
 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBA 

 

NUTARIMAS  

DĖL ŪKIO SUBJEKTŲ, UŽSIIMANČIŲ STATYBOS, REMONTO IR BUITIES PREKIŲ 

GAMYBOS IR PARDAVIMO VEIKLA, VEIKSMŲ ATITIKTIES LIETUVOS 

RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO IR SUTARTIES DĖL 

EUROPOS SĄJUNGOS VEIKIMO 101 STRAIPSNIO REIKALAVIMAMS TYRIMO 

NUTRAUKIMO 

 

2020 m. kovo 24 d.  

Vilnius 

 

(1) Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba 2020 m. kovo 24 d. posėdyje išnagrinėjo 

klausimą dėl ūkio subjektų, užsiimančių statybos, remonto ir buities prekių gamybos ir pardavimo 

veikla, veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio ir Sutarties dėl 

Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 101 straipsnio reikalavimams tyrimo nutraukimo.  

 

Konkurencijos taryba n u s t a t ė : 

 

(2) Tyrimas pradėtas Konkurencijos tarybos 2018 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr. 1S-

44 (2018) „Dėl ūkio subjektų, užsiimančių statybos, remonto ir buities prekių gamybos ir pardavimo 

veikla, veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio ir Sutarties dėl 

Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio reikalavimams tyrimo pradėjimo“. Tyrimas papildytas 

2018 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 1S-129 (2018).  

(3) Tyrimo metu Konkurencijos tarybos pareigūnai atliko patikrinimus bendrovių 

UAB „Tikkurila“, SIA „Tikkurila“, UAB „Kesko Senukai Lithuania“, UAB „Ermitažas“, 

UAB „DAW Lietuva“1 ir UAB „TOPCOLOR“ naudojamose patalpose ir paėmė tyrimo atlikimui 

reikalingą informaciją2. Vykdant tyrimą buvo gauti paaiškinimai iš ūkio subjektų, peržiūrėta ūkio 

subjektų patikrinimų metu paimta informacija, atlikta gautų dokumentų, paaiškinimų analizė ir 

vertinimas.  

(4) Atlikus patikrinimų metu paimtos ir kitos tyrimo metu surinktos informacijos analizę, 

nebuvo nustatyta aplinkybių, kurios patvirtintų, kad ūkio subjektai UAB „Tikkurila“, 

SIA „Tikkurila“, UAB „Kesko Senukai Lithuania“, UAB „Kesko Senukai Digital“, 

UAB „Ermitažas“, UAB „DAW Lietuva“ ir UAB „TOPCOLOR“ galėjo derinti tarpusavyje prekių 

kainas, ar atliko kitus šio tyrimo pradėjimo metu įtartus konkurenciją ribojančius veiksmus, tokiu 

būdu ribodami konkurenciją bei pažeisdami Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio ir 

SESV 101 straipsnio reikalavimus.  

 

Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a: 

 

(5) Konkurencijos įstatymo 5 straipsniu yra draudžiama sudaryti bet kokius susitarimus, 

kuriais siekiama riboti konkurenciją arba kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, įskaitant susitarimus 

nustatyti prekių ir paslaugų kainas, pasidalyti prekės rinką teritoriniu pagrindu, pagal pirkėjų ar 

                                                
1 Iki 2019 m. spalio 10 d. bendrovė vadinosi UAB „Caparol Lietuva“. Bylos 5 tomas, 1 lapas. 
2 Patikrinimų metu atlikti veiksmai ir paimti duomenys buvo užfiksuoti 2018 m. birželio 6 d. ir rugsėjo 11 d. atitinkamos 

bendrovės patikrinimo ir paėmimo protokoluose. 
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tiekėjų grupes ar kitu būdu, susitarimą nustatyti tam tikros prekės gamybos ir pardavimo kiekius, 

riboti techninę pažangą ar investicijas ir kt. 

(6) SESV 101 straipsnis numato, kad kaip nesuderinami su vidaus rinka yra draudžiami: visi 

įmonių susitarimai, įmonių asociacijų sprendimai ir suderinti veiksmai, kurie gali paveikti valstybių 

narių tarpusavio prekybą ir kurių tikslas ar poveikis yra konkurencijos trukdymas, ribojimas arba 

iškraipymas vidaus rinkoje. 

(7) Konstatuotina, kad tyrimo metu nebuvo nustatyta aplinkybių, kurios leistų pripažinti, kad 

tarp nagrinėtų ūkio subjektų buvo sudaryti draudžiami susitarimai Konkurencijos įstatymo 

5 straipsnio prasme.  

(8) Nenustačius pakankamai faktinių aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą taikyti 

Konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, atitinkamai nėra pagrindo vadovaujantis Tarybos Reglamento 

(EB) Nr. 1/20033 5 straipsniu imtis priemonių taikant SESV 101 straipsnį tiriamų ūkio subjektų 

atžvilgiu. 

 

Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 28 straipsnio 3 dalies 1 punktu ir Tarybos Reglamento 

(EB) Nr. 1/2003 5 straipsniu, 

 

Konkurencijos taryba n u t a r i a: 

 

Tyrimą dėl ūkio subjektų, užsiimančių statybos, remonto ir buities prekių gamybos ir 

pardavimo veikla, veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio ir 

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo  101 straipsnio reikalavimams nutraukti. 

 

Nutarimas per 20 dienų nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos 

administraciniam teismui. 

 

 

Pirmininkas  Šarūnas Keserauskas 

                                                
3 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 

straipsniuose, įgyvendinimo. 



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba 188668192, Jogailos
g. 14, Vilnius 01116

Dokumento pavadinimas (antraštė) DĖL ŪKIO SUBJEKTŲ, UŽSIIMANČIŲ STATYBOS,
REMONTO IR BUITIES PREKIŲ GAMYBOS IR
PARDAVIMO VEIKLA, VEIKSMŲ ATITIKTIES LIETUVOS
RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 5
STRAIPSNIO IR SUTARTIES DĖL EUROPOS SĄJUNGOS
VEIKIMO 101 STRAIPSNIO REIKALAVIMAMS TYRIMO
NUTRAUKIMO

Dokumento registracijos data ir numeris 2020-03-24 Nr. 1S-40 (2020)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0
Parašo paskirtis Vizavimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Monika Dumbrytė-Ožiūnienė, Grupės vadovė, Teisės ir

konkurencijos politikos grupė
Sertifikatas išduotas MONIKA,DUMBRYTĖ-OŽIŪNIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2020-03-24 14:22:32 (GMT+02:00)
Parašo formatas XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas –
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2019-12-29 17:46:33 – 2024-12-27 23:59:59
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Šarūnas Keserauskas, Pirmininkas, Konkurencijos tarybos nariai
Sertifikatas išduotas ŠARŪNAS,KESERAUSKAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2020-03-24 14:23:57 (GMT+02:00)
Parašo formatas XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas 2020-03-24 14:24:11 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2019-08-17 10:11:18 – 2024-08-15 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys,
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, į.k. 188668192 LT",
sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 13:51:05 iki 2021-12-26
13:51:05

Pagrindinio dokumento priedų skaičius –
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius –
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) –
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) –
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris –
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.21

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2020-03-24
14:35:01)

Paieškos nuoroda –
Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2020-03-24 14:35:01 Dokumentų valdymo

sistema Avilys


