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APIE PIGIUS BATUS IR 
TRUMPAREGIŠKĄ POŽIŪRĮ
Konkurencijos teisės srityje Lietuva yra viena labiausiai pažengu-
sių šalių Rytų ir Centrinės Europos regione. Tuo neabejoja konku-
rencijos ekspertas, advokatas, M. Romerio universiteto profeso-
rius Raimundas Moisejevas (  22 psl.).

Konkurencijos teisės bazė ir 
atsparos taškas yra vartotojai, 
o konkurentai yra svarbūs tik 
tiek, kiek padeda užtikrinti 
vartotojų gerovę.

“
Raimundas Moisejevas, advokatas

SĄŽININGA KONKURENCIJA ATVERIA DAUGIAU GALIMYBIŲ
ES konkurencijos institucijoms svarbu ne tik 
tapti veiksmingesnėmis, bet ir aiškinti, kokią 
įtaką konkurencijos sargai gali turėti tiek šalių 
ekonomikai, tiek kiekvieno piliečio gyvenime bei 
stiprinti pasitikėjimą platesnės visuomenės akyse. 
Apie tai diskutuota spalio 9–10 d. Vilniuje vykusioje 
14-oje Baltijos šalių konkurencijos konferencijoje, 
kur dalyvavo ir Europos Komisijos (EK) narė, 
atsakinga už konkurencijos politiką, Margrethe 
Vestager.

Konferencijoje pranešimą skaičiusi komisarė  
M. Vestager akcentavo, kad tik tos rinkos, kur veikia 
konkurencija, leidžia šalies ekonomikai augti, vers-
lui – kurti naujus produktus, o vartotojams – turėti 
didesnį pasirinkimą. „Konkurencijos priežiūros 
institucijos  gali prisidėti prie ekonomikos plėtros, 
užkirsdamos kelią neleistiniems rinkos žaidėjų 
veiksmams“, – sakė renginio viešnia trijų Baltijos 
šalių ir dar devynių pasaulio valstybių konkurencijos 
ekspertams.



ECN+ iniciatyva turėtų prisidėti prie didesnio 
pasitikėjimo konkurencijos institucijomis kūrimo – 
tokius lūkesčius išsakė Konkurencijos tarybos 
vadovas Šarūnas Keserauskas. 

„Jeigu reikėtų vienu žodžiu įvardyti iššūkius, apie 
kuriuos šiandien kalbame, tai būtų pasitikėjimas. 
Turime siekti, kad mumis pasitikėtų ne tik kolegos 
iš kitų institucijų, teismų, bet ir visuomenė. Turime 
siekti būti ta institucija, kuri yra matoma kaip 
naudinga ir reikalinga. Kartu su pasitikėjimu įgyjame 
ir pareigą būti atskaitingi už tai, ką darome ir kokią 
naudą mūsų veikla kuria visuomenei“, – kalbėjo  
Š. Keserauskas.
ECN+ iniciatyva siekiama ir stiprinti konkurencijos 
institucijų nepriklausomumą. Tik veikdami nepri-
klausomai, anot Utrechto universiteto profesorės 
Annetje Ottow, konkurencijos sargai gali priimti tei-
singus ir objektyvius sprendimus. Kad verslas nori 
stiprios, gerai veikiančios ir nepriklausomos kon-
kurencijos institucijos, kuri būtų atvira, įsiklausanti 
ir pasiruošusi dialogui, pripažino Belgijos advokatų 
kontoros „White & Case LLP“ partneris Assimakis 
Komninos.

M. Vestager įspėjo, kad verslas, naudodamasis 
rinkos galia, turi prisiimti atsakomybę ir veikti taip, 
kad nei konkurentai, nei vartotojai nenukentėtų: 
„Deja, Europos Komisijos bylos, pradėtos tokių 
įmonių kaip „Google“ ar „Lietuvos geležinkeliai“ 
atžvilgiu, parodė, kad kartais viskas gali pakrypti 
vartotojams nepalankia linkme“.

Anot komisarės, EK visuomet yra pasiruošusi 
dialogui tiek su rinkoje veikiančiais ūkio subjektais, 
tiek su konkurencijos priežiūros institucijomis, 
be kurių nebūtų galima užtikrinti veiksmingos 
konkurencijos priežiūros įgyvendinimo ir kurios tik 
turėdamos joms suteiktus įgaliojimus gali atlikti 
savo misiją ir saugoti vartotojus nuo nesąžiningo 
konkurencijos taisyklių laužymo.

Apie būtinybę dirbti ranka rankon, drauge spręsti 
iškylančias problemas kalbėjo ir svečias iš 
Jungtinių Valstijų – pasaulinės konkurencijos teisės 
ir politikos profesorius Billas Kovacicius. Jo teigimu, 
jeigu institucijos veiks atskirai, joms pavieniui bus 
daug sunkiau dirbti efektyviai ir veiksmingai vykdyti 
konkurencijos teisės priežiūrą. 

Iššūkis – stiprinti pasitikėjimą

Konkurencijos dalyviai itin daug dėmesio skyrė 
ES direktyvos projektui ECN+ – iniciatyvai stiprinti 
šalių narių konkurencijos institucijas. Diskusijoje 
dalyvavęs ES Bendrojo teismo teisėjas Ianas 
Forresteris akcentavo, kad užtikrinant tinkamą 
konkurencijos teisės veikimą, svarbios itin aiškios 
procedūros, kadangi jomis vadovaudamosi 
konkurencijos priežiūros institucijos gali priimti 
tinkamus ir teisingus sprendimus ir dėl to būti 
laikomos patikimomis. Tačiau ne mažiau svarbios 
ir baudos, padedančios užtikrinti konkurencijos 
teisės taisyklių laikymąsi ir atgrasančios nuo noro 
pažeisti konkurencijos teisės taisykles. 

Apie baudas, kaip atgrasymo priemonę, kalbėjo 
ir kitas diskusijos dalyvis Krisas Dekeyseris, EK 
Konkurencijos generalinio direktorato direktorius. 
Jo nuomone, institucijos privalo turėti reikiamus 
įgaliojimus, kurie padėtų lengviau nustatyti galimus 
konkurencijos ribojimo atvejus, už juos bausti, 
priversti įmones sumokėti baudas ir atgrasyti nuo 
neleistinų veiksmų ateityje. 

“
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Tai iššūkiai, su kuriais susiduria konkurencijos 
priežiūros institucijos ir kuriuos turėtų išspręsti 
ECN+ direktyva. Ji užtikrins, kad vartotojai galėtų 
naudotis visomis sąžiningos konkurencijos tei-
kiamomis galimybėmis.

Krisas Dekeyseris, 
EK Konkurencijos generalinio direktorato direktorius



ES KONKURENCIJOS INSTITUCIJOS – VEIKSMINGESNĖS IR 
LABIAU NEPRIKLAUSOMOS
Naująja direktyva, kurios projektas šiuo metu dar 
svarstomas, siekiama stiprinti konkurencijos insti-
tucijų veiksmingumą pirmiausia didinant jų nepri-
klausomumą, užtikrinant tinkamą finansavimą ir 
suteikiant reikiamus įgaliojimus.
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Lenkija*

Čekija

Jungtinė 
Karalystė**

Austrija
Prancūzija

Rumunija

Bulgarija

Graikija
Ispanija**
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Vokietija

Švedija

Suomija*

Italija*

Vengrija

Slovakija

Baltijos jūra

Šiaurės jūra

Nyderla
ndai**

Belgija

Lietuva

Latvija

Estija

Airija*

Kroatija
Slovėnija

Danija*

Malta*

1,99 mln. €

 1,7 mln. €

 2,1 mln. €

12,1 mln. € 

14,9 mln. €

2,97 mln. €

8,4 mln. €

1,92 mln. € 

9,25 mln. €

10,79 
mln. €

6,4 
mln. €

78,8 mln. €

60,2 mln. €

58 mln. €
1,59 mln. €

 15,5 mln. €
14,6 m

ln. € 

 2,6 mln. € 

1,2 mln. € 

10,6 mln. € 
10

,2
 m

ln
. €

 

22,65 mln. € 

30,4 mln. € 

10,5 mln. €

7,7 mln. €

4,75 mln. €

ES šalių konkurencijos institucijų biudžetas     
2016 m.        2017 m.

* vykdo vartotojų teisių apsaugos funkcijas
** vykdo kitų rinkų priežiūros funkcijas

„Konkurencijos taryba per 25-erius veiklos metus tapo 
nepriklausoma institucija, kuriai suteiktos adekvačios 
galios. Tačiau ne visų kitų ES narių konkurencijos ins-
titucijų galios yra pakankamos. Europos Komisija sie-
kia, kad nacionalinės konkurencijos institucijos veiktų 
savarankiškai, nešališkai – nevykdytų jokių viešųjų ar 



4 privačių subjektų nurodymų“, – sakė Konkurencijos 
tarybos pirmininkas Šarūnas Keserauskas.

Europos Komisijos nuomone, pakankamų žmo-
giškųjų ir finansinių išteklių užtikrinimas yra vie-
na esminių sąlygų, kad institucijos savo funkcijas 
konkurencijos priežiūros srityje atliktų nešališkai ir 
nepriklausomai. Tai, kaip pastebėjo  buvęs Prancū-
zijos konkurencijos institucijos prezidentas Bruno  
Lasserre, ypač aktualu pastaruoju metu, kai ne vie-
noje pasaulio šalyje pastebimos stiprėjančio politi-
nio ir ekonominio populizmo apraiškos, ir dėl to kyla 
grėsmių konkurencijos institucijų nepriklausomu-
mui – tokią nuomonę palaiko ir kitos ES valstybės 
narės.

Š. Keserausko įsitikinimu, didesnis institucijų nepri-
klausomumas susijęs su didesniu atskaitingumu, 
kuris neturi nieko bendro su kai kurių politikų ban-
dymais nurodyti, kokių tyrimų turėtų imtis konku-
rencijos sargai ir kokius sprendimus priimti.

Š. Keserauskas neabejoja, kad turint pakankamą 
ir stabilesnį finansavimą Lietuvoje, padidėtų kon-
kurencijos priežiūros efektyvumas: „Konkurenci-
jos taryba būtų pajėgi įsigyti reikalingos technikos 
ir programinės įrangos tyrimų įrodymams surinkti, 
taip pat atlikti daugiau sudėtingų rinkos tyrimų. 
Jauniems teisės, ekonomikos specialistams galime 
pasiūlyti įdomų darbą veržlioje ir profesionalioje ko-
mandoje. Karjeros pradžioje jų atlyginimai yra kon-
kurencingi, tačiau įgavę patirties jie savo ateitį sieja 
su advokatų kontoromis, kitu privačiu verslu, taip 
pat užsienio šalių konkurencijos institucijomis, kur 
atlyginimai skiriasi keliais kartais.“

Konkurencijos tarybos vadovas pripažino, kad ribo-
ti finansiniai ištekliai gali lemti ir atliekamų tyrimų 
atranką bei jų trukmę. Tai gali didinti riziką ir verslui, 
jeigu šio planų įgyvendinimas priklauso ne tik nuo 
Konkurencijos tarybos sprendimų pagrįstumo, bet 
ir nuo priėmimo laiko.

Nepriklausomo finansavimo patirtis 
gana įvairi 

Jau ne pirmus metus diskutuojama, jog finansavi-
mas galėtų būti reikšminga dalimi nepriklausomas 
nuo valstybės biudžeto, kad Konkurencijos tary-
bos veiklos nebūtų mėginta paveikti besikeičiant 
politinių vėjų krypčiai. 2017 m. iš 2,1 mln. Eur finansa-
vimo tik nedidelė dalis – apie 100 tūkst. Eur – sudaro 
ūkio subjektų mokamos įmokos už Konkurencijos 
tarybos atliekamą pranešimų apie koncentraciją ir 
prašymų leisti atlikti atskirus koncentracijos veiks-
mus nagrinėjimą, o 2 mln. Eur skiriama iš valstybės 
biudžeto.

Pagal vienam darbuotojui tenkančių asignavimų 
dalį Konkurencijos tarybą lenkia kitos kontrolės in-
stitucijos: Ryšių reguliavimo tarnybos vienam dar-
buotojui šiemet tenka apie 50 tūkst. Eur, Viešųjų 
pirkimų tarnybos – 37 tūkst. Eur, Valstybinės kainų 
ir energetikos kontrolės komisijos – 36 tūkst. Eur,  
Konkurencijos tarybos – 30 tūkst. Eur.

Nepriklausomą finansavimą būtų galima užtikrinti 
įkūrus valstybinę konkurencijos politikos 
įgyvendinimo programą, kuri būtų finansuojama ir 
lėšomis, gautomis iš baudų bei palūkanų, kurias su-
moka Konkurencijos įstatymą pažeidusios įmonės, 

Vartotojams konkurencijos institucija yra gera 
tiek, kiek padeda gauti kuo daugiau naudos iš 
rinkoje besivaržančių ūkio subjektų, o pasta-
rieji institucijos vertę matuoja jos sugebėjimu 
užtikrinti vienodas konkuravimo galimybes. 
Suprasdami atskaitingumo svarbą nuo 2011 m. 
savo veiklos naudą skaičiuojame remdamiesi 
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organi-
zacijos metodika. 2016 m. vienas į Konkurencijos 
tarybos veiklą investuotas euras atnešė beveik 8 
eurus grąžos.
Šarūnas Keserauskas, Konkurencijos tarybos pirmininkas

“



5 taip pat kiti už administracinių teisės pažeidimus 
nubausti asmenys. Jeigu Konkurencijos taryba 
būtų finansuojama dalimi šios programos lėšų, 
jas išskirtinai panaudotų reikalingai įrangai įsigyti 
bei prevencijos tikslais didindama konkurencijos 
kultūros sklaidą: rengdama seminarus, teikdama 
konsultacijas viešojo ir privataus sektoriaus atsto-
vams. 

Nepriklausomas finansavimas Lietuvoje nėra nau-
jiena – kitos rinkos reguliavimą vykdančios insti-
tucijos, pavyzdžiui, Valstybinė kainų ir energetikos 
kontrolės komisija, Ryšių reguliavimo tarnyba, 
Lietuvos bankas, gauna tam tikras įmokas iš ūkio 
subjektų.

Nepriklausomo finansavimo patirtis ES gana 
įvairi, kaip ir institucijų biudžetai (žr. žemėlapį). 
Pavyzdžiui, Portugalijos konkurencijos institucija 
yra finansuojama iš rinkas reguliuojančių institucijų 
lėšų bei nustatyto dydžio įmokų, kurias jai sumoka 
ūkio subjektai. Italijos konkurencijos institucija 
yra finansuojama tiesiogiai ir išimtinai vien tik iš 
ūkio subjektų, kurių pajamos viršija 50 mln. Eur, 
jai mokamų nustatyto procentinio dydžio įmokų, į 
Graikijos konkurencijos komisijos sąskaitą patenka 
tam tikro dydžio atskaitymai nuo įmonių akcinio 
kapitalo padidinimų, o Vengrijos konkurencijos 
prievaizdų biudžetą papildo dalis konkurencijos tai-
sykles pažeidusių įmonių baudų.

TYRIMAI /

ĮMONIŲ SUSITARIMAS RIBOJO PACIENTŲ GALIMYBĘ 
GAUTI PIGESNES DANTŲ IMPLANTACIJOS PASLAUGAS

Konkurencijos taryba spalio 31 d. pripažino, kad Ita-
lijos bendrovė „Tecnoss Dental“ ir UAB „Implamedi-
ca“, susitarusios odontologijos klinikoms neparduo-
ti implantacijai naudojamų regeneracijos produktų 
už mažesnes nei kainoraščiuose nustatytas kainas, 
ribojo konkurenciją. Už Konkurencijos įstatymo 
pažeidimą joms skirtos atitinkamai 114 300 Eur ir 61 
200 Eur baudos.

Konkurencijos taryba nustatė, kad „Implamedica“, 
prekiaujanti įvairiais odontologijos produktais, 
su produkcijos tiekėju „Tecnoss Dental“ pasirašė 
sutartį, pagal kurią „Implamedica“ savo klientams 
(odontologijos klinikoms ir jose dirbantiems gy-
dytojams) negalėjo pigiau parduoti implantacijai 
naudojamų regeneracijos produktų. Konkurenci-

jos tarybos vertinimu, tokiu susitarimu, galiojusiu 
2011–2016 m., buvo apribota platintojo galimybė 
savarankiškai ir nepriklausomai nuo tiekėjo nus-
tatyti prekių kainas, suteikti pirkėjams nuolaidas.
Europos Komisijos ir teismų praktika taip pat patvir-
tina, kad tiekėjo ir platintojo susitarimai, nustatan-
tys prekių kainas vartotojams, riboja konkurenciją, 
mažina vartotojų gerovę. 

Konkurencijos tarybos pirmininkas Šarūnas Keseraus-
kas teigė, kad tiekėjų ir platintojų susitarimai nus-
tatyti pastarųjų klientams taikomas produkcijos 
kainas riboja platintojų galimybes prekes parduoti 
pigiau, tad dėl to labiausiai nukenčia vartotojai, šiuo 
atveju – pacientai, kuriems būtina implantuoti dan-
tis.  



Įvertinusi pažeidimo pavojingumą, trukmę, aplinkybes, 
kad „Implamedica“ pripažino pažeidusi Konkurencijos 
įstatymą, Konkurencijos taryba pastarajai bendrovei 
skyrė 61 200 Eur baudą, o „Tecnoss Dental“ – 114 300 Eur 
baudą. 

6 Nutarimas per 20 dienų nuo jo paskelbimo 
Konkurencijos tarybos interneto svetainėje dienos 
gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos adminis-
traciniam teismui.

Susitarimai dėl kainų 
nustatymo yra sunkūs 
konkurencijos teisės 
pažeidimai, nepaisant 
to, kokio dydžio ūkio 
subjektai būtų juos 
sudarę.

“
Šarūnas Keserauskas,

Konkurencijos tarybos pirmininkas

DĖL PROGINIŲ DRABUŽIŲ SALONŲ 
KARTELIO VARTOTOJAI TURĖJO 
MOKĖTI DAUGIAU
Konkurencijos taryba nustatė, kad dvylika sostinėje veikiančių proginių 
drabužių nuomos ir pardavimo salonų sudarė kartelį, kai susitarė taikyti 
vestuvinių suknelių matavimo mokestį ir kartu apsisprendė dėl jo dydžio. 
Už Konkurencijos įstatymo pažeidimą verslo atstovams skirtos nuo  
1 iki 1 960 Eur baudos.

Anot jo, nedidelių bendrovių sudaryti karteliai negali būti toleruojami kaip menkaverčiai, nes konkurenciją 
ribojantys susitarimai tiesiogiai paveikia vartotojų interesus, pirkėjai priversti už prekes ir paslaugas mokėti 
daugiau: „Konkurencijos esmė yra tai, kad kiekvienas ūkio subjektas privalo savarankiškai apsispręsti dėl 
savo veiksmų rinkoje, įskaitant sprendimus dėl prekių ir paslaugų kainų.“
  
Įvertinusi pažeidimo mastą, trukmę, aplinkybes, kad kai kurie salonai pripažino padarę pažeidimą, taip pat ūkio 
subjektų finansinę padėtį, Konkurencijos taryba jiems skyrė baudas: „Baltajai mūzai“, – 1 Eur; „BeLady“ – 620  Eur; 
„Dianai“, – 1 960 Eur; „Ilonai“, – 230 Eur; „La Fleur“, – 850 Eur; „Laimingai“ – 710 Eur; „Mon amour“ – 370 Eur; 
„Mon Cheri“, – 1 050 Eur; „R“ – 1 040 Eur; „Santai“ – 520 Eur; „Tavo dienai“ – 960 Eur; „Vestinai “ – 1 260 Eur.

Nutarimas per 20 dienų nuo jo paskelbimo Konkurencijos tarybos interneto svetainėje dienos gali būti 
skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

UŽ VARTOTOJUS KLAIDINANČIĄ PRIETAISŲ REKLAMĄ 
SKIRTA BAUDA
Konkurencijos taryba spalio 16 d. nutarė, kad UAB „Judira“, reklamuodama masažinį čiužinį, galvos 
masažuoklį ir ortopedinę pagalvę kaip produktus, galinčius gydyti ligas ar funkcinius sutrikimus, klaidino 
vartotojus. Už Reklamos įstatymo pažeidimus bendrovei skirta 1 230 Eur bauda.

Konkurencijos tarybos specialistai užfiksavo, kad interneto svetainėje www.us-medica.lt  nuo 2016 m. 
lapkričio iki 2017 m. balandžio buvo skleidžiamos masažinio čiužinio „US MEDICA Nephrite Therapy“, 
galvos masažuoklio „YAMAGUCHI Galaxy Axiom“ ir ortopedinės pagalvės „US MEDICA US-S“ reklamos, 
akcentuojant šių prekių poveikį sveikatai. Viešai skelbta, kad jos esą pagerina, atpalaiduoja kraujotaką, 
normalizuoja medžiagų apykaitą, sumažina nuovargį, ramina nervų sistemą, pagerina miegą, sumažina 
skausmą, stresą ar knarkimą.



7 Konkurencijos taryba paprašė šias prekes bei kitą įrangą platinančios bendrovės „Judira“ pateikti 
reklaminius teiginius apie sveikatinamąjį poveikį pagrindžiančius įrodymus. Įmonė iš pradžių nurodė tokių 
įrodymų neturinti, tačiau vėliau atsiuntė Maskvoje įsikūrusios tradicinės medicinos klinikos atsiliepimą, 
taip pat interneto svetainėse skelbiamų straipsnių ir prekių aprašymų nuorodas.

„Judira“ nepateikė objektyvių, kompetentingų institucijų patvirtintų įrodymų (mokslinių tyrimų, studijų ir 
pan.), kurie leistų teigti, kad masažinis čiužinys, ortopedinė pagalvė, galvos masažuoklis turi reklamose 
įvardijamą poveikį žmogaus sveikatai, fizinei būklei ir pasižymi gydomosiomis savybėmis. Pateikti duomenys 
buvo subjektyvaus pobūdžio, informacijoje net neminėtos reklamuotos priemonės.

Atsižvelgiant į palyginti nedidelį reklamos mastą (svetainę www.us-medica.lt per parą aplanko vidutiniškai 
77 vartotojai), trukmę ir pažeidimo pobūdį už klaidinančių reklamų naudojimą bendrovei „Judira“ skirta  
1 230 Eur.

Nutarimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam 
teismui.

PARDUODAMOS VIEŠBUČIO PATALPOS VIRTO NE BUTAIS, 
O BAUDOMIS
Konkurencijos taryba spalio 2 d. nutarė, kad UAB 
„Karolinos turas“ ir UAB „NT partneriai“, reklamuo-
damos parduodamas viešbučio patalpas kaip bu-
tus, klaidino vartotojus. Už Reklamos įstatymo pa-
žeidimus bendrovėms skirtos baudos po 8 688 Eur.
Konkurencijos taryba tyrimą pradėjo gavusi Valsty-
binės vartotojų teisių apsaugos tarnybos pranešimą 
dėl galimai klaidinančios reklamos apie parduoda-
mus butus Vilniuje, Sausio 13-osios g. 2, vystomame 
nekilnojamojo turto projekte „Karolinos parkas“. 
Tyrimo metu išsiaiškinta, kad bendrovei „Karolinos 
turas“ išduotame Vilniaus miesto savivaldybės lei-
dime rekonstruoti statinį buvo numatyta būsima 
viešbučių paskirtis, tačiau šis projektas buvo plačiai 
reklamuojamas kaip gyvenamasis.

Patalpų pardavimo reklaminę kampaniją ir pirkėjų 
paiešką vykdė nekilnojamojo turto agentūra „NT 
partneriai“, su kuria projekto vystytoja „Karolinos 
turas“ buvo sudariusi tarpininkavimo sutartį.

Nuo 2014 m. spalio iki 2017 m. balandžio internete 
ir specialiuose leidiniuose reklamuotas „statomas 7 
aukštų pastatas su liftais ir požeminėmis parkavimo 
aikštelėmis. I-jame aukšte numatytos komercinės 
patalpos, o II–VII aukštuose – 1–3 kamb. funkciona-
laus išplanavimo 32,29–61,93 kv. m. ploto butai su 
erdviomis lodžijomis.“

Dalyje reklamų, nors ir nebuvo naudojamas žodis 
„butai“, pateikta gyvenamojo namo vizualizacija, 
taip pat įrašai apie jaukių namų interjerą ir aplin-
ką: „Pirmiesiems naujakuriams – ypatingos sąly-
gos! Gamta. Įsikurkite Karoliniškių geomorfologi-
nio draustinio pašonėje ir mėgaukitės nuostabiais 
gamtos peizažais <...>. Namo gyventojai ne tik galės 
gėrėtis puikia panorama, bet ir prisidės prie gamtos 
išteklių saugojimo.“

Gyvenamosios ir negyvenamosios paskirties patal-
pų naudojimo teisinio reglamentavimo skirtumai 
gali būti labai svarbūs pirkėjams. Pavyzdžiui, gy-
ventojai gali deklaruoti savo gyvenamąją vietą tik 
tuomet, jeigu patalpa ar pastatas, kur deklaruoja-
ma gyvenamoji vieta, yra gyvenamosios paskirties, 
taip pat savininkams yra nustatyta pareiga mokėti 
atitinkamą nekilnojamojo turto mokestį už negyve-
namosios paskirties patalpas. Dėl šių priežasčių re-
klamoje turi būti aiškiai nurodoma, kokias patalpas 
pirkėjams siūloma įsigyti.

Konkurencijos tarybos narys Elonas Šatas atkreipė 
dėmesį, kad 8 688 Eur bauda skirta ne tik bendrovei 
„Karolinos turas“, kuri yra atsakinga už klaidinančios 
reklamos skleidimą kaip jos davėja, bet ir agentūrai 
„NT partneriai“, kaip reklamos paslaugų teikėjai, or-



ganizavusiai reklaminę kampaniją. Tyrimo metu nu-
statyta, jog „NT partneriai“ žinojo ar bent jau turėjo 
žinoti apie tai, kad reklamuojamos patalpos yra ne-
gyvenamosios paskirties.

„Gana dažnai reklaminę kampaniją organizuoja ne 
projekto vystytojas, o nekilnojamojo turto parda-
vimo specialistai, agentūros, kurios paprastai žino, 
kokios paskirties patalpos parduodamos, todėl turi 
galimybę įvertinti, ar tokia reklama bent jau teisin-

ga. Tokie asmenys turėtų žinoti, jog, remiantis Re-
klamos įstatymu, reklamos tarpininkas ar skleidė-
jas yra atsakingas už reklamą, jei jis žinojo ar turėjo 
žinoti, kad naudojama reklama neatitinka įstatymo 
reikalavimų“, – teigė E. Šatas.

Konkurencijos tarybos nutarimą per 30 darbo dienų 
galima skųsti Vilniaus apygardos administraciniam 
teismui.

KONCENTRACIJOS /

„RIMI LIETUVA“ GALĖS ĮSIGYTI 100 PROC. „PALINK“ 
AKCIJŲ TIK JEI ĮVYKDYS KONKURENCIJOS TARYBOS 
NUSTATYTAS SĄLYGAS

Spalio 18 d. Konkurencijos taryba leido UAB „Rimi 
Lietuva“ (RIMI) įsigyti 100 proc. UAB „Palink“ (PA-
LINK) akcijų ir įgyti pastarosios bendrovės kontrolę 
su sąlyga, kad RIMI perleis dalį mažmeninės preky-
bos verslo.

Atlikusi koncentracijos vertinimą, Konkurencijos 
taryba rugpjūčio 23 d. informavo RIMI apie prelimi-
narias išvadas, kad dėl vykdomos koncentracijos 
būtų sukurta dominuojanti padėtis ir itin apribo-
ta konkurencija lokalinėse mažmeninės prekybos 
kasdienio vartojimo prekėmis rinkose, esančiose 
Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Panevėžio apskrityse. 
Bendrovė, atsižvelgusi į šias koncentracijos verti-
nimo išvadas, spalio 3 d. pateikė Konkurencijos ta-
rybai rašytinius įsipareigojimus, kurie, RIMI nuomo-
ne, pašalintų neigiamas koncentracijos pasekmes. 
Siekdama išsaugoti veiksmingą konkurenciją, RIMI 
įsipareigojo užtikrinti, kad 17 parduotuvių Vilniaus, 
Kauno, Klaipėdos ir Panevėžio apskrityse būtų per-
leistos pirkėjui ar pirkėjams, galintiems veiksmingai 
konkuruoti mažmeninėje prekyboje. Šie įsipareigoji-

mai buvo paskelbti viešai ir suinteresuoti asmenys 
galėjo teikti pastabas.

Įvertinusi suinteresuotų asmenų bei Konkurencijos 
tarybos pastabas, RIMI pateikė pataisytus įsiparei-
gojimus. Konkurencijos taryba nustatė, jog tokie įsi-
pareigojimai yra tinkami ir pakankami tam, kad juos 
įgyvendinus, RIMI, įgijusi PALINK kontrolę, negalėtų 
itin apriboti konkurencijos mažmeninės prekybos 
rinkoje.

Atkreipiame dėmesį, kad dėl šios dienos 
Konkurencijos tarybos sprendimo neįvyksta 
pokyčiai mažmeninės prekybos sektoriuje. 
RIMI galės perimti PALINK kontrolę tik jei 
suras tinkamą pirkėją ar pirkėjus visoms 
septyniolikai perleidžiamų parduotuvių, o 
Konkurencijos taryba įsitikins ir patvirtins, 
jog pirkėjas yra pajėgus veiksmingai konku-
ruoti vykdydamas mažmeninę prekybą 
perimtose parduotuvėse.

“
Elonas Šatas, 

Konkurencijos tarybos pirmininko pavaduotojas
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Anot jo, Konkurencijos taryba nustatė ir daugiau są-
lygų bei įpareigojimų, kurių neįgyvendinusi RIMI gali 
būti įpareigota atkurti ankstesnę, iki koncentracijos 
buvusią padėtį: „Taigi šioje koncentracijoje dar lau-
kia itin svarbus etapas, kuomet taryba turės įvertin-
ti, ar RIMI tinkamai įgyvendino nustatytas sąlygas ir 
įpareigojimus, ir tik Konkurencijos tarybai tai patvir-
tinus, koncentracija galės būti baigta“. 

Koncentracijos dalyvis, pažeidęs koncentracijos 
vykdymo sąlygas, gali būti įpareigotas atkurti anks-
tesnę padėtį, buvusią iki koncentracijos įgyvendini-
mo, jam taip pat gali būti skirta bauda iki 10 proc. 
bendrųjų metinių pajamų praėjusiais ūkiniais me-
tais.

BILIETŲ PLATINTOJAMS 
NEPAVYKO SUSTABDYTI 
KONCENTRACIJOS 
PRIEŽIŪROS PROCEDŪROS
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) 
nutarė, kad bendrovė „Baltic Ticket Holdings“, įsigi-
jusi UAB „Nacionalinis bilietų platintojas“, turės pa-
teikti pranešimą apie koncentraciją Konkurencijos 
tarybai, kuri nusprendė savo iniciatyva taikyti kon-
centracijos priežiūros procedūrą. 

Konkurencijos taryba gegužės 17 d. nutarė savo ini-
ciatyva taikyti koncentracijos priežiūros procedūrą 
bendrovei „Baltic Ticket Holdings“ įsigijus 100 proc. 
UAB „Nacionalinis bilietų platintojas“ akcijų, nes 
kilo įtarimas, kad dėl šios koncentracijos įgyvendi-
nimo buvo sukurta ar sustiprinta dominuojanti pa-
dėtis arba itin apribota konkurencija bilietų platini-
mo Lietuvoje rinkoje. „Baltic Ticket Holdings“ buvo 
įpareigota per du mėnesius pateikti pranešimą apie 
koncentraciją.

Tokį nutarimą „Baltic Ticket Holdings“ apskundė 
teismui, o kol truks bylinėjimosi procesas, paprašė 
stabdyti Konkurencijos tarybos nutarimo galiojimą. 
Tačiau tiek Vilniaus apygardos administracinis teis-
mas, tiek LVAT atsisakė tenkinti bendrovės prašymą 
kaip nepagrįstą, tad „Baltic Ticket Holdings“ turės 

pateikti Konkurencijos tarybai pranešimą apie kon-
centraciją. LVAT, įvertinęs bylos aplinkybes, nurodė, 
jog dėl nutarimo galiojimo sustabdymo užsitęstų 
pati koncentracijos priežiūros procedūra, o nusta-
čius, kad atsirado neigiamos pasekmės konkuren-
cijai, būtų padaryta žala tiek su atitinkamomis rin-
komis susijusių trečiųjų asmenų interesams, tiek ir 
viešajam interesui saugoti sąžiningos konkurenci-
jos laisvę. 

Apie numatomą įvykdyti koncentraciją privaloma 
pranešti Konkurencijos tarybai ir gauti leidimą, jeigu 
koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų sumi-
nės bendrosios pajamos paskutiniais prieš koncen-
traciją ūkiniais metais yra didesnės negu 14,5 mln. 
Eur ir jeigu kiekvieno mažiausiai iš dviejų koncen-
tracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų bendrosios 
pajamos paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais 
metais yra didesnės negu 1,45 mln.  Eur.

Konkurencijos taryba koncentracijos priežiūros 
procedūrą gali taikyti savo iniciatyva ir įpareigoti 
ūkio subjektus pateikti pranešimą apie koncentra-
ciją, nors ir nėra viršijami Konkurencijos įstatyme 
nustatyti bendrųjų pajamų rodikliai, kai yra tikėtina, 
kad po koncentracijos bus sukurta ar sustiprinta 
dominuojanti padėtis arba itin apribota konkurenci-
ja atitinkamoje rinkoje, ir kai nuo tokios koncentra-
cijos įgyvendinimo praėjo ne daugiau kaip dvylika 
mėnesių.
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ESTIJOS BENDROVEI „AS 
EKSPRESS GRUPP“ LEISTA 
VYKDYTI KONCENTRACIJĄ 
Konkurencijos taryba leido vykdyti koncentraciją 
Estijos bendrovei „AS Ekspress Grupp“ įsigyjant 51 
proc. (kartu su turimomis akcijomis iš viso – 100 
proc.) UAB „Adnet media“ akcijų ir įgyjant vienvaldę 
pastarosios bendrovės kontrolę.

Pranešimą apie ketinamą vykdyti koncentraciją 
Konkurencijos taryba gavo liepos 27 d. Atsižvelgiant 
į aplinkybes, kad įgyvendinus koncentraciją, Estijos 
žiniasklaidos grupei „Ekspress Grupp“ Lietuvoje pri-
klausytų ir internetines svetaines valdanti bendrovė 
„Delfi“, ir tarpininkavimo, talpinant reklamą interne-
te, paslaugas teikianti „Adnet media“, nagrinėta, ar 
dėl to galėtų kilti neigiamų pasekmių internetinės 
reklamos sektoriuje.

Konkurencijos taryba nustatė, kad dėl koncentra-
cijos nebus sukurta ar sustiprinta dominuojanti 
padėtis, ar itin apribota konkurencija internetinės 
reklamos sektoriuje. Kiti Lietuvoje veikiantys ūkio 
subjektai, užsiimantys internetinės reklamos talpi-
nimo veikla, turėtų daryti pakankamą konkurencinį 
spaudimą bendrovėms „Delfi“ ir „Adnet media“.

Konkurencijos taryba ir 2014 m. buvo davusi leidimą 
vykdyti koncentraciją „Ekspress Grupp“ įsigyjant 49 
proc. bendrovės „Adnet media“ akcijų ir kartu dar su 
keturiais fiziniais asmenimis įgyjant bendrą jos kon-
trolę.

„Ekspress Grupp“ ir su ja susiję ūkio subjektai už-
siima internetinės žiniasklaidos, spaudos ir knygų 
platinimo bei leidybos veikla, žurnalų, laikraščių, 
reklaminės medžiagos, knygų ir kitokių publikacijų 
spausdinimu, informacinių technologijų valdymu ir 
plėtra, skaitmeninio turinio kūrimu ir kt.

DVI SUOMIJOS STATYBOS 
BENDROVĖS GALĖS VYKDYTI 
KONCENTRACIJĄ
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Konkurencĳos taryba spalio 24 d. nutarė leisti vyk-
dyti koncentracĳą Suomĳos statybos ir kelių tiesi-
mo bendrovei „Lemminkäinen Oyj“ prisĳungiant 
prie kitos Suomĳos statybos įmonės „YIT Oyj“.

Pranešimą apie ketinamą vykdyti koncentracĳą 
Konkurencĳos taryba gavo rugsėjo 25 d. Įvertinusi 
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.

Koncentracĳa bus įgyvendinama „Lemminkäinen 
Oyj“ prĳungiant prie „YIT Oyj“. Pagal šalių sudarytą 
susĳungimo sutartį „YIT Oyj“ išleis naujas akcĳas, 
kuriomis bus atsiskaityta su esamais „Lemminkäi-
nen Oyj“ akcininkais. Po sandorio „YIT Oyj“ akcinin-
kams priklausys 60 proc., o „Lemminkäinen Oyj“ 

akcininkams – 40 proc. sujungtos bendrovės akcĳų.
Leidimą vykdyti koncentracĳą Suomĳos verslo at-
stovams teko gauti ir Lietuvoje, nes mūsų šalyje abi 
įmonės valdo bendroves, kurių pajamos viršĳa Kon-
kurencĳos įstatyme numatytas pajamų ribas.

„YIT Oyj“ yra YIT grupės patronuojanti įmonė, įtrauk-
ta į Nasdaq OMX Helsinkio vertybinių popierių bir-
žos sąrašą. YIT grupė vykdo veiklą Suomĳoje, Rusi-
joje, Baltĳos šalyse, Čekĳoje, Slovakĳoje ir Lenkĳoje. 
Lietuvoje ji valdo AB „YIT Kausta“ ir šios dukterines 
įmones „YIT Kausta būstas“ bei „LEZ terminalas“. 
Pagrindinė YIT grupės veikla Lietuvoje yra pastatų 
statyba (gyvenamųjų ir negyvenamųjų) ir nekilnoja-
mojo turto vystymas.

„Lemminkäinen Oyj“ yra „Lemminkäinen“ grupės pa-
tronuojanti įmonė, įtraukta į Nasdaq OMX Helsinkio 
vertybinių popierių biržos prekybos sąrašą. Ji vykdo 
pastatų ir infrastruktūros statybos veiklą Suomĳoje, 
Skandinavĳoje, Baltĳos šalyse ir Rusĳoje. Lietuvoje 
veikianti bendrovė „Lemminkäinen Lietuva“ užsiima 
kelių statyba ir rekonstrukcĳa bei infrastruktūros 
statyba.



11 „Adnet media“ ir su ja susijusios bendrovės užsiima 
internetinės reklamos platinimo bei tarpininkavimo 
veikla.

UAB „LORDS LB ASSET 
MANAGEMENT“ LEISTA 
ĮSIGYTI 100 PROC. UAB „G9 
HOLDING“ AKCIJŲ
Konkurencijos taryba spalio 24 d. nutarė leisti vyk-
dyti koncentraciją bendrovei „Lords LB Asset Ma-
nagement“ įsigyjant 100 proc. UAB „G9 Holding“ ak-
cijų ir įgyjant vienvaldę jos kontrolę.

Pranešimą apie ketinamą vykdyti koncentraciją 
Konkurencijos taryba gavo rugsėjo 26 d. Įvertinusi 
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.

„Lords LB Asset Management“ pagrindinė veikla 
– kolektyvinio investavimo subjektų steigimas ir 
valdymas. Su šia bendrove susiję ūkio subjektai 
užsiima investicine, nekilnojamojo turto valdymo, 
vystymo ir statybos, investicijų į energetiką ir infras-
truktūrą, tradicinių angliavandenilių išteklių žvalgy-
bos ir gavybos, automobilių aikštelių eksploatavimo 
veikla, taip pat teikia mažmeninės prekybos patal-
pų nuomos prekybos centruose ir biurų, viešbučių 
kambarių nuomos paslaugas.

Su „G9 Holding“, kuri investuoja į kitų bendrovių ak-
cijas, susiję ūkio subjektai užsiima nekilnojamojo 
turto nuoma.

LEISTA VYKDYTI 
KONCENTRACIJĄ 
UAB „SOSTENA“
Konkurencijos taryba rugsėjo 15 d. leido vykdyti kon-
centraciją UAB „Sostena“ įsigyjant 5,6 proc. (kartu su 
turimomis akcijomis iš viso – 25,6 proc.) UAB „Balux“ 
akcijų ir kartu su UAB „Lona“ įgyjant bendrąją šios 
bendrovės kontrolę.

Pranešimą apie ketinamą vykdyti koncentraciją Kon-
kurencijos taryba gavo rugpjūčio 21 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.



TEISMAI/
KONKURENCIJOS TARYBA 
PAGRĮSTAI ATSISAKĖ 
SUTEIKTI LEIDIMĄ 
KONCENTRACIJAI PILZENO 
SALYKLO RINKOJE

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) 
spalio 3 d. paskelbė, kad Konkurencĳos taryba pa-
grįstai atsisakė suteikti leidimą bendrovei „Viking 
Malt Oy“ įsigyjant 100 proc. UAB „Maltosa“ akcĳų.
Konkurencĳos taryba 2015 m. spalio 15 d. nustatė, 
kad dėl vykdomos koncentracĳos pilzeno salyklo 
gamybos ir pardavimo rinkoje Lietuvoje bus itin ap-
ribota konkurencĳa, todėl atsisakė duoti leidimą 
jungtis dviem pagrindinėms pilzeno salyklo gamin-
tojoms. 

Su tokia išvada sutiko LVAT ir konstatavo, kad įgy-
vendinus koncentracĳą, būtų panaikinta svarbi 
konkurencinė jėga tarp koncentracĳos dalyvių ir 
susĳungusios bendrovės turėtų galimybę pakelti 
pilzeno salyklo kainas Lietuvoje. 

LVAT pažymėjo, jog, siekdamos gauti leidimą vyk-
dyti koncentracĳą, įmonės turi pareigą pasiūlyti pa-
kankamas priemones, kurios reikalingos pašalinti 
Konkurencĳos tarybos nustatytas konkurencĳos 

Susitarimai dėl kainų nustatymo yra 
sunkūs konkurencĳos teisės pažeidimai, 
nepaisant to, kokio d“

problemas bei visas abejones dėl galimų neigiamų 
padarinių konkurencĳai. Šiuo atveju „Viking Malt 
Oy“ nepašalino Konkurencĳos tarybai kilusių abejo-
nių dėl įsipareigojimų tinkamumo. 

LVAT pritarė Konkurencĳos tarybos vertinimui, jog 
savo įsipareigojimuose bendrovė nustatė netinka-
mus reikalavimus pirkėjo, kuriam turėjo būti per-
leidžiamas bendrovės „Maltosa“ pilzeno salyklo 
verslas, kandidatūrai. Teismo teigimu, bendrovės 
pasiūlyti pirkėjo parinkimo kriterĳai nebuvo pakan-
kami ir neužtikrino, kad tinkamu galėtų būti pripa-
žintas tik tas pirkėjas, kuriam perėmus perleidžiamą 
verslą pilzeno salyklo gamybos ir pardavimo rinka 
Lietuvoje išliktų konkurencinga. 

RIMI SUTARTYS PAŽEIDĖ 
TIEKĖJŲ INTERESUS
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) 
patvirtino, kad Konkurencĳos taryba pagrįstai pripa-
žino, jog UAB „RIMI Lietuva“ (RIMI), sudariusi didme-
ninio pirkimo–pardavimo sutartis su maisto prekių 
ir gėrimų tiekėjais, piktnaudžiavo rinkos galia.

Konkurencĳos taryba 2015 m. nustatė, kad RIMI į 
2010–2015 m. su tiekėjais sudarytas sutartis įtrau-
kė nuostatas, kurios neteisėtai įpareigojo įmones iš 
anksto paskirti ir iki metų pabaigos sumokėti par-

davimo skatinimo biudžetą, atlyginti už prekių par-
davimo skatinimą, o RIMI suteikė teisę savo nuo-
žiūra perskirstyti pardavimo skatinimo biudžetą bei 
reikalauti mokėti ankstesnių metų dydžio biudžetą 
nesutarus dėl naujų sąlygų.

LVAT patvirtino Konkurencĳos tarybos išvadas, 
kad RIMI sutarties nuostatomis, kuriomis tiekėjas 
įpareigojamas bet kuriuo atveju iki metų pabaigos 
sumokėti tam tikrą pinigų sumą, nors mažmeninės 
prekybos įmonė neįsipareigoja atlikti konkrečių su-
tartų pardavimo skatinimo veiksmų, RIMI veiklos 
rizika perkeliama tiekėjams, varžomos jų galimybės 
laisvai veikti rinkoje.
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Džiaugiamės, jog LVAT patvirtino Kon-
kurencijos tarybos poziciją, kad kon-
kurencijos požiūriu probleminės kon-
centracijos gali būti įgyvendinamos tik 
tuomet, kai įmonės pateikia įsipareigo-
jimus, kuriais po koncentracijos būtų 
užtikrinta veiksminga konkurencija rin-
koje ir dėl šių įsipareigojimų pakanka-
mumo nekyla abejonių.

Elonas Šatas, 
Konkurencijos tarybos pirmininko pavaduotojas



RIMI sutarties nuostatų, susĳusių su atlygio RIMI 
mokėjimu, turinys parodė, kad atlygio suma RIMI 
yra mokama už neatliktus pardavimų skatinimo 
veiksmus. Tos sutarties nuostatos, kuriomis RIMI 
nesusitarusi su tiekėju gali taikyti ankstesnių metų 
pardavimo skatinimo biudžetą ir savo nuožiūra per-
skirstyti pardavimo skatinimo biudžetą, LVAT tei-
gimu, užtikrina tik vienos iš šalių valios ir interesų 
įgyvendinimą ir iš esmės daugeliui metų atima iš 
tiekėjo galimybę išreikšti valią dėl pardavimo skati-
nimo biudžeto dydžio, sumažinti pardavimo skatini-

mo biudžetą (ar jo nebeskirti) nenutraukiant tieki-
mo sutarties.

LVAT konstatavo, kad pagal galiojantį teisinį regla-
mentavimą tokios sutarčių nuostatos nėra galimos 
nei tipinėse, nei individualiai sudarytose sutartyse 
tarp mažmeninės prekybos įmonės ir tiekėjo.

LVAT panaikino bendrovei skirtą 73 000 Eur baudą 
atsižvelgdamas į specifinę situacĳą.

Vis dėlto, atsižvelgusi į tai, kad Konkurencĳos taryba 2011, 2012 ir 2013 m. viešai skelbtose Mažmeninės 
prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo stebėsenos pažymose nuosekliai kasmet 
nurodydavo, jog išanalizavo didmeninio tiekimo sutartis su didžiaisiais prekybos tinklais, ir kad mažmeninės 
prekybos įmonių ūkinės veiklos sąžiningai praktikai prieštaraujančių veiksmų santykiuose su tiekėjais 
nenustatyta arba jos tokių veiksmų atsisakė, teisėjų kolegĳa sprendė, kad dėl pareiškėjo turėto teisėto 
lūkesčio, atsiradusio dėl nuoseklios 2010–2013 m. viešai skelbtos Konkurencĳos tarybos pozicĳos, kad 
pareiškėjo tipinė sutartis nepažeidžia Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 8 punkto, UAB „RIMI LIETUVA“ skirta 
bauda turi būti panaikinta.

Iš LVAT pranešimo spaudai

“

KARTELIŲ PAGRĮSTUMĄ 
PATVIRTINO TEISMAS
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) 
konstatavo, kad Konkurencĳos taryba pagrįstai nu-
statė konkurencĳą ribojusius susitarimus dviejuose 
viešuosiuose pirkimuose.

Konkurencĳos taryba 2015 m. lapkričio 5 d. nusta-
tė, kad vieną kartelį sudarė UAB „Ministerium“, UAB 
„Nebūk briedis“ ir VšĮ „TV Europa“, dalyvaudamos VšĮ 
Kelių ir transporto tyrimo instituto organizuotame 
viešajame pirkime programinės įrangos sukūrimo 
darbams pirkti, o antrą kartelį sudarė UAB „Nebūk 
briedis“ ir VšĮ „Media medis“, dalyvaudamos Aplin-
kos ministerĳos organizuotame viešajame pirkime 
viešinimo paslaugoms pirkti.

Už šiuos Konkurencĳos įstatymo pažeidimus ketu-
riems ūkio subjektams iš viso buvo skirta 34 700 Eur 
baudų.

LVAT patvirtino, kad Konkurencĳos taryba pagrįstai 
nustatė kartelius. Teismas taip pat pripažino, kad 
konkurencĳos teisės pažeidimo nelėmė perkančių-
jų organizacĳų veiksmai, nes viešųjų pirkimų da-
lyviai turėjo galimybę konkuruoti ir savarankiškai 
teikti komercinius pasiūlymus arba apskritai neda-
lyvauti viešuosiuose pirkimuose. Šioje byloje LVAT 
taip pat dar kartą patvirtino, jog Konkurencĳos ta-
ryba gali remtis iš kitų institucĳų gautais baudžia-
mosios bylos ikiteisminio tyrimo duomenimis kaip 
viena iš įrodinėjimo priemonių. 
 
Teismas neskundžiamu sprendimu bendrovei „Mi-
nisterium“ galutinai nustatė 4 000 Eur baudą, o VšĮ 
„Media medis“ – 4 200 Eur baudą.
 
Bendrovė „Nebūk briedis“ ir VšĮ „TV Europa“ Kon-
kurencĳos tarybos nutarimo teismui neskundė. 
„TV Europa“ sumokėjo 2 000 Eur baudą, o „Nebūk 
briedis“ sumokėjo dalį iš dviejų baudų po 4 100 Eur, 
todėl likusios sumos priverstinį išieškojimą vykdo 
antstoliai.
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TEISMAS: VIDAUS REIKALŲ 
MINISTRO ĮSAKYMAI RIBOJO 
ŪKINĖS VEIKLOS LAISVĘ
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 
(LVAT) pripažino, kad 2004 ir 2005 m. vidaus reika-
lų ministras viršĳo savo kompetencĳą, kai priėmė 
teisės aktus, kuriais valstybės įmonei „Infostruktū-
ra“ nepagrįstai suteikė išimtines teises ir taip ribojo 
ūkinės veiklos laisvę. Toks teisinis reguliavimas pa-
žeidė konstitucinį teisinės valstybės principą.

Į LVAT kreipėsi Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 
(LAT), nagrinėdamas civilinę bylą pagal bendrovės 
„Telia Lietuva“ ieškinį dėl Aukštadvario regioninio 
parko direkcĳos ir valstybės įmonės „Infostruktūra“ 
duomenų perdavimo tinklo paslaugų teikimo sutar-
ties pripažinimo negaliojančia.

LAT prašė patikrinti, ar keli 2004 ir 2005 m. vidaus 
reikalų ministro įsakymai ta apimtimi, kuria išimti-
nai „Infostruktūrai“ pavesta vykdyti Saugaus vals-
tybinio duomenų perdavimo tinklo (SVDPT) ope-

G4S SUMOKĖJO 
KONKURENCIJOS TARYBOS 
SKIRTĄ BAUDĄ

ratoriaus funkcĳas ir duomenų šifravimo įrangos 
priežiūros paslaugas kitoms valstybės institucĳoms, 
neprieštaravo Konkurencĳos ir Viešųjų pirkimų įsta-
tymams. Konkurencĳos taryba teikė vertinimą apie 
Konkurencĳos įstatyme numatytą pareigą užtikrinti 
ūkinės veiklos laisvę ir sąžiningą konkurencĳą.

LVAT konstatavo, kad minėtais vidaus reikalų minis-
tro įsakymais „Infostruktūrai“ suteikus išimtinę tei-
sę vykdyti SVDPT operatoriaus funkcĳas, šiai vals-
tybės įmonei buvo sukurta privilegĳuota padėtis, o 
kitų su ja galinčių konkuruoti ūkio subjektų ūkinės 
veiklos laisvė suvaržyta.

LVAT sprendimas patvirtina, jog tiriamas reguliavi-
mas neužtikrina sąžiningos konkurencĳos apsau-
gos. Konkurencĳos taryba, teikdama savo vertinimą 
minėtose bylose ir su SVDPT paslaugų reguliavimu 
susĳusių teisės aktų derinimo procese, ne kartą 
siūlė įvertinti, kad tik vienam ūkio subjektui – įmo-
nei „Infostruktūra“ – nekonkurencingos procedūros 
būdu suteikus teisę teikti SVDPT paslaugas, gali 
būti nepagrįstai ribojama ūkinės veiklos ir sąžinin-
gos konkurencĳos laisvė.

Apsaugos bendrovė „G4S Lietuva“ (G4S) į valstybės 
biudžetą sumokėjo už konkurencĳos taisyklių pa-
žeidimą jai paskirtą 2,7 mln. Eur baudą ir 445 tūkst. 
Eur palūkanų.

Konkurencĳos taryba baudą G4S skyrė už tai, kad 
sudarydama susitarimą su bankais DNB, SEB ir 
„Swedbank“ apsaugos bendrovė ribojo savo konku-
rentų galimybes veikti grynųjų pinigų tvarkymo bei 
inkasavimo paslaugų rinkose ir taip pažeidė Konku-
rencĳos įstatymo 5 straipsnio bei Sutarties dėl Eu-
ropos Sąjungos veikimo 101 nuostatas.

Kadangi G4S nesumokėjo baudos per tris mėnesius 
nuo nutarimo paskelbimo Konkurencĳos tarybos 
interneto svetainėje ir kreipėsi į teismą, bendrovei 
nuo nesumokėtos baudos buvo skaičiuojamos Kon-

kurencĳos įstatyme numatytos palūkanos. Lietuvos 
vyriausiajam administraciniam teismui (LVAT) pa-
tvirtinus Konkurencĳos tarybos nutarimą ir priėmus 
galutinį bei neskundžiamą sprendimą, bendrovė į 
valstybės biudžetą sumokėjo ir baudą, ir palūkanas – 
iš viso 3 179 101 Eur.

Tačiau ne visi pažeidėjai, net ir pasibaigus teismų 
procesams, savo noru sumoka jiems paskirtas bau-
das. Konkurencĳos taryba nutarė perduoti antsto-
liams išieškoti 7 240 Eur baudą ir 1 129 Eur palūkanų 
iš UAB „Convertus“.

Ši bendrovė buvo nubausta už sudarytą kartelį 2011–
2012 m. organizuotuose viešuosiuose pirkimuose 
statybos darbams pirkti. Įmonė baudos nesumo-
kėjo, o Konkurencĳos tarybos nutarimą apskundė 
teismui. Galutinį sprendimą LVAT priėmė rugpjūčio 
3 d., bet pažeidėja vis tiek nesuskubo į valstybės 
biudžetą sumokėti baudos ir palūkanų, tad Konku-
rencĳos taryba kreipėsi į antstolius dėl priverstinio 
išieškojimo. Įmonei teks padengti ir antstolių patir-
tas vykdymo išlaidas.
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KONKURENCIJOS TARYBOS NUOMONĖ/

REKLAMOSE BŪTINA NURODYTI PARDUODAMO 
NEKILNOJAMOJO TURTO PASKIRTĮ

Konkurencĳos taryba įspėjo nekilnojamojo turto 
(NT) pardavėjus, agentūras, brokerius, kad NT rekla-
mose turi būti aiškiai ir tiksliai nurodoma siūlomų 
įsigyti patalpų bei statinių paskirtis. Nutylint ar nu-
slepiant tokią informacĳą, kuri lemia vartotojo ap-
sisprendimą dėl būsimo sandorio, gali būti pažeis-
tas Reklamos įstatymas.

Konkurencĳos ekspertai, vykdydami reklamos prie-
žiūrą, pastebi, jog gana dažnai NT reklamose nuro-
doma, kad parduodami butai, būstai, apartamentai, 
tačiau nutylima siūlomų įsigyti patalpų bei statinio, 
kuriame yra parduodamos patalpos, paskirtis. NT 
pardavėjams, agentūroms ir brokeriams adresuo-
tame Konkurencĳos tarybos rašte akcentuojama, 
kad tokios informacĳos pateikimas yra būtina są-
lyga siekiant išvengti vartotojų galimo klaidinimo, 
nes priklausomai nuo patalpų bei statinio paskirties 
(gyvenamosios ar negyvenamosios) skiriasi kokybi-
niai ir techniniai jų reikalavimai, pavyzdžiui, gyvena-
mosios paskirties patalpoms taikomi griežtesni ap-
švietimo, triukšmo izoliacĳos reikalavimai. 

„NT reklamose būtina aiškiai ir tiksliai įvardinti siū-
lomų įsigyti patalpų ir statinių paskirtį taip, kaip 
nurodyta statybą leidžiančiame dokumente arba 

nekilnojamojo turto registre“, – sakė Nesąžiningos 
komercinės veiklos tyrimo skyriaus vedėja Erika 
Lukšė.

NT pardavėjai, agentūros, brokeriai prašomi iki 2017 
m. lapkričio 3 d. informuoti Konkurencĳos tarybą 
apie sprendimus, kurių imtasi arba ketinama imtis, 
kad būtų išvengta galimo vartotojų klaidinimo. 

E. Lukšė priminė, kad už galimai klaidinančios re-
klamos skleidimą atsakingas reklamos davėjas, 
pavyzdžiui, NT savininkas, asmuo, užsakantis tarpi-
ninkavimo paslaugas, parduodant NT, tačiau galimi 
atvejai, kai už reklamų skleidimą gali būti atsakin-
gas ir reklamos paslaugų teikėjas, pavyzdžiui, as-
muo, teikiantis reklamos skleidėjo ir tarpininko pas-
laugas (NT agentūra, brokeris). 

Spalio pradžioje Konkurencĳos taryba už klaidinan-
čią reklamą (kai vartotojams pardavinėti ne butai, o 
negyvenamosios paskirties – viešbučio – patalpos) 
8 688 Eur baudą skyrė ne tik bendrovei „Karolinos 
turas“, kuri buvo atsakinga už klaidinančios rekla-
mos skleidimą kaip jos davėja, bet ir agentūrai „NT 
partneriai“, kaip reklamos paslaugų teikėjai, organi-
zavusiai reklaminę kampanĳą.
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KONKURENCIJOS TARYBA 
NEPRADĖS TYRIMO DĖL 
RUSIŠKOS TELEVIZINĖS 
PRODUKCIJOS KAINŲ
Informacĳa apie galimai per žemas Lietuvoje trans-
liuojamos rusiškos televizinės produkcĳos kainas 
nėra pakankamas pagrindas pradėti tyrimą dėl Kon-
kurencĳos įstatymo pažeidimo. Tokį atsakymą Kon-
kurencĳos taryba išsiuntė į Seimą.

Į Konkurencĳos tarybą kreipęsi parlamentarai Lau-
rynas Kasčiūnas ir Vytautas Kernagis nurodė, kad 
pastaraisiais metais įvairiuose televizĳos kanaluose 
Lietuvoje pastebimas gerokai išaugęs transliuoja-
mos rusiškos televizinės produkcĳos kiekis ir kad 
tokias tendencĳas galimai lemia žema rusiškos tele-
vizinės produkcĳos kaina. Seimo nariai prašė atlikti 
tyrimą dėl galimo rusiškos televizinės produkcĳos, 
kurią transliuoja televizĳos Lietuvoje, dempingavi-
mo.

Konkurencĳos tarybos atsakyme pabrėžiama, kad 
dempingo, t. y. tokios pardavimo politikos, kai pro-
duktai Europos Sąjungos viduje yra parduodami že-
mesnėmis kainomis nei užsienio šalių rinkose, bu-
vimą, mastą ir poveikį bei antidempingo priemones 
nustato Europos Komisĳa. O Konkurencĳos taryba, 
kaip numatyta Konkurencĳos įstatyme, gali vertinti 
piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi atvejus, 
kai prekės ar paslaugos parduodamos žemiau sa-
vikainos, sąmoningai patiriant nuostolius ir tokiu 
būdu siekiant pašalinti iš rinkos konkurentą (dar 
kitaip – „grobuoniškos“ kainodaros taikymą). Tačiau 
„grobuoniški“ veiksmai yra draudžiami tik domi-
nuojančią padėtį atitinkamoje rinkoje užimančiam 
ūkio subjektui – tam, kuris tiesiogiai nesusiduria su 
konkurencĳa arba kuris gali daryti vienpusę lemia-
mą įtaką atitinkamoje rinkoje veiksmingai ribojant 
konkurencĳą.

Vien informacĳa apie taikomas galimai per žemas 
rusiškos televizinės produkcĳos kainas Konkurenci-
jos tarybai nesudaro pagrindo įtarti, kad pažeidžia-
mos Konkurencĳos įstatymo nuostatos, ir pradėti 
tyrimą.

PAŽADUS PAGERINTI 
SVEIKATĄ DALIJA IR 
ŠARLATANAI
Pastaruoju metu viešojoje erdvėje šmėžuoja vis 
daugiau reklamų ir reklaminių straipsnių apie 
revoliucingus prietaisus ar preparatus, esą lei-
džiančius greitai ir efektyviai atsikratyti įvairiau-
sių ligų bei sveikatos sutrikimų. Patikėjus tokiais 
teiginiais gali tekti skaudžiai nusivilti. 

Plačiai reklamuojami prietaisai gali „atstatyti pra-
rastą odos elastingumą ir jaunatvišką išvaizdą“ 
arba „pajusti nuskausminamąjį efektą, nervų sis-
temos sustiprėjimą“, vieni pleistrai „išvalys orga-
nizmą“, kiti – „padės sulieknėti“, vieni preparatai – 
„atkimš arterĳas ir leis atsikratyti aterosklerozės“, 
kiti – „leis grįžti į normalų gyvenimą žmonėms, 
kenčiantiems nuo osteoartrito bei varginančio 
aštraus skausmo“, treti – „padės atkurti taisyklin-
gą pėdų pirštų padėtį bei sumažinti skausmą“. O 
kur dar po interneto platybes plintantys įkyrūs 
raginimai sužinoti apie „sveikatą grąžinančius 
preparatus bei metodus, kuriuos slepia gydytojai 
ir farmacĳos pramonė“.

Spartų sveikatos pagerėjimą žadantys teiginiai 
neretai lydimi įvairių gydytojų, mokslininkų ar 
reklamuojamas prekes jau išbandžiusių pirkėjų 
liaupsėmis.

Vis dėlto pradėjus domėtis „pažangiaisiais“ prie-
taisais ir preparatais, paaiškėja, kad reklamos 
užsakovai be skrupulų klaidina vartotojus: par-
duodamoms prekėms priskiriamos gydomosios 
ir sveikatinimo savybės nėra pagrįstos jokiais 
moksliniais tyrimais, o produktus reklamuojan-
tys profesoriai ir gydytojai – tiesiog neegzistuoja, 
pramanyti būna ir „išsigydę“ pacientai.

Konkurencĳos taryba, atlikusi ne vieną tyrimą 
dėl reklaminių teiginių apie prekėms priskiria-
mas įvairias gydomąsias ir sveikatinimo savy-
bes, atkreipia verslo atstovų dėmesį, kad tokios 
reklamos davėjai turi būti atlikę nepriklausomus 
mokslinius tyrimus, pagrindžiančius, jog būtent 
reklamuojama prekė pasižymi tokiomis savybė-
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mis. Tik objektyvūs duomenys leidžia įvertinti, ar reklamoje nurodytos produktų savybės turi gydo-
mąjį, sveikatinamąjį ar kitokį fizinę būklę gerinantį poveikį, kaip viešai skelbiama. 

Konkurencijos ekspertų patirtis liudija, kad tik dalis reklamos užsakovų gali pateikti mokslinių ty-
rimų išvadas, o kiti skambias frazes dangsto internete rastais aprašymais. Kai kurie verslo atsto-
vai mano turį pakankamai įrodymų, tačiau šie, kaip paaiškėja, neprilygsta nepriklausomiems klini-
kiniams moksliniams tyrimams. Pavyzdžiui, bendrovė „Studio moderna“ 2009–2012 m. itin plačiai 
reklamavo „Dr. Levine’s“ magnetines kelių ir riešo juosteles bei magnetinį nugaros diržą kaip esą ga-
linčius sumažinti skausmą, patinimą, atstatyti sąnario lankstumą, atpalaiduoti raumenis, pagerinti 
kraujo apytaką, padėti žmonėms, kenčiantiems nuo artrito, nemigos, radikulito. Dėl šios reklamos 
tyrimą pradėjusiai Konkurencijos tarybai „Studio moderna“ pateikė daug įrodymų, tačiau šie taip ir 
nepagrindė reklamose nurodomų teiginių, kurie vartotojui galėjo sudaryti įspūdį, kad reklamuoja-
mas produktas padeda gydyti įvairias ligas. Už klaidinančią reklamą bendrovei teko sumokėti 8 688 
Eur baudą.

Lengvatikių paieškos

Nemažai bendrovių, gavusių Konkurencijos tarybos įspėjimą dėl galimai klaidinančios reklamos, 
suskumba ją nutraukti arba pakeisti. Tačiau pastaruoju metu platinama nemažai akivaizdžiai mela-
gingų reklamų, kurias užsakiusios įmonės yra registruotos ne Europos Sąjungos šalyse. Tokiu atveju 
galimybės surasti reklamos užsakovą, jį įspėti apie daromą galimą pažeidimą, o juolab nubausti yra 
apsunkintos. Vis dėlto atsakomybė dėl klaidinančios reklamos gali tekti prisiimti reklamos skleidė-
jams.

Konkurencijos tarybos Nesąžiningos komercinės veiklos tyrimo skyriaus vedėja Erika Lukšė ragina 
vartotojus būti atidesnius ir netapti klaidinančios reklamos aukomis. Informacija, susijusi su sveika-
tos būklės gerinimu, dažniausiai nukreipiama į labiausiai pažeidžiamus – sveikatos problemų ar kitų 
negalavimų turinčius – vartotojus. Šiems vėliau tenka nusivilti ir praradus pinigus, ir nepasigerinus 
sveikatos.

Paprastai reklamuodami prekes, sąžiningi verslininkai nesislapsto – aiškiai nurodoma, kas yra par-
davėjas, gamintojas, šių kontaktai. „Jeigu tokių duomenų nėra, o pateikiama tik elektroninė forma, 
kur siūloma užsisakyti prekes pateikiant pirkėjo asmens duomenis, tai turėtų būti pirmas signalas 
vartotojams suklusti ir būti atidesniems“, – sakė E. Lukšė.

Ji rekomenduoja pasidomėti, ar reklamoje minimas gydytojas ar mokslininkas yra realus asmuo, 
o jeigu nurodyti telefonai, paskambinti ir paklausti, kokia bendrovė parduoda prekes, ar reklamos 
davėjai gali pateikti reklamuojamos prekės gydomąsias savybes pagrindžiančius įrodymus.

Reklamos įstatymas už klaidinančios reklamos skleidimą numato baudas nuo 289 iki 8 688 Eur. Jei 
reklamos davėjas pakartotinai padaro pažeidimą nuo baudos paskyrimo per vienerius metus, už 
klaidinančios reklamos skleidimą gali būti skiriama didesnė, iki 34 754 Eur bauda.

Vartotojų teisių apsaugos tarnyba tiria kosmetikos gaminių reklamas, Valstybinė maisto ir veteri-
narijos tarnyba vykdo maisto produktų (įskaitant ir maisto papildų) reklamos priežiūrą, Valstybinei 
vaistų kontrolės tarnybai priskirta registruotų vaistinių preparatų reklamos priežiūra, o Konkurenci-
jos taryba atlieka kitų, nei paminėta, produktų klaidinančios ir neleidžiamos lyginamosios reklamos 
priežiūrą.
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RENGINIAI/

UTENOJE IR PANEVĖŽYJE 
SKLEISTOS ŽINIOS APIE 
KONKURENCIJOS NAUDĄ
Konkurenciją gali riboti ne tik privatus vers-
las, bet ir viešasis sektorius. Apie tai nemažai 
diskutuota spalio 12 d. Utenoje ir lapkričio 9 d. 
Panevėžyje vykusiuose Konkurencijos tarybos 
seminarų ciklo #SuKonkurencijaPoLietuvą 
renginiuose, kuriuose aktyviai dalyvavo viešojo 
ir privataus sektoriaus atstovai.

Seminarus pradėjęs Konkurencijos tarybos 
pirmininkas Šarūnas Keserauskas akcentavo 
apie konkurencijos vartotojams teikiamą nau-
dą: mažesnes kainas, didesnį pasirinkimą, ge-
resnę prekių ar paslaugų kokybę. 

„Konkurencijos taryba nereguliuoja kainų. Rin-
kos ekonomikoje kiekvienas verslininkas gali 
nustatyti kainas, jį šioje srityje turėtų varžyti ne 
valstybė, o konkurentai. Vis dėlto kai kurie ūkio 
subjektai, užuot sąžiningai konkuravę, linkę su-
daryti konkurenciją ribojančius susitarimus, 
pavyzdžiui, susitarti padidinti kainas. Gavusi 
informacijos, Konkurencijos taryba dėl tokių 
atvejų pradeda tyrimus ir nustačiusi pažeidi-
mus skiria sankcijas“, – kalbėjo institucijos va-
dovas.   

Jis atkreipė dėmesį, kad konkurenciją kartais 
riboja ir viešieji subjektai, proteguodami savo 
įmones, sudarydami sąlygas viešuosiuose pir-
kimuose laimėti tam tikroms bendrovėms.

Daugiau informacijos apie kartelius viešuo-
siuose pirkimuose seminarų dalyviams pa-
teikė Konkurencijos tarybos narė Jolanta Iva-
nauskienė ir Draudžiamų susitarimų tyrimo 
skyriaus vedėja Irma Urmonaitė. Apžvelgusios 
institucijos vykdytas bylas, pranešėjos pristatė 
pagrindinius požymius, pagal kuriuos perkan-
čiosios organizacijos galėtų atpažinti galimus 
kartelius ir imtis priemonių, taip pat pasakojo 
verslui, kaip nepažeisti konkurencijos taisyklių 
dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose.
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Konkurencijos tarybos pirmininkas Š. Keserauskas priminė, kad perkančiosios organizacijos turi teisinių 
įrankių šalinti iš viešųjų pirkimų nesąžiningai dalyvaujančius tiekėjus, o informaciją apie galimai sudaro-
mus konkurenciją ribojančius susitarimus turėtų perduoti Konkurencijos tarybai. Jis taip pat įspėjo, kad 
savivaldybės neturėtų proteguoti savo įmonių ir pačios varžyti konkurencijos, o ūkinę veiklą savivaldybių 
bendrovėms patikėti tik tuomet, jeigu šios nesiima privatus verslas.

„Galima suprasti savivaldybių norą nedidelės vertės paslaugas patikėti savo įmonei, nes toks kelias iš pa-
žiūros atrodo greitesnis ir pigesnis. Tačiau savivaldybės turėtų organizuoti konkurencingas procedūras ir 
įvertinti, ar tokios paslaugos neteikia privatus verslas. Būtent taip ilgalaikėje perspektyvoje būtų skatina-
mas verslumas. Džiaugiuosi, jog vis daugiau savivaldybių ima suprasti, kad dėl apribotos konkurencijos 
nukenčia gyventojai“, – sakė Š. Keserauskas.

Daug klausimų apie valstybės pagalbą sulaukė seminarų dalyviams pranešimus skaičiusios Viešųjų su-
bjektų priežiūros skyriaus vedėja Justina Paulauskaitė ir jos pavaduotoja Agnė Richard.

„Savivaldybė, skirdama paramą ūkio subjektams, turi pirmiausia įvertinti, kokią naudą tai atneš savival-
dybei, vietos gyventojams. Valstybės pagalba turi būti skiriama tikslingai ir įvertinus jos poveikį gavėjo 
konkurentams“, – akcentavo A. Richard.
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APIE KONKURENCIJOS 
KULTŪRĄ – NUO JAUNŲ 
DIENŲ
Konkurencijos tarybos projektas #KTEinaĮMo-
kyklą įsibėgėja. Nuo rugsėjo 12 d., kai institu-
cijos ekspertai pravėrė pirmosios gimnazijos 
duris, pamokos apie konkurenciją vestos jau 
19-oje Vilniaus švietimo įstaigų.

Dažniausiai į Konkurencijos tarybos atstovų 
pamokas susirenka 3–4 klasių gimnazistai, 
tačiau kai kuriose mokyklose įvadinės pamo-
kos bus pristatomos ir 1–2 klasių gimnazijų 
moksleiviams. Jaunoji karta supažindinama, 
ką veikia Konkurencijos taryba ir kaip ji saugo 
veiksmingą konkurenciją, kad vartotojai gautų 
kuo daugiau naudos, kokią žalą daro verslo su-
sitarimai, kaip atpažinti klaidinančią reklamą. 
Gimnazistai taip pat įtraukiami į interaktyvias 
ir žaismingas užduotis.

Kiekvienoje gimnazijoje Konkurencijos tarybos 
atstovai ketina apsilankyti po 2 ar net 3 kartus. 
Pavasarį projekte dalyvavusios mokyklos ir jų 
moksleiviai bus kviečiami dalyvauti protmū-
šyje ir pasitikrinti konkurencijos teorines bei 
praktines žinias.
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19 
gimnazijų

25 
pamokos

Labai patiko, nes pamoka vyko labai įdomiai. Su-
žinojau, kas yra konkurencija, kodėl ji reikalinga ir 
ką daro Konkurencijos taryba. Patiko, kad atstovai 
daug bendravo su mumis ir davė praktines užduotis 
su situacijomis, kurias buvo įdomu spręsti. Bandė-
me įsivaizduoti save verslininkais ir sugalvoti, kaip ir 
kokiais būdais reklamuodami paslaugas galėtume 
pritraukti kuo daugiau klientų į savo kavinę.

Elina Jankovskaja, S. Kovalevskajos gimnazijos IVd gimnazistė

Pristatymas buvo nuoseklus, logiš-
kas ir parinkta tematika bei medžia-
ga atitiko mokinių amžių.  Aiškini-
mas apie konkurenciją buvo gana 
gilus ir platus – mokiniai nesunkiai 
galėjo suprasti ir vertinti konkuren-
cijos naudą.

Danutė Bareikienė,
Vytauto Didžiojo gimnazijos mokytoja

Ačiū už šaunų susitikimą. Aptarėme su moksleiviais, kas labiau-
siai įsiminė. Vieni prisiminė baudų dydžius, kiti klaidinančias 
reklamas: katerį be motoro, reklamą iki supermamyčių ir po su-
permamyčių, emocijas keliančias reklamas ir kt. Diskutavom, ar 
vyksta konkurencija tarp moksleivių, kokiose srityse.

Rasa Juodviršienė, 
J. Basanavičiaus gimnazijos ekonomikos ir verslumo mokytoja

Pamokos buvo labai įdo-
mios. Dalis gimnazistų, 
planavusių dalyvauti tik 
vienoje pamokoje ir vė-
liau eiti į kitą, pasiliko 
antroje pamokoje, kurią 
vedė Konkurencijos tary-
bos ekspertai.

Danutė Bareikienė,
Jėzuitų gimnazijos mokytoja

Kas mane labiausiai žavi mokykloje? Moksleiviai žino, kas yra 
konkurencija, kokia yra jos nauda. Jie netgi žino, koks yra valdžios 
institucijų vaidmuo rinkoje. Pasijutau tarsi kitame pasaulyje... 
Laukiu nesulaukiu, kada jų mąstymas, požiūris, kultūra užims do-
minuojančią padėtį Seime, ministerijose, savivaldybėse...

Jūratė Šovienė,
Konkurencijos tarybos pirmininko pavaduotoja



APDOVANOTI FILMUKŲ KONKURSO LAUREATAI

Rugpjūčio viduryje startavęs filmukų apie konkurenciją konkursas tapo puikiu įrodymu, kad jaunoji 
karta domisi konkurencija ir vertina jos teikiamą naudą.

Vos per pusantro mėnesio Konkurencijos taryba sulaukė 12 nufilmuotų ir animuotų darbų. Juos įvertino 
ne tik profesionali komisija, bet ir socialinio tinklo „Facebook“ sekėjai.

Susumavus komisijos narių ir „Facebook“ sekėjų balsus, paaiškėjo, kad I vietą konkurse laimėjo Irman-
to Pilio ir Igno Sakalausko filmukas „Aukcionas“. Irmantui atitekusį prizą –pažintinę kelionę po Europos 
Sąjungos institucijas Briuselyje – įstiegė Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje.

II vietos diplomas ir planšetinis kompiuteris įteiktas Kristijonui Šidlauskui, filmuko „Konkurencijos 
reikšmė, nauda ir svarba“, autoriui. III vieta ir „Skalvijos“ kino centro abonementas dviem pradžiugino 
Luką Čemerką ir jo komandą, kurie sukūrė filmuką „Konkurencija padeda mums pasiekti tai, ko mes 
norim“.
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https://www.youtube.com/watch?v=r5aGil6sTUQ
https://www.youtube.com/watch?v=eHxvhGacNO0
https://www.youtube.com/watch?v=CdMPesdidh8
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APIE PIGIUS BATUS IR TRUMPAREGIŠKĄ POŽIŪRĮ
Konkurencijos teisės srityje Lietuva yra viena labiausiai 
pažengusių šalių Rytų ir Centrinės Europos regione. Tuo 
neabejoja konkurencijos ekspertas, advokatas, M. Ro-
merio universiteto profesorius Raimundas Moisejevas.

Jums, kaip teisininkui, dažniau tenka ginti konkuren-
ciją ar konkurencijos pažeidėjus? 
Provokuojantis klausimas (šypsosi). Turiu prisipažin-
ti, jog savo profesinėje srityje dažniau ginu įtariamus 
konkurencijos pažeidėjus, ir kaskart, kad ir kaip dvi-
prasmiškai skambėtų, tuo džiaugiuosi, nes man labai 
įdomu narstyti Konkurencijos tarybos atlikto tyrimo 
medžiagą, analizuoti, kokios problemos nagrinėtos, ir, 
aišku, ieškoti „kabliukų“. Tikiu, kad ateity, įgyvendinus 
Europos Sąjungos direktyvą, man ir kolegoms advo-
katams teks dažniau atstovauti tiek ūkio subjektams, 
tiek vartotojams, nukentėjusiems nuo konkurencijos 
pažeidėjų ir siekiantiems prisiteisti patirtą žalą. Šiuo 
metu privačių ūkio subjektų ieškiniai sėkmingai ski-
nasi kelią Lietuvos praktikoje, džiaugiuosi turėdamas 
galimybę prisidėti prie jurisprudencijos formavimo ir 
šioje srityje.    

Užsiminėt apie „kabliukų“ paieškas. Ar jos būna 
sėkmingos?
Konkurencijos taryboje, kuri yra viena solidžiausių 
valstybės institucijų, dirba tikri savo srities profesiona-
lai, ir surasti tų „kabliukų“ nėra paprasta, bet procesas 
labai įdomus. Idėjų ginčyti atskirus nutarimus gali kilti 
analizuojant Lietuvos, Europos Sąjungos, Europos 
Žmogaus Teisių Teismo ir užsienio teismų praktiką, 
taip pat administracinės bei konstitucinės teisės prin-
cipus. Aš ir savo studentams nuo pirmos paskaitos 
rekomenduoju skaityti Konkurencijos tarybos nutari-
mus ir poįstatyminius aktus. Tai padeda suvokti, kaip 
konkurencijos teisė įgyvendinama praktikoje.

Pastaraisiais metais Konkurencijos taryba teismuose 
laimi daugiau kaip 80 proc. bylų. Ar jūs informuojate 
savo klientus, nusprendusius skųsti Konkurencijos 
tarybos nutarimą, apie pergalės teisme tikimybę?
Žinau, kad Konkurencijos taryba dažnai sėkmingai 
apgina savo sprendimus teismuose, – tai liudija, kaip 
profesionaliai ji atlieka tyrimus. Ypač jeigu byla būna 
susijusi su karteliais viešuosiuose pirkimuose, nieka-

da nesu linkęs gražinti padėties ir klientams 
neslepiu, jog gali būti sunku įtikinti teismą 
panaikinti Konkurencijos tarybos nutarimą 
ar sumažinti skirtą baudą. Kiekvieną kartą 
žadėti lengvą pergalę teisme iš mano pusės 
būtų labai neatsakinga. Be to, Konkurenci-
jos taryba ir teismuose jau yra užsitarnavusi 
atsakingai dirbančios institucijos reputaciją, 
tad jos tyrimais teisėjai linkę mažiau abe-
joti. Iš kitos pusės, konkurencijos teisė yra 
dinamiškai besivystanti teisės šaka: Europos 
Sąjungos teisminės institucijos ir užsienio 
teismai kasdien priima sprendimus, kuriuose 
pateikiami įvairūs doktrinos išaiškinimai. 
Tikiuosi, kad „priekabūs“ advokatai taip 
pat šiek tiek padeda Konkurencijos tarybai 
įgyvendinti konkurencijos politiką (šypteli).

Jus suviliotų karjera Konkurencijos taryboje?
Turėčiau rimtai pagalvoti (juokiasi). Matote, dar 
dirbu visu etatu ir universitete. Taip, dėstytojo 
darbas nėra labai gerai apmokamas, bet jis 
man teikia daug malonumo, plečia akiratį, 
suteikia progų pabendrauti su kolegomis  
mokslininkais iš kitų šalių, pasidalyti patirtimi 
ir kaskart įsitikinti, kad konkurencijos teisės 
srityje Lietuva yra viena labiausiai pažengusių 
šalių Rytų ir Centrinės Europos regione.



Sakykit, ar labai skiriasi paskaita studentams nuo bylos pristatymo viešame Konkurencijos tarybos 
posėdyje? 
Žinoma, kad skiriasi. Daug labiau reikia ruoštis Konkurencijos tarybos bylos nagrinėjimui, nes kiekvienas 
atvejis individualus, o medžiagos būna labai daug. Kaip jau minėjau, ją skaitau itin atidžiai ir mėginu aptikti 
Konkurencijos tarybos darbo trūkumų. O tai padaryti nėra taip paprasta.

Parašėte disertaciją apie grobuonišką kainodarą. Esate linkęs ją pateisinti ar pasmerkti? 
Disertaciją rašiau gana seniai, bet ji ir dabar man padeda mąstyti. Rašydamas darbą daug važinėjau po 
užsienio šalis, analizavau tarptautinę patirtį, nes Lietuvoje yra mažai grobuoniškos kainodaros bylų, 
o ši dažnai vertinama gana stereotipiškai. Disertacijoje netgi kritikavau Europos Komisijos ir Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismo požiūrį į grobuonišką kainodarą. Paaiškinsiu kodėl. Grobuonišką kainodarą 
taiko įmonės, nustatančios kainas, kurios nepadengia veiklos kaštų. Įsivaizduokite, kad vartotojai gauna 
pliūpsnį pigių prekių iš rinkoje dominuojančių subjektų. Remdamasis savo žiniomis, bet ne ekonomine ana-
lize, keliu prielaidą, kad vartotojai, įsigiję tokių pigių prekių, gauna ekonominę naudą, sakykim, masiškai pri-
siperka žieminių batų. Formaliai tokių prekių pasirodymas būtų prilygintas ūkio subjekto piktnaudžiavimui 
dominuojančiąja padėtimi, ir už tai įmonė turėtų būti nubausta. O kokią žalą vartotojams ji sukėlė? Saky-
sit, jie žalą patirs vėliau, nes iš rinkos buvo išstumtas konkurentas? O gal ir gerai, jeigu konkurentas dirbo 
neefektyviai. Net Europos Komisija pažymi, kad ginti reikia būtent efektyvius konkurentus. Mano subjek-
tyvia nuomone, konkurencijos teisės bazė ir atsparos taškas yra vartotojai, o konkurentai yra svarbūs tik 
tiek, kiek padeda užtikrinti vartotojų gerovę. 

Esate kaip vartotojas gavęs naudos iš grobuoniškos kainodaros? 
Ne. Dažniau kaip vartotojas pastebiu klaidinančią reklamą.

Ir kaip elgiatės? 
Tik atkreipiu dėmesį, bet jokių veiksmų nesiimu. Suprantu, kad dėl to dabar turėčiau gauti minusą (juokiasi).

Kodėl, Jūsų nuomone, vis dar reikia įrodinėti konkurencijos naudą ir verslui, ir politikams, ypač regionuose? 
Manau, kad konkurencijos naudą sėkmingai įrodinėja Konkurencijos taryba, ne tik skirdama solidžias bau-
das, bet ir rūpindamasi konkurencijos kultūros sklaida. Aš taip pat su dideliu malonumu nuolat rengiu mo-
kymus konkurencijos teisės tema Lietuvos ir užsienio bendrovėms. Galiu tik pasvarstyti, kodėl konkuren-
cijos naudą vis dar tenka įrodinėti. Gal verslas tebepuoselėja lūkesčius, kad dėl visko gali susitarti? Kai 
kurie būna tiesiog menkai įsigilinę į konkurencijos reikalavimus ir nuoširdžiai nustemba sužinoję, kad  
vienais ar kitais veiksmais, žioplomis klaidomis pažeidė konkurenciją. Šią sritį neretai linkę ignoruoti ir 
viešieji subjektai, nes politikai taip pat ne visada įsigilina į konkurencijos reikšmę. Pats esu girdėjęs, kaip 
regionuose politikai norėtų patys nuspręsti, kurioje srityje leisti didinti konkurenciją, o kur jos esą visai 
nereikia. Toks požiūris trumparegiškas, ir jį, mano galva, galėtų keisti griežtesnės sankcijos.

Šiuo metu viena svarbiausių aktualijų Lietuvoje – kylančios prekių ir paslaugų kainos. Kai kurių asmenų 
žvilgsniai krypsta į ir Konkurencijos tarybą. O Jūsų? 
Tikiu, kad Konkurencijos taryba gali pati nuspręsti, kada būtina atlikti tyrimus ir nustatyti, ar kylančias kai-
nas gali lemti verslo pastangos derinti veiksmus tarpusavyje ir sudaryti konkurenciją ribojantį susitarimą, 
ar tai besikeičiančių rinkos sąlygų pasekmė. Nematau būtinybės papildomai šią tarnybą raginti imtis 
tyrimų, nes gavusi patikimos informacijos ji tai ir daro.
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