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Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai
Jogailos g. 14, Vilnius

Dėl siūlomų įsipareigojimų
Atsižvelgdami į tai, kas buvo nurodyta 2022-07-14 UAB „Snowball.xyz“ („Snowball“) rašte „Dėl pranešimo
apie koncentraciją nagrinėjimo išvadų“, Snowball teikia šiuos įsipareigojimus. Kartu atkreipiame dėmesį,
kad įsipareigojimais siekiama:
o

užtikrinti, kad tiek koncentracijos dalyviai, tiek kiti (konkuruojantys ar potencialiai
konkuruojantys) elektroninių dienynų ar skaitmeninių mokymo priemonių paslaugų teikėjai
turės vienodą prieigą prie integracijų bei duomenų bei vienodas galimybes išnaudoti šiuos
duomenis savo produktų tobulinimui bei naujų produktų vystymui. Toks rezultatas bus
pasiektas Snowball sudarius galimybę kitiems (konkuruojantiems ar potencialiai
konkuruojantiems) elektroninių dienynų ar skaitmeninių mokymo priemonių paslaugų
teikėjams pasinaudoti lygiai tokios pačios apimties aplikacijų programavimo sąsaja, kokios
bus naudojamos integruojant koncentracijos dalyvių produktus.
šių įsipareigojimų kontekste „integracija“ yra suprantama kaip techninė sąsaja tarp dviejų
produktų (skaitmeninio turinio ir elektroninio dienyno). Atitinkamai, pati integracija nėra nei
naujas produktas, nei naujas esamo produkto funkcionalumas. Nauju/atskiru produktu
laikome tokį produktą (paslaugą), kuris yra parduodamas atskirai nuo kitų produktų ar
paslaugų, t.y., nėra būtina įsigyti jokio kito produkto, kad galėtum naudoti tokiu
nauju/atskiru produktu. Atitinkamai, skaitmeninio turinio ar elektroninio dienyno atžvilgiu
nauju produktu būtų laikomas produktas (paslauga), kuris būtų parduodamas (teikiama)
nepriklausomai nuo skaitmeninio turinio ar dienyno paslaugos, t.y. norint įsigyti šį produktą
(paslaugą) nereikėtų pirkti ar kitais pagrindais naudotis elektroniniu dienynu ar
skaitmeniniu turiniu. Tuo tarpu esamo produkto nauju funkcionalumu būtų laikoma nauja
to paties produkto savybė, funkcija, įrankis ar veikimo ypatybė ar kita nauda, kuria
negalima pasinaudoti atsietai nuo atitinkamo produkto. Atitinkamai, jeigu kažkokia funkcija
galima pasinaudoti tik įsigijus elektroninio dienyno ar skaitmeninio turinio paslaugą, tokiu
atveju ši funkcija bus traktuojama kaip naujas esamo produkto – skaitmeninio turinio ar
elektroninio dienyno – funkcionalumas (o ne naujas produktas).
Atsižvelgiant į tokį išskyrimą, paaiškiname, kad siūlomi įsipareigojimai yra taikomi pilna
apimtimi visoms integracijoms tarp elektroninio dienyno ir skaitmeninio turinio. Be to,
įsipareigojimuose numatytas draudimas Snowball prioretizuoti savo produktus, sąlygoja ir
tai, kad Konkurentai turės tokias pačias galimybes naudotis atitinkama integracija bei gaus
tokios integracijos naudą (pavyzdžiui, jei atsirastų nauja integracija, kuri leistų analizuoti
duomenis, tai tokiu atveju turėtų būti analizuojami ir konkurentų duomenys, jei tokių būtų
gaunama, nes priešingu atveju būtų teikiama pirmenybė savo produktams).
Kadangi siūlomų įsipareigojimų tikslas yra užkirsti kelią skaitmeninio turinio produktų ir
elektroninio dienyno susiejimui, siūlomi įsipareigojimai visiems elektroninio dienyno ir
skaitmeninio turinio produktų funkcionalumams yra taikomi ta pačia apimtimi, kaip ir
pačiam „produktui“. Pavyzdžiui, Snowball sukūrus naują analizės įrankį Tamo dienyne,
Snowball negalės nei tiesiogiai, nei netiesiogiai siūlyti įsigyti šį funkcionalumą kartu su
Snowball skaitmeninio turinio produktu ir/arba padaryti šio funkcionalumo veikimą
priklausomą nuo to, ar vartotojas įsigyja Snowball skaitmeninį turinį, ar ne. Šiame kontekste
atkreipiamas dėmesys, jog kiekvienas Snowball konkurentas turės vienodas galimybes
vystyti savo produktų funkcionalumą, kadangi konkurentai turės vienodą priėjimą prie
produktų integraciją užtikrinančių sąsajų (bei per sąsajas gaunamos informacijos), kaip ir
Snowball.

Nauju/atskiru produktu/paslauga, kuriam nebūtų taikomi įsipareigojimai, būtų laikomas
produktas/paslauga, kuris parduodamas atskirai, t. y. nėra būtina įsigyti jokio kito produkto,
kad galėtum naudotis tokiu nauju/atskiru produktu. Tuo metu integracija su egzistuojančiu
produktu – tai nauda, savybė, požymis, funkcija, kuria gali naudotis tik tada, kai įsigyji ir
kitą produktą (pavyzdžiui, turi įsigyti Tamo dienyną ir tik būdamas jo vartotoju turi galimybę
įsigyti ir atitinkamą funkciją, naudą, analizės įrankio rezultatą ar pan.).
Tuo metu, vertinant naujus/atskirus produktus yra galimos dvi situacijos. Pirma,
naujas/atskiras produktas gali būti kuriamas vienos sistemos pagrindu (tik elektroninio
dienyno arba tik skaitmeninio mokomojo turinio priemonių pagrindu). Tokiu atveju,
duomenys iš kitos sistemos nėra gaunami, t.y. produktas iš esmės sukuriamas taip, kaip
jis būtų kuriamas nesant koncentracijos. Atitinkamai, įsipareigojimų dalis, kuri
reglamentuoja skirtingų produktų integraciją bei per API, kaip paaiškinta žemiau, sąsajas
gaunamą informaciją, tokiam naujam produktui nėra aktuali. Tačiau net ir tokio naujo
produkto atveju išlieka galioti bendras draudimas nesieti pardavimų su kita sistema. Todėl,
pavyzdžiui, kuriant produktą skaitmeninio mokomojo turinio priemonių pagrindu, jis
negalėtų būti išnaudojamas kaip priemonė susieti elektroninį dienyną ir skaitmeninį turinį
netiesiogiai (pavyzdžiui, per techninį funkcionalumą arba sutarties pagrindu padarant taip,
jog tokį naują produktą norintis įsigyti asmuo būtų skatinamas įsigyti tiek skaitmeninio
turinio produktą, tiek ir elektroninio dienyno produktą). Antra, naujas/atskiras produktas gali
būti kuriamas tiek elektroninio dienyno, tiek skaitmeninio mokomojo turinio priemonių
duomenų pagrindu. Tokiu atveju, įsipareigojimai numato, kad konkurentams ar
potencialiems konkurentams bus suteikiama prieiga prie duomenų tokia pačia apimtimi
kaip ja keisis koncentracijos dalyviai. Be to, įsipareigojimas iš anksto konsultuotis dėl API,
kuria bus keičiamasi duomenimis, techninių savybių, 30 dienų laikotarpis pasiruošti API
lems tai, kad visi konkurentai naujų/atskirų produktų atveju turės vienodas starto pozicijas
bei galės efektyviai konkuruoti, jeigu matys tam poreikį.
Apibendrinant, įsipareigojimai yra formuluojami taip, kad būtų išvengta tiek tiesioginio, tiek
netiesioginio skaitmeninio turinio ir elektroninio dienyno susiejimo, įskaitant ir tuos atvejus,
kai tam panaudojami nauji produktai ar naujas esamų produktų funkcionalumas.
Įsipareigojimai taip pat sudaro konkurentams tokias pačias prielaidas kurti naujus
produktus, kadangi (i) per API jie gaus prieigą prie tokios pačios informacijos (duomenų),
kurią per API gaus Snowball, o (ii) Snowball negalės kurti naujų produktų tol, kol nebus
sukurtos reikiamos API, kadangi įsipareigojimai numato, jog skaitmeninio turinio ir
elektroninio dienyno sistemų integracijos bus vykdomos tik per API.
API arba aplikacijų programavimo sąsaja – tai standartinis suprogramuotas būdas
“bendrauti” tarp skirtingų sistemų naudojamas pasauliniu lygiu. Tai labai konkrečiai
apibrėžto funkcionalumo sprendimas, kuris skirtas atlikti vieną ar kitą funkciją. Aplikacijų
programavimo sąsaja veikia standartiniu užklausa/atsakymas principu, duomenys keičiasi,
pavyzdžiui, XML/JSON/CSV ar kitu plačiai naudojamu formatu. Formatai gali būti įvairūs,
bet įsipareigojame naudoti tuos, kurie nereikalauja licencijos bei yra viešai ir plačiai
naudojami. Snowball vertinimu, galimybė pasinaudoti API nuo konkurento sistemos
nepriklausys. Be abejo, reikės pritaikyti sistemą informacijos siuntimui/gavimui, tačiau tai
nevers iš esmės keisti sistemų. Kiekviena aplikacijų programavimo sąsaja turi turėti
dokumentaciją, kad trečiosios šalys galėtų suprasti kokia tai aplikacijų programavimo
sąsaja. Pagrindinės dedamosios aplikacijų programavimo sąsajos dokumentacijoje: i)
kokią funkciją atlieka aplikacijų programavimo sąsaja; ii) techniniai reikalavimai norint
naudotis šia aplikacijų programavimo sąsaja; iii) duomenų apimtis, kurie yra siunčiami arba
priimami; iii) techninis pavyzdys, kaip atrodo užklausos; iv) kita informacija reikalinga
trečiajai šaliai. API būdu integruojasi ir žinomos sistemos, kurios yra analogiškos TAMO
dienynui
(pavyzdžiui,
https://www.getalma.com/alma-plays-nice,
http://docs.classe365.com/en/collections/47611-api-documentation,
https://www.classter.com/integrations-and-api/). Siekdami paaiškinti kaip veikia API,
pateikiame ir labai supaprastintą API pavyzdį skirtą gauti kelių skaičių sumą (sistema #1,
kuri nori gauti sumą ir turi duomenis (skaičiai 2 ir 3) ir sistema #2, kuri moka apskaičiuoti
sumą). API tokiu atveju veiktų taip:
sistema #1 siunčia užklausą į sistemos #2 sumavimo sąsają perduodama skaičius
2 ir 3;
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sistema #2 atgal siunčia skaičių 5.
Todėl aplikacijų programavimo sąsajų naudojimas lemtų tai, jog su Snowball valdomu
skaitmeninio mokomojo turinio produktu integravęsis konkuruojantis (ar potencialiai
konkuruojantis) elektroninis dienynas gaus prieigą prie tų pačių integracijų bei tų pačių
duomenų, prie kurių prieigą gaus ir Snowball valdomas elektroninis dienynas, o su
Snowball valdomu elektroniniu dienynu integravęsis konkuruojantis (ar potencialiai
konkuruojantis) skaitmeninio mokomojo turinio paslaugų teikėjas gaus prieigą prie tų pačių
integracijų ir duomenų, prie kurių prieigą gaus ir Snowball valdomos skaitmeninio
mokomojo turinio platformos. Snowball taip pat yra pasiruošęs prisiimti sau visus tokių
integracijų kūrimo kaštus, o iš ketinančių integracijos galimybe pasinaudoti konkurentų (ar
potencialių konkurentų) prašyti tik informacinių technologijų personalo darbo kaštų,
susijusių su jų prijungimu prie sąsajos ir sąsajos palaikymu, atlyginimo (visus serverio
resursų kaštus Snowball prisiima sau);
o

užtikrinti informacijos apie integracijos galimybes bei techninės specifikacijas viešumą.
Toks rezultatas bus pasiektas Snowball skelbiant viešai ir iš anksto (t.y. prieš pačiai
Snowball pradedant naudotis tokiomis integracijomis) informaciją, kurioje būtų aprašytos
integracijos tikslais naudojamų aplikacijų programavimo sąsajų techninės specifikacijos, o
pateikiamos informacijos turinys būtų pakankamas tam, kad ketinantys integracijos
galimybe pasinaudoti konkurentai (ar potencialūs konkurentai) galėtų įvertinti, kokie
duomenys bus perduodami iš vienos sistemos į kitą;

o

įsipareigojimuose taip pat nustatoma, kad integracijos nebus panaikinamos tol, kol bent
vienas konkurentas jomis naudosis arba kol konkurentas ar potencialus konkurentas, kuris
išreiškė norą integruotis, susiintegruos bei jomis naudosis. Tik visiems konkurentams
pritarus, tokia integracija bus panaikinama;

o

įsipareigojimuose yra nustatoma, kad tretieji asmenys (konkurentai ar potencialūs
konkurentai) galės prašyti suteikti prieigą prie dviejų tipų duomenų. Pirma, bus galima gauti
prieigą prie tų pačių duomenų, kuriais keisis Snowball valdomas elektroninis dienynas ir
Snowball valdomos skaitmeninio mokomojo turinio priemonės ar kitas produktas, jei bus
naudojami duomenys iš abiejų sistemų (prieiga bus suteikta prie tų pačių duomenų). Antra,
bus galima gauti prieigą prie iš išorinių sistemų (konkurentų) gautų duomenų. Tai lemtų,
kad konkurentai (potencialūs konkurentai) gautų tokios pačios apimties prieigą prie
duomenų, kaip koncentracijos dalyviai. Tokia galimybė naudoti duomenis kartu su kitomis
integracijomis užtikrintų tai, kad tretiesiems asmenims (konkurentams ar potencialiems
konkurentams) būtų iš esmės perduodama visa informacija apie skaitmeninio mokomojo
turinio veiklą bei tai leistų jiems plėtoti naujus produktus;

o

įsipareigojimai neapima situacijų, kai tretieji asmenys kreipiasi dėl naujų integracijų, kurių
nenaudoja pati Snowball. Snowball nesiūlo įsipareigojimų, susijusių su pareiga prie
elektroninio dienyno ar skaitmeninio turinio produktų (sistemų), įskaitant įsipareigojimą
priimti ar vertinti trečiųjų asmenų pasiūlymus kurti tokias integracijas.

Siūlomas įsipareigojimų galiojimo terminas yra 15 metų. Snowball neįrodžius, kad rinka pasikeitė bei
įsipareigojimų nebereikia sprendžiant koncentracijos nagrinėjimo metu identifikuotą konkurencijos
problemą, įsipareigojimai būtų pratęsiami dar 5 metams. Toks terminas koncentracijos dalyvių vertinimu
turėtų būti pakankamas išspręsti Išvadose identifikuotas problemas, kadangi (i) problemos yra susijusios
su konkurentų galimybe įeiti į rinką. Tokie konkurentai per 20 metų tikrai turėtų galimybe išvystyti
sėkmingus, efektyviai konkuruojančius produktus bei pradėti daryti konkurencinį spaudimą koncentracijos
dalyviams.
Pridedama:
-

Priedas Nr. 1 – UAB „SNOWBALL.XYZ“
KONKURENCIJOS TARYBAI

ĮSIPAREIGOJIMAI LIETUVOS RESPUBLIKOS

Pagarbiai
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___________
UAB „Snowball.xyz“ vardu
Advokato padėjėjas Linas Petronaitis
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PRIEDAS NR. 1

UAB „SNOWBALL.XYZ“ ĮSIPAREIGOJIMAI
LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBAI
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konkurencijos įstatymo 12 str. 1 d. 2 p., UAB „Snowball.xyz“ prisiima
šiuos įsipareigojimus prieš Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybą („Konkurencijos taryba“).
Įsipareigojimai teikiami tam, kad įsigyjant 100 proc. UAB Šviesa, UAB Edukacinio turinio sprendimai, UAB
Mokomasis turinys ir 70 proc. UAB Ateities pamoka akcijų (kartu su turimomis akcijomis – 100 proc. akcijų)
(„Koncentracija“) būtų užtikrinta, jog dėl koncentracijos neturėtų būti sukurta ar sustiprinta dominuojanti
padėtis arba itin apriboti konkurencijos atitinkamoje rinkoje.
Įsipareigojimai įsigalioja Konkurencijos tarybai priėmus nutarimą leisti vykdyti koncentraciją pagal
Konkurencijos tarybos nustatytas sąlygas ir įsipareigojimus, kurie būtini užkirsti kelią galimos
dominuojančios padėties sukūrimui ar sustiprinimui arba galimam esminiam konkurencijos ribojimui.

A.

Sąvokos

1. Įsipareigojimuose toliau nurodytos sąvokos turės šią reikšmę:

„API“ arba „aplikacijų
programavimo sąsaja“ (angl.
Application Programming
Interface)

sąsaja, kurią suteikia kompiuterinė sistema, biblioteka ar programa tam,
kad programuotojas per kitą programą galėtų pasiekti jos funkcionalumą
ar apsikeistų su ja duomenimis.

„Ataskaitinis Laikotarpis“

vieneri metai, skaičiuojami nuo kitos dienos po Įsigaliojimo dienos, ir po jų
einantys vienerių metų laikotarpiai iki Įsipareigojimų galiojimo pabaigos.

„Ateities pamoka“

UAB „Ateities pamoka“ juridinio asmens kodas 303029857, registruotos
buveinės adresas: Jogailos g. 4, Vilnius, Lietuva ar jos teisių bei pareigų
perėmėjai.

„Ateities pamoka valdomos
skaitmeninės mokymo
priemonės“

Ateities pamoka ar kitos Susijusios Įmonės valdomos skaitmeninio
mokymo priemonės EMA (https://emapamokos.lt/) ar/ir Egzaminatorius.lt
(https://egzaminatorius.lt/) ar/ir Eduka klasė (https://klase.eduka.lt/auth)
ar kitaip pavadintos šios skaitmeninio mokymo priemonės.

„Galiojimo terminas“

15 (penkiolika) metų nuo Sandorio užbaigimo dienos, nebent būtų
pratęstas arba pasibaigtų anksčiau Įsipareigojimų 64-66 punktuose
nustatyta tvarka ir pagrindais.

„Integracija ir integravimas“

IT suprogramuota informacijos mainų integracija tarp elektroninio dienyno
ir skaitmeninio mokomojo turinio sistemų, skirta automatiškai keistis
informacija tarp abiejų sistemų siekiant taupyti mokytojų (ir kitų vartotojų)
laiką ir didinti jų produktyvumą. Integravimas – tai atitinkamų sąsajų tarp
elektroninio dienyno ir skaitmeninio mokomojo turinio sistemų įdiegimas ir
palaikymas.

„Interesų Konfliktas“

bet koks interesų konfliktas, dėl kurio Patikėtinis negalėtų objektyviai ir
nepriklausomai vykdyti Įsipareigojimuose numatytų pareigų, įskaitant
situacijas kuomet vykdydamas Įsipareigojimuose numatytas pareigas
Patikėtinis privalo priimti sprendimą ar dalyvauti jį priimant, ar įvykdyti
pavedimą, kurie yra susiję ir su jo privačiais, profesiniais, komerciniais ar
darbo interesais.

„Įsigaliojimo diena“

Konkurencijos tarybos nutarimo, leidžiančio UAB „Snowball.xyz“ įgyti 100
proc. UAB Šviesa, UAB Edukacinio turinio sprendimai, UAB Mokomasis
turinys ir 70 proc. Ateities pamoka akcijų (kartu su turimomis akcijomis –
100 proc. akcijų) pagal Konkurencijos tarybos nustatytas koncentracijos
vykdymo sąlygas ir įpareigojimus, priėmimo ir paskelbimo diena.

„Įsipareigojimai“

šie įsipareigojimai.

„Iš Snowball sistemų gauti
duomenys“

duomenys, kurie bus naudojami per API integruojant Tavo mokykla
valdomą elektroninį dienyną ir Ateities pamoka valdomas skaitmenines
mokymo priemones, taip pat bet kokie kiti duomenys, kuriais per API
keisis šios sistemos. Siekiant aiškumo, tokie duomenys Tavo mokykla
valdomo elektroninio dienyno atveju, bus duomenys, kuriuos Tavo
mokykla valdomas elektroninis dienynas gaus iš Ateities pamoka valdomų
skaitmeninių mokymo priemonių sistemų, o Ateities pamoka valdomų
skaitmeninių mokymo priemonių atveju tai bus duomenys, kuriuos Ateities
pamoka valdomos skaitmeninių mokymo priemonių sistemos gaus iš
Tavo mokykla valdomos elektroninio dienyno sistemos. Taip pat tai apima
duomenis, kurie bus perduodami per API iš Ateities pamoka valdomų
skaitmeninių mokymo priemonių ir Tavo mokykla valdomo elektroninio
dienyno sistemų siekiant kurti naujus produktus.

„Iš išorinių sistemų gauti
duomenys“

duomenys, kuriuos Tavo mokykla valdomas elektroninis dienynas ar
Ateities pamoka valdomos skaitmeninės mokymo priemonės gaus iš
konkurentų sistemų, su jomis integruotų per API. Siekiant aiškumo, tokie
duomenys Tavo mokykla valdomo elektroninio dienyno atveju, bus
duomenys, kuriuos Tavo mokykla valdomas elektroninis dienynas gaus iš
kitų trečiųjų asmenų (konkurentų) valdomų skaitmeninių mokymo
priemonių sistemų, o Ateities pamoka valdomų skaitmeninių mokymo
priemonių atveju tai bus duomenys, kuriuos Ateities pamoka valdomos
skaitmeninių mokymo priemonių sistemos gaus iš kitų trečiųjų asmenų
(konkurentų) valdomų elektroninių dienynų sistemų, pagrindu.

„Koncentracija“

sandoris, kurio metu UAB „Snowball.xyz“ netiesiogiai per įsteigtą
kontroliuojamą bendrovę įgis 100 proc. UAB Šviesa, UAB Edukacinio
turinio sprendimai, UAB Mokomasis turinys ir 70 proc. Ateities pamoka
akcijų (kartu su turimomis akcijomis – 100 proc. akcijų) bei šių bendrovių
vienvaldę kontrolę.

„Konkurentai“

elektroninio dienyno paslaugų Lietuvos Respublikos atitinkamoje rinkoje
ir/ar skaitmeninio mokomojo turinio pardavimo Lietuvos Respublikos
atitinkamoje rinkoje, kaip jos apibrėžtos Nutarime, veikiantys konkurentai
ar potencialūs konkurentai šiose rinkose.

„Nutarimas“

Konkurencijos tarybos nutarimas leisti vykdyti Koncentraciją pagal
Konkurencijos tarybos nustatytas sąlygas ir įpareigojimus.

„Patikėtinis“

vienas ar keli fiziniai ar juridiniai asmenys, kurį(-iuos) paskyrė Snowball
bei patvirtino Konkurencijos taryba, ir kuris(-ie) turi įgaliojimus ir yra
įpareigotas(-i) prižiūrėti, kaip Snowball laikosi Nutarime ir šiuose
Įsipareigojimuose nustatytų sąlygų ir įpareigojimų.

„Sandorio užbaigimo diena“

paskutinė darbo diena to mėnesio, kurį buvo įvykdyta paskutinė 2021-1125 akcijų pirkimo-pardavimo sutartyje numatyta sąlyga arba jos buvo
atsisakyta, arba kita Koncentracijos šalių sutarta diena, kurią užbaigiamas
100 proc. UAB Šviesa, UAB Edukacinio turinio sprendimai, UAB
Mokomasis turinys ir 70 proc. Ateities pamoka akcijų įsigijimo sandoris ir
įgyjama šių bendrovių kontrolė.
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„Snowball“

UAB „Snowball.xyz“, juridinio asmens kodas 305627141, registruotos
buveinės adresas: Jogailos g. 4, Vilnius, Lietuva ar jos teisių bei pareigų
perėmėjai, įskaitant su UAB „Snowball.xyz“ Susijusias Įmones, taip pat
bet kurie kiti tretieji asmenys, kuriems bus perleidžiamas Tavo mokykla
valdomas elektroninis dienynas ir Ateities pamoka valdomos
skaitmeninės mokymo priemonės, priklausomai nuo konteksto.

„Susijusios Įmonės“

Šalių ir/arba Šalis kontroliuojančių subjektų kontroliuojamos įmonės;
„kontrolės“ sąvoka aiškinama pagal Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio
9, 11 ir 18 dalies nuostatas.

„Šalys“

Snowball ir/arba Ateities pamoka bei su jomis Susijusios Įmonės,
priklausomai nuo konteksto.

„Tavo mokykla valdomas
elektroninis dienynas“

UAB „Tavo mokykla“ ar kitos Susijusios Įmonės valdomas elektroninis
dienynas adresu https://www.tamo.lt/ ar kitaip pavadintas šis elektroninis
dienynas.

B.

Įsipareigojimas nesieti elektroninio dienyno ir mokomojo skaitmeninio turinio pardavimų

2. Siekdama pašalinti bet kokias abejones dėl Koncentracijos poveikio konkurencijai, Snowball
įsipareigoja iki Galiojimo termino pabaigos nesieti Tavo mokykla valdomo elektroninio dienyno
paslaugos ir Ateities pamoka valdomų skaitmeninių mokymo priemonių paslaugų pardavimų, įskaitant,
(bet neapsiribojant) įsipareigojimą:
2.1.

nesiūlyti Tavo mokykla valdomo elektroninio dienyno paslaugos ir Ateities pamoka valdomų
skaitmeninių mokymo priemonių paslaugų kaip vienos paslaugos ar vieno paslaugų rinkinio taip,
kad vieną iš paslaugų įsigyti norintis asmuo tiesiogiai ar netiesiogiai įsigytų ar turėtų įsigyti ir kitą
paslaugą, įskaitant ir tokius įsigijimus, kai abu produktus yra būtina įsigyti siekiant naudotis ir kita
atskira paslauga/produktu, kuris yra techniškai integruotas su Tavo mokykla valdomu elektroniniu
dienynu ir Ateities pamoka valdomu skaitmeniniu turiniu. Siekiant aiškumo, tokiais atvejais nebus
laikomi atvejai, kai tokią atskirą paslaugą/produktą bus galima naudoti/įsigyti naudojant tik vieną iš
produktų bei abu produktus kartu, nors naudojant tik vieną iš produktų atskira paslauga/produktas
sukurs mažesnę ekonominę naudą tokį atskirą paslaugą/produktą naudojančiam asmeniui;

2.2.

netaikyti kainodaros, kuri skatintų Tavo mokykla valdomo elektroninio dienyno paslaugą ar Ateities
pamoka valdomų skaitmeninių mokymo priemonių paslaugą įsigyjančius trečiuosius asmenis šias
paslaugas tiesiogiai ar netiesiogiai pirkti kartu, įskaitant kainodaros siejimą su nauju/atskiru
produktu/paslauga perkant naują/atskirą produktą/paslaugą, jei toks naujas/atskiras
produktas/paslauga yra sukurtas bet kurios iš paslaugų pagrindu. Siekiant aiškumo, tai apima
situacijas, pavyzdžiui, kai naujas/atskiras produktas/paslauga, sukurta Ateities pamoka valdomų
skaitmeninių mokymo priemonių pagrindu, yra parduodama su Tavo mokykla valdomu elektroniniu
dienynu, ir atvirkščiai, arba kai naujas/atskiras produktas/paslauga sukurta Ateities pamoka
valdomų skaitmeninių mokymo priemonių ir Tavo mokykla valdomo elektroninio dienyno pagrindu.
Tokios paslaugų pardavimus susiejančios kainodaros pavyzdžiais būtų vienos kainos abiem
paslaugoms taikymas bei nuolaidų, kurias Tavo mokykla valdomo elektroninio dienyno paslaugą
ar Ateities pamoka valdomų skaitmeninių mokymo priemonių paslaugą įsigyjantys tretieji asmenys
gautų už tai, kad pirkdami vieną paslaugą perka ir kitą, taikymas;

2.3.

užtikrinti, kad Tavo mokykla valdomo elektroninio dienyno paslaugos kainodara nepriklausytų nuo
to, ar šios paslaugos pirkėjas perka Ateities pamoka valdomų skaitmeninių mokymo priemonių
paslaugas, bei užtikrinti, kad Ateities pamoka valdomų skaitmeninių mokymo priemonių paslaugų
kainodara nepriklausytų nuo to, ar šios paslaugos pirkėjas perka Tavo mokykla valdomo
elektroninio dienyno paslaugą;

2.4.

netaikyti kitokių sandorio sąlygų, kurios vieną paslaugą (Tavo mokykla valdomo elektroninio
dienyno paslaugą ar Ateities pamoka valdomų skaitmeninių mokymo priemonių paslaugą)
įsigyjančius trečiuosius asmenis skatintų įsigyti ir kitą paslaugą;

2

2.5.

kilus abejonėms dėl Tavo mokykla valdomo elektroninio dienyno paslaugos ir Ateities pamoka
valdomų skaitmeninių mokymo priemonių paslaugų pardavimų siejimo, Snowball turi pareigą
įrodyti, kad pardavimai nebuvo siejami.

3. Siekiant aiškumo, to paties pardavimo personalo naudojimas Tavo mokykla valdomo elektroninio
dienyno paslaugų ar Ateities pamoka valdomų skaitmeninių mokymo priemonių paslaugų pardavimui
ar šių paslaugų reklama toje pačioje reklaminėje medžiagoje bei produktų Integracija ir integravimas
nėra laikoma Tavo mokykla valdomo elektroninio dienyno paslaugos ar Ateities pamoka valdomų
skaitmeninių mokymo priemonių paslaugos pardavimų susiejimu, nebent Integracija ir integravimas
lemtų šių produktų savarankiško funkcionalumo praradimą, kuris sąlygotų, kad šių produktų
nebeįmanoma įsigyti ir naudoti atskirai, t. y. kartu neįsigyjant ir nenaudojant kito produkto.
C.

Įsipareigojimas suteikti galimybę Konkurentams integruoti savo produktus su Tavo mokykla
valdomo elektroninio dienyno paslauga ar Ateities pamoka valdomomis skaitmeninėmis
mokymo priemonėmis

4. Siekdama pašalinti bet kokias abejones dėl Koncentracijos poveikio konkurencijai, Snowball
įsipareigoja iki Galiojimo termino pabaigos sudaryti galimybę Konkurentams integruoti savo
skaitmenines mokymo priemones ir/ar elektroninį dienyną su Tavo mokykla valdomu elektroniniu
dienynu ir/ar Ateities pamoka valdomomis skaitmeninėmis mokymo priemonėmis, kad tokių
Konkurentų produktai turėtų tokią pačią Integraciją ir integravimą kaip Snowball. Tokios Integracijos ir
integravimas bus pasiekiamas naudojant rinkoje įprastus API įgyvendinimo sprendimus (tuos, kurie
nereikalauja licencijos), kurių apimtis ir/ar prieiga bus tokia pati kaip vystant Integraciją ir integravimą
tarp Tavo mokykla valdomo elektroninio dienyno ir Ateities pamoka valdomų skaitmeninių mokymo
priemonių. Siekiant aiškumo, šis įsipareigojimas suponuoja Snowball pareigą užtikrinti Konkurentams
tik tokias produktų Integracijos ir integravimo galimybes, kuriomis naudojasi pats Snowball.
5. Siekiant užtikrinti, jog Konkurentų Integracijos ir integravimas su Tavo mokykla valdomu elektroniniu
dienynu ir/arba Ateities pamoka valdomomis skaitmeninėmis mokymo priemonėmis nesuteiks vien tik
Snowball galimybės gauti nepagrįstai daug duomenų, Snowball:
5.1.

įsipareigoja sudaryti galimybes Konkurentams pasinaudojant rinkoje įprastais API įgyvendinimo
sprendimais (tais, kurie nereikalauja licencijos) suteikti prieigą prie Iš Snowball sistemų gautų
duomenų. Tai užtikrins, kad tiek Snowball, tiek Konkurentai turės vienodą prieigą prie duomenų bei
vienodas galimybes išnaudoti šiuos duomenis savo produktų tobulinimui bei naujų produktų
vystymui;

5.2.

jeigu Konkurentas pateiks tokį prašymą, Snowball įsipareigoja suteikti tokiems Konkurentams
prieigą per rinkoje įprastus API įgyvendinimo sprendimus (tuos, kurie nereikalauja licencijos) prie
Iš išorinių sistemų gautų duomenų. Tai užtikrins, kad tiek Snowball, tiek Konkurentai turės vienodą
prieigą prie duomenų bei vienodas galimybes išnaudoti šiuos duomenis savo produktų tobulinimui
bei naujų produktų vystymui;

5.3.

patvirtina, kad duomenų perdavimas per API turės būti suderinamas su imperatyviomis asmens
duomenų apsaugos taisyklėmis, o šios taisyklės bus vienodai taikomos tiek suteikiant prieigą prie
Iš Snowball sistemų gautų duomenų, tiek prie Iš išorinių sistemų gautų duomenų. Taisyklės bus
vienodai taikomos (ir bus atskleidžiami tos pačios apimties duomenys) tiek Tavo mokykla
valdomam dienynui/Ateities pamoka valdomoms skaitmeninėms mokymo priemonėms gaunant
prieigą prie Iš Snowball sistemų gautų duomenų ir Iš išorinių sistemų gautų duomenų, tiek
Konkurentams gaunant prieigą prie Iš Snowball sistemų gautų duomenų ir Iš išorinių sistemų gautų
duomenų;

5.4.

patvirtina, jog Tavo mokykla valdomas elektroninis dienynas ir/ar Ateities pamoka valdomos
skaitmeninės mokymo priemonės nesikeis didesnės apimties duomenimis nei bus suteikiama
Konkurentams per šiame punkte nurodytus API. Taip pat Snowball įsipareigoja, kad jeigu Tavo
mokykla valdomo elektroninio dienyno ir Ateities pamoka valdomų skaitmeninių mokymo priemonių
duomenys bus naudojami kartu, prie jų tokia pačia apimtimi bus suteikiama prieiga ir
Konkurentams. Siekiant aiškumo, naudojimas kartu šiame kontekste apima ir atvejus, kai
duomenys bus naudojami kurti naujus/atskirus produktus, o prieiga prie duomenų tiek Snowball,
tiek Konkurentams bus suteikiama tuo pačiu metu.

3

6. Snowball įsipareigoja sukurti Įsigaliojimo dieną tarp Ateities pamoka valdomų skaitmeninių mokymo
priemonių ir Tavo mokykla valdomo elektroninio dienyno naudojamų Integracijų ir integravimo API per
6 (šešis) mėnesius nuo Sandorio užbaigimo dienos.
7. Snowball įsipareigoja kiekvieno API atveju skelbti informaciją apie API, kurioje būtų nurodyta: i) kokią
funkciją atlieka API; ii) techniniai reikalavimai norint naudotis API; iii) duomenų apimtis, kurie yra
siunčiami arba priimami, naudojantis API; iv) techninis pavyzdys, kaip atrodo API užklausos; ir v) kita
informacija, kuri konkrečiu atveju gali būti aktuali norint suprasti API veikimo principus ir kurią turi
pateikti Konkurentai, teikdami užklausą dėl integracijos galimybių bei sąlygų.
8. Snowball užtikrins, kad į Konkurentų užklausas dėl Integracijos ir integravimo galimybių bei sąlygų būtų
atsakyta ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po Konkurento užklausos su reikiama (būtina,
reikalinga ir nepertekline) informacija gavimo. Tuo atveju, jei pateikta visa reikiama informacija,
Snowball sudarys sutartį su Konkurentu, kurioje bus nurodyta informacija apie API, prieigos teisės prie
API, terminai, potencialūs pakeitimai ir informavimo tvarka, API palaikymas ir veikimo užtikrinimas, API
sukūrimo/įgyvendinimo kaina, sutikimas, kad perduodami duomenys bus perduoti Konkurentams bei
kitos būtinos sąlygos.
9. Snowball įsipareigoja neteikti pirmenybės Tavo mokykla valdomam elektroniniam dienynui Ateities
pamoka valdomose skaitmeninėse mokymo priemonėse bei Ateities pamoka valdomoms skaitmeninio
mokymo priemonėms Tavo mokykla valdomame elektroniniame dienyne. Siekiant aiškumo, tai apima
atvejus, kai viename produkte pateikiama informacija apie kitą produktą yra sukurta taip, kad suteiktų
pirmenybę būtent informacijai gaunamai iš Tavo mokykla valdomo elektroninio dienyno ar Ateities
pamoka valdomų skaitmeninių mokymo priemonių.
10. Integracija ir integravimas Konkurentų atžvilgiu bus atliekamas sąžiningomis, pagrįstomis ir
nediskriminuojančiomis sąlygomis, kurios nebus blogesnės nei tos, kuriomis Snowball integruos Tavo
mokykla valdomą elektroninį dienyną su Ateities pamoka valdomomis skaitmeninėmis mokymo
priemonėmis, ir atvirkščiai. Snowball tokias Integracijos ir integravimo sąsajas kurs, palaikys, prižiūrės,
atliks techninių sprendimų keitimą ar bet kokius kitus veiksmus susijusius su tokių sąsajų palaikymu
savo sąskaita, tačiau Snowball turės teisę gauti iš kitų, savo produktus integruoti su Tavo mokykla
valdomu elektroniniu dienynu ar Ateities pamoka valdomomis skaitmeninėmis mokymo priemonėmis
norinčių Konkurentų atlyginimą, kuris bus lygus Snowball kaštams, kuriuos Snowball patirtų, jeigu reiks
atlikti programavimo darbus nukrypstant nuo paskelbtos API specifikacijos ar paskelbto standartinio
API sprendimo sprendinių. Snowball kaštai bus apskaičiuoti pagal darbus atliekančio Snowball
informacinių technologijų personalo darbo laiko kaštus, t. y. konkretaus prie užduoties dirbusio asmens
mėnesinį darbo užmokestį dalinant iš atitinkamų kalendorinių metų vidutinio mėnesinio darbo valandų
skaičiaus penkių darbo dienų savaitei (apvalinant iki vieno skaičiaus po kablelio) nustatyto LR
Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu (taip nustatant vienos darbo valandos įkainį) bei
dauginant iš faktinio darbo valandų skaičiaus koreguojamo pusvalandžio tikslumu (t. y. pusvalandis yra
skaičiuojamas kaip 0,5 valandos). Atliekant tokius skaičiavimus 2022 m., taikomas 2021 m. gruodžio
16 d. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-916 „Dėl metinių vidutinio mėnesio
darbo dienų ir vidutinio mėnesio darbo valandų skaičių 2022 metais patvirtinimo“ patvirtintas vidutinis
mėnesinis darbo valandų skaičius penkių darbo dienų savaitei. Jeigu tiek savo, tiek Konkurentų sąsajų
programavimui pajungimo ar palaikymo tikslais Snowball naudotųsi trečiųjų asmenų paslaugomis, tokiu
atveju Snowball kaštai bus apskaičiuoti taikant programavimo darbus atliekančio paslaugų teikėjo
darbo valandos įkainį.
11. Siekdamas užtikrinti Įsipareigojimų skaidrumą, nediskriminavimą bei lygias galimybes gauti naudą iš
produktų Integracijos ir integravimo, Snowball užtikrins, jog:
11.1.

Informacija apie galimas Integracijas ir integravimą bus skelbiama viešai bei aiškiai matomoje
vietoje. Šiame kontekste Snowball įsipareigoja užtikrinti, jog ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėnesius
nuo Sandorio užbaigimo dienos informacija apie įgyvendintas Integracijas ir integravimą su Tavo
mokykla valdomu elektroniniu dienynu būtų paskelbta toje platformoje, kurioje yra teikiama dienyno
paslauga, o informacija apie galimas Integracijas ir integravimą su Ateities pamoka valdomomis
skaitmeninėmis mokymo priemonėmis būtų paskelbta toje platformoje, kurioje yra teikiama
atitinkamos mokymo priemonės paslauga. Ši viešai teikiama informacija, kuri apims Įsipareigojimų
7 punkte nurodytą informaciją, bus atnaujinama informacija apie naujas Integracijos ir integravimo
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galimybes ar informacija apie esamų Integracijos ir integravimo galimybių pakeitimą ar
pasibaigimą;
11.2.

Informacija apie įgyvendintas/planuojamas įgyvendinti Integracijas ir integravimą apims informaciją
apie perduodamus duomenis. Šiame kontekste Snowball įsipareigoja užtikrinti, kad viešai
pateikiamoje informacijoje būtų aprašytos Integracijos ir integravimo tikslais naudojamų API
techninės specifikacijos, o pateikiamos informacijos turinys būtų pakankamas tam, kad ketinantys
Integracija ir integravimu pasinaudoti Konkurentai galėtų įvertinti, kokie duomenys bus perduodami
iš vienos sistemos į kitą;

11.3.

Prieš paskelbdama informaciją apie planuojamas įgyvendinti Integracijas ir integravimus, kaip
nurodyta Įsipareigojimų 11.4 punkte, Snowball įsipareigoja viešai paskelbti informaciją, nurodytą
Įsipareigojimų 7 punkte, apie tokias planuojamas Integracijas ir integravimus bei suteikti 14
(keturiolika) dienų pakomentuoti tokių planuojamų įgyvendinti Integracijų ir integravimų techninius
sprendimus bei techninį Integracijos ir integravimų įgyvendinimą. Snowball įvertins tokių
konsultacijų metu gautas nuomones bei argumentuotai atsakys;

11.4.

Informacija, apimanti ir informaciją nurodytą Įsipareigojimų 7 punkte, apie planuojamas įgyvendinti
Integracijas ir integravimus bus viešai paskelbiama iš anksto, t. y. prieš Snowball pradedant
išnaudoti tokias Integracijas ir integravimus. Šiame kontekste Snowball įsipareigoja užtikrinti, kad
informacija apie galimas Integracijas ir integravimus su Tavo mokykla valdomu elektroniniu dienynu
arba Ateities pamoka valdomomis skaitmeninėmis mokymo priemonėmis būtų paskelbiama per
protingą terminą, kuris nebūtų trumpesnis nei 30 (trisdešimt) dienų iki Snowball pradedant naudotis
tokia Integracija ir integravimu. Siekiant aiškumo, šis įsipareigojimas nepradėti naudotis atitinkama
Integracija ir integravimu netrukdo Snowball bandyti/testuoti kuriamų Integracijų ir integravimo.
Atitinkamai, pradėjimas naudotis Integracija ir integravimu šio įsipareigojimo kontekste yra
suprantamas kaip atitinkamos Integracijos ir integravimo pagrindu sukurto naujo elektroninio
dienyno ar skaitmeninio mokomojo turinio paslaugos funkcionalumo ar naudos suteikimas išorės
vartotojams ir/arba Integracijos ir integravimo pagrindu gautos informacijos (duomenų) nuolatinis
naudojimas vidaus poreikiams. Patikslinimui, šiuo atveju yra testuojami ne nauji/atskiri produktai,
bet Integracijos ir integravimo veikimas (t. y. ar informacija perduodama tarp sistemų).

12. Snowball turi teisę neintegruoti arba sustabdyti jau veikiančių Tavo mokykla valdomo elektroninio
dienyno ir/ar Ateities pamoka valdomų skaitmeninių mokymo priemonių Integracijų ir integravimo su
Konkurentų valdomu elektroniniu dienynu ir/ar skaitmeninėmis mokymo priemonėmis veikimą, jeigu:
12.1.

Konkurentai neužtikrina ir/ar nesilaiko Bendrajame duomenų apsaugos reglamente1 ir/ar Lietuvos
Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme įtvirtintų reikalavimų ir/ar neužtikrina
tinkamo perduodamų duomenų saugumo;

12.2.

Konkurentai nesilaiko sutartyje su Snowball numatytų sąlygų, perduoda klaidingą informaciją,
pateikia ne visą informaciją, vėluoja pateikti visą informaciją arba laiku perduoda tik dalį reikalingos
informacijos;

12.3.

Konkurentai pasinaudodami produktų Integracija ir integravimu, duomenimis atlieka kitokius
neteisėtus veiksmus.

13. Norėdama sustabdyti jau veikiančių Tavo mokykla valdomo elektroninio dienyno ir/ar Ateities pamoka
valdomų skaitmeninių mokymo priemonių Integracijų ir integravimo su Konkurentų valdomu
elektroniniu dienynu ir/ar skaitmeninėmis mokymo priemonėmis veikimą, kaip tai nurodyta
Įsipareigojimų 12 punkte, Snowball turi kreiptis į Konkurentą, naudojantį Integracijas ir integravimą, bei
nurodyti priežastis, dėl kurių Konkurento veiksmai neatitinka Įsipareigojimų 12 punkto, bei kartu
pasiūlyti Konkurentui per 5 (penkias) darbo dienas užtikrinti, kad Įsipareigojimų 12 punkte nurodytų
sąlygų būtų laikomasi. Konkurentui nesutikus arba neužtikrinus, kad būtų laikomasi Įsipareigojimų 12
punkte nurodytų sąlygų, Snowball turi teisę inicijuoti E.2 Įsipareigojimų dalyje nurodytą ginčų sprendimo
procedūrą. Tol, kol nėra priimtas galutinis sprendimas ginčų sprendimo procedūroje, arba, jeigu
Konkurentas neatsakė į Snowball kreipimąsi laikytis Įsipareigojimų 12 punkte nurodytų sąlygų, tol kol
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nėra pasibaigęs 5 (penkių) darbo dienų terminas užtikrinti, kad būtų laikomasi Įsipareigojimų 12 punkte
nurodytų sąlygų, Integracijos ir integravimas nestabdoma.
14. Snowball turi teisę panaikinti Integracijas ir integravimus su Konkurentais, jei pati Snowball
nebenaudoja tokių Integracijų ir integravimo ir Konkurentai, kurie naudojasi tokiomis Integracijomis ir
integravimu arba išreiškė pageidavimą naudotis tokiomis Integracijomis ir integravimu, nors šiuo metu
nėra įgyvendinę tokių Integracijų ir integravimo, sutinka su tokiu Integracijų ir integravimo panaikinimu.
Konkurentai, kurie naudojasi tokiomis Integracijomis ir integravimu arba išreiškė pageidavimą naudotis
tokiomis Integracijomis ir integravimu, nors šiuo metu nėra įgyvendinę tokių Integracijų ir integravimo,
yra informuojami apie Integracijų ir integravimo panaikinimą bei jiems suteikiamas ne mažiau kaip 10
(dešimt) darbo dienų terminas atsakyti dėl Integracijų ir integravimo panaikinimo.
15. Situacijos, kai produktų Integracija ir integravimas sutrinka dėl techninio pobūdžio priežasčių, t. y. ne
dėl Snowball sprendimo, negali būti kvalifikuojama kaip Integracijos ir integravimo nutraukimas ir/ar
kaip šių Įsipareigojimų nesilaikymas. Bet kuriuo atveju, Snowball įsipareigoja imtis visų galimų ir
reikiamų priemonių, kad Integracijų ir integravimo sutrikimai būtų pašalinti kaip įmanoma operatyviau.
Jeigu Integracijos ir integravimas sutrinka bei nėra atkuriamos per protingą terminą, Konkurentas gali
inicijuoti ginčų sprendimo procedūrą, nurodytą E.2 dalyje.
D.

Patikėtinis

16. Per 1 (vieną) mėnesį nuo Įsigaliojimo dienos Snowball pateiks iki trijų Patikėtinio kandidatūrų
Konkurencijos tarybos patvirtinimui. Kartu su kandidatūromis turi būti pateikiama pakankamai
informacijos įvertinti siūlomų kandidatų atitiktį reikalavimams bei tinkamumą Patikėtinio funkcijoms
atlikti, taip pat turi būti pateikiamos išsamios Patikėtinio įgaliojimų/sutarties sąlygos. Kandidatai turi
suprasti Patikėtinio pareigas, pateikti Konkurencijos tarybai numatomų darbų planą, aprašantį kaip
Patikėtinis ketina atilikti Patikėtinio funkcijas, pateikti informaciją apie Patikėtinio turimus žmogiškuosius
išteklius ir konkrečius Patikėtinio komandos narius (įskaitant, bet neapsiribojant, patirtį, kvalifikaciją,
nepriklausomumą, interesų konflikto nebuvimą) bei jiems priskirtinas funkcijas vykdant Įsipareigojimų
priežiūrą. Kartu su teikiamomis Patikėtinio kandidatūromis Snowball turi pateikti informaciją apie
buvusius ir esamus verslo santykius tarp kandidato į Patikėtinius (įskaitant jo komandos narius) ir Šalių
bei su jomis Susijusių įmonių.
17. Ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Konkurencijos tarybos Patikėtinio ir Patikėtinio
įgaliojimų/sutarties sąlygų patvirtinimo Snowball paskirs Patikėtinį ir sudarys su Patikėtiniu sutartį.
Sutartis su Patikėtiniu privalo numatyti visas nuostatas, kurios yra reikalingos Patikėtiniui tam, kad jis
galėtų įgyvendinti šiuose Įsipareigojimuose numatytas užduotis.
18. Konkurencijos taryba turi teisę patvirtinti arba atmesti siūlomas Patikėtinio kandidatūras ir patvirtinti
Patikėtinio įgaliojimus ir sutartį su Patikėtiniu su bet kokiais pakeitimais, kurie, Konkurencijos tarybos
požiūriu, yra reikalingi tam, kad Patikėtinis galėtų įgyvendinti jam keliamus uždavinius. Jeigu
Konkurencijos taryba patvirtina tik vieną kandidatūrą, Snowball turės paskirti tokį Patikėtinį, suteikdama
Konkurencijos tarybos patvirtintus įgaliojimus. Jeigu Konkurencijos taryba patvirtins daugiau nei vieną
kandidatūrą, Snowball turės teisę pasirinkti iš visų Konkurencijos tarybos patvirtintų kandidatų. Jeigu
Konkurencijos taryba atmes visas kandidatūras, Snowball pateiks dvi naujas Patikėtinio kandidatūras
per 14 (keturiolika) dienų nuo Konkurencijos tarybos sprendimo atmesti Snowball pasiūlytas
kandidatūras priėmimo, o Patikėtinio patvirtinimo procedūra bus kartojama iš naujo. Konkurencijos
tarybai atmetus ir šias naujai pasiūlytas Patikėtinio kandidatūras, Patikėtinio parinkimo procedūra
pasibaigia, o Koncentracija negali būti įgyvendinta.
19. Patikėtinis turi būti nepriklausomas nuo Šalių ir su jomis Susijusių Įmonių ir turėti reikiamą kvalifikaciją,
kompetenciją ir patirtį bei išteklius (įskaitant žmogiškuosius) tam, kad galėtų įgyvendinti Patikėtiniui
priskirtus įgaliojimus ir funkcijas. Tiksliau, Patikėtiniui yra keliami šie reikalavimai:
19.1.

Patikėtinis turi turėti pakankamą patirtį dirbdamas kaip informacinių technologijų specialistas, turi
išmanyti aplikacijų programavimo sąsajos klausimus;

19.2.

Patikėtinis turi turėti patirties dirbdamas su teisiniais klausimais, būti susipažinęs su esminiais
konkurencijos teisės reikalavimais bei turėti konkurencijos teisės įsipareigojimų priežiūros patirties
arba kitokios patirties, kuri praktiškai prilygtų tokiai patirčiai ir būtų pakankama šių Įsipareigojimų
priežiūrai. Patikėtinio patirtis ir kvalifikacija turėtų leisti jam efektyviai vykdyti šių Įsipareigojimų
6

priežiūrą, įskaitant gebėjimą savo iniciatyva, aktyviai gilintis į Tavo mokykla valdomo elektroninio
dienyno ir/arba Ateities pamoka valdomų skaitmeninių mokymo priemonių veiklą, įvertinti su šia
veikla susijusias Įsipareigojimų pažeidimo rizikas bei jas ištirti, siekiant identifikuoti galimus
produktų susiejimo atvejus, rengti bei įvertinti kitą Konkurencijos tarybai teikiamą informaciją,
susijusią su Įsipareigojimų vykdymu, esant poreikiui, teikti rekomendacijas Snowball dėl priemonių,
kurių įgyvendinimas yra reikalingas Įsipareigojimų laikymosi užtikrinimui. Esant poreikiui, gavęs
atskirą išankstinį Konkurencijos tarybos sutikimą, Patikėtinis turi teisę Snowball sąskaita kreiptis į
kitus ūkio subjektus (įskaitant užsienyje veikiančius ūkio subjektus), turinčius patirties prižiūrint
elgesio įsipareigojimus prisiimtus koncentracijų nagrinėjimo procese, bei užduoti jiems klausimus
(konsultuotis) dėl Įsipareigojimų priežiūros;
19.3.

Patikėtinis ir jo pasitelkiami išoriniai ekspertai turi neturėti Interesų Konflikto nuo Šalių ir su jomis
Susijusių Įmonių ir vengti rizikos į jį patekti.

20. Gavęs atskirą išankstinį Konkurencijos tarybos sutikimą, specialios patirties reikalaujančių užduočių
atlikimui Patikėtinis gali pasitelkti išorinius ekspertus. Patikėtinio atlyginimo už suteiktas paslaugas
sistema negali pažeisti Patikėtinio galimybės nepriklausomai ir efektyviai vykdyti jam suteiktų įgaliojimų.
21. Patikėtinis vykdo žemiau nurodytas pareigas:
21.1.

stebi, kaip Snowball laikosi Įsipareigojimuose numatytų sąlygų, įskaitant, bet neapsiribojant:

21.1.1. įvertina, ar Koncentracija nebuvo įgyvendinta iki Patikėtinio kandidatūros paskyrimo;
21.1.2. atlieka Tavo mokykla valdomo elektroninio dienyno paslaugų ar Ateities pamoka valdomų
skaitmeninių mokymo priemonių paslaugų kainodaros įvertinimą siekiant nustatyti, ar nėra
produktų susiejimo elementų;
21.1.3. atlieka Tavo mokykla valdomo elektroninio dienyno paslaugų ar Ateities pamoka valdomų
skaitmeninių mokymo priemonių paslaugų pardavimo proceso įvertinimą, siekiant įsitikinti, ar šie
produktai nėra siejami pardavimo proceso metu (pvz., informacijos, ar tie patys klientai neperka šių
produktų vienu sandoriu, tuo pačiu metu, įvertinimas);
21.1.4. atlieka informacijos apie galimų Integracijų ir integravimo viešą paskelbimą bei savalaikio
atnaujinimo įvertinimą, įskaitant įvertinimą, ar pateikiama visa Įsipareigojimų 7 punkte nurodyta
informacija;
21.1.5. atlieka informacijos apie Konkurentų prašymų dėl Integracijų ir integravimo analizę (t. y., per kiek
tokie prašymai yra įvertinami, ar jie yra tenkinami ir, jeigu ne, kokios yra netenkinimo priežastys);
21.1.6. atlieka informacijos apie techninius Integracijų ir integravimo sutrikimus įvertinimą;
21.1.7. atlieka įvertinimą, ar Snowball laiku ir tinkamai paskelbia apie planuojamas įgyvendinti Integracijas
ir integravimą, įskaitant ar paskelbiama visa pagal Įsipareigojimus paskelbti reikalaujama
informacija;
21.1.8. atlieka įvertinimą, ar Snowball per 6 (šešis) mėnesius nuo Sandorio užbaigimo dienos sukūrė tarp
Ateities pamoka valdomų skaitmeninių mokymo priemonių ir Tavo mokykla valdomo elektroninio
dienyno Įsigaliojimo dieną naudojamų Integracijų ir integravimo API, taip pat ar tinkamai viešai
paskelbė visą informaciją apie įgyvendintas Integracijas ir integravimus;
21.1.9. atlieka įvertinimą, ar Snowball tarp Ateities pamoka valdomų skaitmeninių mokymo priemonių ir
Tavo mokykla valdomo elektroninio dienyno keičiasi tos pačios apimties duomenimis kaip ir su
Konkurentų priemonėmis. Taip pat atlieka įvertinimą, ar keičiamasi tos pačios apimties Ateities
pamoka valdomų skaitmeninių mokymo priemonių ir Tavo mokykla valdomo elektroninio dienyno
duomenimis, kai šių abiejų priemonių duomenys yra naudojami kartu kuriant naujus/atskirus
produktus;
21.2.

esant objektyviam poreikiui, inicijuoja IT auditą, kuris įvertina, ar trečiųjų asmenų (konkurentų)
produktai yra integruojami su Tavo mokykla valdomu elektroniniu dienynu ar Ateities pamoka
valdomomis skaitmeninėmis mokymo priemonėmis tomis pačiomis sąlygomis, kaip šie produktai
yra integruoti tarpusavyje;

21.3.

siūlo Snowball priemones, kurios, Patikėtinio nuomone, yra reikalingos, norint užtikrinti
Įsipareigojimuose numatytų sąlygų laikymąsi;
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21.4.

ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo Ataskaitinio laikotarpio pabaigos teikia Konkurencijos
tarybai rašytinę ataskaitą už Ataskaitinį laikotarpį su išvada apie Įsipareigojimų laikymąsi,
nurodydamas, kaip buvo atlikta analizė, kokiais duomenimis remiantis padarytos išvados, bei
pateikdamas argumentus dėl išvadų pagrįstumo (kartu išsiųsdamas nekonfidencialią ataskaitos
kopiją Snowball). Konkurencijos taryba gali įpareigoti Patikėtinį teikti ataskaitą dažniau nei kas
metus. Ataskaitoje pateikiama informacija, kokiais duomenimis buvo keičiamasi tarp Tavo mokykla
valdomo elektroninio dienyno ir Ateities pamoka valdomų skaitmeninių mokymo priemonių per
Ataskaitinį laikotarpį;

21.5.

nedelsdamas praneša raštu Konkurencijos tarybai, jeigu Patikėtinis pagrįstai mano, kad Snowball
nesilaiko šiuose Įsipareigojimuose numatytų sąlygų, kartu pateikdamas pasiūlymus dėl veiksmų,
kurių reikėtų imtis siekiant ištaisyti susidariusią situaciją (kartu išsiųsdamas pranešimo kopiją
Snowball);

21.6.

sprendžia pagal Įsipareigojimų E dalyje nurodytas procedūras ginčus, kurie kyla tarp Snowball ir
Konkurento, bei persiunčia visą nurodytą informaciją Konkurencijos tarybai. Patikėtinis priima
galutinį sprendimą dėl tokio ginčo;

21.7.

yra kontaktinis asmuo, jei tretieji asmenys turi prašymų, susijusių su Įsipareigojimais;

21.8.

įgyvendina kitas užduotis, kurios būtinos tinkamai Įsipareigojimų įgyvendinimo priežiūrai.

22. Patikėtinis prisiims visas nurodytas pareigas ir įsipareigojimus, kad būtų užtikrintas Įsipareigojimų
laikymasis. Konkurencijos taryba gali tiek savo iniciatyva, tiek Patikėtinio ar Šalių prašymu, duoti
nurodymus arba instrukcijas Patikėtiniui, siekiant, kad būtų užtikrintas Įsipareigojimų laikymasis.
23. Snowball užtikrins, kad Šalys ir jų konsultantai teiktų Patikėtiniui visokeriopą pagalbą, duomenis ir
informaciją, kurios Patikėtinis gali pagrįstai paprašyti vykdydamas jam nustatytas pareigas.
24. Jeigu Patikėtinis dėl bet kokių priežasčių, įskaitant tuos atvejus, kai Patikėtinis patenka į Interesų
Konfliktą, nustoja vykdyti Įsipareigojimuose nustatytas pareigas, gavusi išankstinį Konkurencijos
tarybos pritarimą, Snowball gali pakeisti Patikėtinį. Tokiu atveju yra taikoma šių Įsipareigojimų 16-19
punktuose numatyta Patikėtinio skyrimo procedūra. Pereinamuoju laikotarpiu Patikėtinio funkcijas
atlieka anksčiau paskirtas Patikėtinis. Naujas Patikėtinis peržiūri Pereinamuoju laikotarpiu ankstesnio
Patikėtinio priimtus sprendimus, taip pat įvertina, ar Snowball Pereinamuoju laikotarpiu tinkamai laikėsi
Įsipareigojimų.
25. Konkurencijos taryba gali kreiptis į Snowball ir (ar) Patikėtinį dėl informacijos apie Įsipareigojimų
vykdymą pateikimo. Konkurencijos tarybai pateikus tokį prašymą Patikėtiniui, Patikėtinis privalo pateikti
turimą informaciją Konkurencijos tarybai ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas.
26. Snowball atleis Patikėtinį ir kiekvieną jo darbuotoją bei atstovą nuo atsakomybės už Patikėtinio tinkamai
ir teisėtai vykdytų pareigų bei įgaliojimų pagal Įsipareigojimus įgyvendinimą, išskyrus tiek, kiek
atsakomybė kyla iš Patikėtinio, įskaitant jo darbuotojus, atstovus ar konsultantus, įsipareigojimų
nevykdymo, neatsargumo, aplaidumo ar nesąžiningumo.
27. Patikėtinis privalės laikytis jo profesijai taikomų etikos ir profesinių standartų. Snowball sutinka, jog
Patikėtinio kontaktai būtų skelbiami Konkurencijos tarybos interneto svetainėje. Taip pat Patikėtinio
kontaktai bus skelbiami toje pačioje vietoje, kurioje bus pateikiama informacija apie Integracijas ir
integravimus.
E. Ginčų sprendimo mechanizmai
E.1. Ginčų sprendimo mechanizmas
28. Jei trečiasis asmuo gali pagrįsti pakankamą suinteresuotumą Įsipareigojimų vykdymu, t. y. jis realiai
siekia pasinaudoti šių Įsipareigojimų jam suteikiama apsauga nuo tokio elgesio, nuo kurio Snowball
privalo susilaikyti vykdydama Įsipareigojimus (toliau - Pareiškėjas) ir teigia, kad Snowball nevykdo
savo Įsipareigojimų, yra taikoma ši ginčų sprendimo procedūra, aprašyta žemiau.
29. Pareiškėjas turi pateikti pranešimą Snowball, kuriame turi nurodyti priežastis, kodėl ji mano, kad
Snowball nevykdo savo Įsipareigojimų. Pareiškėjas ir Snowball turi įdėti visas pastangas, kad išspręstų
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visus nesutarimus ir potencialius ginčus bendradarbiaudami ir konsultuodamiesi per 15 (penkiolika)
darbo dienų nuo pranešimo gavimo dienos (šis laikotarpis gali būti pratęstas abipusiu Snowball ir
Pareiškėjo susitarimu).
30. Jei Snowball ir Pareiškėjui nepavyktų susitarti konsultuojantis ir bendradarbiaujant, Pareiškėjas gali
inicijuoti žemiau aprašytą ginčų sprendimų procedūrą. Ginčų sprendimų procedūra yra naudojama, tik
tais atvejais, kai yra siekiama išspręsti ginčą tarp Snowball ir Konkurento dėl Įsipareigojimų
nesilaikymo.
31. Siekiant pradėti ginčų sprendimų procedūrą, Pareiškėjas turi pateikti pranešimą (toliau – Pranešimas),
kuriame turi pateikti prašymą dėl ginčo išsprendimo, Patikėtiniui ir nusiųsti Pranešimo kopiją Snowball.
32. Pranešime turi būti išsamiai išdėstytas ginčas, nesutarimas ar pretenzija (toliau - Ginčas), nurodomi
visi faktiniai ir teisiniai klausimai, įskaitant bet kokius pasiūlymus dėl procedūros, ir pridedami visi
dokumentai, kuriais remiamasi, pavyzdžiui, susitarimai, ekspertų ataskaitos ir liudytojų parodymai.
Pranešime taip pat turi būti pateiktas išsamus aprašymas, ko yra reikalaujama iš Snowball.
33. Snowball per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo Pranešimo gavimo dienos, turi pateikti savo atsakymą
(toliau - Atsakymas) Patikėtiniui. Atsakyme turi būti pateikti išsamūs paaiškinimai dėl savo elgesio, visi
faktiniai ir teisiniai klausimai, įskaitant visus pasiūlymus dėl procedūros, ir visi dokumentai, kuriais yra
remiamasi, pavyzdžiui, susitarimai, ekspertų ataskaitos ir liudytojų parodymai. Prireikus, Atsakyme turi
būti išsamiai aprašyti veiksmai, kurių Snowball siūlosi imtis Pareiškėjo atžvilgiu.
34. Ginčą sprendžia Patikėtinis. Patikėtinis turi išspręsti ginčą kaip įmanoma ir tinkama greičiau
atsižvelgiant į aplinkybes. Pareiškėjas ir Snowball sutinka, kad keičiantis dokumentais būtų
naudojamas elektroninis paštas. Dėl pagrįstos priežasties tiek Snowball, tiek Pareiškėjas gali kreiptis į
Patikėtinį su prašymu pratęsti terminus nurodytus žemiau.
35. Patikėtinis, kai tik tai yra įmanoma ir reikalinga, turi surengti organizacinį posėdį, kad aptartų visus
procedūrinius klausimus su Ginčo šalimis. Žodinis Ginčo nagrinėjimas turi būti organizuojamas 1
mėnesio laikotarpyje nuo organizacinio posėdžio datos. Nesant poreikiui surengti organizacinį posėdį,
Patikėtinis organizuoja žodinį Ginčo nagrinėjimą per 1 (vieną) mėnesį nuo Snowball Atsakymo gavimo
dienos.
36. Patikėtinis turi teisę prašyti bet kokios svarbios informacijos iš Snowball ir/ar Pareiškėjo, kuri yra
reikalinga sprendimo priėmimui, paskirti ekspertus ir apklausti juos posėdyje ir naudoti visas tinkamas
priemones faktinėms aplinkybėms nustatyti.
37. Patikėtinis negali atskleisti konfidencialios informacijos. Patikėtinis gali imtis priemonių, reikalingų
konfidencialiai informacijai apsaugoti, ypač apribodamas priešingos šalies išorės patarėjų bei ekspertų
prieigą prie konfidencialios informacijos.
38. Konkurencijos tarybai yra leidžiama ir yra sudaromos sąlygos dalyvauti visuose Ginčų sprendimų
procedūros etapuose. Konkurencijos taryba:
38.1.

turi gauti visus šalių pateiktus pareiškimus (įskaitant dokumentus, ataskaitas ir kt.);

38.2.

turi gauti visus nutarimus, tarpinius ir galutinius sprendimus bei kitus dokumentus, kuriais keičiasi
Patikėtinis su Ginčo šalimis, įskaitant procedūros tvarkaraštį; ir

38.3.

turi teisę dalyvauti posėdyje(-iuose) ir užduoti klausimus šalims, liudytojams ir ekspertams.

39. Patikėtinis perduoda arba nurodo Ginčo šalims perduoti Įsipareigojimų 38 punkte minėtus dokumentus
Konkurencijos tarybai kaip įmanoma greičiau.
40. Jei Snowball ir Pareiškėjas nesutaria dėl Įsipareigojimų aiškinimo, Patikėtinis turi kreiptis į
Konkurencijos tarybą, kad ši išaiškintų Įsipareigojimus, prieš priimant sprendimą kurios nors Ginčo
šalies naudai. Konkurencijos tarybos pateiktas Įsipareigojimų išaiškinimas Patikėtiniui yra privalomas.
41. Patikėtinis Ginčą sprendžia remdamasis Įsipareigojimais ir Nutarimu.
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42. Pareiškėjo prašymu Patikėtinis gali priimti preliminarų sprendimą dėl Ginčo. Preliminarus sprendimas
turi būti priimtas per 1 (vieną) mėnesį nuo Snowball Atsakymo gavimo dienos ir yra taikomas iš karto
po jo priėmimo bei galioja iki galutinio sprendimo priėmimo.
43. Patikėtinis tiek preliminariame sprendime, tiek galutiniame sprendime, turi nurodyti veiksmus, kurių
Snowball turėtų imtis, jei tokių yra, kad Įsipareigojimų būtų laikomasi.
44. Galutinis Patikėtinio sprendimas yra galutinis ir Snowball ir Pareiškėjas privalo jo laikytis. Galutiniame
sprendime turi būti išspręstas Ginčas, taip pat atsakyta į visus reikalavimus ir prašymus, kurie buvo
pateikti Patikėtiniui.
45. Galutinis Patikėtinio sprendimas turi būti priimtas per 4 (keturis) mėnesius nuo Atsakymo gavimo
dienos. Patikėtinis privalo prieš priimdamas galutinį sprendimą dėl Ginčo apie tai informuoti
Konkurencijos tarybą. Konkurencijos taryba apie planuojamą priimti galutinį sprendimą yra
informuojama bei Konkurencijos taryba turi teisę pateikti savo vertinimą, kuris Patikėtiniui būtų
privalomas. Jei Patikėtinis pateikė prašymą Konkurencijos tarybai dėl Įsipareigojimų išaiškinimo, taip
pat tais atvejais, kai pateikiama informacija apie planuojamą priimti galutinį sprendimą, galutinio
Patikėtinio sprendimo terminas yra pratęsiamas tiek, kiek Konkurencijos taryba užtruko pateikdama
paaiškinimus ir/ar vertinimą, jei Konkurencijos taryba indikuoja, kad ketina pateikti savo vertinimą.
46. Konkurencijos tarybai pareikalavus, Snowball ir Pareiškėjas turi parengti galutinio sprendimo
nekonfidencialią versiją be komercinių paslapčių, kurią Konkurencijos taryba turi teisę paskelbti savo
interneto svetainėje.
47. Jokia anksčiau aprašyta ginčų sprendimų procedūros dalis neturi įtakos Konkurencijos tarybos galiai
priimti sprendimus dėl Įsipareigojimų pagal Konkurencijos įstatymą ir/ar priimti bei nagrinėti trečiųjų
asmenų skundus dėl Konkurencijos įstatymo pažeidimo Konkurencijos įstatyme reglamentuota tvarka.
E.2. Ginčų sprendimo mechanizmas dėl Integracijų ir integravimo sustabdymo, techninių
sutrikimų
48. Ši ginčų sprendimo procedūra yra taikoma tik tais atvejais, kai Snowball, vadovaudamasi Įsipareigojimų
13 punktu, inicijuoja ginčą dėl Integracijų ir integravimo sustabdymo, ar Konkurentas, vadovaudamasis
Įsipareigojimų 15 punktu, inicijuoja ginčą dėl techninių sutrikimų.
49. Konkurentas ar Snowball, inicijuodami ginčą, pateikia Patikėtiniui savo poziciją (toliau – Pozicija), kartu
persiųsdami tokios Pozicijos kopiją kitai pusei, kurioje nurodo priežastis, kodėl mano, kad pažeidžiamas
Įsipareigojimų 12 punktas ar Įsipareigojimų 15 punktas. Pozicijoje turi būti išsamiai išdėstytas ginčas,
nesutarimas ar pretenzija, nurodomi visi faktiniai ir teisiniai klausimai ir pridedami visi dokumentai,
kuriais remiamasi, pavyzdžiui, susitarimai, ekspertų ataskaitos ir liudytojų parodymai. Prireikus,
Pozicijoje turi būti išsamiai aprašyti veiksmai, kurių siūloma imtis siekiant išspręsti ginčą.
50. Gavusi Poziciją, kita pusė (Snowball ar Konkurentas, priklausomai nuo ginčo pobūdžio) per 14
(keturiolika) darbo dienų nuo Pozicijos gavimo dienos, turi pateikti savo atsakymą (toliau - Atsiliepimą).
Atsiliepime turi būti pateikti išsamūs paaiškinimai dėl savo elgesio, visi faktiniai ir teisiniai klausimai ir
visi dokumentai, kuriais yra remiamasi, pavyzdžiui, susitarimai, ekspertų ataskaitos ir liudytojų
parodymai. Prireikus, Atsiliepime turi būti išsamiai aprašyti veiksmai, kurių siūloma imtis siekiant
išspręsti ginčą.
51. Ginčą per 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo Atsiliepimo gavimo dienos išsprendžia Patikėtinis. Ši
procedūra yra pagreitinta, todėl Patikėtinis turi išspręsti ginčą kaip įmanoma ir tinkama greičiau
atsižvelgiant į visas aplinkybes. Snowball ir Konkurentas sutinka, kad keičiantis dokumentais būtų
naudojamas elektroninis paštas.
52. Patikėtinis turi teisę prašyti bet kokios svarbios informacijos iš Snowball ir/ar Konkurento, kuri yra
reikalinga sprendimo priėmimui, paskirti ekspertus ir apklausti juos posėdyje ir naudoti visas tinkamas
priemones faktinėms aplinkybėms nustatyti.
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53. Patikėtinis negali atskleisti konfidencialios informacijos. Patikėtinis gali imtis priemonių, reikalingų
konfidencialiai informacijai apsaugoti, ypač apribodamas priešingos šalies išorės patarėjų bei ekspertų
prieigą prie konfidencialios informacijos.
54. Konkurencijos tarybai yra leidžiama ir yra sudaromos sąlygos dalyvauti visuose šios ginčų sprendimų
procedūros etapuose. Konkurencijos taryba:
54.1.

turi gauti visus Snowball ir Konkurento pateiktus pareiškimus (įskaitant dokumentus, ataskaitas ir
kt.)

54.2.

turi gauti visus nutarimus, tarpinius ir galutinius sprendimus bei kitus dokumentus, kuriais keičiasi
Patikėtinis su šalimis.

55. Patikėtinis perduoda arba nurodo Snowball ir Konkurentui perduoti Įsipareigojimų 54 punkte minėtus
dokumentus Konkurencijos Tarybai kaip įmanoma greičiau.
56. Jei Snowball ir Konkurentas nesutaria dėl Įsipareigojimų aiškinimo, Patikėtinis turi kreiptis į
Konkurencijos tarybą, kad ši išaiškintų Įsipareigojimus, prieš priimant sprendimą kurios nors šalies
naudai. Pateiktas Įsipareigojimų išaiškinimas Patikėtiniui yra privalomas.
57. Patikėtinis ginčą sprendžia remdamasis Įsipareigojimais ir Nutarimu. Patikėtinis privalo prieš
priimdamas galutinį sprendimą dėl ginčo apie tai informuoti Konkurencijos tarybą. Konkurencijos taryba
turi teisę pateikti savo vertinimą, kuris Patikėtiniui būtų privalomas. Jei Patikėtinis pateikė prašymą
Konkurencijos tarybai dėl Įsipareigojimų išaiškinimo, taip pat tais atvejais, kai pateikiama informacija
apie planuojamą priimti galutinį sprendimą, galutinio Patikėtinio sprendimo terminas yra pratęsiamas
tiek, kiek Konkurencijos taryba užtruko pateikdama paaiškinimus ir/ar vertinimą, jei Konkurencijos
taryba indikuoja, kad ketina pateikti savo vertinimą.
58. Galutinis Patikėtinio sprendimas yra galutinis ir Snowball ir Pareiškėjas privalo jo laikytis. Galutiniame
sprendime turi būti išspręstas ginčas, taip pat atsakyta į visus reikalavimus ir prašymus, kurie buvo
pateikti Patikėtiniui..
59. Konkurencijos tarybai pareikalavus Snowball ir Pareiškėjas turi parengti galutinio sprendimo
nekonfidencialią versiją be komercinių paslapčių, kurią Konkurencijos taryba turi teisę paskelbti savo
interneto svetainėje.
60. Jokia anksčiau aprašyta ginčų sprendimų procedūros dalis neturi įtakos Konkurencijos tarybos galiai
priimti sprendimus dėl įsipareigojimų pagal Konkurencijos įstatymą ir/ar priimti bei nagrinėti trečiųjų
asmenų skundus dėl Konkurencijos įstatymo pažeidimo Konkurencijos įstatyme reglamentuota tvarka.
F.

Peržiūros sąlyga

61. Atsižvelgiant į Snowball rašytinį prašymą kartu su Patikėtinio ataskaita dėl pagrįstų priežasčių
Konkurencijos taryba gali:
61.1.

sutrumpinti Įsipareigojimuose numatytą Galiojimo terminą;

61.2.

atsisakyti vienos ar kelių Įsipareigojimų sąlygų, jas pakoreguoti sumažinant jų apimtį.

62. Siekdama sutrumpinti Įsipareigojimuose numatytą Galiojimo terminą, atsisakyti vienos ar kelių
Įsipareigojimų sąlygų, jas pakoreguoti sumažinant jų apimtį, Snowball turi pateikti Konkurencijos tarybai
motyvuotą prašymą. Snowball turi teisę kreiptis į Konkurencijos tarybą su prašymu dėl Įsipareigojimų
Galiojimo termino sutrumpinimo, atsisakymo vienos ar kelių Įsipareigojimų sąlygų ar Įsipareigojimų
panaikinimo, be kita ko, jeigu pasikeičia nacionalinis ir/ar Europos Sąjungos reguliavimas ir/ar kitos
priežiūros institucijos priimta sprendimus ar atlieka veiksmus ir/ar iš esmės pasikeičia situacija
elektroninio dienyno/skaitmeninio mokomojo turinio paslaugų rinkose bei šių Įsipareigojimų laikymasis
tampa pertekliniu, siekiant išspręsti Nutarime Konkurencijos tarybos identifikuotas problemas.
G.

Galiojimas
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63. Įsipareigojimai įsigalioja Nutarimo priėmimo dieną. Jeigu dalies Ateities pamoka valdomų skaitmeninių
mokymo priemonių veikla yra nutraukiama, Įsipareigojimai galios tik likusių Ateities pamoka valdomų
skaitmeninių mokymo priemonių atžvilgiu.
64. Įsipareigojimai ar dalis Įsipareigojimų pasibaigia anksčiau nei Įsipareigojimuose numatytas Galiojimo
terminas, jeigu:
64.1.

nebetęsiama Tavo mokykla valdomo elektroninio dienyno ar/ir visų Ateities pamoka valdomų
skaitmeninių mokymo priemonių veikla, įskaitant kažkurio iš šių verslų perleidimą tretiesiems
nesusijusiems asmenims. Jeigu yra perleidžiamas Tavo mokykla valdomas elektroninis dienynas
ar visos Ateities pamoka valdomos skaitmeninės mokymo priemonės tretiesiems nesusijusiems
asmenims, dėl ko baigiasi Įsipareigojimų ar dalies Įsipareigojimų galiojimas, tačiau per ateinančius
2 (dvejus) metus nuo perleidimo Snowball vėl įgyja perleistą verslą, Įsipareigojimų galiojimas
atsinaujina. Taip pat siekiant aiškumo, pažymėtina, kad jeigu perleidžiami abudu verslai tam
pačiam ūkio subjektui, Įsipareigojimai lieka galioti. Jeigu yra perleidžiamas Tavo mokykla valdomas
elektroninis dienynas ar visos Ateities pamoka valdomos skaitmeninės mokymo priemonės
tretiesiems nesusijusiems asmenims, dėl ko baigiasi Įsipareigojimų ar dalies Įsipareigojimų
galiojimas, tačiau per ateinančius 2 (dvejus) metus nuo perleidimo tas pats tretysis nesusijęs
asmuo (ar kitas su juo susijęs ūkio subjektas) įgyja ir kitą dalį verslo (t. y. Tavo mokykla valdomą
elektroninį dienyną ar visas Ateities pamoka valdomas skaitmenines mokymo priemones,
priklausomai nuo to, kurios anksčiau nebuvo įsigijęs) bei jis pradeda valdyti Tavo mokykla valdomą
elektroninį dienyną ir visas Ateities pamoka valdomas skaitmenines mokymo priemones kartu,
Įsipareigojimai galioja ir tokiam nesusijusiam trečiajam asmeniui; arba

64.2.

Snowball negali laikytis šių Įsipareigojimų dėl nacionalinio ir/ar Europos Sąjungos reguliavimo ir/ar
kitos priežiūros institucijos priimtų sprendimų ar atliktų veiksmų.

65. Paaiškėjus šiuose Įsipareigojimuose numatytoms aplinkybėms, dėl kurių Įsipareigojimai ar dalis
Įsipareigojimų pasibaigia anksčiau nei Įsipareigojimuose numatytas Galiojimo terminas, Snowball apie
tai raštu informuos Konkurencijos tarybą ir nurodys Įsipareigojimų ar dalies Įsipareigojimų pasibaigimo
datą. Konkurencijos taryba, gavusi pranešimą apie Įsipareigojimų ar dalies Įsipareigojimų pasibaigimą
raštu, nedelsdama įvertins, ar Įsipareigojimų ar dalies Įsipareigojimų pasibaigimo aplinkybės yra
tinkamos, ir raštu pateiks atsakymą, ar pritaria Įsipareigojimų pasibaigimui.
66. Snowball 15 (penkioliktaisiais) Įsipareigojimų galiojimo metais per protingą terminą, kuris neturi būti
trumpesnis nei 1 (vienas) mėnuo nuo metų pradžios, pateikia savo poziciją dėl Įsipareigojimų tolesnio
reikalingumo. Konkurencijos tarybai įvertinus, kad Įsipareigojimai yra reikalingi ir vis dar būtini spręsti
Nutarime identifikuotas problemas, Galiojimo terminas vieną kartą yra pratęsiamas 5 (penkiems)
metams.
67. Koncentracija negali būti įgyvendinta, kol Konkurencijos taryba nepatvirtina Patikėtinio kandidatūros.
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