
Konkurencija skatina įmones veikti efektyviai ir užtikrinti didesnį prekių ar paslaugų pasirinkimą, geresnę 
jų kokybę, mažesnes kainas. Tai suteikia galimybę vartotojams pasinaudoti konkurencijos teikiama 
nauda, o verslui – pritraukti naujų klientų. Ūkio subjektų sudaryti konkurenciją ribojantys susitarimai 
daro žalą vartotojams. Tokie susitarimai leidžia nustatyti aukštesnes kainas arba pabloginti prekių ar 
paslaugų kokybę.

KONKURENCIJĄ RIBOJA KONKURENTŲ SUSITARIMAI
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KODĖL SVARBU LAIKYTIS KONKURENCIJOS 
TEISĖS REIKALAVIMŲ?

Konkurenciją riboja tiekėjų ir mažmenininkų susitarimai: 

• nustatyti perpardavimo kainą, t. y. už kokią minimalią ar fiksuotą kainą („lentynos kainą“) mažme-
nininkas turi perparduoti jų prekes vartotojams.

NEPAMIRŠKITE!
• Sprendimus dėl planuojamo elgesio rinkoje priimkite savarankiškai; 
• Venkite bet kokio tiesioginio ar netiesioginio kontakto su konkurentais, jei šio kontakto tikslas – 

daryti poveikį jų elgesiui rinkoje; 
• Būkite atsargūs bendraudami su konkurentais: griežtai venkite pokalbių apie planuojamas taikyti 

kainas, rinkos pasidalijimą, gamybos, prekybos ar investicijų ribojimą, kitų subjektų diskriminaciją 
(boikotą) ir pan.; 

• Neatskleiskite konkurentams ir nesikeiskite su jais jautria strateginio ar komercinio pobūdžio 
informacija; 

• Jei ketinate dalyvauti viešajame pirkime, neatskleiskite konkurentams teikiamo pasiūlymo detalių ir 
siūlomos kainos.

Už Konkurencijos įstatymo pažeidimus skiriamos baudos gali siekti iki 10 proc. įmonės bendrųjų 
metinių pajamų. Nustačius, kad įmonės vadovas prisidėjo prie pažeidimo, jam gali būti skirta ir 
individuali sankcija – nuo trejų iki penkerių metų apribota teisė eiti vadovaujančias pareigas ir skirta 
piniginė bauda.

www.kt.gov.lt -> Veiklos sritys -> Konkurenciją ribojantys susitarimai



ATLEIDIMO NUO BAUDŲ PROGRAMA

Atleidimas nuo baudų – už kokius susitarimus? 

Pagrindiniai principai įgyvendinant Atleidimo nuo baudų programą:

www.kt.gov.lt

Lithuanian Competition Council (KT)

@keserauskas

Už konkurentų susitarimus dėl, pavyzdžiui, kainų nustatymo, rinkų ar klientų pasidalinimo, gamybos apimčių 
ribojimo, ir ne konkurentų susitarimus dėl tiesioginio ar netiesioginio kainų nustatymo.

Atleidimas nuo baudų – kaip?

Draudžiamo susitarimo dalyvis atleidžiamas nuo baudos tuo atveju, jei nėra susitarimo iniciatorius, pirmas 
pateikia visą jam žinomą informaciją apie sudarytą konkurenciją ribojantį susitarimą, ir Konkurencijos taryba 
dar nėra pradėjusi tyrimo.

Papildomos atleidimo nuo baudų sąlygos:

• išsamus teisių, pareigų ir procedūros išaiškinimas ūkio subjektams, užtikrinant procedūros skaidrumą ir 
nuspėjamumą;

• Konkurencijos tarybos ekspertų prieinamumas iškilus klausimams dėl atleidimo nuo baudų tvarkos 
taikymo;

• ribinės situacijos vertinamos pareiškėjo naudai.

Paštu: Jogailos g. 14 , Vilnius LT-01116 
Telefonais: (8 5) 212 42 25 ir (8 5) 212 66 41
Elektroniniu paštu: praneskmums@kt.gov.lt
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Jei Jūsų bendrovė yra šioje atmintinėje nurodyto konkurenciją ribojančio susitarimo dalyvė, galite 
pasinaudoti Atleidimo nuo baudų programa ir visiškai išvengti už pažeidimą gresiančios baudos.

Su konkurencija po Lietuvą

Pranešti apie kartelį ar pasikonsultuoti dėl  
Atleidimo nuo baudų programos taikymo galite:


