
 
  

 

 

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBA 

 

NUTARIMAS 

DĖL NESIKREIPIMO Į ANTSTOLĮ DĖL UAB „LIMEDIKA“ IR 

UAB „GINTARINĖ VAISTINĖ“ PASKIRTOS BAUDOS PRIVERSTINIO IŠIEŠKOJIMO  

 

2023 m. kovo 14 d.  

Vilnius 

 

(1) Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba 2023 m. kovo 14 d. posėdyje išnagrinėjo 

klausimą dėl nesikreipimo į antstolį dėl UAB „LIMEDIKA“ ir UAB „Gintarinė vaistinė“ paskirtų 

baudų priverstinio išieškojimo. 

 

Konkurencijos taryba n u s t a t ė : 

 

(2) Konkurencijos taryba 2022 m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. 1S-132 (22) „Dėl ūkio subjektų, 

užsiimančių vaistų prekyba, veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 

5 straipsnio ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio reikalavimams“ 

(toliau – Nutarimas) UAB „LIMEDIKA“ skyrė 7 423 360 Eur baudą, o UAB „Gintarinė vaistinė“ – 

16 701 640 Eur baudą.  

(3) Nutarimas Konkurencijos tarybos interneto svetainėje www.kt.gov.lt buvo paskelbtas 

2023 m. gruodžio 13 d., todėl pagal Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 39 straipsnio 1 dalį 

trijų mėnesių terminas baudai sumokėti baigėsi 2023 m. kovo 13 d.  

(4) Nutarimas šiuo metu yra apskųstas teismui1. 

(5) Konkurencijos taryba 2023 m. kovo 6 d. gavo AB SEB banko 2023 m. kovo 6 d. garantiją 

Nr. IGM2303030065431 (toliau – Garantija Nr. 1), kuria AB SEB bankas nustatytomis sąlygomis 

įsipareigojo sumokėti Nutarimu UAB „LIMEDIKA“ paskirtą baudą. Garantija Nr. 1 galioja iki 

2026 m. kovo 13 d. 

(6) Konkurencijos taryba 2023 m. kovo 6 d. taip pat gavo AB SEB banko 2023 m. kovo 6 d. 

garantiją Nr. IGM2303030065434 (toliau – Garantija Nr. 2), kuria AB SEB bankas nustatytomis 

sąlygomis įsipareigojo sumokėti Nutarimu UAB „Gintarinė vaistinė“ paskirtą baudą. Garantija Nr. 2 

galioja iki 2026 m. kovo 13 d. 

 

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

 

(7) Vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 39 straipsnio 7 dalimi, Konkurencijos taryba 

priima sprendimą nesikreipti į antstolį dėl priverstinio baudos išieškojimo bylinėjimosi teisme 

laikotarpiu, kai Konkurencijos tarybos nutarimas, kuriuo paskirta bauda, apskundžiamas teismui ir 

ūkio subjektas pateikia Konkurencijos tarybai finansų įstaigos suteikiamą finansinę garantiją ir (arba) 

draudimo įmonės laidavimo draudimą, kurie padengtų paskirtos baudos sumą. 

(8) Atsižvelgusi į tai, kad UAB „LIMEDIKA“ ir UAB „Gintarinė vaistinė“ apskundė 

Nutarimą teismui ir pateikė Garantijas Nr. 1 ir Nr. 2, Konkurencijos taryba daro išvadą, jog yra 

 
1 Vilniaus apygardos administracinio teismo administracinė byla Nr. eI4-3090-816/2023 (teisminio proceso Nr. 3-61-3-

00129-2023-2). 
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pagrindas priimti sprendimą nesikreipti į antstolį dėl Nutarimu UAB „LIMEDIKA“ ir 

UAB „Gintarinė vaistinė“ paskirtų baudų išieškojimo Garantijų Nr. 1 ir Nr. 2 galiojimo laikotarpiu. 

 

Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 39 straipsnio 7 dalimi,  

 

Konkurencijos taryba n u t a r i a : 

 

1. Nesikreipti į antstolį dėl priverstinio baudos, skirtos UAB „LIMEDIKA“, išieškojimo 

AB SEB banko garantijos Nr. IGM2303030065431 galiojimo laikotarpiu. 

2. Nesikreipti į antstolį dėl priverstinio baudos, skirtos UAB „Gintarinė vaistinė“, 

išieškojimo AB SEB banko garantijos Nr. IGM2303030065434 galiojimo laikotarpiu. 

 

 

 

Vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 33 straipsnio 1 dalimi, šis nutarimas neskundžiamas. 

 
 

  

Pirmininkas 

 

Šarūnas Keserauskas 
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