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E. ŠATAS PASKIRTAS 
KONKURENCIJOS TARYBOS NARIU 
ANTRAJAI KADENCIJAI
Prezidentė Dalia Grybauskaitė, vadovaudamasi 
Konstitucija, Konkurencijos įstatymu ir atsižvelg-
dama į premjero Sauliaus Skvernelio teikimą, pa-
sirašė dekretą, kuriuo nuo rugpjūčio 24 d. paskyrė 
Eloną Šatą eiti Konkurencijos tarybos nario parei-
gas antrajai šešerių metų kadencijai (  2 psl.).

Džiaugiuosi, kad dirbdamas mėgiamą 
darbą puikioje komandoje galiu prisidėti 
prie vartotojų gerovės kūrimo.
Elonas Šatas, pirmininko pavaduotojas

„

SOSTINĖS GIMNAZIJOSE – 
KONKURENCIJOS KULTŪROS 
SKLAIDA

Per šiuos mokslo metus Konkurencijos ta-
rybos ekspertai ketina praverti ne vienos 
sostinės gimnazijos duris. Vykdant projek-
tą „Konkurencijos taryba eina į mokyklą“, 
vyresnių klasių moksleiviai susipažins su 
veiksmingos konkurencijos principais, jos 
teikiama nauda vartotojams, išmoks atpa-
žinti konkurenciją ribojančius susitarimus 
ir klaidinančią reklamą.

Rugpjūčio 29 d. Konkurencijos tarybos 
pirmininkas Šarūnas Keserauskas su ko-
legomis Vilniaus miesto savivaldybėje, kur 
susirinko daugumos sostinės gimnazijų 
atstovai, pristatė projektą „Konkurencijos 
taryba eina į mokyklą“. Institucijos darbuo-
tojai nuo mokslo metų pradžios planuoja 
rengti pamokas apie konkurenciją.

„Tai savotiška Konkurencijos tarybos in-
vesticija į ateitį. Dalis dabartinių gimna-
zistų ateityje taps verslininkais, kurie kon-
kuruos dėl rinkos ir vartotojų,ir politikais, 
kurie priiminės įstatymus, tačiau visi yra 

Rubrikoje „Penktadienio interviu“ – atviras pokalbis apie konkurenciją su Lietuvos laisvosios rinkos 
instituto prezidentu Žilvinu Šilėnu (  15 psl.)



vartotojai, kurie gauna didžiausią nau-
dą iš veiksmingos konkurencijos“, – sakė  
Š. Keserauskas.

Jis pripažino, kad būtina visuomenę pa-
skatinti aktyviau domėtis konkurencija ir 
jos teikiama nauda, didinti vartotojų ne-
pakantumą konkurencijos pažeidimams, 
tad sąžiningos konkurencijos kultūrai ir 
jos sklaidai vertėtų skirti daugiau laiko 
dar mokykloje.

Teisininko išsilavinimą įgijęs E. Šatas Konkurenci-
jos taryboje dirba nuo 2003 m.: iki 2005 m. užėmė 
Vartojimo prekių skyriaus vyresniojo specialisto, 
2005–2007 m. – Valstybės pagalbos skyriaus vedėjo,  
2008–2010 m. – Teisės ir konkurencijos politikos sky-
riaus vedėjo pareigas. Taip pat 2010–2011 m. dėstė 
konkurencijos teisę Mykolo Romerio universitete.

2011 m. rugpjūtį E. Šatas buvo paskirtas Konkurenci-
jos tarybos nariu, nuo 2012 m. gegužės yra pirmininko 
pavaduotojas, koordinuoja Nesąžiningos komerci-
nės veiklos tyrimo skyriaus bei Dominuojančių ūkio 
subjektų ir susijungimų priežiūros skyriaus veiklą.

PARAMA PROFESIONALIEMS SPORTO KLUBAMS GALI 
BŪTI NETEISĖTA
Konkurencijos taryba informavo Vilniaus miesto sa-
vivaldybę, kad viešosioms įstaigoms „Krepšinio ry-
tas“ ir Vilniaus miesto futbolo draugija „Žalgiris“ nu-
matyta papildoma po pusę milijono eurų parama gali 
būti laikoma valstybės pagalba, apie kurią būtina iš 
anksto informuoti Europos Komisiją.

Vilniaus miesto savivaldybei išsiųstame rašte Kon-
kurencijos taryba atkreipė sostinės politikų dėmesį, 
kad profesionalūs sporto klubai vykdo ūkinę veiklą 
(dalyvauja varžybose, parduoda bilietus, varžybų 

transliavimo teises ir atributiką, pasirašo žaidėjų 
perėjimo susitarimus, teikia reklamos paslaugas), 
todėl yra laikomi ūkio subjektais, kuriems taiko-
mos konkurencijos taisyklės. 

Atsižvelgdama į tai, kad savivaldybė nuolat teikia 
paramą profesionaliems sporto klubams, Konku-
rencijos taryba priminė, kad iš valstybės išteklių 
ūkio subjektams teikiama parama gali būti laiko-
ma valstybės pagalba, o prieš ją skiriant būtina 
pranešti Europos Komisijai. Derinti su Europos 
Komisija nereikia tik nedidelės vertės valstybės 
paramos (de minimis pagalbos), kuri daro nežymų 
poveikį prekybai ir konkurencijai tarp Europos Są-
jungos narių. Didžiausia de minimis pagalba vie-
nam ūkio subjektui per 3 mokestinių metų laiko-
tarpį negali viršyti 200 000 Eur. 

Su Europos Komisija nesuderinta valstybės pa-
galba yra laikoma neteisėta, todėl nacionaliniai 
teismai ar Europos Komisija, kreipusis suintere-
suotoms šalims, gali priimti sprendimus tokią pa-
galbą išieškoti iš pagalbos gavėjų su palūkanomis. 
Be to, trečiosios šalys, kurioms buvo pakenkta 
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teikiant neteisėtą valstybės pagalbą, pavyzdžiui, 
konkuruojantys sporto klubai, gali pareikšti ieški-
nius dėl žalos atlyginimo.

Konkurencijos taryba paprašė Vilniaus miesto 
savivaldybės iki rugsėjo 18 d. informuoti, kokių 
veiksmų ji ketina imtis, kad įteisintų profesiona-
liems sporto klubams teikiamą valstybės pagalbą.

Konkurencijos taryba, atsižvelgdama į tai, jog pro-
fesionaliems sporto klubams pagalbą teikia ne 
viena savivaldybė, bendradarbiauja su Lietuvos 
savivaldybių asociacija sprendžiant profesiona-
liems sporto klubams skiriamos galimai neteisė-
tos valstybės pagalbos problemą.

Savivaldybė, skirdama paramą 
profesionaliems sporto klubams, 
suteikia jiems pranašumą, kuris gali 
turėti neigiamą poveikį konkurencijai. 
Rinkos sąlygomis veikiantys 
profesionalūs sporto klubai, 
siekdami pasisamdyti geresnius 
žaidėjus ir trenerius ar įsigyti geresnę 
treniruočių įrangą, turėtų investuoti 
savo privačias lėšas.

Jūratė Šovienė, pirmininko pavaduotoja

„

SIŪLYMAS REGULIUOTI TAKSI PASLAUGŲ KAINAS NĖRA 
PAGRĮSTAS
Vilniaus miesto savivaldybės siūlymas įteisinti mak-
simalius Vilniaus oro uostą aptarnaujančių taksi 
paslaugų tarifus nėra motyvuotas ir negali būti laiko-
mas proporcinga bei pagrįsta kainų reguliavimo prie-
mone. Tokią išvadą Susisiekimo ministerijai išsiuntė 
Konkurencijos taryba ir pabrėžė, kad valstybė kainas 
gali reguliuoti tik išimtiniais atvejais, nepažeisdama 
Konstitucijos ir kitų įstatymų.

Susisiekimo ministerija į Konkurencijos tarybą krei-
pėsi gavusi Vilniaus miesto savivaldybės mero Remi-
gijaus Šimašiaus raštą, kuriame siūloma Kelių trans-
porto kodekse numatyti, jog savivaldybių tarybos 
nustato maksimalius paslaugų tarifus taksi, išvyks-
tantiems iš susisiekimo ministro sąraše patvirtintų 
prie oro uostų esančių stovėjimo aikštelių. Šį siūlymą 
Vilniaus meras motyvuoja tuo, kad dėl taksi, turinčių 
išskirtinę teisę paimti keleivius nuo oro uosto išėji-
mo, veiklos sulaukiama nemažai skundų – vairuo-
tojai keleivius veža neįjungę taksometro, ilgesniais 
maršrutais ir pan.

Konkurencijos taryba pakartojo savo poziciją, kad 

siūlymas nustatyti maksimalius tarifus prilygsta 
kainų reguliavimo priemonės įtvirtinimui, t. y. Ke-
lių transporto kodekse būtų įteisintas ribojimas 
ūkio subjektams tam tikrais atvejais laisvai spręs-
ti dėl teikiamos paslaugos kainos.

Konkurencijos tarybos atsakyme pabrėžiama, 
kad Vilniaus miesto savivaldybė nepateikė ar-
gumentų, jog nėra galimybės problemas spręsti 
kitais, mažiau konkurenciją ribojančiais būdais. 
Pavyzdžiui, oro uostą valdanti įmonė, organizuo-
dama konkurencingą procedūrą, galėtų nustatyti 
konkurso kriterijus, skatinančius ūkio subjektų 
konkurenciją, teikiant pasiūlymus dėl vežimo kai-
nų ir kokybės. Taip pat būtų galima nustatyti kon-
trolės mechanizmą tuo atveju, jei taksi vairuoto-
jai nesilaikytų sutartų sąlygų, teiktų nekokybiškas 
paslaugas, pažeistų taikomus reikalavimus ir pan.
Konkurencijos taryba yra pasirengusi padėti Su-
sisiekimo ministerijai vertinant numatomo regu-
liavimo alternatyvas ir pasirinkti sprendimo būdą, 
kuris būtų mažiausiai žalingas konkurencijai ir 
leistų pasiekti išsikeltus tikslus.
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KONKURENCIJOS 
APSAUGA NĖRA TIK 
KONKURENCIJOS 
TARYBOS ATSAKOMYBĖ

Viešojoje  erdvėje  skambant raginimams  Konku-
rencijos tarybai akyliau stebėti konkurenciją, šios 
institucijos pirmininko pavaduoja Jūratė Šovienė 
akcentuoja, kad konkurencijos apsauga nėra tik 
Konkurencijos tarybos atsakomybė.

Konkurencijos įstatymas numato pareigą viešojo 
administravimo subjektams, įgyvendinant paves-
tus uždavinius, susijusius su ūkinės veiklos regu-
liavimu Lietuvoje, užtikrinti sąžiningos konkuren-
cijos laisvę.

„Privalomas teisės aktų projektų poveikio 
konkurencijai vertinimas galioja nuo 2012-ųjų. 
Deja, iki šiol nesame gavę nė vieno teisės akto pro-
jekto, kurio lydimuosiuose dokumentuose būtų 
pateikiamas toks vertinimas. Praėjusiais metais 
įvertinome apie 400 teisės aktų projektų ir pusei 
jų teikėme pastabą – „projekto nuostatos gali ri-
boti konkurenciją“. Tenka apgailestauti, kad tik 
dalis projektų rengėjų paiso Konkurencijos tary-
bos įspėjimų dėl pasekmių, kurios gali išryškėti tik 
ilguoju laikotarpiu, – atkreipė dėmesį J. Šovienė. 
– Reikia suprasti, kad konkurencijos apsauga 
nėra tik Konkurencijos tarybos atsakomybė. 
Kiekviena valstybės institucija, atsakinga už tam 
tikros srities reguliavimą, privalo siekti apsau-
goti konkurenciją vartotojų labui, o ne pirmiausia 
nustatyti kliūtis įeinantiems į rinką, apsaugą jau 
rinkoje veikiantiems,  siūlyti kainų reguliavimą, o 
po to dairytis, ar pamatys Konkurencijos taryba ir 
kokią poziciją ši institucija pareikš.“

Ji pripažino, kad toje rinkoje, kur konkurencijos 
trūksta, rinkos dalyviai turi palankesnes sąlygas 
sudaryti konkurenciją ribojančius susitarimus. 
Tačiau, jeigu rinkoje veikia tik keli dalyviai, jie ir 
nesudarę draudžiamo susitarimo turi palankias 
sąlygas sekti vieni kitų elgesį. Tokie veiksmai nėra 
ir negali būti draudžiami.  

Tose srityse, kur nustatytas perteklinis, 
protekcionistinis, ekonomiškai 
nepagrįstas reguliavimas, verslas 
prisitaiko arba keldamas kainas, 
arba optimizuodamas sąnaudas, 
pasitraukdamas į šešėlį ar vengdamas 
mokėti mokesčius. Ne paslaptis, kad 
tokios sritys yra palankios ir korupcijai 
vešėti. Jeigu rinkoje konkurencija 
pernelyg silpna, įmonės renkasi 
paprasčiausią kelią – pakelti kainas. 
O kuo lengviau patekti į rinką, kuo 
mažiau biurokratinių kliūčių taikoma, 
tuo veiksmingesnė konkurencija, ir 
efektyvesnės įmonės turi galimybę 
pakeisti neefektyvias. Be to, 
konkurencingoje rinkoje sudaryti kartelį 
gana sudėtinga.
Jūratė Šovienė, pirmininko pavaduotoja

„
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Konkurenciją ribojančių susitarimų, už kuriuos 
įmonėms gresia baudos iki 10 proc. metinių pajamų, 
Konkurencijos taryba yra nustačiusi ir mažmeninės 
prekybos sektoriuje. Už dešimt metų trukusį 
konkurenciją ribojusį susitarimą mažmeninės preky-
bos rinkoje Konkurencijos taryba nubaudė ben-
droves „Maxima LT“ ir „Mantinga“, kurios sumokėjo 
atitinkamai 14,6 mln. Eur ir 2,3 mln. Eur baudas bei 
priskaičiuotas palūkanas. Bendrovės susitarė nepar-
duoti UAB „Mantinga“ gaminamų duonos gaminių 
„Maxima LT“ parduotuvėse už mažesnę nei UAB 
„Mantinga“ kainoraščio kainą (dar vadinamą „bazine“ 
kaina).

Konkurencijos taryba yra nustačiusi keturis at-
vejus, kuomet rinkos galią turinčios mažmeninės 
prekybos įmonės atliko nesąžiningus veiks-
mus tiekėjų atžvilgiu. Šiais atvejais pažeidimus 
padariusioms įmonėms taip pat skirtos baudos. 
Konkurencijos tarybos narė J. Šovienė priminė, 
kad nuo 2016 m. gegužės 1 d. maisto prekių ir 
gėrimų tiekėjai turi teisę pateikti Konkurencijos 
tarybai skundą dėl nesąžiningų didžiųjų prekybos 
tinklų veiksmų ir prašyti neatskleisti besikreipu-
siojo tapatybės.

VAISTŲ KAINŲ MAŽINIMAS REGULIAVIMU NĖRA TVARUS
Didėjant konkurencijai, mažėja vaisto kaina – Europos Komisijos duomenimis, antraisiais metais po ge-
nerinio vaisto pasirodymo kaina krinta vidutiniškai 40 proc., LRT RADIJO laidos „Vasaros studija“ vedėjai 
Eglei Rašimaitei sakė Konkurencijos tarybos pirmininko pavaduotoja Jūratė Šovienė. Tačiau Lietuvoje tai-
komos reguliacinės priemonės yra naudingos rinkos dalyviams.

    Pacientai skundžiasi, nes ministras žadėjo, kad vaistai pigs, o iš tiesų jie pabrango. Pažiūrėjus į tai, kas 
rašoma žiniasklaidoje kelintus metus iš eilės, atrodo, kad viskas vėl nuo pradžių – tos pačios problemos, 
tie patys komentarai, tik skirtingi ministrai. Praėjusių metų pabaigoje Konkurencijos taryba paskelbė 
išvadą, kad situacija nepasikeis, nes nedaroma nieko. Ar teisingai?

     Iš tiesų ši rinka yra probleminė, sudėtinga. Taip yra ir dėl rinkos specifikos, ir dėl vaisto, kaip prekės, 
specifikos, ir dėl sudėtingo reguliavimo. Pažangios valstybės imasi priemonių ir stengiasi pasinaudo-
ti konkurencijos sukuriama nauda. Kai baigiasi patentinės apsaugos laikotarpis, į rinką ateina vaistas 
konkurentas. Stengiamasi tuo pasinaudoti, nes tik kainų konkurencija gali sumažinti vaistų kainas arba 
leisti efektyviai naudoti Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšas, pacientų išlaidas, taip didinti vaistų 
įvairovę.
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  Pasibaigus patentiniam laikotarpiui į rinką patenkantis vaistas yra generinis? Originalaus vaisto 
kopija? 

         Taip. Į rinką patenkantis naujas vaistas vadinamas įvairiai – originaliu, patentiniu, etiniu, inovacijų. Už 
tai, kad gamintojas investuoja siekdamas išrasti vaistą, jis gauna tam tikrą išimtinumo laikotarpį, kuris 
gali trukti iki 20 ir daugiau metų. Tuo metu vaistas nesusiduria su jokia konkurencija. Vienintelė, bet 
gana ribota galimybė yra lygiagrečiai importuojami vaistai, kai jie iš mažesnėmis kainomis pasižyminčios 
valstybės importuojami į pasižyminčią aukštesnėmis kainomis. Kai pasibaigia išimtinumo laikotarpis, į 
rinką turi teisę ateiti vaistai konkurentai. Jie ir vadinami generiniais vaistais.

    Ar tam, kad generiniai vaistai taptų pigesni, nėra imamasi efektyvių priemonių? 

     Didėjant konkurencijai, natūralu, kad mažėja vaisto kaina. Tyrimai rodo tą patį. Europos Komisijos 
skaičiavimais, antraisiais metais po generinio vaisto pasirodymo kaina krenta vidutiniškai 40 proc. 
Švedija bene geriausiai Europoje naudojasi konkurencijos nauda. Ten, po vaistų politikos reformos 
praėjus penkeriems metams, paskaičiuota, kad kaina vidutiniškai sumažėjo daugiau nei 40 proc., o 
penkių populiariausių vaistų kainos krito nuo 60 iki 90 proc. Mūsų tyrimas taip pat skatina valstybę, 
ministeriją, Vyriausybę pasinaudoti konkurencijos nauda, ko mes daug metų nedarome. Tyrimo metu 
nustatyta, kad taikomos reguliacinės priemonės, kurios yra naudingos rinkos dalyviams. Tai reiškia, kad 
rinkos dalyviams jos sudaro šiltnamio sąlygas, neskatina konkurencijos. Todėl tiek pacientų, tiek Pri-
valomojo sveikatos draudimo fondo lėšos nėra naudojamos efektyviai.

NAUJASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMAS SKATINS 
SĄŽININGĄ KONKURENCIJĄ
Liepos 1 d. įsigaliojusi nauja Viešųjų pirkimų 
įstatymo redakcija atveria perkančiosioms orga-
nizacijoms daugiau galimybių savarankiškai šalinti 
iš pirkimų tiekėjus, galimai sudariusius susitari-
mus, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją.

Naujajame įstatyme įtvirtinta nuostata, jog 
„perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo 
procedūros, jeigu jis su kitais tiekėjais yra sudaręs 
susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją 
atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija 
dėl to turi įtikinamų duomenų“.

Nuo liepos 1 d. perkančiosios organizacijos gali 
operatyviai reaguoti į konkurenciją iškreipiantį tie-
kėjų elgesį ir tokiu būdu užtikrinti vykdomų pirkimų 
efektyvumą. Turėdamos įtikinamų duomenų apie 
galimai sudarytą tiekėjų susitarimą, kuriuo siekia-
ma iškreipti konkurenciją, perkančiosios organiza-
cijos gali pašalinti tokį susitarimą sudariusius tie-
kėjus iš pirkimo procedūros, nepriklausomai nuo 
to, ar tiekėjų susitarimo faktas buvo nustatytas kitų 
institucijų ar teismų ir ar tokia sąlyga buvo numaty-
ta pirkimo dokumentuose.

Susitarimams, kuriais siekiama iškreipti kon-
ku-renciją, visų pirma priskiriami tiekėjų karteliai 
(nepriklausomų tiekėjų sudaryti konkurenciją ri-
bojantys susitarimai). Tačiau perkančiosios orga-
nizacijos gali taikyti šį tiekėjų šalinimo pagrindą ir 
turėdamos duomenų, kad tarpusavyje susijusios 
bendrovės derino savo veiksmus ir tik imitavo 
konkurenciją pirkime.

Perkančiosioms organizacijoms atpažinti tiekėjų 
galimai sudarytus susitarimus, kuriais siekiama 
iškreipti konkurenciją, gali padėti įvairūs požy-
miai – nuo vienodų klaidų, pavyzdžiui, rašybos ar 
skaičiavimo, tiekėjų pateiktuose pasiūlymuose iki 
tiekėjų rotacijos, t. y. kai viešųjų pirkimų laimėto-
jais paeiliui tampa vienas iš kelių susitarimą suda-
riusių tiekėjų.

Daugiau informacijos apie tai, kaip atpažinti to-
kius tiekėjų susitarimus,  ir ką daryti juos įtarus, 
perkančiųjų organizacijų atstovai gali rasti Konku-
rencijos tarybos interneto svetainėje arba kreip-
tis į Konkurencijos tarybos ekspertus el. paštu  
egle.malonyte@kt.gov.lt arba tel. (8 5) 260 8879.
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KLAIDINANTI REKLAMA SVEIKATOS NEPAGERINA
Konkurencijos taryba per pirmąjį šių metų pusme-
tį patikrino 70 produktų reklamų, skelbiančių, jog 
prekės pasižymi sveikatinamuoju ar fizinę būklę 
gerinančiu poveikiu. Nustatyta, kad kas ketvirta to-
kia reklama galimai klaidino vartotojus.

„Skatina kraujotaką“, „šalina žarnyno sutrikimus“, 
„gerina medžiagų apytaką“, „padeda atsikratyti 
antsvorio“, „stimuliuoja raumenų veiklą“, „stiprina 
imuninę sistemą“, „normalizuoja kraujo spaudimą“ 
– šios ir kitos savybės gana dažnai reklamose pri-
skiriamos įvairioms prekėms: nuo pagalvių iki kili-
mėlių.

Reklamos davėjai, viešai skelbiantys informaciją, 
kad produktai daro gydomąjį, sveikatinamąjį ar 
kitokį fizinę būklę gerinantį poveikį, turi pateikti 
objektyvius duomenis, patvirtintus nepriklauso-
mais klinikiniais moksliniais tyrimais, arba tokie 
gaminiai privalo būti registruoti kaip medicinos 
prietaisai.

2017 m. pirmąjį pusmetį Konkurencijos tarybos 
ekspertai patikrino 17 ūkio subjektų, valdančių 19 

interneto svetainių, kuriose skelbtos 70 produktų 
reklamos. Nustačius, kad 19 reklamų galėjo klai-
dinti vartotojus, bendrovėms išsiųstos rekomen-
dacijos nutraukti nepagrįstų teiginių skleidimą 
arba juos pakeisti. 

Nė vienas ūkio subjektas nežinojo, jog tokią rekla-
mą galima skleisti tik turint moksliškai pagrįstus 
įrodymus, didžioji dalis patikrintų įmonių nurodė 
negalinčios pateikti mokslinių tyrimų, studijų ir 
pan. ir vadovaujasi tik gamintojų (kurie nėra Eu-
ropos Sąjungoje veikiantys subjektai) pateiktais 
prekių aprašymais. 

Dauguma įspėtų bendrovių atsižvelgė į rekomen-
dacijas ir pašalino galimai Reklamos įstatymo 
nuostatas pažeidžiančias reklamas. Dėl trijų to-
liau skleidžiamų reklamų Konkurencijos taryba 
išsiuntė pakartotines rekomendacijas. Kadangi 
vienas ūkio subjektas nesiėmė jokių veiksmų ir to-
liau skleidė teiginius apie platinamoms prekėms 
priskiriamas gydomąsias ir sveikatinimo savybes, 
Konkurencijos taryba nusprendė pradėti tyrimą.

Konkurencijos tarybos atliktos stebėsenos tiks-
las buvo prevencinis, siekiant įmonėms priminti 
teisinį reglamentavimą šioje srityje ir užtikrinti, 
kad skleidžiami reklaminiai teiginiai apie platina-
moms prekėms priskiriamas įvairias gydomąsias, 
sveikatinimo savybes būtų teisingi ir neklaidintų 
vartotojų.

Už klaidinančios ar neleidžiamos lyginamosios 
reklamos naudojimą bendrovėms gali būti skiria-
ma bauda nuo 289 iki 8 688 Eur, o tais atvejais, kai 
nustatyti reikalavimai pažeidžiami pakartotinai 
per vienus metus nuo baudos paskyrimo, gali būti 
skiriama iki 34 754 Eur bauda.

Vartotojai paprastai neturi žinių, ku-
rios leistų jiems įvertinti, ar reklamo-
je skelbiami teiginiai apie produkto 
naudą sveikatai yra teisingi. Galimybė 
gana paprastai – tiesiog nusipirkus re-
klamuojamus produktus – pasigerinti 
sveikatą atrodo patraukliai, ir vartoto-
jai yra pasirengę išleisti pakankamai 
reikšmingas pinigų sumas. Dėl šių prie-
žasčių pagrįsta reikalauti, jog įmonės, 
reklamuodamos produktų sveikatina-
mąjį ar fizinę būklę gerinantį poveikį, 
privalo turėti patikimus įrodymus, kad 
produktai tikrai pasižymi tokiu povei-
kiu, t. y. kad vartotojai gaus tai, už ką 
moka. Priešingu atveju tokia reklama 
laikytina klaidinančia.

Elonas Šatas, pirmininko pavaduotojas

„
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UAB „AGROKONCERNO GRŪDAI“ GAVO 
LEIDIMĄ VYKDYTI KONCENTRACIJĄ 

Konkurencijos taryba rugpjūčio 30 d. nutarė leis-
ti vykdyti koncentraciją bendrovei „Agrokoncerno 
grūdai“ įgyjant elevatorių, esančių Rokiškyje ir Kre-
tingoje, kontrolę.

Pranešimą apie ketinamą vykdyti koncentraciją 
Konkurencijos taryba gavo liepos 18 d. Įvertinusi su 
sandoriu susijusias aplinkybes, Konkurencijos tary-
ba konstatavo, kad dėl numatomos vykdyti koncen-
tracijos nebus sukurta ar sustiprinta dominuojanti 
padėtis, ar itin apribota konkurencija atitinkamose 
rinkose.

KONKURENCIJOS TARYBA LEIDO 
KONCENTRACIJĄ, SUSIJUSIĄ SU 
UAB „CGATES GROUP“ AKCIJŲ 
PIRKIMO–PARDAVIMO SANDORIU

Konkurencijos taryba rugpjūčio 23 d. nutarė leisti 
vykdyti koncentraciją Latvijos bendrovei „EuVECA 
Livonia Partners“ ir Estijos bendrovei „LHV Varahal-
dus“ netiesiogiai per UAB „Silver Screen Holdings“ 
įsigyjant 34,8 proc. UAB „Cgates Group“ akcijų ir 
kartu su dviem Estijos įmonėmis „Polaris Invest“ bei 
„Com Holding“ įgyjant bendrą „Cgates Group“ kon-
trolę.

Pranešimą apie ketinamą vykdyti koncentraciją 
Konkurencijos taryba gavo liepos 31 d. Įvertinusi su 
sandoriu susijusias aplinkybes, Konkurencijos tary-
ba konstatavo, kad dėl numatomos vykdyti koncen-
tracijos nebus sukurta ar sustiprinta dominuojanti 
padėtis, ar itin apribota konkurencija atitinkamose 
rinkose.

LEISTA VYKDYTI KONCENTRACIJĄ 
UAB „SPORTLAND LT“

Konkurencijos taryba liepos 25 d. priėmė nutarimą 
leisti vykdyti koncentraciją bendrovei „SPORTLAND 
LT“ įsigyjant komercinės paskirties patalpas, esan-
čias Gedimino pr. 20, Vilniuje.

2017 m. birželio 30 d. Konkurencijos taryba gavo 
pranešimą apie ketinamą vykdyti koncentraciją 
bendrovei „SPORTLAND LT“ įsigyjant komercinės 
paskirties patalpas, esančias Gedimino pr. 20, Vil-
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niuje. Nuomonių ar prieštaravimų iš suinteresuotų 
asmenų dėl šios koncentracijos nebuvo gauta.

Įvertinusi su sandoriu susijusias aplinkybes, Kon-
kurencijos taryba konstatavo, kad dėl numatomos 
vykdyti koncentracijos nekils konkurencijos pro-
blemų komercinės paskirties nekilnojamojo turto 
nuomos sektoriuje, todėl nutarė leisti „SPORTLAND 
LT“, užsiimančiai mažmenine prekyba sportine bei 
laisvalaikio apranga, avalyne ir aksesuarais, vykdyti 
koncentraciją.

Konkurencijos taryba gana retai nagrinėja koncen-
tracijas, vykdomas įsigyjant nekilnojamąjį turtą.

„Šiuo atveju nekilnojamasis turtas laikytinas sa-
varankišku ūkinės veiklos vienetu, užimančiu tam 
tikrą rinkos dalį ir generuojančiu pajamas nuomos 
sektoriuje, todėl tokio turto įsigijimo sandoris laiky-
tinas koncentracija. Kadangi tiek pirkėjo pajamos, 
tiek įsigyjamo nekilnojamojo turto generuojamos 
pajamos iš nuomos viršijo Konkurencijos įstatyme 
numatytas ribas, tokiai koncentracijai vykdyti buvo 
būtinas Konkurencijos tarybos leidimas“, – sakė 
Elonas Šatas, Konkurencijos tarybos narys.

UAB KONCERNUI „ACHEMOS GRUPĖ“ SKIRTA 
BAUDA ĮGYVENDINUS KONCENTRACIJĄ BE 
KONKURENCIJOS TARYBOS LEIDIMO

Konkurencijos taryba nusprendė, kad UAB koncer-
nas „Achemos grupė“, įgijęs vienvaldę UAB „Jūros 
vartai“ ir AB „KLAIPĖDOS LAIVŲ REMONTAS“ kon-
trolę, įgyvendino koncentraciją, apie kurią nepra-
nešė Konkurencijos tarybai ir negavo jos leidimo. 
Už Konkurencijos įstatymo pažeidimą koncernui 
skirta 54 700 Eur bauda.

Tyrimo metu nustatyta, kad koncernas „Achemos 
grupė“, įgijęs minėtų bendrovių kontrolę, praneši-
mą apie koncentraciją pateikė tik praėjus maždaug 
pusantrų metų po jos įgyvendinimo. Išnagrinėjusi 
įmonės pranešimą Konkurencijos taryba leido vyk-
dyti koncentraciją. Koncernui „Achemos grupė“ už 
tai, kad įgyvendino koncentraciją be Konkurencijos 
tarybos leidimo, skirta 54 700 Eur bauda.

Anot Konkurencijos tarybos nario Elono Šato, ski-
riant baudą buvo atsižvelgta, kad koncernas pats 
pranešė apie pažeidimą ir vėliau pripažino pažei-

dęs Konkurencijos įstatymą: „Be Konkurencijos ta-
rybos leidimo įgyvendinta koncentracija savaime 
yra pavojingas pažeidimas, nepriklausomai nuo to, 
ar vėliau kreipiantis į mūsų instituciją leidimas būtų 
duotas, ar ne.“

Jis pabrėžė, kad pranešimas apie koncentra-
ciją nėra formalumas, nes dėl įmonių koncen-
tracijos įvykę rinkos pokyčiai gali apriboti arba 
susilpninti konkurenciją ir taip sukelti neigiamas pa-
sekmes vartotojams. Siekiant užkirsti kelią tokioms  
pasekmėms koncentracija gali būti įgyvendinta tik 
gavus Konkurencijos tarybos leidimą.

Nutarimas per 20 dienų nuo jo paskelbimo Konku-
rencijos tarybos interneto svetainėje dienos gali 
būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraci-
niam teismui.

KONKURENCIJOS TARYBA LEIDO VYKDYTI KON-
CENTRACIJĄ NYDERLANDŲ BENDROVEI „THE IT 
CHANNEL COMPANY“

Konkurencijos taryba rugsėjo 5 d. nutarė leis-
ti vykdyti koncentraciją Nyderlandų bendrovei 
„The IT Channel Company“ iš UAB „Volternas“ 
ir Danijos įmonės „Sfink Invest“ įgyjant 23 proc.  
UAB „1ClickFactory“ akcijų ir įgyjant pastarosios 
bendrovės bendrąją kontrolę.

Pranešimą apie ketinamą vykdyti koncentraciją 
Konkurencijos taryba gavo rugpjūčio 10 d. Įvertinu-
si su sandoriu susijusias aplinkybes, Konkurencijos 
taryba konstatavo, kad dėl numatomos vykdyti kon-
centracijos nebus sukurta ar sustiprinta dominuo-
janti padėtis, ar itin apribota konkurencija atitinka-
mose rinkose.

Apie numatomą įvykdyti koncentraciją priva-
loma pranešti Konkurencijos tarybai ir gauti 
leidimą, jeigu koncentracijoje dalyvaujančių 
ūkio subjektų suminės bendrosios pajamos 
paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais me-
tais yra didesnės negu 14,5 mln. Eur ir jeigu 
kiekvieno mažiausiai iš dviejų koncentracijoje 
dalyvaujančių ūkio subjektų bendrosios paja-
mos paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais 
metais yra didesnės negu 1,45 mln. Eur.
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TEISMŲ 
SPRENDIMAI

TEISMAS: VIEŠAJAME PIRKIME KARTELĮ 
SUDARIUSIOS BENDROVĖS NUBAUSTOS 
PAGRĮSTAI

Vilniaus apygardos administracinis teismas 
(VAAT) patvirtino, kad Konkurencijos taryba 
pagrįstai nustatė konkurenciją ribojantį susitarimą 
komunalinių atliekų surinkimo ir transportavimo 
paslaugų sektoriuje ir skyrė adekvačias baudas 
kartelį sudariusioms bendrovėms.

2016 m. gruodžio 8 d. Konkurencijos taryba nu-
statė, kad UAB „Ekoaplinka“, UAB „Ecoservice“ ir  
UAB „Marijampolės švara“, dalyvaudamos 2015 m. 
UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo cen-
tro organizuotame komunalinių atliekų surinkimo ir 
transportavimo paslaugų viešajame pirkime, derino 
komercinius pasiūlymus ir taip ribojo konkurenci-
ją. Šis ribojimas galėjo lemti didesnes komunalinių 
atliekų surinkimo ir transportavimo paslaugų kai-
nas vartotojams.

Konkurencijos tarybos ekspertų surinkti duomenys 
rodė, kad su bendrovės „Marijampolės švara“ žinia 
„Ecoservice“ darbuotojas parengė įmonei „Ekoa-
plinka“ komercinio pasiūlymo projektą, įskaitant ir 
kainą bei reikalingus kainos apskaičiavimo duome-
nis. „Ekoaplinka“ jį pateikė nepakeitusi pasiūlymo 
kainos ir jos apskaičiavimo, tik minimaliai pakorega-
vusi projektą. Be to, „Marijampolės švara“ bei „Eco-
service“ konsultavo bendrovę „Ekoaplinka“ kitais 
su pirkimu bei komercinio pasiūlymo teikimu susi-
jusiais klausimais tiek prieš komercinių pasiūlymų 
pateikimą, tiek po pirkimo vokų atplėšimo.

Už konkurenciją ribojantį susitarimą Konkurenci-
jos taryba bendrovei „Ekoaplinka“ skyrė 4 100 Eur, 
„Ecoservice“ – 601 700 Eur, „Marijampolės švarai“ –  
48 500 Eur baudas.

„Ekoaplinka“ Konkurencijos tarybos nutarimo ne-
ginčijo ir sumokėjo baudą. Kitos dvi įmonės, nors 
ir pripažino pažeidusios Konkurencijos įstatymo 
reikalavimus, kreipėsi į VAAT ginčydamos paskir-
tas baudas. Teismas bendrovių skundus atmetė ir 
konstatavo, kad pagrindo jas mažinti nėra. VAAT, 
remdamasis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 
praktika, nurodė, kad su pažeidimu susijusių paja-
mų, nuo kurių skaičiuojamos baudos, sąvoka negali 
būti pernelyg siaurinama. Todėl teismas patvirtino 
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Konkurencijos tarybos poziciją, kad šiuo atveju 
baudos už kartelį pagrįstai buvo apskaičiuotos re-
miantis visoje Lietuvoje, o ne vien tik Marijampolės 
rajone gautomis mišrių komunalinių atliekų surin-
kimo ir jų transportavimo veiklos pajamomis. 

VAAT sprendimas per mėnesį nuo jo paskelbimo 
dienos gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausia-
jam administraciniam teismui.

LVAT: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ 
PRIVILEGIJAVO UAB „LITESKO“

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 
(LVAT) liepos 14 d. atmetė bendrovės „Litesko“ ape-
liacinį skundą ir paliko galioti pirmosios instanci-
jos teismo sprendimą, kuriuo buvo patvirtinta, kad 
Konkurencijos taryba pagrįstai nustatė, jog Alytaus 
m. savivaldybės sprendimai apribojo konkurenciją.

Tyrimą atlikusi Konkurencijos taryba 2015 m. rug-
sėjo 9 d. pripažino, kad savivaldybės sprendimai 
sukūrė skirtingas konkurencijos sąlygas ūkio su-
bjektams, norėjusiems dalyvauti Alytaus miesto 
šilumos ūkio modernizavimo procese ir pažeidė są-
žiningos konkurencijos principus.

Alytaus m. savivaldybė 2005 m. be konkurencingos 
procedūros papildomam 10 metų terminui pratę-
sė su bendrove „Litesko“ sudarytas šilumos tinklų 
modernizavimo bei turto nuomos sutartis. Savival-
dybė taip pat 2007 m. vienašališku sprendimu pa-
keitė reikalavimus dėl „Litesko“ investicijų ir turto 
perdavimo, privilegijavo bendrovę kitų ūkio subjek-
tų atžvilgiu ir tokiu būdu pažeidė Konkurencijos 
įstatymą.

LVAT konstatavo, kad Alytaus m. savivaldybė priva-
lėjo savo veikloje paisyti Konkurencijos įstatymo 
numatyto teisinio reguliavimo ir elgtis taip, kad, 
įgyvendindama jai priskirtas funkcijas, priimdama 
teisės aktus ar kitus sprendimus, neteiktų privile-
gijų ir nediskriminuotų atskirų ūkio subjektų ar jų 
grupių, dėl ko atsirastų ar galėtų atsirasti konku-
rencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje kon-
kuruojantiems ūkio subjektams. Savivaldybė, pra-
tęsusi šilumos tinklų modernizavimo sutartį dar 
papildomiems 10 metų (konkurso taisyklėse buvo 
numatytas 15 metų sutarties terminas be galimy-
bės jį pratęsti) ir suteikusi galimybę pasilikti dalies 

investicijų nuosavybę (konkurso taisyklėse buvo 
numatyta, jog pasibaigus sutarčiai naujai sukurtas 
turtas turės būti sugrąžintas), privilegijavo vieną 
ūkio subjektą, t. y. „Litesko“.

STATYBŲ BENDROVĖS UŽ IMITUOTĄ KONKUREN-
CIJĄ SANKCIJŲ NEIŠVENGĖ

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 
(LVAT) patvirtino, kad Konkurencijos taryba teisė-
tai nustatė kartelius 2011–2012 m. organizuotuose 
viešuosiuose pirkimuose statybos darbams pirkti ir 
pagrįstai skyrė baudas konkurenciją ribojančių su-
sitarimų dalyviams.

2014 m. baigusi tyrimą, Konkurencijos taryba nusta-
tė, kad UAB „Baltic Transport Service“ iš Lietuvos 
kaimo plėtros 2007–2013 m. programos lėšų organi-
zavo viešuosius pirkimus statybos darbams atlikti. 
Tyrimo metu išsiaiškinta, kad 2011 m. ir 2012 m. or-
ganizuotų viešųjų pirkimų laimėtojai buvo iš anksto 
žinomi, o kiti dalyviai pirkimų procedūrose dalyvavo 
tik imituodami konkurenciją.

Už konkurenciją ribojančius susitarimus UAB „Con-
vertus“ skirta 7 240 Eur (25 000 Lt), UAB „Gedarta“ 
– 6 024 Eur (20 800 Lt), UAB „UGNA“ – 2 259 Eur (7 
800 Lt), UAB „Aestus“ – 347 Eur (1 200 Lt) bauda. 
Konkurencijos taryba atsižvelgė į tai, kad pirkimą 
organizavusi „Baltic Transport Service“ taip pat ak-
tyviai prisidėjo prie tiekėjų sudarytų kartelių, todėl 
ši bendrovė buvo pripažinta konkurenciją ribojan-
čių susitarimų dalyve. Nustačiusi, kad „Baltic Trans-
port Service“ 2011–2012 m. negavo pajamų, Konku-
rencijos taryba neturėjo teisinio pagrindo skirti šiai 
įmonei baudos.

Bendrovės „Baltic Transport Service“, „Convertus“ ir 
„Gedarta“ apskundė Konkurencijos tarybos nutari-
mą, tačiau tiek Vilniaus apygardos administracinis 
teismas, tiek LVAT skundus atmetė ir konstatavo, 
kad Konkurencijos taryba pagrįstai nustatė Konku-
rencijos įstatymo pažeidimą bei skyrė adekvačias 
baudas.

Priimdama nutarimą Konkurencijos taryba rėmėsi 
iš Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos gauta iki-
teisminio tyrimo informacija. LVAT pateikė reikšmin-
gą išaiškinimą, kad Konkurencijos taryba gali remtis 
iš kitų institucijų gautais baudžiamosios bylos iki-
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teisminio tyrimo duomenimis kaip viena iš įrodinė-
jimo priemonių, ir dėl to nėra pagrindo konstatuoti 
nekaltumo prezumpcijos pažeidimą. Taip pat LVAT 
išaiškino, kad jeigu Konkurencijos tarybos nustaty-
ti konkurencijos teisės pažeidimai nėra tapatūs nu-
sikalstamoms veikoms, dėl kurių nagrinėjama bau-
džiamoji byla, nėra pagrindo laikyti, jog pareiškėjai 
baudžiami du kartus už tapatų pažeidimą.

APIE NESUMOKĖTAS BAUDAS PRIMENA 
ANTSTOLIAI

Konkurencijos tarybai dėl pažeidėjams skirtų bau-
dų išieškojimo gana dažnai tenka kreiptis į antsto-
lius. Laiku įvykdyti sankcijas vengia įvairiausio dy-
džio baudų sulaukę ūkio subjektai.

Bendrovės, Konkurencijos tarybos pripažintos 
pažeidusios Konkurencijos įstatymą, turi per tris 
mėnesius sumokėti paskirtas baudas į valstybės 
biudžetą, vėliau skaičiuojamos palūkanos. Tačiau 
kai kurios įmonės nevykdo šios Konkurencijos įsta-
tyme numatytos prievolės net ir pasibaigus teismų 
procesams, todėl institucija nedelsdama kreipiasi 
į antstolius. Tokiu atveju, be baudos ir palūkanų, 
bendrovė taip pat turi padengti ir antstolio patirtas 
vykdymo išlaidas.

Konkurencijos taryba per pirmus septynis šių metų 
mėnesius dėl priverstinio baudos ir palūkanų iš-
ieškojimo į antstolius kreipėsi keturis kartus. Išieš-
komų sumų dydis – nuo kelių tūkstančių iki kelias-
dešimt milijonų eurų. Pavyzdžiui, liepos pabaigoje 
antstolis į valstybės biudžetą išieškojo 2 100 Eur 
baudą, skirtą UAB LEDEVILA, kuriai taip pat teko 
padengti beveik 400 Eur antstolio vykdymo išlaidų. 
Pastaroji įmonė buvo nubausta už viešuosiuose 
pirkimuose statybos ir įrengimo darbams pirkti su-

darytą konkurenciją ribojantį susitarimą. Kitai kar-
telį sudariusiai įmonei „Vortex Capital“ skirta 12 600 
Eur bauda. Kadangi ši bendrovė Konkurencijos ta-
rybos sprendimą apskundė teismui, jai priverstinis 
baudos išieškojimas sustabdytas.

Konkurencijos taryba primena, kad ji inicijuoja vyk-
domąsias bylas, o priverstinį baudų ir palūkanų 
išieškojimą vykdo antstoliai. Institucijos praktika 
rodo, kad baudų išieškojimas gali trukti nuo kelių 
mėnesių iki kelerių metų.

UAB „G4S LIETUVA“ TURĖS SUMOKĖTI BAUDĄ UŽ 
KONKURENCIJOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMĄ

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 
(LVAT) patvirtino, jog Konkurencijos taryba pagrįs-
tai pripažino, kad apsaugos bendrovė „G4S Lietu-
va“ (G4S) pažeidė konkurencijos teisę susitarimais 
pinigų tvarkymo rinkoje ir už tai skyrė 2,7 mln. Eur 
baudą.

Galutinis ir neskundžiamas LVAT sprendimas pa-
dėjo tašką ilgame bylinėjimosi procese – apsaugos 
bendrovei teks sumokėti 2,7 mln. Eur baudą ir be-
veik 440 tūkst. Eur palūkanų.

Konkurencijos taryba dar 2012 m. gruodžio 20 d. nu-
statė, kad G4S susitarimai su bankais DNB, SEB ir 
„Swedbank“ ribojo kitų apsaugos bendrovės konku-
rentų galimybes veikti grynųjų pinigų tvarkymo bei 
inkasavimo paslaugų rinkose ir pažeidė Konkuren-
cijos įstatymo 5 straipsnio bei Sutarties dėl Euro-
pos Sąjungos veikimo 101 nuostatas.

LVAT 2014 m. balandį taip pat patvirtino, kad ben-
drovės G4S susitarimai su minėtais bankais ribojo 
konkurenciją pinigų tvarkymo rinkoje ir bankų kli-
entų galimybes rinktis inkasavimo  paslaugų tei-
kėją. Tačiau LVAT panaikino Konkurencijos tarybos 
nutarimą tuo pagrindu, jog taryba neįrodė bankų 
kaltės dėl konkurencijos ribojimo. Be to, LVAT ver-
tinimu, Konkurencijos taryba netinkamai įvertino 
G4S tyrimo metu teiktus įsipareigojimus kaip gali-
mą pagrindą nutraukti tyrimą neskiriant bendrovei 
baudos. Dėl šių priežasčių LVAT grąžino bylą tarybai 
papildomam tyrimui atlikti.

Atlikusi papildomą tyrimą, Konkurencijos taryba 
pakartotinai nutarė, kad G4S pažeidė Konkurenci-
jos įstatymo 5 straipsnio bei Sutarties dėl Europos 

Pažeidėjų pareigą sumokėti paskirtas 
baudas per Konkurencijos įstatyme 
numatytus terminus vertiname prin-
cipingai. Praėjus šiems terminams, 
nedelsdami kreipiamės į antstolius ne-
priklausomai nuo paskirtos sankcijos 
dydžio.

Elonas Šatas, pirmininko pavaduotojas

„
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Sąjungos veikimo 101 nuostatas  ir už tai skyrė 2,7 mln. 
Eur baudą. Nepaisant to, jog bendrovei dėl pažeidi-
mo pavojingumo ir trukmės buvo apskaičiuota kelis 
kartus didesnė bauda, tačiau pagal Konkurencijos 
įstatymą įmonei gali būti skiriama bauda ne dides-
nė nei 10 proc. bendrųjų metinių pajamų, todėl ši 
buvo sumažinta iki 2,7 mln. Eur.

Atsižvelgęs į Konkurencijos tarybos papildomo tyri-
mo metu atliktą vertinimą dėl G4S teiktų įsipareigo-
jimų, LVAT konstatavo, kad G4S ir bankų susitarimų 
uždaryta pinigų tvarkymo rinkos dalis, susitarimų 
ilga trukmė ir kitų nustatytų aplinkybių visuma 
nesudarė pagrindo abejoti dėl esminės žalos kon-
kurencijos saugomiems interesams egzistavimo. 
Todėl Konkurencijos taryba pagrįstai nustatė, jog 
nebuvo pagrindo nutraukti tyrimo, patvirtinant G4S 
įsipareigojimus.

„ G4S savo veiksmais ilgam laikui reikš-
mingai apribojo konkurenciją ar net 
visiškai ją eliminavo. Dėl to pinigų 
tvarkymo ir inkasavimo paslaugų pir-
kėjai prarado galimybes pasinaudoti 
veiksmingos konkurencijos teikiamo-
mis galimybėmis – įsigyti paslaugas 
palankiausiu kainos ir kokybės santy-
kiu. Džiaugiamės, kad teismas prita-
rė Konkurencijos tarybos vertinimui, 
jog tokie G4S veiksmai laikomi daran-
čiais esminę žalą konkurencijai, todėl 
įmonei paskirtai bauda yra proporcin-
ga. Tikimės, jog tai paskatins įmones 
daugiau dėmesio skirti savo veiksmų 
atitikties Konkurencijos įstatymui 
vertinimui ir susilaikyti nuo konku-
renciją ribojančių veiksmų.  
Elonas Šatas, pirmininko pavaduotojas

18,7
mln. Eur

2016 m. 

4,5
mln. Eur

Į VALSTYBĖS BIUDŽETĄ 
SUMOKĖTOS BAUDOS

iki 2017 m.
rugsėjo 1 d.
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PENKTADIENIO INTERVIU SU ŽILVINU ŠILĖNU

„KONKURENCIJOS TARYBA TURI BŪTI BEBAIMĖ“

 LLRI kaskart primena, kad konkurencija yra 
vienas kertinių rinkos ekonomikos elementų. Tai 
kodėl dalis verslininkų mielai pašalintų šį kertinį 
akmenį iš savojo kelio?

 Vieni – dėl ramybės. Visa žmogaus ekonominė 
veikla yra skirta nežinomybei, rizikai sumažinti. 
Elementaru, kad už mažiau rizikos, t. y. daugiau 
ramybės, galima paaukoti dalį pelno. 
Kiti – dėl trumparegiškumo, t. y. jie galvoja, kad 
valdiškomis priemonėmis pašalins konkurentus 
ir ramiai gyvens likusį gyvenimą. Tačiau nesusi-
mąsto, kad jei jų ūkio šaka bus pradėta smarkiai 
reguliuoti, tai iš rinkos pašalins ir juos.
Treti ( jų, mano galva, dauguma) – nori ne pašalinti 
konkurenciją, o nugalėti konkurentus. Džiaugiuo-
si, kad verslininkai, su kuriais bendrauju atvirai, 
sako: „Nauji valdžios siūlymai sumažintų konku-
renciją ir mes dėl to išloštume prieš konkurentus, 
bet siūlymams vis tiek nepritariame. Nes mes ne 
taip darome verslą“.
Bet šioje vietoje nereikia daryti klaidos – painioti 
ketinimų ir rezultatų. Garsusis škotų ekonomis-
tas Adamas Smithas yra sakęs, kad ne dėl kepėjo 
malonės gauname skanias ir pigias bandeles. Ly-
giai taip pat ir konkurencija veikia ne dėl to, kad 
verslininkai yra angelai, o dėl to, kad vartotojai, 
kai šiems leidžiama rinktis, pasirenka tai, kas la-
biausiai tinka. 

 Garsėjate kaip reguliuotojų ir kontrolės insti-
tucijų naikinimo šalininkas. Ar ir Konkurencijos 

tarybą priskirtumėt prie perteklinių valdžios įs-
taigų, nes laisvoji rinka pati pajėgi išspręsti kon-
kurencijos bėdas?

 Pirma, panaikinčiau visus monopolijas įteisi-
nančius įstatymus ar taisykles, kurios riboja var-
totojo teisę rinktis. Antra, pradėčiau 118 valstybei 
priklausančių bendrovių ir 250 savivaldybės įmo-
nių pardavimą. Trečia, panaikinčiau kokį 100 iš 
120 valdiškų įstaigų ir įstaigėlių, kurios užsiima tik 

„

Lietuvos laisvosios rinkos instituto (LLRI) 
prezidentas, atsidūręs mero kėdėje, ant savi-
valdybės įmonių durų gana greitai užkabintų 
spynas ir jų funkcijas lengva ranka perleistų 
privačiam verslui. Apie tai, kodėl savivaldybių 
darbas nėra užsiimti verslu, taip pat apie be-
baimę konkurencijos politiką ir vienodas tai-
sykles visiems – Penktadienio interviu su Žil-
vinu Šilėnu.

Konkurencijos taryba reikalinga ne 
laisvos rinkos problemoms spręsti, 
o riboti įstatymų leidėjų norą varžyti 
žmonių pasirinkimą, ką pirkti, ką 
gaminti ir kaip parduoti. 
Žilvinas Šilėnas, 
Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentas
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tuo, kad varžo žmonių kūrybiškumą ar išleidinė-
ja taisykles, kurios ko nors neleidžia, pavyzdžiui, 
vartotojui atsijungti nuo centrinio šildymo. Kon-
kurencijos taryba galėtų išlikti kaip nepriklauso-
mas arbitras, turintis teisę vetuoti visas taisykles 
ir įstatymus, kurie riboja konkurenciją. Panašiai 
kaip Konstitucijos sargybos komisija Irane arba 
armija Turkijoje. Konkurencijos taryba reikalin-
ga ne laisvos rinkos problemoms spręsti, o riboti 
įstatymų leidėjų norą varžyti žmonių pasirinkimą, 
ką pirkti, ką gaminti ir kaip parduoti. 

 Savivaldybės nuolat sulaukia Jūsų kritikos dėl 
pernelyg agresyvios verslo perėmimo į savo ran-
kas politikos. Jeigu atsidurtumėte Vilniaus mero 
kėdėje vietoj buvusio LLRI kolegos Remigijaus 
Šimašiaus, ar tą pačią akimirką nurodytumėt sa-
vivaldybės įmonėms nebeteikti paslaugų, kurias 
teikia ir privatus verslas?

 Taip. Tai būtų vienas mano prioritetų. Aišku, 
su protingais pereinamaisiais laikotarpiais, skai-
driais konkursais ir naujų tiekėjų parinkimu. Ta-
čiau tai būtų pusmetis ar metai, o ne „amžinasis 
pereinamasis laikotarpis“, kuris Lietuvoje jau tę-
siasi 27 metus, dėl kurio vis dar turime sovietme-
čio liekanų – valdiškų poilsio namų ar valdiškų 
knygynų. Kryptis vienareikšmė – savivaldybės 
darbas nėra užsiimti verslu, o tiek sostinėje, tiek 
kituose miestuose ši tendencija nesikeičia jau 
daug metų. Daugelyje savivaldybių tikrai galima 
rasti bent po kelias privačias įmones bet kokiai 
ūkinei komercinei veiklai, kuria dabar užsiima sa-
vivaldybės įmonės. 

 Konkurencijos tarybą kritikavote už tai, kad 
„tyrimai privačiame sektoriuje vykdomi ir bau-
dos skiriamos nebijant kontroversijos ar prieš-
taringų vertinimų“. Ar manote, kad Konkuren-
cijos taryba turėtų dirbti ir sprendimus priimti 
įvertindama ir „o ką kiti pasakys?“

 Aišku, kad ne. Sprendimai, baudos turi būti 
skiriami vadovaujantis faktais, įrodymais ir teise. 
Konkurencijos taryba turi būti bebaimė. Bet bū-
kite bebaimiai visiems. Kai Konkurencijos taryba 
išrašys milijoninę baudą valdiškai įmonei arba 
kokiam politikų mėgstamam valdiškam projektui, 
galėsime padiskutuoti apie bebaimę konkurenci-

jos politiką ir vienodas taisykles visiems.
Nepaisant to, komplimentai Konkurencijos tary-
bai už sugebėjimą atsilaikyti prieš politikų spau-
dimą. 

 Esate raginęs Konkurencijos tarybą pirmiau-
sia taikytis į konkurenciją ribojančias valdžios 
institucijas, valstybės ir savivaldybių įmones. 
2011–2016 m. statistika liudija, kad Konkurenci-
jos įstatymą 31 atveju pažeidė viešojo adminis-
travimo subjektai, o 27 atvejais pažeidėjos buvo 
privačios įmonės. Tai gal Konkurencijos tarybos 
taikiklis nėra nusimušęs?

 Ir teberaginu. Pažeidimai, kuriuos daro viešojo 
administravimo subjektai, yra daug pavojingesni 
nei privačių subjektų. Privatūs subjektai tik pažei-
džia konkurencijos taisykles, o viešojo administra-
vimo subjektai keičia taisykles. Paprastai tariant, 
kai privačios įmonės pažeidžia konkurencijos tai-
sykles, tai yra tarsi gatvės perėjimas neleistinoje 
vietoje. Kai taisykles pažeidinėja viešieji subjek-
tai, tai tarsi įteisinimas, kad valdiškoms įmonėms 
Kelių eismo taisyklės negalioja.

 Ar turėdamas informacijos, sakykim, apie kon-
krečių privačių bendrovių sudarytą kartelinį su-
sitarimą praneštumėte apie tai Konkurencijos 
tarybai?

 Kas yra kartelinis susitarimas, kada susitari-
mas yra kartelinis, ar jam netaikomos Konkuren-
cijos įstatymo 6 straipsnio išimtys – tai daug fak-
tų ir analizės reikalaujantis darbas. Tik socialistų 
karikatūrose stori fabrikantai, dėvintys cilindrus, 
nešiojantys monoklius ir rūkantys cigarus, atvirai 
susitaria riboti konkurenciją ir piktybiškai kenkti 
darbo liaudžiai. Geriausiu atveju patarčiau įmonei 
pasitikrinti, ar tai, ką jie planuoja, negalėtų būti 
pripažinta karteliu. Ironiška, bet vieninteliai pana-
šūs atvejai buvo nutikę vieno miesto taryboje. Iš 
karto pasakiau, kad čia būtų akivaizdus pažeidi-
mas. 
Liūdna, bet apie konkurencijos ribojimą, konku-
rentų išmetimą ir panašius akivaizdžiai konku-
rencijos principams prieštaraujančius veiksmus 
atvirai kalbama kai kuriuose Seimo komitetuose, 
ministerijose ir kai kurių miestų tarybose. Jie su-
pranta, kad pažeidžia įstatymą, bet dėl to nesijau-
dina, nes turi politinį palaikymą. Jei verslininkai 
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elgtųsi taip, kaip sau leidžia elgtis kai kurie poli-
tikai ir biurokratai, privataus verslo atstovai jau 
seniai būtų nubausti. Ir ne tik Konkurencijos ta-
rybos.

 Šiuo metu visi uoliai ieško receptų, kaip atpi-
ginti vaistus. Koks būtų jūsiškis?

 Pirmiausia būtina panaikinti vaistų importo 
ribojimus. Taip pat – visus reikalavimus, kurie di-
dina vaistinių darbo sąnaudas: pradedant moni-
toriais, baigiant nuostata, kad vaistų pardavėjas 
per savaitę gali dirbti ne 40 valandų, o tik 36. Šioje 
srityje šiek tiek progreso jau pasiekta. Prieš ko-
kius dvejus metus, be kita ko, pasiūlėme naikin-
ti taisyklę, kad vienu adresu gali veikti tik viena 
vaistinė. Šią niekam nereikalingą ir konkurenciją 
ribojančią nuostatą, regis, jau naikins. Bet ar tam 
reikia dvejų metų?
O valdiškos vaistinės ligoninėse ar polikliniko-
se bus pinigų švaistymas. Nes valdžia sugalvojo 
pažaisti verslą. Jei Sveikatos apsaugos ministe-
rija turi per daug pinigų, geriau juos panaudotų 
vaistams kompensuoti, o ne valdiškam prekybos 
vaistais verslui kurti.
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