio subjektai).  

Valstybės pagalba – tai parama, kurią valstybė iš savo 
išteklių teikia tam tikriems ūkio subjektams arba 
tam tikroms prekėms gaminti ar paslaugoms teikti, 
suteikdama išskirtinę ekonominę naudą, kuri neatsi-
rastų rinkos sąlygomis, ir kuri iškraipo konkurenciją 
bei veikia prekybą tarp ES valstybių narių.

UAB „AMIC LIETUVA“ 
SUMOKĖJO BAUDĄ 
UŽ KONKURENCIJOS 
ĮSTATYMO PAŽEIDIMĄ

Po galutinio Lietuvos vyriausiojo adminis-
tracinio teismo (LVAT) nutarimo UAB „AMIC 
Lietuva“ (buvusi UAB „Lukoil Baltija“) į valsty-
bės biudžetą sumokėjo paskirtą 3 297 700 Eur 
baudą ir 536 339 Eur palūkanų.

Bauda bendrovei skirta už įgyvendintą kon-
centraciją, kai 2003 m. ji sudarė jungtinės 
veiklos sutartį su UAB „Baltic Petroleum“ ir 
perėmė 15 degalinių kontrolę. „AMIC Lietu-
va“ pažeidė Konkurencijos įstatymą, nes apie 
koncentraciją nepranešė Konkurencijos tary-
bai ir negavo jos leidimo.

LVAT patvirtino, kad už pavojingą Konkuren-
cijos įstatymo pažeidimą bendrovei pagrįstai 
skirta beveik 3,3 mln. Eur bauda.

„AMIC Lietuva“ baudą ir palūkanas – iš viso 
3 834 040 Eur – sumokėjo balandžio–birželio 
mėnesiais.
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LVAT: KLAIPĖDOS MIESTO 
SAVIVALDYBĖ PAŽEIDĖ 
KONKURENCIJOS ĮSTATYMĄ

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) 
patvirtino, jog Konkurencijos taryba pagrįstai nusta-
tė, kad Klaipėdos miesto savivaldybė pažeidė Konku-
rencijos įstatymą, kai be konkurso sudarė sutartis su 
penkiomis maršrutinių taksi paslaugas teikiančio-
mis bendrovėmis.

2015 m.  spalio 6 d. Konkurencijos taryba nustatė, kad 
2012 m. Klaipėdos miesto savivaldybė, įgyvendina-
ma Maršrutinių taksi integravimo į bendrąją viešojo 
transporto sistemos koncepciją, vienus maršrutus 
panaikino, o likusiuose paskyrė vežėjus toliau teikti 
keleivių vežimo maršrutiniais taksi paslaugas. Savi-
valdybė be konkurso ar kitos konkurenciją užtikri-
nančios procedūros sudarė penkerių metų laikotar-
piui naujas sutartis su maršrutinių taksi maršrutus 
Nr. 6, 8, 9, 10 aptarnaujančiais vežėjais UAB „Audres-
ta“, UAB „AŠTUONIUKĖ“, UAB „DEVINTOJI BANGA“, 
UAB „Aisčiai“ bei UAB „DEŠIMTAS MARŠRUTAS“ ir 
taip privilegijavo jas kitų vežėjų atžvilgiu, todėl pažei-
dė Konkurencijos įstatymą.

LVAT galutiniu ir neskundžiamu sprendimu pripa-
žino, kad Konkurencijos taryba pagrįstai įpareigojo 
savivaldybę nutraukti su minėtomis bendrovėmis 
sudarytas sutartis.

Vilniaus apygardos administracinis teismas (VAAT) 
patvirtino, kad Konkurencijos taryba 2016 m. gruo-
džio 5 d. pagrįstai nustatė, kad UAB „Žagarės inži-
nerija“ ir UAB „Rovaltra“, 2014 m. dalyvaudamos vie-
šajame pirkime technikai pirkti, derino komercinius 

VAAT: UAB „ŽAGARĖS INŽINERIJA“ IR 
UAB „ROVALTRA“ SUDARĖ KARTELĮ 
VIEŠUOSIUOSE PIRKIMUOSE

pasiūlymus, ir teisėtai už sudarytą kartelinį 
susitarimą skyrė baudas.

VAAT pritarė Konkurencijos tarybai, kad kon-
kurenciją ribojantis susitarimas, sudarytas 
dalyvaujant viešajame pirkime, dėl savo po-
būdžio laikomas vienu sunkiausių konkuren-
cijos teisės pažeidimu, kuris daro ypač didelę 
žalą visai šalies ekonomikai, todėl už tai turė-
tų būti baudžiama ypač griežtai. Teismas pa-
liko bendrovėms skirtas baudas: „Rovaltrai“ – 
70 400 Eur, o „Žagarės inžinerijai“ – 33 400 Eur.

2016 m. teismai patvirtino 

85 proc. Konkurencijos 
tarybos sprendimų
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LVAT PATVIRTINO – ENERGETIKOS SEKTORIUJE BUVO SUDARYTAS 
KARTELIS
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) 
patvirtino 2015 m. vasario 11 d. nutarimą, kuriuo Kon-
kurencijos taryba pripažino, kad dvi konkurentės 
UAB „Lukrida“ ir UAB „Manfula“ derino iš UAB „En-
vija“ perkamų vidaus degimo variklių kainas ir taip 
ribojo konkurenciją kogeneracinių jėgainių statybos 
rinkoje.

LVAT pritarė Konkurencijos tarybai, kad bendrovės 
savo veiksmais pažeidė Konkurencijos įstatymo ir 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo reikala-
vimus. LVAT tokią išvadą padarė atsižvelgdamas į 
Konkurencijos tarybos argumentus, kad „Lukrida“ ir 
„Manfula“, dalyvaujant bendrovei „Envija“, derinda-
mos tarpusavio veiksmus atsisakė galimybių sava-
rankiškai derėtis dėl vidaus degimo variklių, perkamų 
iš „Envijos“, kainos. Toks susitarimas dėl  perkamos 
produkcijos kainų fiksavimo galimai lėmė didesnes 
kogeneracinių jėgainių, kuriose naudojami vidaus 
degimo varikliai, statybos darbų kainas.

Tyrimą Konkurencijos taryba pradėjo 2013 m., 
gavusi bendrovės „Lukrida“ pranešimą apie 
su konkurente „Manfula“ sudarytą kainų deri-
nimo kartelį.

LVAT paliko galioti už sudarytą kartelinį susita-
rimą skirtas baudas: „Manfulai“ – 333 900  Eur, 

TEISMAS ATMETĖ KARTELYJE DALYVAVUSIOS UAB „VORTEX 
CAPITAL“ SKUNDĄ
Vilniaus apygardos administracinis teismas patvirti-
no, kad Konkurencijos taryba pagrįstai nustatė, jog 
UAB „Elmis“, UAB LEDEVILA ir UAB „Vortex Capital“ 
sudarė kartelį viešuosiuose pirkimuose statybos ir 
įrengimo darbams pirkti.

Teismas atmetė bendrovės „Vortex Capital“ skundą, 
kuriuo ji prašė panaikinti Konkurencijos tarybos nu-
tarimą arba sumažinti skirtą 12 600 Eur baudą, ir pa-
tvirtino, kad Konkurencijos taryba tyrimo metu nu-
statė neginčytinas faktines aplinkybes, jog minėtos 
įmonės sudarė konkurenciją ribojantį susitarimą, 
adekvačiai įvertino pareiškėjos veiksmus ir pagrįstai 

skyrė jai nustatyto dydžio baudą. Aplinkybės, 
kad šiuo metu „Vortex Capital“ direktorius ir 
akcininkai yra pasikeitę, teismas nevertino 
kaip pagrindo neskirti baudos.

Tyrimo metu Konkurencijos tarybos ekspertai 
išsiaiškino, jog minėtos įmonės tarpusavyje 
derino komercinius pasiūlymus (įskaitant pa-
siūlymų kainą) ir sudarė sąlygas laimėti „Vor-
tex Capital“. Už sudarytą konkurenciją ribo-
jantį susitarimą Konkurencijos taryba skyrė 
bendrovei LEDEVILA – 2 100 Eur, „Vortex Capi-
tal“ – 12 600 Eur baudas.
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LVAT NEATNAUJINO „GAZPROM“ BYLOS NAGRINĖJIMO

Balandžio 12 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis 
teismas (LVAT) atmetė bendrovės „Gazprom“ pra-
šymą atnaujinti procesą dėl Konkurencijos tarybos 
nutarimo, kuriuo ši įmonė pripažinta pažeidusi kon-
centracijos vykdymo sąlygą.

2004 m. Konkurencijos taryba leido „Gazprom“ įsi-
gyti AB „Lietuvos dujos“ akcijų su sąlyga, kad ne-
sudarys kliūčių Lietuvos pirkėjams įsigyti gamtinių 

dujų iš kitų tiekėjų. Gavusi skundą iš AB „Lie-
tuvos energijos gamyba“, 2012 m. Konkuren-
cijos taryba pradėjo tyrimą. Konkurencijos 
tarybos ekspertai tyrimo metu nustatė, kad 
„Gazprom“ atsisakymas derėtis su „Lietuvos 
energijos gamyba“ dėl gamtinių dujų mainų 
sutarties 2013–2015 m. pažeidė 2004 m. leidi-
me numatytą koncentracijos vykdymo sąlygą. 
2014 m. už pažeidimą Konkurencijos taryba 
„Gazprom“ skyrė daugiau nei 35 mln. Eur bau-
dą.

„Gazprom“ Konkurencijos tarybos nutarimą 
apskundė Vilniaus apygardos administraci-
niam teismui, kuris skundą atmetė. Šį spren-
dimą įmonė apskundė LVAT. Teismas 2016 m. 
gruodžio 22 d. nutartimi patvirtino Konku-
rencijos tarybos išvadų ir paskirtos baudos 
pagrįstumą. Siekdama atnaujinti procesą, 
„Gazprom“ kreipėsi į LVAT, kuris tokį prašymą 
atmetė.

Konkurencijos tarybos paskirtą daugiau nei 
35 mln. Eur baudą „Gazprom“ turėjo sumokė-
ti iki 2014 m. rugsėjo 10 d. Kol vyko teisminis 
ginčas baudos ir palūkanų priverstinis išieš-
kojimas buvo sustabdytas. LVAT 2016 m. gruo-
džio 22 d. galutinai patvirtinus Konkurencijos 
tarybos sprendimo pagrįstumą, o „Gazprom“ 
nesumokėjus paskirtos baudos ir palūkanų, 
Konkurencijos taryba kreipėsi į antstolius dėl 
priverstinio baudos ir palūkanų išieškojimo.

41 586 143 Eur – bendra iš 
„Gazprom“ išieškotina suma: 35 651 268 
Eur bauda ir 5 934 875 Eur palūkanų

„Envijai“ – 218 696 Eur. Be to, teismas patvirtino, kad 
Konkurencijos taryba teisėtai ir pagrįstai atleido 
„Lukridą“ nuo 656 600 Eur baudos šiai prisipažinus 
apie dalyvavimą kartelyje. Remiantis Konkurencijos 
tarybos parengta atleidimo nuo baudų programa, 

draudžiamo susitarimo dalyvis, pateikęs visą 
jam žinomą informaciją ir bendradarbiauda-
mas su Konkurencijos taryba, gali būti atleis-
tas nuo baudos arba ji gali būti sumažinta iki  
75 proc.
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APIE TARNYBĄ ANGLIJOS KARALIENEI, FARAONO PRAKEIKSMĄ 
IR „DRIOKSTELĖJIMUS“

Paskutinę savaitės dieną biurų tarnautojams 
leidžiama kostiumus ir kostiumėlius iškeisti į ne 
tokius oficialius laisvalaikio stiliaus drabužius. 
Konkurencijos tarybos Naujienlaiškyje, kuriame 
tradiciškai pateikiame svarbias institucijos nau-
jienas, pristatome rubriką „Penktadienio interviu“. 
Atsakyti į ne tokius oficialius klausimus pirmasis 
ryžosi tarybos pirmininkas Šarūnas Keserauskas.

PENKTADIENIO INTERVIU SU ŠARUNU KESERAUSKU

>> Ką gi atsakytumėt vienam Seimo nariui, kuris 
neseniai viešai suabejojo, ko gi žmogus iš advo-
katų kontoros, kur „mokamas didesnis atlygini-
mas“, atėjo į Konkurencijos tarybos vadovus?
Teisingai kalba. Abejoti reikia viskuo. Beje, į Kon-
kurencijos tarybą atėjau ne iš advokatų kontoros, 
o iš tarnybos Anglijos karalienei. Jei tik Seimo na-
rys būtų tai žinojęs, jo abejonės, matyt, būtų bu-
vusios dar didesnės! 

>> Ar pradėjus antrą kadenciją Konkurencijos 
tarybos vadovo poste nebūtų metas nustoti savo 
pasisakymuose kartoti: „O kai aš dirbau Jungti-
nėje Karalystėje...“?
Jokiu būdu! Tai vienintelis dalykas, kuris mane 
saugo nuo kaltinimų, kad į Konkurencijos tarybą 
atėjau tiesiai iš vienos lietuviškos advokatų kon-
toros. 

>> Paprognozuokite, kiek metų Jums būtų pri-
reikę pasiekti tos tarnybos Anglijos karalienei 
– Jungtinės Karalystės Sąžiningos prekybos tar-
nybos – vadovo postą?
Niekada apie tai nepagalvojau. Lietuviškų šven-
čių proga su draugais susirinkę planuodavome, 
kaip mes grįšime į Lietuvą ir vadovausime minis-
terijoms. Beje, čia ir atsakymas, kodėl emigravę 
lietuviai neskuba grįžti, – nepakanka ministerijų,  
kurioms būtų galima vadovauti. Pagyvenus Lon-
done bet kokie menkesni pasiūlymai nebetenki-

na. Tiesa, man teko nusileisti.

>> Tai gal gailitės netapęs šios Vyriausybės 
susisiekimo ministru – tarp potencialių kan-
didatų buvo minima ir Jūsų pavardė.
Skaitydamas apie lobius, kuriuos dabartinis 
susisiekimo ministras atrado ministerijos 
kontroliuojamose įmonėse, ir gailiuosi, ir ne-
labai. Iš vienos pusės, pavydu – koks lobių 
ieškotojas nenorėtų surasti faraono mumijos 
Egipto piramidėje. Iš kitos pusės, dauguma 
esame girdėję apie faraono prakeiksmą...

>> Kad jau prakalbote apie turtus... Pernai vie-
nam Konkurencijos tarybos tyrėjui buvo pasiū-
lytas kyšis. O Jums kas nors yra siūlęs kyšį?
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Ne. Anksčiau dar pasitaikydavo prašančiųjų kažką 
padaryti ar ko nors nedaryti, bet net ir tada nieko 
nesiūlydavo, o dabar... Turbūt nepatikimai atrodau 
(juokiasi). 

>> Ar Konkurencijos taryba vykdo tyrimus „pagal 
užsakymus“, kaip rimtu veidu dėstė vienas praė-
jusios kadencijos parlamentaras?
Prisipažinsiu, toks darbas atrodo patraukliai: gau-
ni „zadaniją“, padarai, tada lauki kitos, vėl padarai 
ir taip tęsi. Tik mums taip sklandžiai nesigautų 
– labai jau prieštaringi tie užsakymai! Todėl prie-
kaištus išklausome ir tiriame savo nuožiūra.

>> Konkurencijos taryba, kaip pastebi spauda, 
linkusi „driokstelėti“, t. y. skiria gana dideles bau-
das. Kodėl drioksite? Gal galėtumėte ne taip sti-
priai, bet dažniau?
Kiekvieną kartą pamatęs antraštę spaudoje apie 
mūsų „driokstelėjimą“, pagalvoju, kad vaizdingų 
žodžių dalybose mums labai pasisekė. Karo ter-
minai yra išraiškingi ir priskiriami rimčiausioms 
institucijoms. Kitos gi tenkinasi labiau civiliam 
gyvenimui tinkamais „kirčiais“ ar „užmojais“. Ko-
dėl „drioksime“ užuot šaudę serijomis? Matote,  
Konkurencijos tarybos naudojamų ginklų kalibras – 
baudos iki 10 proc. įmonės metinių pajamų – yra ypač 
didelis, tad daugiau laiko sugaištame užtaisydami ir 
labai atsakingai turime taikytis. Į „Maximos“ ir „Man-
tingos“ pusę po ketverių metų tyrimo paleidome be-
veik dvidešimties milijonų eurų vertės salvę, o štai 
Europos Komisija po septynerių metų taikymosi ant 
bendrovės „Google“ numetė 2,42 mlrd. eurų bombą.

>> Jūs dažnai kartojate, kad kainų reguliavi-
mas nėra išeitis. O kas yra?
Konkurencija, kaip ir demokratija, idealioje 
valstybėje nereikalingos. Valdymu užsiimtų 
išminčiai, kurie, be viso kito, žinotų ir tai, kiek 
kiekviena prekė turi kainuoti. Išties, kam gaiš-
ti laiką laukiant „nematomos rankos“, jei yra 
išmintingi reguliuotojai, galintys akimirksniu 
nustatyti tikslią kiekvienos prekės kainą? 
Bendradarbiai man yra pasakoję, kad seniau 
Konkurencijos taryboje dirbo vienas buvusio 
sovietinio kainų komiteto specialistas, kuris 
kolegoms sakydavęs: „Ta jūsų konkurencija 
neblogai, bet sureguliuoti galima daug tiks-
liau“. Būtent! Tik tokių išminčių vis mažėja, 
todėl mums ir tenka tenkintis konkurencija. Ir 
demokratija. 

>> Ingrida Šimonytė dažnai cituoja legendinį 
kareivį Šveiką. O ką cituoja Šarūnas Kese-
rauskas?
BBC serialą „Yes Minister”. Viską lemia skirtin-
ga mūsų darbo aplinka. „Yes Minister“ yra apie 
valstybės tarnybą – tai mano arealas, į kurį at-
ėjau kaip invazinės rūšies atstovas, bet seria-
las padėjo man pasiruošti ir išlikti. Tačiau tai 
niekis – Ingridos Šimonytės šaunusis karei-
vis Šveikas gyveno kur kas sudėtingesnėmis 
sąlygomis. Vien leitenantas Dubas ko vertas 
– na, bet apie leitenantus dubus Šimonytė ga-
lėtų geriau papasakoti.

-12-


