
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 RIBOJANČIŲ KONKURENTŲ SUSITARIMŲ PAVYZDŽIAI
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KODĖL SVARBU LAIKYTIS KONKURENCIJOS 
TEISĖS REIKALAVIMŲ?

Konkurenciją ribojančio tiekėjų ir didmenininkų ar mažmenininkų susitarimo pavyzdys: 

 

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.
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•    nustatyti perpardavimo kainą, t. y. už kokią minimalią ar �ksuotą kainą („lentynos kainą“) didmenininkas ar    
       mažmenininkas turi perparduoti jų prekes.

Už Konkurencijos įstatymo pažeidimus skiriamos baudos gali siekti iki 10 procentų bendrųjų me-
tinių pasaulinių pajamų praėjusiais ūkiniais metais. Nustačius, kad įmonės vadovas prisidėjo prie 
pažeidimo, jam gali būti skirta individuali sankcija - nuo trejų iki penkerių metų apribota teisė eiti 
vadovaujančias pareigas ir skirta piniginė bauda.



Draudžiamo susitarimo dalyvis atleidžiamas nuo baudos, jei kreipdamasis į Konkurencijos tarybą 
atitinka šias sąlygas:  
• nėra susitarimo iniciatorius (t. y. nesiėmė veiksmų, kad priverstų kitą (-us) ūkio subjektą (-us), panau-

dodamas spaudimą, sudaryti draudžiamą susitarimą);
• savanoriškai pateikia visą jam žinomą informaciją apie sudarytą konkurenciją ribojantį susitarimą;
• yra pirmasis iš konkurenciją ribojančio susitarimo dalyvių, kurio pateikta informacija ir įrodymai su-

daro pagrindą Konkurencijos tarybai atlikti patikrinimą dėl įtariamo draudžiamo susitarimo arba yra 
pakankama pažeidimui konstatuoti ir Konkurencijos taryba iki ūkio subjekto kreipimosi neturėjo pa-
kankamų įrodymų tiksliniam patikrinimui atlikti arba pažeidimui konstatuoti;

• neatskleidė ketinimo kreiptis į Konkurencijos tarybą;
• svarstydamas kreiptis į Konkurencijos tarybą nenaikino ir nenuslėpė reikšmingos informacijos ar įrodymų;
• nutraukė dalyvavimą draudžiamame susitarime (išskyrus atvejus, kai dalyvavimas reikalingas siekiant 

užtikrinti atliekamo tyrimo sėkmę).

Nuo kreipimosi į Konkurencijos tarybą iki tol, kol institucija priima galutinį sprendimą, bendradar-
biauja su ja ir atitinka šias sąlygas:
• suteikia Konkurencijos tarybai visą su konkurenciją ribojančiu susitarimu susijusią informaciją, kuri jam 

tampa žinoma;
• atsako į bet kurį Konkurencijos tarybos tyrimui reikšmingą klausimą;
• užtikrina, kad Konkurencijos taryba galėtų apklausti esamus ir, jei įmanoma, buvusius darbuotojus;
• nenaikino ir nenuslėpė reikšmingos informacijos ar įrodymų;
• niekam neatskleidė, kad kreipėsi į Konkurencijos tarybą iki jos tyrimo išvadų išsiuntimo susitarimo 

dalyviams.

Ūkio subjektas, kuris organizavo, koordinavo draudžiamą susitarimą ar padėjo jį sudaryti, gali būti atleidžiamas 
nuo baudos už dalyvavimą tokiame draudžiamame susitarime ar padėjimą jį sudaryti.

Pagrindiniai principai įgyvendinant Atleidimo nuo baudų programą:

!

išsamus teisių, pareigų ir procedūros išaiškinimas ūkio subjek-
tams, užtikrinant procedūros skaidrumą ir nuspėjamumą;
Konkurencijos tarybos ekspertų prieinamumas iškilus klausi-
mams dėl atleidimo nuo baudų tvarkos taikymo;
Ribinės situacijos vertinamos pareiškėjo naudai.

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

Jogailos g. 14, Vilnius LT-01116

(8 5) 212 42 25 ir (8 5) 212 66 41

praneskmums@kt.gov.lt

Daugiau informacijos apie atleidimą nuo baudų rasite čia.

Jei Jūsų bendrovė yra šioje atmintinėje nurodyto konkurenciją ribojančio susitarimo dalyvė, galite pasi-
naudoti Atleidimo nuo baudų programa ir visiškai išvengti už pažeidimą gresiančios baudos.
Atleidimas nuo baudų – už kokius susitarimus?
Už konkurentų susitarimus dėl, pavyzdžiui, kainų nustatymo, rinkų ar klientų pasidalinimo, gamybos apim-
čių ribojimo, ir ne konkurentų susitarimus dėl tiesioginio ar netiesioginio kainų nustatymo.
Atleidimas nuo baudų – kaip?

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f21337d0d26f11eaabd5b5599dd4eebe

