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LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBA 

 

NUTARIMAS 

DĖL LEIDIMO VYKDYTI KONCENTRACIJĄ  

UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „RIMI LIETUVA“ ĮSIGYJANT 100 PROC. 

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „PALINK“ AKCIJŲ IR ĮGYJANT VIENVALDĘ 

ŠIOS BENDROVĖS KONTROLĘ 

 

2017 m. spalio 18 d. Nr. 1S-108 (2017) 

Vilnius 

 

(1) Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba 2017 m. spalio 18 d. posėdyje išnagrinėjo 

klausimą dėl leidimo vykdyti koncentraciją uždarajai akcinei bendrovei „Rimi Lietuva“ (kodas 

123715317) įsigyjant 100 proc. uždarosios akcinės bendrovės „PALINK“ (kodas 110193723) 

akcijų ir įgyjant vienvaldę šios bendrovės kontrolę. 

 

Konkurencijos taryba n u s t a t ė : 

(2) Pranešimas apie koncentraciją uždarajai akcinei bendrovei „Rimi Lietuva“ (toliau - 

RIMI) įsigyjant 100 proc. uždarosios akcinės bendrovės „PALINK“ (toliau – PALINK arba IKI) 

akcijų ir įgyjant vienvaldę šios bendrovės kontrolę (toliau – Pranešimas apie koncentraciją
1
) 

Konkurencijos taryboje gautas 2017 m. gegužės 18 d. Apie gautą Pranešimą apie koncentraciją 

Konkurencijos tarybos interneto svetainėje paskelbta 2017 m. gegužės 18 d. Pranešimo apie 

koncentraciją nagrinėjimas pratęstas 2017 m. birželio 13 d. Konkurencijos tarybos nutarimu Nr. 1S-

60 (2017) ir Konkurencijos tarybos 2017 m. rugsėjo 7 d. nutarimu Nr. 1S-99 (2017)
2
.  

(3) Nagrinėdama Pranešimą apie koncentraciją ir siekdama gauti reikiamos informacijos, 

Konkurencijos taryba apklausė mažmenine prekyba kasdienio vartojimo prekėmis 

nespecializuotuose parduotuvėse užsiimančius ūkio subjektus
3
, internetine prekyba kasdienio 

vartojimo prekėmis užsiimančius ūkio subjektus
4
, ūkio subjektus, kurie vienija mažmenine prekyba 

kasdienio vartojimo prekėmis užsiimančius ūkio subjektus
5
. Taip pat buvo apklausti abiejų 

koncentracijos dalyvių – RIMI ir PALINK tiekėjai
6
, t.y. mėsos ir mėsos produktų; žuvies ir žuvies 

produktų; paukštienos ir kiaušinių; duonos ir duonos gaminių; pieno produktų; šviežių vaisių ir 

daržovių; alaus ir sidro; vyno ir alkoholinių gėrimų; nealkoholinių gėrimų; karštųjų gėrimų; 

saldumynų; pagrindinių maisto produktų, tokių kaip cukraus, kruopų, miltų, padažų; konservuotų 

produktų; šaldytų produktų; kūdikių maisto; gyvūnų maisto; asmens higienos prekių, kosmetikos 

prekių, skalbiklių ir valymo prekių; nemaisto prekių, kurias įprastai galima įsigyti kasdienio 

vartojimo prekių parduotuvėse, tokių kaip spauda, drabužiai, cigaretės; gamybos žaliavų  tiekėjai. 

Koncentracijos nagrinėjimo metu taip pat buvo apklausti plataus spektro distributoriai – 

didmenininkai,  platinantys įvairias prekes. Taip pat buvo gauta informacija iš Valstybinės maisto ir 

veterinarijos tarnybos
7
. 

                                                 
1
 Bylos 1-9 tomai. 

2
 Bylos 26 tomas, 88 lapas, bylos 27 tomas, 87 lapas; bylos 59 tomas, 4-5 lapai. 

3
 Bylos 10-16 tomai, 18-24 tomai. 

4
 Bylos 17 tomas, 25 tomas. 

5
 Bylos 13-15 tomai, 21-23 tomai. 

6
 Bylos 39-52 tomai. 

7
 Bylos 16 tomas, 1-5 lapai; bylos 24 tomas, 1-5 lapai. 
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(4) Koncentracijos nagrinėjimo metu nustatytos aplinkybės ir padarytos preliminarios 

išvados buvo išdėstytos Konkurencijos tarybos Dominuojančių ūkio subjektų ir susijungimų 

priežiūros skyriaus 2017 m. rugpjūčio 23 d. koncentracijos uždarajai akcinei bendrovei „Rimi 

Lietuva“ įsigyjant 100 proc. uždarosios akcinės bendrovės „PALINK“ akcijų ir vienvaldę šios 

bendrovės kontrolę nagrinėjimo išvadose
8
 (toliau – Koncentracijos nagrinėjimo išvados). Įvertinus 

koncentracijos nagrinėjimo metu nustatytas aplinkybes, buvo padaryta preliminari išvada, kad dėl 

vykdomos koncentracijos Liepojos g. 27, Klaipėda, Molėtų pl. 49, Vilnius, J. Janonio g. 5, Biržai, 

Žirmūnų g. 2, Vilnius, Kretingos g. 83, Klaipėda, Herkaus Manto g. 90-1, Klaipėda, Vytauto g. 27, 

Biržai, Didžioji g. 98, Kaunas, Saulėtekio al. 43, Vilnius, Liepojos g. 238, Klaipėda, Šventosios g. 

11, Šventoji, Visalaukio g. 1, Vilnius, Didžioji g. 28, Vilnius, Jūros g. 2, Šventoji, Jogailos g. 12, 

Vilnius, Vokiečių g. 13, Vilnius, Gedimino pr. 28, Vilnius, Žvejų g. 35, Palanga, Medvėgalio g. 

23A, Kaunas, Kovo 11-osios g. 67, Kaunas, Gedimino pr. 16, Vilnius, Gedimino pr. 9, Vilnius, 

Gedimino g. 115, Kaišiadorys, Gedimino g. 116, Kaišiadorys, Raudondvario pl. 94B, Kaunas, 

Šiaurės pr. 15, Klaipėda, Antakalnio g. 42, Vilnius, Šaulių g. 11, Klaipėda, Antakalnio g. 73, 

Vilnius, Franko g. 2A, Vilnius, Nemenčinės pl. 2, Vilnius, Žirmūnų g. 64, Vilnius, Romainių g. 67, 

Kaunas, Jonavos g. 3, Kaunas, Raudondvario pl. 166, Kaunas, Jeruzalės g. 17, Vilnius, Baltijos g. 

59, Kaunas, esančių prekybos centrų apsipirkimo automobiliu arba apsipirkimo pėsčiomis rinkose 

bus sukurta dominuojanti padėtis ir tuo itin apribota konkurencija atitinkamose rinkose. 

(5) 2016 m. rugpjūčio 24 d. Koncentracijos nagrinėjimo išvados buvo išsiųstos Pranešimą 

apie koncentraciją pateikusiam ūkio subjektui. RIMI taip pat buvo informuota apie galimybę 

susipažinti su bylos medžiaga bei pateikti paaiškinimus dėl Koncentracijos nagrinėjimo išvadų tiek 

raštu, tiek Konkurencijos tarybos posėdžio metu žodžiu
9
.  

(6)  2017 m. rugsėjo 5 d. RIMI pateikė rašytinius paaiškinimus dėl Koncentracijos 

nagrinėjimo išvadų (toliau – Paaiškinimai
10

), kuriuose nurodė, kad Koncentracijos nagrinėjimo 

išvados dėl metodologinių klaidų yra nepagrįstai konservatyvios, dėl ko RIMI nesutinka su 

koncentracijos pasekmių vertinimu. RIMI taip pat ginčijo Koncentracijos nagrinėjimo išvadas, 

susijusias su prekių ir geografinių rinkų apibrėžimais, įėjimo į rinką kliūčių, konkurentų artimumo 

vertinimą, taip pat vertinimą dėl lokalios kainodaros taikymo. Paaiškinimuose RIMI taip pat 

nurodė, kad prašo Konkurencijos tarybos nepritarti Koncentracijos nagrinėjimo išvadoms ir 

siūlymams. RIMI taip pat pateikė analizes dėl Konkurencijos tarybos identifikuotų probleminių 

lokalių atitinkamų rinkų vertinimo. 

(7) 2017 m. rugsėjo 4 d. RIMI pateikė prašymą pratęsti Pranešimo apie koncentraciją 

nagrinėjimo terminą vienam mėnesiui dėl siūlomų įsipareigojimų
11

. Konkurencijos taryba 2017 m. 

rugsėjo 7 d. nutarimu Nr. 1S-99 (2017) terminą pratęsė
12

. 

(8) 2017 m. rugsėjo 7 d. Konkurencijos taryboje vykusiame išklausymo posėdyje RIMI iš 

esmės pakartojo Paaiškinimuose išdėstytus argumentus
13

.  

(9) 2017 m. rugsėjo 21 d. RIMI buvo išsiųstos patikslintos Koncentracijos nagrinėjimo 

išvados
14

, kuriose buvo ištaisyta klaida, nekeitusi galutinių vertinimo išvadų.  2017 m. rugsėjo 22 d. 

RIMI pateikė atsiliepimą į patikslintas išvadas
15

, kuriame pažymėjo, kad su patikslintomis 

Koncentracijos nagrinėjimo išvadomis RIMI nesutinka dėl tokių pačių priežasčių, kurios buvo 

nurodytos ankstesniuose Paaiškinimuose. 

                                                 
8
 Bylos 53-54 tomai.  

9
 Bylos 54 tomas, 1 lapas. 

10
 Bylos 65 tomas, 143-200a‘ lapai; bylos 69 tomas, 8-32 lapai. 

11
 Bylos 59 tomas, 3-3‘ lapai; bylos 60 tomas, 3-4 lapai. 

12
 Bylos 59 tomas, 4-5 lapai. 

13
 Bylos 59 tomas, 6-21 lapai. 

14
 Bylos 55-56 tomai. 

15
 Bylos 68 tomas, 106 lapas; bylos 70 tomas, 113 lapas. 
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(10) 2017 m. spalio 3 d. RIMI pateikė siūlomus prisiimti įsipareigojimus
16

, kurie 2017 m. 

spalio 3 d. buvo paskelbti viešai konsultacijai Konkurencijos tarybos interneto svetainėje. 2017 m. 

spalio 10 d., atsižvelgdama į Konkurencijos tarybos išsakytas pastabas, taip pat gautas viešos 

konsultacijos metu, pateikė patikslintus įsipareigojimus
17

.  

 

1. Koncentracijoje dalyvaujantys ūkio subjektai ir jų vykdoma ūkinė veikla 

(11) Vadovaujantis Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 5 dalies 

2 punktu, 8 straipsnio 2 dalis 2 punktu ir Pranešimo apie koncentraciją pateikimo ir nagrinėjimo 

tvarkos, patvirtintos Konkurencijos tarybos 2015 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 1S-82/2015 

(toliau – Tvarka), 12.1 punktu, koncentracijoje dalyvaujančiais ūkio subjektais laikomi kontrolę 

įgyjantis ūkio subjektas – RIMI ir ūkio subjektas, kurio kontrolė įgyjama – PALINK. 

(12) Koncentracijoje dalyvaujančių ir su jais susijusių ūkio subjektų suminės bendrosios 

pajamos viršija Konkurencijos įstatymo 8 straipsnyje nustatytas koncentracijos priežiūros ribas, t.y. 

koncentracijoje dalyvaujančių bei su jais susijusių ūkio subjektų suminės bendrosios pajamos 

paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais buvo didesnės negu keturiolika milijonų penki 

šimtai tūkstančių eurų, ir kiekvieno atskirai – didesnės negu vienas milijonas keturi šimtai 

penkiasdešimt tūkstančių eurų, todėl koncentracija gali būti įgyvendinta tik gavus Konkurencijos 

tarybos leidimą (Konkurencijos įstatymo 10 straipsnio 1 dalis). 

(13) RIMI Lietuvoje vykdo mažmeninę prekybą nespecializuotose parduotuvėse, kuriose 

vyrauja maistas, gėrimai ir tabakas, taip pat teikia pinigų išgryninimo paslaugas savo parduotuvių 

pirkėjams.  

(14) Su RIMI susijęs ūkio subjektas uždaroji akcinė bendrovė „HAKONLITA“ vykdo 

nekilnojamo turto valdymo veiklą. 

(15) Įsigyjamas ūkio subjektas PALINK
18

 Lietuvoje vykdo mažmeninę prekybą 

nespecializuotose parduotuvėse, kuriose vyrauja maistas, gėrimai ir tabakas. Be to, PALINK 

užsiima [KOMERCINĖ PASLAPTIS], pinigų išgryninimo paslaugų teikimu savo parduotuvių 

pirkėjams, nekilnojamojo turto (mažmeninės prekybos patalpų) nuoma. 

(16) Toliau Nutarime yra analizuojama ir vertinama tik ta koncentracijos dalyvių ir su jais 

susijusių ūkio subjektų veikla, kurioje koncentracija gali turėti neigiamą poveikį konkurencijai, t. y. 

mažmeninės prekybos kasdienio vartojimo prekėmis nespecializuotose parduotuvėse veikla. 

 

2. Mažmeninės prekybos kasdienio vartojimo prekėmis veikla  

(17) Koncentracijos dalyviai RIMI ir PALINK užsiima mažmenine prekyba 

nespecializuotose parduotuvėse. Jų parduotuvių asortimentą sudaro trys pagrindinės produktų 

grupės: 

(i) maisto produktai: maisto produktai ir gėrimai įprastai sudaro pagrindinį parduotuvės 

asortimentą (pavyzdžiui, mėsa, duona, pieno produktai, vaisiai ir daržovės, alkoholiniai ir 

nealkoholiniai gėrimai, neapdorotas ir konservuotas maistas ir pan.); 

(ii) namų ūkio prekės: produktai, kurių įprastai tikimasi nespecializuotose parduotuvėse 

(pavyzdžiui, asmens higienos ir valymo prekės, gyvūnų prekės, tualetinis popierius, virtuvės 

pagalbiniai reikmenys ir pan.); 

(iii) ne maisto prekės: produktai, kuriuos nebūtinai tikimasi rasti nespecializuotose 

parduotuvėse (pavyzdžiui, drabužiai ir namų tekstilė, stiklo gaminiai, knygos ir žurnalai, žaidimai, 

žaislai, suvenyrai, cigaretės ir pan.). 

                                                 
16

 Bylos 61 tomas, 1-10 lapai; bylos 62 tomas, 1-8 lapai. 
17

 Bylos  61 tomas, 26-30‘, bylos 62 tomas, 24-33 lapai. 
18

 Kiti su PALINK susiję ūkio subjektai veiklos Lietuvoje nevykdo. Be to, kaip nurodė koncentracijos dalyviai, 

PALINK po koncentracijos nekontroliuos jokių bendrovių. 



 4  

IŠRAŠAS 

 

(18) RIMI ir PALINK parduotuvės priklauso vadinamiesiems „šiuolaikiniams platinimo 

kanalams“, kuriuose siūlomas platus prekių asortimentas ir įvairovė. Šie platinimo kanalai 

tarpusavyje skiriasi prekybinio ploto bei asortimento dydžiu. Pavyzdžiui, koncentracijos dalyvių 

parduotuvių prekybinio ploto dydžiai varijuoja nuo [100-200] kv. m iki [5000-10000] kv. m (RIMI) 

ir nuo [100-200] kv. m iki [1000-5000] kv. m. (PALINK), o asortimentas (vidutinis mėnesinis 

aktyvių SKU
19

 skaičius) – nuo [5000-10000] SKU iki [10000-50000] SKU (RIMI) ir nuo [1000-

5000] SKU iki [15000-20000] SKU (PALINK)
20

.  

(19) 1 lentelėje pateikiama informacija apie Lietuvoje veikiančių ūkio subjektų, 

užsiimančių mažmenine prekyba nespecializuotose parduotuvėse, vidutinį parduotuvių prekybinio 

ploto dydį ir asortimentą. 

 

Ūkio subjektas 
Vidutinis prekybinis 

plotas (kv. m) 

Vidutinis asortimentas 

(mėnesinis SKU 

skaičius) 

Aljansas AIBĖ, UAB 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

UAB Eiginta („Šilas“) 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

UAB Kilminė („Express Market“) 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

Grūstė, UAB 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

Kooperatinė bendrovė Lietuvos kooperatyvų sąjunga 

(„KOOP“) nariai 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] Nėra duomenų 

UAB „Lidl Lietuva“ 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

UAB Lupra („Kubas“) 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

UAB „Maxima LT“ 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

UAB „Norfos mažmena“ 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

RIMI 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

UAB STILSENA („PC Tau“) 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

1 lentelė. Ūkio subjektų vidutinis prekybinio ploto dydis ir asortimentas 

Duomenys gauti iš lentelėje nurodytų ūkio subjektų. 

 

(20) Skirtingų ūkio subjektų vidutinis asortimentas skiriasi ne tik dydžiu, bet ir privačių 

prekės ženklų
21

 bei gamintojų prekės ženklų santykiu. Pavyzdžiui, RIMI asortimente privačių 

prekės ženklų produktai sudaro apie [KOMERCINĖ PASLAPTIS] proc. (daugiausia – 

[KOMERCINĖ PASLAPTIS]), o PALINK – [KOMERCINĖ PASLAPTIS] proc. (daugiausia – 

[KOMERCINĖ PASLAPTIS]). UAB „Maxima LT“ (toliau – MAXIMA) asortimente privačių 

prekės ženklų produktai sudaro apie 25 proc., o UAB „Norfos mažmena“ (toliau – NORFA) 

asortimente kai kuriose prekių grupėse (pavyzdžiui, pieno produktų grupėje) – iki 50 proc.
22

 UAB 

                                                 
19

 Angl. stock keeping unit, nurodo individualių prekės vienetų skaičių parduotuvėje. 
20

 Bylos 1 tomas, 184 lapas (kompaktinis diskas, pranešimo apie koncentraciją priedai Nr. 14 ir Nr. 15).  
21

 Privataus prekės ženklo produktus įprastai kuria ir (ar) gamina pats mažmenine prekyba užsiimantis ūkio subjektas 

(ar susijusios bendrovės), bendradarbiaudamas su tiekėjais pagal pateiktas specifikacijas, arba mažmenininkas juos 

gamina savo parduotuvėje (pavyzdžiui, duonos gaminius, salotas, konditerijos gaminius, šviežią mėsą ar žuvį). Bylos  1 

tomas, 18 lapas, bylos 7 tomas, 14-15 lapai. 
22

 Duomenys gauti iš pranešimo apie koncentraciją. Bylos 1 tomas, 21 lapas; bylos 7 tomas, 16-17 lapai. 
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„Lidl Lietuva“ (toliau – LIDL) asortimente privačių prekės ženklų produktai sudaro didžiąją 

asortimento dalį (virš 90 proc.
23

). 

(21) Nielsen apklausų duomenimis
24

 (žr. 1 pav.), [KOMERCINĖ PASLAPTIS: 

ATSKLEIDŽIAMA INFORMACIJA APIE TAI, KAIP PIRKĖJAI VERTINA RIMI, PALINK, 

NORFA, LIDL, MAXIMA PREKYBOS TINKLUS, ATSKLEIDŽIANT JŲ TEIGIAMAS IR 

NEIGIAMAS SAVYBES]. 

 

[KOMERCINĖ PASLAPTIS] 

 
1 pav. Nielsen atliktos pirkėjų apklausos apie kasdienio vartojimo prekių pardavėjų įvaizdį rezultatai. 

Duomenys gauti iš pranešimo apie koncentraciją. 

 

(22) Pagal rinkos tyrimų agentūros Nielsen klasifikaciją nespecializuotos parduotuvės 

skirstomos į: i) didžiuosius prekybos centrus („hypermarketai“; parduotuvės, didesnės nei 2500 kv. 

m), ii) vidutinius prekybos centrus („supermarketai“; parduotuvės, kurių prekybinis plotas nuo 401 

iki 2500 kv. m), iii) mažuosius prekybos centrus (angl. superettes; parduotuvės, kurių prekybinis 

plotas nuo 100 iki 400 kv. m) ir iv) maisto prekių parduotuves (angl. groceries; parduotuvės, kurių 

prekybinis plotas mažesnis nei 100 kv. m). Pranešime apie koncentraciją
25

 RIMI mažuosius 

prekybos centrus ir maisto prekių parduotuves sujungia į vieną kategoriją, vadinamą būtiniausių 

prekių (angl. convenience) parduotuvėmis (parduotuvės, kurių prekybinis plotas neviršija 

400 kv. m). 

(23) Priklausomai nuo parduotuvės kategorijos, RIMI ir PALINK parduotuvėse šiek tiek 

skiriasi skirtingų produktų grupių santykis, tačiau visų parduotuvių kategorijų vidutiniame 

asortimente maisto produktai sudaro daugiau kaip [KOMERCINĖ PASLAPTIS] proc.
26

, t. y. pačią 

didžiausią asortimento dalį. 

 
Prekių 

grupė 

RIMI PALINK 

Būtiniausių prekių 

parduotuvės 

Vidutiniai 

prekybos 

centrai 

Didieji 

prekybos 

centrai 

Būtiniausių 

prekių 

parduotuvės 

Vidutiniai 

prekybos 

centrai 

Didieji 

prekybos 

centrai 

Maisto 

produktai 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS]% 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS]% 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS]% 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS]% 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS]% 

- 

Namų 

ūkio 

prekės 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS]% 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS]% 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS]% 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS]% 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS]% 

- 

Ne maisto 

prekės 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS]% 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS]% 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS]% 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS]% 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS]% 

- 

 
2 lentelė. RIMI ir PALINK parduotuvių kategorijų vidutinio asortimento pasiskirstymas pagal prekių grupes. 

Duomenys gauti iš koncentracijos dalyvių. 

 

(24) Produktų asortimentas būtiniausių prekių parduotuvėse yra mažesnis negu 

vidutiniuose prekybos centruose, o pastaruosiuose siūlomas asortimentas yra mažesnis nei 

didžiuosiuose prekybos centruose
27

. Vis dėlto, RIMI nuomone
28

, „prie hypermarketo arčiau 

                                                 
23

 „Verslo žinių“ straipsnis „Privatūs prekių ženklai atsiriekia daugiau vietos lentynose“ (Konkurencijos tarybos 

2017 m. rugpjūčio 17 d. faktinių aplinkybių užfiksavimo protokolas, bylos 26 tomas, 58-63 lapai; bylos 27 tomas 57-62 

lapai). 
24

 Bylos 1 tomas, 54 lapas; bylos 7 tomas, 42 lapas.  
25

 Bylos 1 tomas, 19 lapas; bylos 7 tomas, 15-16 lapai.  
26

 Elektroninis bylos 32 tomas; elektroninis bylos 33 tomas; bylos 35 tomas, 1-2 lapai; bylos 38 tomas, 1 lapas.  
27

 Pavyzdžiui, vidutinis mėnesinis SKU skaičius RIMI vidutiniuose prekybos centruose 2016 m. buvo [KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] SKU, tuo tarpu didžiuosiuose prekybos centruose – [KOMERCINĖ PASLAPTIS] SKU. 
28

 Bylos 34 tomas, 121-124 lapai, bylos 37 tomas, 12-14 lapai. 
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gyvenančiam pirkėjui hypermarketas gali būti geresnė apsipirkimo alternatyva visiems atvejams 

vien dėl savo artumo“. Papildomai pažymėtina, jog, pavyzdžiui, Vilniuje iš 174 parduotuvių tik 59 

priskiriamos būtiniausių prekių parduotuvėms, o vidutinių prekybos centrų yra net 92
29

, t. y. apie 

56 proc. daugiau nei būtiniausių prekių parduotuvių.  

(25) Nielsen duomenimis, vertinant pagal parduotuvių kategorijas, vidutiniams prekybos 

centrams Lietuvoje tenka daugiausia pardavimų (apie [KOMERCINĖ PASLAPTIS] proc.)
30

, o 

būtiniausių prekių parduotuvėms – iki [KOMERCINĖ PASLAPTIS] proc. pardavimų
31

. 

 

[KOMERCINĖ PASLAPTIS] 

 
2 pav. Pardavimų pasiskirstymas pagal parduotuvių grupes 

Duomenys gauti iš pranešimo apie koncentraciją 

 

(26) Pagal apsilankymų dažnumą, Nielsen duomenimis
32

, apie [KOMERCINĖ 

PASLAPTIS: DIDŽIOJI DALIS] Lietuvos pirkėjų dažniausiai apsiperka vidutiniuose prekybos 

centruose. 

(27) Lietuvos pirkėjai apsiperka gana dažnai (pagal Nielsen – apie [KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] proc. pirkėjų apsiperka kasdien ir [KOMERCINĖ PASLAPTIS] proc. pirkėjų 

apsiperka ilgesniam laikui).
33

 Daugiausia apsipirkimų (apie [KOMERCINĖ PASLAPTIS] proc.) 

vyksta [KOMERCINĖ PASLAPTIS] val. [KOMERCINĖ PASLAPTIS: NURODOMOS 

DIENOS]
34

. 

(28) Koncentracijos dalyvių duomenimis
35

, prekių krepšeliai iki 5 Eur RIMI vidutiniuose ir 

didžiuosiuose prekybos centruose bei PALINK vidutiniuose prekybos centruose sudaro apie 

[KOMERCINĖ PASLAPTIS] proc. visų pirkimų (pagal čekių skaičių); prekių krepšeliai virš 15 

Eur RIMI vidutiniuose ir didžiuosiuose prekybos centruose bei PALINK vidutiniuose prekybos 

centruose sudaro apie [KOMERCINĖ PASLAPTIS] proc. visų pirkimų (pagal čekių skaičių), o 

RIMI ir PALINK būtiniausių prekių parduotuvėse – tik apie [KOMERCINĖ PASLAPTIS] proc.; 

krepšeliai virš 20 Eur sudaro, atitinkamai, [KOMERCINĖ PASLAPTIS] proc. ir [KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] proc. visų pirkimų (pagal čekių skaičių). 

(29) RIMI ir PALINK pateikti duomenys rodo, kad parduotuvės vieta daro didelę įtaką 

ūkio subjektams priimant sprendimus dėl naujos parduotuvės atidarymo, kainodaros, asortimento. 

Pavyzdžiui, PALINK planuojamas naujų parduotuvių apyvartas ir potencialią investicijų grąžą 

apskaičiuoja, be kita ko, remdamasi [KOMERCINĖ PASLAPTIS]
36

. Be to, tiek RIMI, tiek 

PALINK, darydami konkurencinės aplinkos analizę prieš naujos parduotuvės atidarymą, vertina 

konkurentų parduotuves, esančias iki [KOMERCINĖ PASLAPTIS] km atstumu, ir arčiausiai aplink 

parduotuvę gyvenančių žmonių skaičių
37

. 

                                                 
29

 Bylos 1 tomas, 184 lapas (kompaktinis diskas, pranešimo apie koncentraciją priedas Nr. 106). (Master Store List.xlsx, 

filtruojant pagal miestą (“Vilnius”) ir pagal statusą (“Atidaryta”, angl. Opened), pašalinant iš sąrašo aljanso AIBĖ 

parduotuves degalinėse). 
30

 “Maži SM“ ir „dideli SM“ šiame paveikslėlyje reiškia, atitinkamai, 400 – 1 000 kv. m ploto vidutinius prekybos 

centrus ir 1 000 – 2 500 kv. m ploto vidutinius prekybos centrus.  Bylos 1 tomas, 22 lapas; bylos 7 tomas, 16-17 lapai. 
31

 Būtiniausių prekių parduotuvėms priskiriant Nielsen mažuosius prekybos centrus (angl. superettes; prekybinis plotas 

nuo 100 iki 400 kv. m) ir maisto prekių parduotuves (angl. groceries; prekybinis plotas mažesnis nei 100 kv. m). Bylos 

1 tomas, 22 lapas; bylos 7 tomas, 16-17 lapai. 
32

 Bylos 1 tomas, 20 lapas; bylos 7 tomas, 15-16 lapai.  
33

 Bylos 1 tomas, 20 lapas; bylos 7 tomas, 15-16 lapai. 
34

 Bylos 1 tomas, 184 lapas (kompaktinis diskas, pranešimo apie koncentraciją priedas Nr. 91). 
35

 Elektroninis bylos 32 tomas; elektroninis bylos 33 tomas; bylos 34 tomas, 160-162 lapai; bylos 37 tomas, 18 – 19 

lapai. 
36

 Bylos 34 tomas, 103-120 lapai; bylos 37 tomas, 11 lapas. 
37

 Bylos 36 tomas, 14-28 lapai; bylos 65 tomas, 98-110 lapai. 
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(30) Apklausti mažmenine prekyba nespecializuotose parduotuvėse užsiimantys ūkio 

subjektai nurodė
38

, kad, jų nuomone, konkuruoja parduotuvės, esančios netoliese: kai kurie 

konkurentai nepateikė konkretaus atstumo, kiti nurodė atstumus iki 1 000 ar 2 000 m; vieno ūkio 

subjekto nuomone, tarpusavyje konkuruoja parduotuvės, esančios tame pačiame mieste, miestelyje 

ar kaime. Beveik visi atsakymus pateikę ūkio subjektai (6 iš 8) parduotuvės lokaciją nurodė kaip 

svarbiausią ar vieną iš svarbiausių veiksnių pirkėjui renkantis, kur apsipirkti. 7 iš 8 atsakiusių ūkio 

subjektų taip pat pažymėjo, jog gyventojų skaičius tam tikroje vietovėje ar teritorijoje
39

 yra vienas 

iš kriterijų, kuris įvertinamas priimant sprendimą dėl naujos parduotuvės atidarymo. 

(31) Koncentracijos nagrinėjimo metu surinkti duomenys apie RIMI, PALINK ir kitų 

mažmenine prekyba nespecializuotose parduotuvėse užsiimančių ūkio subjektų praktiką priimant 

sprendimus dėl tokių esminių konkurencijos elementų kaip kaina ir asortimentas rodo, jog šie 

elementai, nors paprastai nustatomi nacionaliniu lygiu, tam tikrais atvejais būna diferencijuojami 

lokaliai. 

(32) RIMI nurodo, kad reguliarios kainos RIMI parduotuvėse yra vienodos visur, 

nepriklausomai nuo parduotuvių koncepcijos ar kitų kriterijų, tačiau taip pat nurodo, kad pagal 

kainodaros dokumentus, „[KOMERCINĖ PASLAPTIS]“
40

. [KOMERCINĖ PASLAPTIS]
41

  

(33) RIMI taip pat nurodo
42

, kad buvo numatyta galimybė [KOMERCINĖ PASLAPTIS]. 

(34) Pranešime apie koncentraciją
43

 nurodoma, kad PALINK savo parduotuvėms nustato 

skirtingas reguliarias kainas pagal jų koncepciją: [KOMERCINĖ PASLAPTIS]. Pateikti penkių 

PALINK parduotuvių kainų duomenys
44

 rodo, kad prekėms, kurioms IKI ir IKI Express 

parduotuvėse buvo taikoma skirtinga kainodara, reguliarios kainos vidutiniškai skyrėsi 

[KOMERCINĖ PASLAPTIS] proc. Išanalizavus minėtus kainų duomenis, nustatyta, kad IKI ir IKI 

Express reguliarios kainos kinta nevienodai: iš visų atvejų, kai keitėsi IKI Express reguliarios 

kainos, [KOMERCINĖ PASLAPTIS] proc. atvejų tų produktų reguliarios kainos kitose IKI 

parduotuvėse nesikeitė. Be to, [KOMERCINĖ PASLAPTIS] proc. atvejų, kai reguliarios kainos 

keitėsi IKI parduotuvėse, jos nesikeitė IKI Express parduotuvėse. Taip pat beveik visais atvejais, 

kai IKI ir IKI Express parduotuvėse buvo taikomos skirtingos reguliarios kainos ir jos buvo 

keičiamos abiejų tipų parduotuvėse, kainų pokyčiai tiek procentine, tiek absoliučia išraiška 

nesutapo. Taip pat nustatyta, kad produktų sąrašas, kurio IKI ir IKI Express reguliarios kainos 

skiriasi, kinta.  

(35) Pranešime apie koncentraciją nurodoma, kad IKI Express dažniausiai yra mažesnės 

parduotuvės, išsidėsčiusios pėsčiųjų zonose ir miestų centruose
45

. Pastebėtina, kad visos IKI 

Express parduotuvės yra išsidėsčiusios didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, 

Klaipėdoje, Alytuje ir Šiauliuose). Taigi, PALINK reguliari kainodara priklauso nuo to, kokios 

koncepcijos parduotuvei yra priskiriama konkreti parduotuvė, o pats priskyrimas priklauso nuo 

parduotuvės vietovės, tikslinio pirkėjo ir prekybinio ploto. Pastebėtina, kad tik [KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] proc. mažesnių negu 400 kv. m IKI parduotuvių
46

 yra priskiriama IKI Express 

koncepcijai. 

                                                 
38

 Atsakymai į Konkurencijos tarybos 2017 m. birželio 9 d. raštą Nr. (2.41-34) 6V-1350. Bylos 10-15 tomai; bylos 18-

23 tomai. 
39

 Ne visi atsakiusieji nurodė, ką laiko „vietove“ ar „teritorija“; vienas konkurentas nurodė, kad vertina namų ūkių 

skaičių 300-500 m spinduliu, vienas konkurentas nurodė vertinantis gyventojų skaičių atitinkamame mieste, miestelyje 

ar kaime. 
40

 Bylos 1 tomas, 42 lapas; bylos 7 tomas, 33-34 lapai. RIMI pažymi, kad [KOMERCINĖ PASLAPTIS]. 
41

 Bylos 4 tomas, 88-95‘ lapai. 
42

 Bylos 65 tomas, 98-110 lapai. 
43

 Bylos 1 tomas, 43 lapas; bylos 7 tomas, 34 lapas.  
44

 Bylos 65 tomas, 1-98 lapai; bylos 69 tomas, 1-3 lapai.  
45

 Bylos 1 tomas, 20 lapas; bylos 7 tomas, 15-16 lapai. 
46

 Bylos 1 tomas, 184 lapas (kompaktinis diskas, pranešimo apie koncentraciją priedas Nr. 15).  
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(36) Pranešime apie koncentraciją nurodoma
47

, kad pagal RIMI turimus duomenis, apie 5 

proc. MAXIMA taikomų kainų skirtinguose regionuose nesutapdavo. RIMI žiniomis, MAXIMA 

taiko tokią strategiją, kad kiekvienai parduotuvei yra duodamas tam tikras biudžetas, kurio rėmuose 

pati parduotuvė lokaliai (ne regioniniu lygmeniu) gali reaguoti į šalia esančio konkurento veiksmus. 

Viešai prieinamuose šaltiniuose MAXIMA nurodo, kad „<...> atsižvelgiant į parduotuvės vietą, 

pirkėjų srautus, jų poreikius ir pirkimo tendencijas, parduotuvių formatus, prekių asortimento 

kainos gali nežymiai skirtis“
48

. [KOMERCINĖ PASLAPTIS]
49

 

(37) NORFA nurodo, kad kainos nustatymas priklauso nuo konkurencijos lygio teritorijoje, 

kurioje yra parduotuvė
50

. 

(38) RIMI duomenimis
51

, aljanso Aibė, UAB (toliau - AIBĖ) ir Kooperatinės bendrovės 

Lietuvos kooperatyvų sąjungos (toliau -  KOOP) nariai priima sprendimus dėl kainų individualiai, 

kadangi jie veikia kaip nepriklausomos mažmeninės prekybos įmonės. 

(39) RIMI nurodo, kad [KOMERCINĖ PASLAPTIS]
52

. [KOMERCINĖ PASLAPTIS]
53

.  

(40) RIMI taip pat nurodo
54

 atvejus, kada atskirose RIMI parduotuvėse gali būti taikomos 

atskiros pardavimo skatinimo akcijos: 

a. didžiuosiuose prekybos centruose esančiose RIMI parduotuvėse kartais būna 

taikomos papildomos prekybos centrų („Panorama“, „Mega“, „Rio“, „Nordika“, „BIG“, „Saulės 

miestas“) organizuojamos akcijos. Tokiais atvejais pardavimo skatinimo akcijas organizuoja patys 

didieji prekybos centrai ir prašo visų jų patalpose esančių parduotuvių, įskaitant mažmeninės 

prekybos kasdienio vartojimo prekėmis parduotuves, prisidėti prie tokių akcijų; 

b. atskiros pardavimo skatinimo akcijos gali būti ir naujai atidaromose RIMI 

parduotuvėse; 

c. [KOMERCINĖ PASLAPTIS]. 

(41) PALINK skelbia trijų tipų savaitinius pardavimo skatinimo akcijų leidinius: IKI 

SAVAITĖLĖ, IKI PLIUS (taikomas tik daliai IKI parduotuvių, kurių sąrašas nurodomas leidinyje) 

ir Specialusis leidinys (taikomas tik daliai parduotuvių, kurių sąrašas pateikiamas leidinyje)
55

. 

(42) [KOMERCINĖ PASLAPTIS]
56

 

(43) MAXIMA skelbia MAXIMA kaininį leidinį ir MAXIMA leidinį XX XXX, kuris yra 

taikomas tik didžiosioms MAXIMA parduotuvėms
57

. Viešuose šaltiniuose MAXIMA nurodo, kad 

„<...> tam tikrose Maxima parduotuvėse, atsižvelgiant į pirkėjų poreikius, atskiroms produktų 

grupėms ar prekėms gali būti taikoma ir speciali kainodara, daugiau ir didesnės nuolaidos ir kt.“
58

. 

                                                 
47

 Bylos 1 tomas, 43 lapas; bylos 7 tomas, 34 lapas. 
48

 Diena.lt straipsnis „Kodėl „Maximos“ parduotuvėse tos pačios prekės kainuoja skirtingai“ (Konkurencijos tarybos 

2017 m. rugpjūčio 21 d. faktinių aplinkybių užfiksavimo protokolas, bylos 26 tomas, 1-2 lapai, 6-7 lapai; bylos 27 

tomas, 1-2 lapai, 6-7 lapai).  
49

 Bylos 10 tomas, 50-54 lapai; bylos 18 tomas, 58-60 lapai.  
50

 Atsakymai į Konkurencijos tarybos 2017 m. birželio 9 d. raštą Nr. (2.41-34) 6V-1350. Bylos 10-15 tomai; bylos 18-

23 tomai. 
51

 Bylos 1 tomas, 43 lapas; bylos 7 tomas, 34 lapas. 
52

 Bylos 65 tomas, 1-98 lapai; bylos 69 tomas, 1-3 lapai. 
53

 Bylos 65 tomas, 1-98 lapai; bylos 69 tomas, 1-3 lapai. 
54

 Bylos 65 tomas, 1-98 lapai; bylos 69 tomas, 1-3 lapai. 
55

 Atskiroms parduotuvėms taikomi PALINK pardavimų skatinimo akcijų leidiniai (specialus IKI UTENA leidinys 

(2017 07 24-30), specialus leidinys (2017 07 17-23) ir specialus leidinys (2017 08 07-13)) (Konkurencijos tarybos 

2017 m. rugpjūčio 21 d. faktinių aplinkybių užfiksavimo protokolas, bylos 26 tomas, 1-2 lapai, 51-56 lapai; bylos 27 

tomas, 1-2 lapai, 51-56 lapai). 
56

 Bylos 28 tomas, 38-40 lapai; bylos 29 tomas, 4 lapas. 
57

 MAXIMA interneto svetainės www.maxima.lt momentinė ekrano kopija (Konkurencijos tarybos 2017 m. rugpjūčio 

21 d. faktinių aplinkybių užfiksavimo protokolas, bylos 26 tomas, 1-2 lapai, 30 lapas; bylos 27 tomas, 1-2 lapai, 30 

lapas). 
58

15min.lt straipsnis „Mįslė: kodėl ta pati prekė tame pačiame prekybos tinkle kainuoja skirtingai?“ (Konkurencijos 

tarybos 2017 m. rugpjūčio 21 d. faktinių aplinkybių užfiksavimo protokolas, bylos 26 tomas, 1-2 lapai, 8-12 lapai; bylos 

27 tomas, 1-2 lapai, 8-12 lapai). 

http://www.maxima.lt/
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(44) RIMI, pateikdama informaciją apie aljansus AIBĖ ir KOOP, nurodo, kad remiantis 

reklamine medžiaga, pateikiama abiejų sąjungų svetainėse, panašu, kad jų nariai gali tam tikru 

mastu bendradarbiauti rengiant akcijas atitinkamuose tinkluose
59

. Pagal aljanso AIBĖ 

internetiniame puslapyje patalpintus pardavimo skatinimo akcijų leidinius matyti, jog šio aljanso 

parduotuvių, kuriose galima įsigyti leidinyje nurodytas prekes, sąrašas yra ribotas, o visas 

leidiniuose nurodytas prekes galima įsigyti tik labai mažoje dalyje parduotuvių
60

. 

(45) Prekių asortimentas parduotuvėse tam tikrais atvejais taip pat pritaikomas konkrečiai 

vietovei. Pavyzdžiui, RIMI nurodo
61

, kad jos parduotuvėse [KOMERCINĖ PASLAPTIS] 

asortimentas adaptuotas lokaliam pirkėjui:  

a. [KOMERCINĖ PASLAPTIS]; 

b. [KOMERCINĖ PASLAPTIS]; 

c. [KOMERCINĖ PASLAPTIS]
626364

. 

(46) Remiantis viešai prieinama informacija
65

, PALINK ir MAXIMA taip pat 

diferencijuoja asortimentą. Pavyzdžiui, PALINK teigimu, „Tam tikras mums svarbus vartotojų 

segmentas dažnai egzistuoja tiesiog dėl konkrečios prekės ar prekių grupės. Labai svarbu, kad taip 

galime įvertinti ne tik bendrai tinkle besilankančių klientų poreikius, bet ir atskirų parduotuvių 

vartotojus ir atitinkamai formuoti jų asortimentą“. Tuo tarpu MAXIMA nurodo, kad: „Net 

mažiausios „Maximos“ parduotuvės asortimentas pritaikomas prie jos pirkėjų poreikių, pavyzdžiui, 

prekių asortimentas nedidelės „Maximos“ privačių namų kvartale bus vienoks, o parduotuvės, 

esančios šalia universiteto ar biurų komplekso, – kitoks“. 

(47) [KOMERCINĖ PASLAPTIS]
66

, [KOMERCINĖ PASLAPTIS]. 

(48) Be nespecializuotų parduotuvių, prekyba maisto produktais, namų ūkio prekėmis ir ne 

maisto prekėmis taip pat vykdoma internetu, turguose, specializuotose parduotuvėse, degalinėse, 

mažose parduotuvėlėse, kioskuose ir pan. Šie mažmeninės prekybos kanalai tarpusavyje ir nuo 

prekybos nespecializuotose parduotuvėse, kuriose vyrauja maisto produktai, skiriasi asortimento 

platumu, gausumu, produktų grupių santykiu, prekybos vietų dydžiu, jų darbo laiku. Pavyzdžiui, 

užsakyti prekes internetu galima visą parą, tačiau jos pristatomos tik po tam tikro laiko, tuo tarpu 

turgus paprastai dirba trumpiau nei nespecializuotos kasdienio vartojimo prekių parduotuvės ir 

(arba) ne visomis dienomis – pavyzdžiui, Vilniaus Kalvarijų turgavietė nedirba pirmadieniais, 

kitomis dienomis dirba nuo 7 iki 16 val.
67

, Centrinis Kauno turgus dirba darbo dienomis 7-17 val. 

30 min. (savaitgaliais iki 15-16 val.)
68

, Palangos turgus dirba pirmadienias – šeštadieniais 8-18 val. 

(sekmadieniais iki 15 val.)
69

; savo ruožtu RIMI būtiniausių prekių parduotuvės ir vidutiniai 

                                                 
59

 Bylos 1 tomas, 43 lapas; bylos 7 tomas, 34 lapas. 
60

 Aljanso AIBĖ 2017 m. kaininis leidinys Nr. 15 (Konkurencijos tarybos 2017 m. rugpjūčio 21 d. faktinių aplinkybių 

užfiksavimo protokolas, bylos 26 tomas, 1-2 lapai, 31-50  lapai; bylos 27 tomas, 1-2 lapai, 31-50 lapai). Minėtame 

leidinyje nurodoma, kad visas leidinyje nurodytas prekes galima įsigyti tik 22 parduotuvėse, kai tuo tarpu 

Konkurencijos tarybai pateiktame sąraše yra [KOMERCINĖ PASLAPTIS] parduotuvės. 
61

 Bylos 1 tomas, 19 lapas; bylos 7 tomas, 15-16 lapai. 
62

 RIMI vidinė klasifikacija: [KOMERCINĖ PASLAPTIS]. 
63

 RIMI vidinė klasifikacija: [KOMERCINĖ PASLAPTIS]. 
64

 RIMI vidinė klasifikacija:[KOMERCINĖ PASLAPTIS]. 
65

 „Verslo žinių“ straipsnis „Pirkėjų segmentai: daugėja kainai jautrių klientų“ (Konkurencijos tarybos 2017 m. 

rugpjūčio 17 d. faktinių aplinkybių užfiksavimo protokolas, bylos 26 tomas, 58-59, 64-69 lapai; bylos 27 tomas 57-58; 

63-68 lapai.) 
66

 Atsakymai į Konkurencijos tarybos 2017 m. birželio 9 d. raštą Nr. (2.41-34) 6V-1350. Bylos 10-15 tomai; bylos 18-

23 tomai. 
67

 Kalvarijų turgavietės darbo laikas (Konkurencijos tarybos 2017 m. rugpjūčio 17 d. faktinių aplinkybių užfiksavimo 

protokolas). Bylos 26 tomas, 58-59, 72 lapas; bylos 27 tomas 57-58; 71 lapas. 
68

 Centrinio Kauno turgaus darbo laikas (Konkurencijos tarybos 2017 m. rugpjūčio 17 d. faktinių aplinkybių 

užfiksavimo protokolas). Bylos 26 tomas, 58-59, 73-74 lapai; bylos 27 tomas 57-58; 72-73 lapai. 
69

 Palangos turgavietės darbo laikas (Konkurencijos tarybos 2017 m. rugpjūčio 17 d. faktinių aplinkybių užfiksavimo 

protokolas). Bylos 26 tomas, 58-59, 75 lapas; bylos 27 tomas 57-58; 74 lapas. 
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prekybos centrai dirba kasdien bent 8-22 val. (arba ilgiau)
70

, MAXIMA vidutiniai prekybos centrai 

paprastai dirba kasdien 8-22 val.  

(49) Kai kuriuose mažmeninės prekybos kanaluose gali būti išvis nesiūlomi maisto 

produktai arba jie nėra vyraujanti asortimento prekių grupė (pavyzdžiui, buitinės technikos, 

drabužių, kosmetikos, asmens higienos ir valymo prekių parduotuvėse). Kituose (pavyzdžiui, 

specializuotose parduotuvėse, turgaus prekeivių atveju) gali būti prekiaujama tik tam tikros maisto 

produktų kategorijos prekėmis (pavyzdžiui, tik mėsa ir mėsos gaminiais) ar tik pavienių maisto 

produktų kategorijų prekėmis (pavyzdžiui, tik alkoholiniais ir nealkoholiniais gėrimais). 

(50) Degalinių parduotuvės ypač išsiskiria iš mažmeninės prekybos kanalų – tiek dėl mažo 

prekybinio ploto, riboto, vairuotojams pritaikyto asortimento ir didesnių kainų, tiek dėl skirtingo 

lankymosi tikslo: į degalinę pirkėjas įprastai atvyksta automobiliu, turėdamas tikslą įsigyti kuro ir 

(ar) padaryti pertrauką kelionėje. Degalinės nėra pritaikytos kasdienio vartojimo prekių 

apsipirkimui: jos paprastai turi ribotą automobilių stovėjimo vietų skaičių, o atvykimas pėsčiomis 

dažniausiai taip pat nėra patogus. 

(51) Kasdienio vartojimo prekėmis internetu Lietuvoje prekiauja vos keletas ūkio subjektų 

(UAB „Barbora““
71

, UAB „Assorti.lt“, uždaroji akcinė bendrovė „INTERSELAS“
72

). Šis 

mažmeninės prekybos kanalas nuo prekybos nespecializuotose parduotuvėse skiriasi visų pirma tuo, 

kad pirkėjas turi laukti, kol užsakytos prekės bus pristatytos, užsisakyti prekių už ne mažesnę nei 

pardavėjo nustatyta minimalią užsakymo krepšelio vertę (9-19,99 Eur)
73

 ir kai kuriais atvejais (jei 

užsakoma už mažiau kaip 19-49,99 Eur
74

) papildomai sumokėti už pristatymą. 

(52) Paties didžiausio
75

 mažmenine prekyba kasdienio vartojimo prekėmis užsiimančio 

ūkio subjekto UAB „Barbora“ 2016 m. pardavimo pajamos
76

 sudarė apie [0-5] proc. visų Vilniuje 

veikusių nespecializuotų kasdienio vartojimo prekių parduotuvių pardavimo pajamų. Vienu iš 

perspektyvių mažmeninės prekybos kasdienio vartojimo prekėmis internetu ūkio subjektų laikytas 

UAB „ZZZ.LT“ 2017 m. pasitraukė iš rinkos. Kitas tokią prekybą vykdęs ūkio subjektas 

UAB FRESH MARKET veiklos nebevykdo nuo 2015 m. vidurio (veiklą pradėjo nuo 2013 m. 

birželio mėn., veikė mažiau nei 2 metus). Veiklą nutraukusios UAB „ZZZ.LT“ nuomone, ne 

visiems vartotojams yra priimtina apsipirkti internetu
77

. 

(53) PALINK generalinis direktorius, vertindamas priežastis, kodėl internetinė prekyba 

maistu Lietuvoje yra nuostolinga ir ūkio subjektai stabdo internetinės prekybos maistu veiklą, 

nurodė, kad „<...>Pirkėjai nori patys išsirinkti maisto produktus, įvertinti jų sudėtį, šviežumą ir 

kokybę parduotuvėje. Patirtis rodo, kad elektroninė prekyba ne maisto prekėmis yra visai kitoks 

verslas nei elektroninė prekyba maistu. Be to, Lietuvos rinka tam yra tiesiog per maža <...>“
78

. 

                                                 
70

 RIMI būtiniausių prekių parduotuvių ir vidutinių prekybos centrų darbo laikas (Konkurencijos tarybos 2017 m. 

rugpjūčio 17 d. faktinių aplinkybių užfiksavimo protokolas). Bylos 26 tomas, 58-59, 76-77 lapai; bylos 27 tomas 57-58; 

75-76 lapai. 
71

 Priklauso MAXIMA grupei. Pristato prekes Vilniaus mieste ir užmiestyje, Kauno mieste ir dalyje Kauno rajono 

miestų bei gyvenviečių bei Trakų mieste. 
72

 Pristato prekes Panevėžyje ir Panevėžio rajone (iki 5 km už miesto ribų). 
73

 UAB „Barbora“, UAB „Assorti.lt“ ir UAB „INTERSELAS“ nustatyta minimali pirkinių krepšelio suma 

(Konkurencijos tarybos 2017 m. rugpjūčio 17 d. faktinių aplinkybių užfiksavimo protokolas, bylos 26 tomas, 58-59, 80-

84 lapai; bylos 27 tomas 57-58; 79-83 lapai. 
74

 Konkurencijos tarybos 2017 m. rugpjūčio 17 d. faktinių aplinkybių užfiksavimo protokolas, bylos 26 tomas, 58-59, 

80-84 lapai; bylos 27 tomas 57-58; 79-83 lapai. 
75

 UAB „Barbora“ pajamos (Vilniaus miestas ir užmiestis bei Trakai) [KOMERCINĖ PASLAPTIS] kartų viršijo visoje 

Lietuvoje veikusių UAB „ZZZ.LT“ ir UAB „Assorti.lt“ pardavimo pajamas. 
76

 Tuo laikotarpiu UAB „Barbora“ veikė tik Vilniaus mieste ir užmiestyje bei Trakuose. 
77

 UAB „ZZZ.LT“ atsakymo 38 punktas. Bylos 17 tomas, 12-28 lapai; bylos 25 tomas, 12-17 lapai.  
78

 Konkurencijos tarybos 2017 m. spalio 12 d. faktinių aplinkybių užfiksavimo protokolas, bylos 63 tomas, 23-46 lapai 

bylos 64 tomas, 38-42 lapai. 
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(54) Nielsen apklausos duomenimis
79

, 2016 m. apie [KOMERCINĖ PASLAPTIS] proc. 

Lietuvos pirkėjų apsipirko kasdien, apie [KOMERCINĖ PASLAPTIS] proc. pirkėjų bent kartą per 

savaitę apsilankė vidutiniame prekybos centre; tuo tarpu kasdienio vartojimo prekių internetinėse 

parduotuvėse bent kartą per savaitę lankėsi tik apie[KOMERCINĖ PASLAPTIS] proc. pirkėjų. 

 

3. Geografinė veiklos teritorija 

(55) Pranešime apie koncentraciją nurodyta, jog koncentracijos dalyviai mažmeninės 

prekybos kasdienio vartojimo prekėmis veiklą vykdo įvairiose Lietuvos vietose esančiose 

parduotuvėse: RIMI iš viso turi 58 parduotuves, o PALINK – 239 parduotuves
80

 įvairių Lietuvos 

miesto ir kaimo vietovių įvairiose vietose.  

(56) Koncentracijos nagrinėjimo metu nustatyta, kad mažmeninės prekybos kasdienio 

vartojimo prekėmis veiklą vykdančių ūkio subjektų parduotuvių skaičius ir vietovės, kuriose tos 

parduotuvės išdėstytos Lietuvoje, reikšmingai skiriasi: kai kurie ūkio subjektai (MAXIMA, 

NORFA) turi po daugiau negu šimtą parduotuvių įvairių Lietuvos miesto ir kaimo vietovių įvairiose 

vietose, kai kurie (AIBĖ ir KOOP nariai) – tik po vieną ar kelias parduotuves tam tikroje miesto ar 

kaimo vietovėje; likę ūkio subjektai (LIDL, UAB Eiginta (toliau – Šilas), UAB Kilminė (toliau – 

Express Market), Grūstė, UAB (toliau – Grūstė), UAB Lupra (toliau – Kubas), UAB STILSENA 

(toliau – PC Tau)) turi po keliolika ar keliasdešimt parduotuvių tam tikroje miesto vietovėje, tam 

tikrame regione arba įvairiose Lietuvos miesto ir (arba) kaimo vietovėse. 

 

3.1.1. Analizės aprašymas 

3.1.1.1. Parduotuvių aptarnavimo teritorijų ir jose esančių parduotuvių nustatymas 

 

(57) Parduotuvių aptarnavimo teritorijose esančių parduotuvių nustatymui Konkurencijos 

taryba naudojo savo sudarytą parduotuvių sąrašą, į kurį buvo įtrauktos šių tinklų parduotuvės: 

koncentracijos dalyviai (RIMI ir IKI), AIBĖ tinklas, Šilas tinklas, Express market tinklas, Grūstė 

tinklas, KOOP, LIDL tinklas, Kubas tinklas, MAXIMA tinklas, NORFA tinklas ir PC Tau tinklas
81

. 

(58) Į parduotuvių sąrašą buvo įtrauktos: a) visos veikiančios mažmeninės prekybos 

kasdienio vartojimo prekėmis parduotuvės; b) visos per dvejus metus nuo koncentracijos 

planuojamos atidaryti parduotuvės, kurių atidarymą Konkurencijos taryba pagrįstai gali laikyti 

tikėtinu
82

. Neįtrauktos uždaromos parduotuvės, dėl kurių uždarymo yra priimtas sprendimas.  

(59)  Visos analizėje naudojamos parduotuvės buvo suskirstytos į grupes, nurodytas 

nutarimo 2 dalyje: būtiniausių prekių parduotuvės, vidutiniai prekybos centrai ir didieji prekybos 

centrai. Šiam suskirstymui buvo naudojami parduotuvių plotai, nurodyti prekybos tinklų, kuriems 

priklauso minėtos parduotuvės.
 83

 

(60) Konkurencijos taryba naudojo dviejų tipų parduotuvių aptarnavimo teritorijas: 

                                                 
79

 Bylos 3 tomas, 46-46‘ lapai. 
80

 Bylos 1 tomas, 81 lapas; bylos 7 tomas, 59-60 lapai. 
81

 Konkurencijos taryba savo parduotuvių sąrašą sudarė remdamasi koncentracijos dalyvių pateiktais parduotuvių 

sąrašais, taip pat remdamasi RIMI ir PALINK konkurentų atsakymais į Konkurencijos tarybos 2017 m. birželio 9 d. 

rašto Nr. (2.41-34)6V-1350 4-6 klausimus (bylos 10-15 tomai; bylos 18-23 tomai); KOOP atsakymais į Konkurencijos 

tarybos birželio 16 d. rašto Nr. (2.41-34)6V-1423 klausimus (bylos 15 tomas, 23 tomas) bei AIBĖ atsakymais į 

Konkurencijos tarybos 2017 m. birželio 16 d. raštą Nr. (2.41-34)6V-1420 (bylos 13 tomas, 21 tomas).  
82

 Konkurencijos taryba sprendė apie parduotuvės atidarymo tikėtinumą pagal duomenis, gautus iš informacinės 

sistemos „Infostatyba.lt“, vidinio posistemio, prieinamo adresu internete: https://is-infostatyba.lt vertindama prašymo 

išduoti statybą leidžiantį dokumento statusą ir kitą informaciją. Konkurencijos taryba, be kita ko, atsižvelgė į tai, jei 

tinklas, kuriam priklauso parduotuvė, nurodė, jog šios parduotuvės planuojama atidarymo data yra ne  vėliau negu 2 m. 

po koncentracijos ir [KOMERCINĖ PASLAPTIS]. 
83

 Pažymėtina, kad 6 planuojamų atidaryti parduotuvių, apie kurių prekybos plotą prekybos tinklai neturėjo duomenų, 

prekybos plotas buvo nustatytas lygus panašių to paties tinklo parduotuvių plotų vidurkiui. 

https://is-infostatyba.lt/
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(i) keliavimo pėsčiomis 500/1000 m atstumu (priklausomai nuo to, ar gyvenvietėje, 

kurioje yra parduotuvė, gyventojų yra 20 000 (500 m) ar mažiau (1000 m)) įtraukiant visų 

kategorijų parduotuves (būtiniausių prekių parduotuvės, vidutiniai ir didieji prekybos centrai); 

(ii) keliavimo automobiliu 10/15 min. (priklausomai nuo to, ar gyvenvietėje, kurioje yra 

parduotuvė, gyventojų yra 20 000 (10 min.) ar mažiau (15 min.)), įtraukiant tik vidutinius ir 

didžiuosius prekybos centrus. 

(61) Atsižvelgdama į tai, kad tiek RIMI, tiek PALINK, darydami konkurencinės aplinkos 

analizę prieš naujos parduotuvės atidarymą vertina mažesnį negu minėtas 10/15 min. atstumas, be 

to didesni automobilių srautai gali lemti, jog pagal (60)(ii) pastraipą apibrėžtos parduotuvių 

aptarnavimo teritorijos bus pernelyg optimistinės (pirkėjai faktiškai negalės pasiekti apibrėžtos 

rinkos pakraštyje esančių parduotuvių per apibrėžimui naudotą laiko ribą) ir siekdama kiek 

įmanoma labiau sumažinti galimai probleminių rinkų neidentifikavimo dėl pernelyg optimistinių 

kelionės laikų galimybę, Konkurencijos taryba didžiausiuose miestuose (Vilniuje, Kaune ir 

Klaipėdoje) papildomai naudojo 10 proc. sumažintą parduotuvių aptarnavimo teritoriją (9 min. 

kelionės automobiliu laikas). 

(62) Parduotuvių aptarnavimo teritorijų apibrėžimo tikslas buvo nustatyti visas kiekvienos 

iš besijungiančių ūkio subjektų parduotuvės aptarnavimo teritorijoje esančias atitinkamų kategorijų 

parduotuves (t.y. visas parduotuves, esančias nurodytu atstumu ar keliavimo laiku nuo nagrinėjamos 

parduotuvės). (i) skirta nustatyti nagrinėjamų parduotuvių konkurentus lokaliose apsipirkimo 

pėsčiomis rinkose. Šiuo atveju buvo laikoma, kad apsipirkimo pėsčiomis rinkoje konkurencinį 

spaudimą vienos kitoms darė visų kategorijų parduotuvės
84

. (ii) skirta nustatyti nagrinėjamų 

parduotuvių konkurentus lokaliose apsipirkimo automobiliu rinkose. Šiuo atveju buvo laikoma, kad 

šioje rinkoje konkurencinį spaudimą vieni kitiems darė vidutiniai ir dideli prekybos centrai.
85

  

(63) Konkurencijos taryba naudojo GIS-Centras, VĮ (toliau – GIS-Centras) nustatytus 

atstumus ir keliavimo laiką tarp parduotuvių
86

. Iš esmės tokias pat analizes RIMI užsakymu atliko ir 

RBB Economics (toliau – RBB)
87

, kurie minėtus atstumus ir keliavimo laiką nustatė naudodamiesi 

Google Maps Geocoding API programa,  bei remiantis www.maps.lt duomenimis. 

(64) Atlikus RBB naudoto 1488 parduotuvių adresų sąrašo palyginimą su Konkurencijos 

tarybos naudotu 1765
88

 identifikuotų analizei aktualių parduotuvių adresų sąrašu, nustatyti tokie 

neatitikimai: 

(i) RBB į savo analizę neįtraukė KOOP prekybos tinklo; 

(ii) 97 parduotuvės, naudotos RBB analizėje, buvo neaktualios ir todėl neturėjo būti 

įrauktos į analizę: 

(1) degalinių parduotuvės; 

(2) parduotuvės, užsiimančios prekyba tik ūkinėmis prekėmis; 

                                                 
84

 Ši prielaida iš esmės atitinka RBB ir Jungtinės Karalystės konkurencijos institucijos (Competition and Markets 

Authority) naudotą asimetrinės konkurencijos prielaidą (pavyzdžiui, sprendime byloje Nr. ME/6625/16 – Completed 

acquisition by Co-operative Foodstores Limited of eight My Local grocery stores from ML Convenience Limited and 

MLCG Limited), tačiau Konkurencijos taryba papildomai nagrinėjo vidutinių ir didžiųjų prekybos centrų konkurentus 

apsipirkimo pėsčiomis rinkoje. 
85

 Ši prielaida iš esmės atitinka RBB ir Jungtinės Karalystės konkurencijos institucijos naudotą asimetrinės 

konkurencijos prielaidą, tačiau Konkurencijos taryba papildomai nagrinėjo ir vidutinių prekybos centrų konkurencinį 

spaudimą didiesiems prekybos centrams.  
86

 Elektroninis bylos 30 tomas, Excel dokumentas Keliavimo atstumai ir laikas (auto ir pėsčiomis).xlsx; elektroninis 

bylos 31 tomas, Excel dokumentas Atstumai ir laikas (auto ir pėsčiomis).xlsx 
87

 Naujausia versija pateikta RIMI atstovų 2017 m. liepos 17 d. elektroniniame laiške. Elektroninis bylos 32 tomas; 

elektroninis bylos 33 tomas. 
88

 GIS-Centras, VĮ negalėjo identifikuoti 23 iš 1788 pateiktų parduotuvių adresų. Pastebėtina, kad visos neidentifikuotos 

parduotuvės priklausė AIBĖ ir KOOP tinklams (didžioji dalis iki [KOMERCINĖ PASLAPTIS] prekybinio ploto, o 

didžiausia – [KOMERCINĖ PASLAPTIS]). Be to, nei viena parduotuvė nebuvo miestuose, kuriuose identifikuotos 

probleminės lokalios teritorijos. Dėl šių priežasčių, galima daryti pagrįstą išvadą, jog minėtos parduotuvės negalėjo 

daryti įtakos analizei.  
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(3) uždarytos parduotuvės; 

(4) parduotuvės, dėl kurių uždarymo yra priimtas sprendimas; 

(5) sąraše besidubliuojančios parduotuvės; 

(6) parduotuvės, kurių atidarymo per artimiausius du metus nuo koncentracijos 

Konkurencijos taryba negali pagrįstai laikyti tikėtinu; 

(7) koncentracijos šalių nurodytos konkuruojančių tinklų parduotuvės, kurių buvimo 

nepatvirtino atitinkamas parduotuvių tinklas; 

(iii) 80 parduotuvių kategorijų RBB naudotame sąraše buvo nustatytas netinkamai: 

(1) 43 atvejais vietoj būtiniausių prekių parduotuvės buvo nurodyta vidutinio prekybos 

centro kategorija; 

(2) 37 atvejais vietoj vidutinio ar didžiojo prekybos centro kategorijos buvo nurodytos 

būtiniausių prekių parduotuvių ir vidutinio prekybos centro kategorijos. 

(65) Atliekant (i) analizę (keliavimo pėsčiomis 500/1000 m atstumu, įtraukiant visų 

kategorijų parduotuves), buvo naudojamasi GIS-Centro atlikta keliavimo atstumo pėsčiomis 

analizės rezultatais. Nustatytų probleminių lokalinių rinkų, atžvilgiu GIS-Centro nustatyti atstumai 

buvo patikrinti ir pakoreguoti lyginant su RBB ir Google Maps pateikiamais rezultatais.  

(66) Atliekant (ii) analizę (keliavimo automobiliu 10/15 min., įtraukiant vidutinius ir 

didžiuosius prekybos centrus), kaip pagrindas buvo naudojami RBB keliavimo laikų duomenys 

(pašalinus neaktualius adresus), juos papildant GIS-Centro analizės duomenimis tais atvejais, kai: 

(i) RBB neanalizavo kai kurių planuojamų atidaryti RIMI ar PALINK parduotuvių 

(pradiniai keliavimo taškai); 

(ii) Konkurencijos taryba nustatė papildomas koncentracijos dalyvių konkurentų 

parduotuves (jų adresai – galutiniai kelionės taškai). 

(67) Nustatytų probleminių lokalinių rinkų  atžvilgiu GIS-Centro nustatyti keliavimo laikai 

buvo patikrinti ir pakoreguoti lyginant su Google Maps pateikiamais rezultatais. 

 

4. Koncentracijos dalyvių padėtis lokaliose aprėpties teritorijose   

 

(68) Toliau Nutarime yra pateikiami duomenys apie koncentracijos dalyvių padėtį lokaliose 

aprėpties teritorijose, kuriose koncentracija gali turėti neigiamą poveikį konkurencijai. 

 

4.1.  Vilnius 

4.1.1.  Vilniaus centrinė dalis 

4.1.1.1.  Jogailos g. 12, Vilniuje, esančios PALINK parduotuvės aprėpties teritorija 

 

(69) PALINK parduotuvė Jogailos g. 12, Vilniuje, yra miesto vietovėje esanti būtiniausių 

prekių parduotuvė. Atsižvelgiant į tai, žemiau esančiose lentelėse pateikiami duomenys apie 

apsipirkimo pėsčiomis  aprėpties teritorijoje veikiančių ūkio subjektų padėtį bei pateikiamas 

Herfindahl-Hirschman indeksas (toliau – HHI) indeksas
89

. 

 
Lentelė Nr. 3. PALINK parduotuvės (Jogailos g. 12, Vilnius) apsipirkimo pėsčiomis aprėpties teritorijoje veikiančių 

ūkio subjektų parduotuvių sąrašas 

Ūkio 

subjektas 
Adresas 

Parduotuvės 

kategorija 
Statusas 

Atstumas 

keliaujant 

pėsčiomis 

(m) 

Trukmė 

keliaujant 

pėsčiomis 

(min)  

(ėjimo greitis 

5 km/h) 

Parduotuvės 

pajamos 

PALINK Jogailos g. 12, Būtiniausių prekių Veikianti --- --- [KOMERCINĖ 

                                                 
89

 HHI matuoja bendrą koncentracijos lygį atitinkamose rinkose prieš ir po susijungimo, o HHI pokytis nusako 

koncentracijos pokytį atitinkamose rinkose. 
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Vilnius parduotuvė PASLAPTIS] 

MAXIMA 
Gedimino pr. 18, 

Vilnius 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 207 2,47 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

RIMI 
Gedimino pr. 9, 

Vilnius 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 345 4,14 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
Gedimino pr. 28, 

Vilnius 

Būtiniausių prekių 

parduotuvė 
Veikianti 386 4,63 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

MAXIMA 
Totorių g. 8, 

Vilnius 

Būtiniausių prekių 

parduotuvė 
Veikianti 420 5,04 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

Duomenys gauti iš RBB Economic bei GIS-centro analizių. 

 
Lentelė Nr. 4. PALINK parduotuvės (Jogailos g. 12, Vilnius) apsipirkimo pėsčiomis aprėpties teritorijoje veikiančių 

ūkio subjektų padėtis 

Ūkio subjektas Parduotuvių skaičius 

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

skaičių 

Aprėpties teritorijoje veikiančių 

ūkio subjektų padėtis pagal 

parduotuvių pajamas 2016 m. 

PALINK 2 40,00 proc. [30-40] proc. 

RIMI 1 20,00 proc. [20-30] proc. 

Kartu 

koncentracijoje 

dalyvaujantys ūkio 

subjektai 

3 60,00 proc. [60-70] proc. 

MAXIMA 2 40,00 proc. [30-40] proc. 

Viso 5 100 proc. 100 proc. 

 
Lentelė Nr. 5. PALINK parduotuvės (Jogailos g. 12, Vilnius) apsipirkimo pėsčiomis aprėpties teritorijoje HHI pagal 

pajamas  
 Iki koncentracijos Po koncentracijos Pokytis 

HHI [3000-4000] [5000-6000] [1750-2250] 

 

4.1.1.2.  Gedimino pr. 28, Vilniuje, esančios PALINK parduotuvės aprėpties 

teritorija 

 

(70) PALINK parduotuvė Gedimino pr. 28, Vilniuje, yra miesto vietovėje esanti būtiniausių 

prekių parduotuvė. Atsižvelgiant į tai, žemiau esančiose lentelėse pateikiami duomenys apie 

apsipirkimo pėsčiomis aprėpties teritorijoje veikiančių ūkio subjektų padėtį bei pateikiamas HHI 

indeksas. 

 
Lentelė Nr. 6. PALINK parduotuvės (Gedimino pr. 28, Vilnius) apsipirkimo pėsčiomis aprėpties teritorijoje veikiančių 

ūkio subjektų parduotuvių sąrašas 

Ūkio 

subjektas 
Adresas 

Parduotuvės 

kategorija 
Statusas 

Atstumas 

keliaujant 

pėsčiomis 

(m) 

Trukmė 

keliaujant 

pėsčiomis 

(min)  

(ėjimo greitis 

5 km/h) 

Parduotuvės 

pajamos 

PALINK 
Gedimino pr. 28, 

Vilnius 

Būtiniausių prekių 

parduotuvė 
Veikianti --- --- 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

MAXIMA 
Gedimino pr. 18, 

Vilnius 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 256 3,07 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
Jogailos g. 12, 

Vilnius 

Būtiniausių prekių 

parduotuvė 
Veikianti 386 4,63 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

RIMI 
Gedimino pr. 9, 

Vilnius 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 408 4,90 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

Duomenys gauti iš RBB Economics bei GIS-centro analizių. 
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Lentelė Nr. 7. PALINK parduotuvės (Gedimino pr. 28, Vilnius) apsipirkimo pėsčiomis aprėpties teritorijoje veikiančių 

ūkio subjektų padėtis  

Ūkio subjektas Parduotuvių skaičius 

 Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

skaičių 

Aprėpties teritorijoje veikiančių 

ūkio subjektų padėtis pagal 

parduotuvių pajamas 2016 m. 

PALINK 2 50,00 proc. [30-40] proc. 

RIMI 1 25,00 proc. [30-40] proc. 

Kartu 

koncentracijoje 

dalyvaujantys ūkio 

subjektai 

3 75,00 proc. [60-70] proc. 

MAXIMA 1 25,00 proc. [30-40] proc. 

Viso 4 100 proc. 100 proc. 

 
Lentelė Nr. 8. PALINK parduotuvės (Gedimino pr. 28, Vilnius) apsipirkimo pėsčiomis aprėpties teritorijoje HHI pagal 

pajamas  
 Iki koncentracijos Po koncentracijos Pokytis 

HHI [3000-4000] [5000-6000] [2250-2750] 

 

4.1.1.3.  Gedimino pr. 9, Vilniuje, esančio RIMI prekybos centro aprėpties teritorijos 

 

(71) RIMI prekybos centras Gedimino pr. 9, Vilniuje, yra miesto vietovėje esantis vidutinis 

prekybos centras. Žemiau esančiose lentelėse pateikiami duomenys apie apsipirkimo pėsčiomis 

aprėpties teritorijoje veikiančių ūkio subjektų padėtį bei pateikiamas HHI indeksas. 

 
Lentelė Nr. 9. RIMI prekybos centro (Gedimino pr. 9, Vilnius) apsipirkimo pėsčiomis aprėpties teritorijoje veikiančių 

ūkio subjektų parduotuvių sąrašas 

Ūkio 

subjektas 
Adresas 

Parduotuvės 

kategorija 
Statusas 

Atstumas 

keliaujant 

pėsčiomis 

(m) 

Trukmė 

keliaujant 

pėsčiomis 

(min)  

(ėjimo greitis 

5 km/h) 

Parduotuvės 

pajamos 

RIMI 
Gedimino pr. 9, 

Vilnius 

Vidutinis 

prekybos 

centras 

Veikianti --- --- 
[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

MAXIMA 
Gedimino pr. 18, 

Vilnius 

Vidutinis 

prekybos 

centras 

Veikianti 175 2,10 
[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

MAXIMA Totorių g. 8, Vilnius 

Būtiniausių 

prekių 

parduotuvė 

Veikianti 224 2,68 
[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK Jogailos g. 12, Vilnius 

Būtiniausių 

prekių 

parduotuvė 

Veikianti 345 4,14 
[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
Gedimino pr. 28, 

Vilnius 

Būtiniausių 

prekių 

parduotuvė 

Veikianti 408 4,90 
[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

Duomenys gauti iš RBB Economics bei GIS-centro analizių. 

 
Lentelė Nr. 10. RIMI prekybos centro (Gedimino pr. 9, Vilnius) apsipirkimo pėsčiomis aprėpties teritorijoje veikiančių 

ūkio subjektų padėtis 

Ūkio subjektas Parduotuvių skaičius 

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

skaičių 

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

pajamas 2016 m. 
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RIMI 1 20,00 proc. [20-30] proc. 

PALINK 2 40,00 proc. [30-40] proc. 

Kartu koncentracijoje 

dalyvaujančių ūkio 

subjektų 

3 60,00 proc. [60-70] proc. 

MAXIMA 2 40,00 proc. [30-40] proc. 

Iš viso 5 100 proc. 100 proc. 

 
Lentelė Nr. 11. RIMI prekybos centro (Gedimino pr. 9, Vilnius) apsipirkimo pėsčiomis aprėpties teritorijoje HHI pagal 

pajamas  
 Iki koncentracijos Po koncentracijos Pokytis 

HHI [3000-4000] [5000-6000] [1750-2250] 

 

4.1.2. Senamiestis 

4.1.2.1.  Didžiojoje g. 28, Vilniuje, esančios RIMI parduotuvės aprėpties teritorija 

 

(72) RIMI parduotuvė Didžiojoje g. 28, Vilniuje, yra miesto vietovėje esanti būtiniausių 

prekių parduotuvė. Atsižvelgiant į tai, žemiau esančiose lentelėse pateikiami duomenys apie 

apsipirkimo pėsčiomis aprėpties teritorijoje veikiančių ūkio subjektų padėtį bei pateikiamas HHI 

indeksas. 

 
Lentelė Nr. 12. RIMI parduotuvės (Didžioji g. 28, Vilnius) apsipirkimo pėsčiomis aprėpties teritorijoje veikiančių ūkio 

subjektų parduotuvių sąrašas 

Ūkio 

subjektas 
Adresas 

Parduotuvės 

kategorija 
Statusas 

Atstumas 

keliaujant 

pėsčiomis 

(m) 

Trukmė 

keliaujant 

pėsčiomis 

(min)  

(ėjimo greitis 

5 km/h) 

Parduotuvės 

pajamos 

RIMI 
Didžioji g. 28, 

Vilnius 

Būtiniausių prekių 

parduotuvė 
Veikianti --- --- 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
Vokiečių g. 13, 

Vilnius 

Būtiniausių prekių 

parduotuvė 
Veikianti 348,5 4,18 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

AIBĖ 
Pylimo g. 45, 

Vilnius 

Būtiniausių prekių 

parduotuvė (iki 

100 kv. m.) 

Veikianti 446 5,35 
[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

Duomenys gauti iš RBB Economics bei GIS-centro analizių. 

 

Lentelė Nr. 13. RIMI parduotuvės (Didžioji g. 28, Vilnius) apsipirkimo pėsčiomis aprėpties teritorijoje veikiančių ūkio 

subjektų padėtis 

Ūkio subjektas Parduotuvių skaičius 

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

skaičių 

Aprėpties teritorijoje veikiančių 

ūkio subjektų padėtis pagal 

parduotuvių pajamas 2016 m. 

PALINK 1 33,33 proc. [30-40] proc. 

RIMI 1 33,33 proc. [40-50] proc. 

Kartu 

koncentracijoje 

dalyvaujantys ūkio 

subjektai 

2 66,67 proc. [80-90] proc. 

AIBĖ 1 33,33 proc. [10-20] proc. 

Viso 3 100 proc. 100 proc. 

 

Lentelė Nr. 14. RIMI parduotuvės (Didžioji g. 28, Vilnius) apsipirkimo pėsčiomis aprėpties teritorijoje HHI pagal 

pajamas 

 Iki koncentracijos Po koncentracijos Pokytis 

HHI [3000-4000] [7000-8000] [3250-3750] 
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Lentelė Nr. 15. Parduotuvių, patenkančių į 10 proc. išplėstą RIMI parduotuvės (Didžioji g. 28, Vilnius) 

aprėpties teritoriją (500-550 m), sąrašas 

Ūkio 

subjektas 
Adresas 

Parduotuvės 

kategorija 
Statusas 

Atstumas 

keliaujant 

pėsčiomis 

(m) 

Trukmė 

keliaujant 

pėsčiomis 

(min)  

(ėjimo greitis 

5 km/h) 

Parduotuvės 

pajamos 

MAXIMA 
Bazilijonų g. 3, 

Vilnius 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 518 6,22 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

Duomenys gauti iš RBB Economics bei GIS-centro analizių. 

 

Lentelė Nr. 16. RIMI parduotuvės (Didžioji g. 28, Vilnius) apsipirkimo pėsčiomis aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų padėtis, aprėpties teritoriją padidinus 10 proc. (iki 550 m) 

Ūkio subjektas Parduotuvių skaičius 

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

skaičių 

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

pajamas 2016 m. 

PALINK 1 25,00 proc. [20-30] proc. 

RIMI 1 25,00 proc. [20-30] proc. 

Kartu 

koncentracijoje 

dalyvaujančių ūkio 

subjektų 

2 50,00 proc. [40-50] proc. 

MAXIMA 1 25,00 proc. [40-50] proc. 

AIBĖ 1 25,00 proc. [5-10] proc. 

Iš viso 4 100 proc. 100 proc. 

 

Lentelė Nr. 17. RIMI parduotuvės (Didžioji g. 28, Vilnius) apsipirkimo pėsčiomis aprėpties teritorijoje HHI pagal 

pajamas, aprėpties teritoriją padidinus 10 proc. (iki 550 m) 

 Iki koncentracijos Po koncentracijos Pokytis 

HHI [3000-4000] [4000-5000] [750-1250] 

 

4.1.2.2.  Vokiečių g. 13, Vilniuje, esančios PALINK parduotuvės aprėpties teritorija 

 

(73) PALINK parduotuvė Vokiečių g. 13, Vilniuje, yra miesto vietovėje esanti būtiniausių 

prekių parduotuvė. Atsižvelgiant į tai, žemiau esančiose lentelėse pateikiami duomenys apie 

apsipirkimo pėsčiomis aprėpties teritorijoje veikiančių ūkio subjektų padėtį bei pateikiamas HHI 

indeksas. 

 
Lentelė Nr. 18. PALINK parduotuvės (Vokiečių g. 13, Vilnius) apsipirkimo pėsčiomis aprėpties teritorijoje veikiančių 

ūkio subjektų parduotuvių sąrašas 

Ūkio 

subjektas 
Adresas 

Parduotuvės 

kategorija 
Statusas 

Atstumas 

keliaujant 

pėsčiomis 

(m) 

Trukmė 

keliaujant 

pėsčiomis 

(min)  

(ėjimo greitis 

5 km/h) 

Parduotuvės 

pajamos 

PALINK 
Vokiečių g. 13, 

Vilnius 

Būtiniausių prekių 

parduotuvė 
Veikianti --- --- 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

RIMI 
Didžioji g. 28, 

Vilnius 

Būtiniausių prekių 

parduotuvė 
Veikianti 349 4,18 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

AIBĖ  
Pylimo g. 32, 

Vilnius 

Būtiniausių prekių 

parduotuvė (iki 

100 kv. m.) 

Veikianti 477 5,72 
[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

Duomenys gauti iš RBB Economics bei GIS-centro analizių. 
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Lentelė Nr. 19. PALINK parduotuvės (Vokiečių g. 13, Vilnius) apsipirkimo pėsčiomis aprėpties teritorijoje veikiančių 

ūkio subjektų padėtis 

Ūkio subjektas Parduotuvių skaičius 

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

skaičių 

Aprėpties teritorijoje veikiančių 

ūkio subjektų padėtis 

parduotuvių pajamas 2016 m. 

PALINK 1 33,33 proc. [40-50] proc. 

RIMI 1 33,33 proc. [50-60] proc. 

Kartu 

koncentracijoje 

dalyvaujantys ūkio 

subjektai 

2 66,67 proc. [90-100] proc. 

AIBĖ 1 33,33 proc. [5-10] proc. 

Viso 3 100 proc. 100 proc. 

 

Lentelė Nr. 20. PALINK parduotuvės (Vokiečių g. 13, Vilnius) apsipirkimo pėsčiomis aprėpties teritorijoje HHI pagal 

pajamas 

 Iki koncentracijos Po koncentracijos Pokytis 

HHI [4000-5000] [8000-9000] [4250-4750] 

 
Lentelė Nr. 21. Parduotuvių, patenkančių į 10 proc. išplėstą PALINK parduotuvės (Vokiečių g. 13, Vilnius) 

aprėpties teritoriją (500-550 m), sąrašas 

Ūkio 

subjektas 
Adresas 

Parduotuvės 

kategorija 
Statusas 

Atstumas 

keliaujant 

pėsčiomis 

(m) 

Trukmė 

keliaujant 

pėsčiomis 

(min)  

(ėjimo greitis 

5 km/h) 

Parduotuvės 

pajamos 

PALINK 
Pylimo g. 21, 

Vilnius 

Būtiniausių prekių 

parduotuvė 
Veikianti 544 5,66 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

Duomenys gauti iš RBB Economics bei GIS-centro analizių. 

 

Lentelė Nr. 22. PALINK parduotuvės (Vokiečių g. 13, Vilnius) apsipirkimo pėsčiomis aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų padėtis, aprėpties teritoriją padidinus 10 proc. (iki 550 m) 

Ūkio subjektas Parduotuvių skaičius 

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

skaičių 

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

pajamas 2016 m. 

PALINK 2 50,00 proc. [50-60] proc. 

RIMI 1 25,00 proc. [30-40] proc. 

Kartu 

koncentracijoje 

dalyvaujančių ūkio 

subjektų 

3 75,00 proc. [90-100] proc. 

AIBĖ 1 25,00 proc. [0-5] proc. 

Iš viso 4 100 proc. 100 proc. 

 

Lentelė Nr. 23. PALINK parduotuvės (Vokiečių g. 13, Vilnius) apsipirkimo pėsčiomis aprėpties teritorijoje HHI pagal 

pajamas, aprėpties teritoriją padidinus 10 proc. (iki 550 m) 

 Iki koncentracijos Po koncentracijos Pokytis 

HHI [4000-5000] [9000-10000] [4250-4750] 

 

4.1.3. Žirmūnai ir Antakalnis 

4.1.3.1.  Žirmūnų g. 2, Vilniuje, esančio PALINK prekybos centro aprėpties 

teritorija 

 

(74) PALINK prekybos centras Žirmūnų g. 2, Vilniuje, yra miesto vietovėje esantis 

vidutinis prekybos centras. Atsižvelgiant į tai, žemiau esančiose lentelėse pateikiami duomenys apie 
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apsipirkimo pėsčiomis bei apsipirkimo automobiliu aprėpties teritorijose veikiančių ūkio subjektų 

padėtį bei pateikiami HHI indeksai. 

 
Lentelė Nr. 24. PALINK prekybos centro (Žirmūnų g. 2, Vilnius) apsipirkimo automobiliu aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų parduotuvių sąrašas 

Ūkio 

subjektas 
Adresas 

Parduotuvės 

kategorija 
Statusas 

Atstumas 

važiuojant 

automobiliu 

(m) 

Trukmė 

važiuojant 

automobiliu 

(min) 

Parduotuvės 

pajamos 

PALINK 
Žirmūnų g. 2, 

Vilnius 

Vidutinis 

prekybos 

centras 

Veikianti --- --- 
[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

LIDL 
Rinktinės g. 60, 

Vilnius 

Vidutinis 

prekybos 

centras 

Planuojama atidaryti 1547 4,51 
[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS]
90

 

PALINK 
Antakalnio g. 

42, Vilnius 

Vidutinis 

prekybos 

centras 

Veikianti 1645 5,25 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

MAXIMA 
Konstitucijos 

pr. 7A, Vilnius 

Vidutinis 

prekybos 

centras 

Veikianti 1919 5,87 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

MAXIMA 
V. Grybo g. 21, 

Vilnius 

Vidutinis 

prekybos 

centras 

Veikianti 1867 5,97 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

MAXIMA 
Tuskulėnų g. 

66, Vilnius 

Didysis 

prekybos 

centras 

Veikianti 1680 6,00 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

LIDL 
Žirmūnų g. 67, 

Vilnius 

Vidutinis 

prekybos 

centras 

Planuojama atidaryti 2337 6,28 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS]
91

 

PALINK 
Lukšio g. 34, 

Vilnius 

Vidutinis 

prekybos 

centras 

Veikianti 2173 6,50 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

MAXIMA 
Žalgirio g. 105, 

Vilnius 

Vidutinis 

prekybos 

centras 

Veikianti 1868 6,55 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

RIMI 
Zarasų g. 5, 

Vilnius 

Vidutinis 

prekybos 

centras 

Veikianti 2737 6,57 
[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

MAXIMA 
Žirmūnų g. 

89A, Vilnius 

Vidutinis 

prekybos 

centras 

Veikianti 2646 6,87 
[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

RIMI 
Žirmūnų g. 64, 

Vilnius 

Didysis 

prekybos 

centras 

Veikianti 2442 7,15 
[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

MAXIMA 
Ulonų g. 5, 

Vilnius 

Vidutinis 

prekybos 

centras 

Veikianti 2361 7,32 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

MAXIMA 
Antakalnio g. 

75, Vilnius 

Vidutinis 

prekybos 

centras 

Veikianti 2665 7,37 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
Antakalnio g. 

73, Vilnius 

Vidutinis 

prekybos 

centras 

Veikianti 2616 7,43 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

MAXIMA 
Verkių g. 29, 

Vilnius 

Vidutinis 

prekybos 
Veikianti 2608 7,92 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 
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centras 

MAXIMA 
Upės g. 9, 

Vilnius 

Vidutinis 

prekybos 

centras 

Veikianti 2698 8,27 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

RIMI 
Saltoniškių g. 

9, Vilnius 

Didysis 

prekybos 

centras 

Veikianti 3207 8,62 
[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
Žirmūnų g. 

106E, Vilnius 

Vidutinis 

prekybos 

centras 

Veikianti 3484 8,78 
[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

RIMI 
Linkmenų g. 

22, Vilnius 

Didysis 

prekybos 

centras 

Veikianti 3006 8,95 
[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

LIDL 
Kalvarijų g. 

180, Vilnius 

Vidutinis 

prekybos 

centras 

Veikianti 2869 9,08 
[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

MAXIMA 
Gedimino pr. 

18, Vilnius 

Vidutinis 

prekybos 

centras 

Veikianti 2616 9,75 
[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS]
92

 

PALINK 
J. Jasinskio g. 

16, Vilnius 

Vidutinis 

prekybos 

centras 

Veikianti 4262 9,85 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

Duomenys gauti iš RBB Economics bei GIS-centro analizių. 

 
Lentelė Nr. 25. PALINK prekybos centro (Žirmūnų g. 2, Vilnius) apsipirkimo automobiliu aprėpties 

teritorijoje veikiančių ūkio subjektų padėtis 

Ūkio subjektas Parduotuvių skaičius 

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

skaičių 

Aprėpties teritorijoje veikiančių 

ūkio subjektų padėtis pagal 

parduotuvių pajamas 2016 m. 

PALINK 6 26,09 proc. [10-20] proc. 

RIMI 4 17,39 proc. [30-40] proc. 

Kartu 

koncentracijoje 

dalyvaujančių ūkio 

subjektų 

10 43,48 proc. [50-60] proc. 

MAXIMA 10 43,48 proc. [30-40] proc. 

LIDL 3 13,04 proc. [10-20] proc. 

Iš viso 23 100 proc. 100 proc. 

 

Lentelė 25a. PALINK prekybos centro (Žirmūnų g. 2, Vilnius) apsipirkimo automobiliu aprėpties teritorijoje HHI pagal 

pajamas 

 Iki koncentracijos Po koncentracijos Pokytis 

HHI [2000-3000] [4000-5000] [750-1250] 

 
Lentelė Nr. 26. PALINK prekybos centro (Žirmūnų g. 2, Vilnius) apsipirkimo pėsčiomis aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų parduotuvių sąrašas 

Ūkio 

subjektas 
Adresas 

Parduotuvės 

kategorija 
Statusas 

Atstumas 

keliaujant 

pėsčiomis 

(m) 

Trukmė 

keliaujant 

pėsčiomis 

(min)  

(ėjimo greitis 

5 km/h) 

Parduotuvės 

pajamos 

PALINK 
Žirmūnų g. 2, 

Vilnius 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti --- --- 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

Duomenys gauti iš RBB Economics bei GIS-centro analizių. 
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Lentelė Nr. 27. PALINK prekybos centro (Žirmūnų g. 2, Vilnius) apsipirkimo pėsčiomis aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų padėtis 

Ūkio subjektas Parduotuvių skaičius 

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

skaičių 

Aprėpties teritorijoje veikiančių 

ūkio subjektų padėtis pagal 

parduotuvių pajamas 2016 m. 

PALINK 1 100 proc. 100 proc. 

Iš viso 1 100 proc. 100 proc. 

 

4.1.3.2.  Žirmūnų g. 64, Vilnius, esančio RIMI prekybos centro aprėpties teritorija 

 

(75) RIMI prekybos centras Žirmūnų g. 64, Vilnius, yra miesto vietovėje esantis didysis 

prekybos centras. Atsižvelgiant į tai, žemiau esančiose lentelėse pateikiami duomenys apie 

apsipirkimo pėsčiomis bei apsipirkimo automobiliu aprėpties teritorijose veikiančių ūkio subjektų 

padėtį bei pateikiami HHI indeksai. 

 
Lentelė Nr. 28. RIMI prekybos centro (Žirmūnų g. 64, Vilnius) apsipirkimo automobiliu aprėpties teritorijoje veikiančių 

ūkio subjektų parduotuvių sąrašas 

Ūkio 

subjektas 
Adresas 

Parduotuvės 

kategorija 
Statusas 

Atstumas 

važiuojant 

automobiliu 

(m) 

Trukmė 

važiuojant 

automobiliu 

(min) 

Parduotuvės 

pajamos 

RIMI 
Žirmūnų g. 64, 

Vilnius 

Didysis prekybos 

centras 
Veikianti --- --- 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
Lukšio g. 34, 

Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 687 3,25 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

MAXIMA 
Verkių g. 29, 

Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 1056 3,55 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

LIDL 
Žirmūnų g. 67, 

Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 

Planuojama 

atidaryti 
1033 3,6 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS]
93

 

MAXIMA 
Žirmūnų g. 89A, 

Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 1342 4,17 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

MAXIMA 
Ulonų g. 5, 

Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 1093 5,23 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

RIMI 
Kareivių g. 11A, 

Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 1386 5,88 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
Žirmūnų g. 106E, 

Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 1980 5,95 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
Antakalnio g. 42, 

Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 1978 6,43 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

NORFA 
Kalvarijų 151, 

Vilnius 

Didysis prekybos 

centras 
Veikianti 2227 6,90 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

MAXIMA 
V. Grybo g. 21, 

Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 2200 7,17 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
Žirmūnų g. 2, 

Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 2442 7,20 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

LIDL 
Kalvarijų g. 180, 

Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 1925 7,42 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

LIDL 
Rinktinės g. 60, 

Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 

Planuojama 

atidaryti 
1925 7,48 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS]
94

 

MAXIMA 
Ozo g. 18, 

Vilnius 

Didysis prekybos 

centras 

Planuojama 

atidaryti 
2580 7,92 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS]
95

 

MAXIMA 
Nemenčinės pl. 

33, Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 4449 7,93 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 
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PALINK 
Nemenčinės pl. 2, 

Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 4074 8,43 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

MAXIMA 
Antakalnio g. 75, 

Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 2998 8,55 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
Antakalnio g. 73, 

Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 2949 8,62 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

MAXIMA 
Tuskulėnų g. 66, 

Vilnius 

Didysis prekybos 

centras 
Veikianti 2059 8,72 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

Duomenys gauti iš RBB Economics bei GIS-centro analizių. 

 
Lentelė Nr. 29. RIMI prekybos centro (Žirmūnų 64, Vilnius) apsipirkimo automobiliu aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų padėtis 

Ūkio subjektas Parduotuvių skaičius 

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

skaičių 

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

pajamas 2016 m. 

PALINK 6 30,00 proc. [20-30] proc. 

RIMI 2 10,00 proc. [10-20] proc. 

Kartu koncentracijoje 

dalyvaujančių ūkio 

subjektų 

8 40,00 proc. [40-50] proc. 

MAXIMA 8 40,00 proc. [40-50] proc. 

NORFA 1 5,00 proc. [0-5] proc. 

LIDL 3 15,00 proc. [10-20] proc. 

Iš viso 20 100 proc. 100 proc. 

 
Lentelė Nr. 30. RIMI prekybos centro (Žirmūnų 64, Vilnius) apsipirkimo automobiliu aprėpties teritorijoje HHI pagal 

pajamas 
 Iki koncentracijos Po koncentracijos Pokytis 

HHI  [2000-3000] [3000-4000] [750-1250] 

 
Lentelė Nr. 31. RIMI prekybos centro (Žirmūnų 64, Vilnius) apsipirkimo pėsčiomis aprėpties teritorijoje veikiančių 

ūkio subjektų parduotuvių sąrašas 

Ūkio 

subjektas 
Adresas 

Parduotuvės 

kategorija 
Statusas 

Atstumas 

keliaujant 

pėsčiomis 

(m) 

Trukmė 

keliaujant 

pėsčiomis 

(min)  

(ėjimo greitis 

5 km/h) 

Parduotuvės 

pajamos 

RIMI Žirmūnų g. 64, Vilnius 
Didysis 

prekybos centras 
Veikianti --- --- 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK Lukšio g. 34, Vilnius 
Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 276 3,31 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

Duomenys gauti iš RBB Economics bei GIS-centro analizių. 

 
Lentelė Nr. 32. RIMI prekybos centro (Žirmūnų 64, Vilnius) apsipirkimo pėsčiomis aprėpties teritorijoje veikiančių 

ūkio subjektų padėtis 

Ūkio subjektas Parduotuvių skaičius 

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

skaičių 

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

pajamas 2016 m. 

RIMI 1 50 proc. [80-90] proc. 

PALINK 1 50 proc. [10-20] proc. 

Kartu koncentracijoje 

dalyvaujančių ūkio 

subjektų 

2 100 proc. [90-100] proc. 

Iš viso 2 100 proc. 100 proc. 

 
Lentelė 33. RIMI prekybos centro (Žirmūnų 64, Vilnius) apsipirkimo pėsčiomis aprėpties teritorijoje HHI pagal 

pajamas 
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 Iki koncentracijos Po koncentracijos Pokytis 

HHI [7000-8000] 10000 [2250-2750] 

 
Lentelė Nr. 34. RIMI prekybos centro (Žirmūnų g. 64, Vilnius) apsipirkimo automobiliu aprėpties teritorijoje veikiančių 

ūkio subjektų parduotuvių sąrašas (9-10 min.) 

Ūkio 

subjektas 
Adresas 

Parduotuvės 

kategorija 
Statusas 

Atstumas 

važiuojant 

automobiliu 

(m) 

Trukmė 

važiuojant 

automobiliu 

(min) 

Parduotuvės 

pajamos 

MAXIMA 
Didlaukio g. 1, 

Vilnius 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 3232 9,18 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

MAXIMA Ozo g. 25, Vilnius 
Didysis prekybos 

centras 
Veikianti 3763 9,18 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

MAXIMA 
Žalgirio g. 105, 

Vilnius 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 2246 9,55 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
Saulėtekio al. 43, 

Vilnius 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 4764 9,83 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
Didlaukio g. 80A, 

Vilnius 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 4475 9,93 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

RIMI 
Linkmenų g. 22, 

Vilnius 

Didysis prekybos 

centras 
Veikianti 4324 10 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

Duomenys gauti iš RBB Economics bei GIS-centro analizių. 

 
Lentelė Nr. 35. RIMI prekybos centro (Žirmūnų 64, Vilnius) apsipirkimo automobiliu aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų padėtis įtraukus 9-10 min. parduotuves 

Ūkio subjektas Parduotuvių skaičius 

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

skaičių 

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

pajamas 2016 m. 

PALINK 8 30,77 proc. [10-20] proc. 

RIMI 3 11,54 proc. [10-20] proc. 

Kartu koncentracijoje 

dalyvaujančių ūkio 

subjektų 

11 42,31 proc. [30-40] proc. 

MAXIMA 11 42,31 proc. [50-60] proc. 

NORFA 1 3,85 proc. [0-5] proc. 

LIDL 3 11,54 proc. [5-10] proc. 

Iš viso 26 100 proc. 100 proc. 

 
Lentelė Nr. 36. RIMI prekybos centro (Žirmūnų 64, Vilnius) apsipirkimo automobiliu aprėpties teritorijoje  

HHI pagal pajamas įtraukus 9-10 min. parduotuves 

 Iki koncentracijos Po koncentracijos Pokytis 

HHI  [3000-4000] [4000-5000] [250-750] 

 

4.1.3.3.  Antakalnio g. 42, Vilniuje, esančio PALINK prekybos centro aprėpties 

teritorija 

 

(76) PALINK prekybos centras Antakalnio g. 42, Vilniuje, yra miesto vietovėje esantis 

vidutinis prekybos centras. Atsižvelgiant į tai, žemiau esančiose lentelėse pateikiami duomenys apie 

apsipirkimo pėsčiomis bei apsipirkimo automobiliu aprėpties teritorijose veikiančių ūkio subjektų 

padėtį bei pateikiami HHI indeksai. 

 
Lentelė Nr. 37. PALINK prekybos centro (Antakalnio g. 42, Vilnius) apsipirkimo automobiliu aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų parduotuvių sąrašas 

Ūkio 

subjektas 
Adresas 

Parduotuvės 

kategorija 
Statusas 

Atstumas 

važiuojant 

automobiliu 

Trukmė 

važiuojant 

automobiliu 

Parduotuvės 

pajamos 
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(m) (min) 

PALINK 
Antakalnio g. 

42, Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti --- --- 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

MAXIMA 
V. Grybo g. 21, 

Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 589 1,80 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

MAXIMA 
Antakalnio g. 

75, Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 1387 3,12 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
Antakalnio g. 

73, Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 1338 3,18 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
Žirmūnų g. 2, 

Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 2024 4,38 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

LIDL 
Žirmūnų g. 67, 

Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 

Planuojama 

atidaryti 
1872 5,06 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS]
96

 

PALINK 
Lukšio g. 34, 

Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 1708 5,28 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

LIDL 
Rinktinės g. 60, 

Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 

Planuojama 

atidaryti 
2894 5,46 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS]
97

 

RIMI 
Zarasų g. 5, 

Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 2975 5,57 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

MAXIMA 
Žirmūnų g. 89A, 

Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 2182 5,63 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

RIMI 
Žirmūnų g. 64, 

Vilnius 

Didysis prekybos 

centras 
Veikianti 1978 5,93 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
Nemenčinės pl. 

2, Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 2482 5,93 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

MAXIMA 
Verkių g. 29, 

Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 2144 6,68 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

MAXIMA 
Konstitucijos pr. 

7A, Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 3266 6,87 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

MAXIMA 
Tuskulėnų g. 66, 

Vilnius 

Didysis prekybos 

centras 
Veikianti 3028 7,00 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

MAXIMA 
Žalgirio g. 105, 

Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 3215 7,55 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
Žirmūnų g. 

106E, Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 3019 7,57 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

MAXIMA 
Nemenčinės pl. 

33, Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 4109 7,60 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

MAXIMA 
Ulonų g. 5, 

Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 2498 7,72 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
Saulėtekio al. 

43, Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 4075 8,17 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

MAXIMA 
Upės g. 9, 

Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 3748 8,22 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

RIMI 
Kareivių g. 11A, 

Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 2823 8,87 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

MAXIMA 
Bazilijonų g. 3, 

Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 5092 9,32 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

NORFA 
Kalvarijų 151, 

Vilnius 

Didysis prekybos 

centras 
Veikianti 3619 9,38 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

LIDL 
Rasų g. 9A, 

Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 4773 9,40 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

MAXIMA 
Gedimino pr. 

18, Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 3671 9,53 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

RIMI 
Saltoniškių g. 9, 

Vilnius 

Didysis prekybos 

centras 
Veikianti 4555 9,62 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

RIMI Linkmenų g. 22, Didysis prekybos Veikianti 4354 9,93 [KOMERCINĖ 
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Vilnius centras PASLAPTIS] 

Duomenys gauti iš RBB Economics bei GIS-centro analizių. 

 
Lentelė Nr. 38. PALINK prekybos centro (Antakalnio g. 42, Vilnius) apsipirkimo automobiliu aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų padėtis 

Ūkio subjektas Parduotuvių skaičius  

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

skaičių 

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

pajamas 2016 m. 

PALINK 7 25 proc. [10-20] proc. 

RIMI 5 17,86 proc. [30-40] proc. 

Kartu koncentracijoje 

dalyvaujantys ūkio 

subjektai: 

12 42,86 proc. [50-60] proc. 

MAXIMA 12 42,86 proc. [30-40] proc. 

NORFA 1 3,57 proc. [0-5] proc. 

LIDL 3 10,71 proc. [10-20] proc. 

Iš viso 28 100 proc. 100 proc. 

 
Lentelė Nr. 39. PALINK prekybos centro (Antakalnio g. 42, Vilnius) apsipirkimo automobiliu aprėpties teritorijoje HHI 

pagal pajamas 

 Iki koncentracijos Po koncentracijos Pokytis 

HHI [2000-3000] [3000-4000] [750-1250] 

 
Lentelė Nr. 40. PALINK prekybos centro (Antakalnio g. 42, Vilnius) apsipirkimo pėsčiomis aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų parduotuvių sąrašas 

Ūkio subjektas Adresas 
Parduotuvės 

kategorija 
Statusas 

Atstumas 

pėsčiomis 

(m) 

Laikas 

pėsčiomis 

(min) 

Parduotuvės 

pajamos 

PALINK 
Antakalnio g. 

42, Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti --- --- 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

Duomenys gauti iš RBB Economics bei GIS-centro analizių. 

 
Lentelė Nr. 41. PALINK prekybos centro (Antakalnio g. 42, Vilnius) apsipirkimo pėsčiomis aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų padėtis 

Ūkio subjektas Parduotuvių skaičius 

Aprėpties teritorijoje veikiančių 

ūkio subjektų padėtis pagal 

parduotuvių skaičių  

Aprėpties teritorijoje veikiančių 

ūkio subjektų padėtis pagal 

parduotuvių pajamas 2016 m. 

PALINK 1        100 proc. 100 proc. 

Iš viso 1 100 proc.           100 proc. 

 

(77) Apsipirkimo pėsčiomis PALINK prekybos centro aprėpties teritorijoje  konkurentų 

nėra. 

 
Lentelė Nr. 42. Parduotuvių, patenkančių į 10 proc. išplėstą PALINK prekybos centro (Antakalnio g. 42, Vilnius) 

aprėpties teritoriją (500-550 m), sąrašas 

Ūkio 

subjektas 
Adresas 

Parduotuvės 

kategorija 
Statusas 

Atstumas 

keliaujant 

pėsčiomis 

(m) 

Trukmė 

keliaujant 

pėsčiomis 

(min)  

(ėjimo greitis 

5 km/h) 

Parduotuvės 

pajamos 

MAXIMA V. Grybo g. 21, Vilnius 
Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 504 6,05 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

Duomenys gauti iš RBB Economics bei GIS-centro analizių. 

 
Lentelė Nr. 43. PALINK prekybos centro (Antakalnio g. 42, Vilnius) apsipirkimo pėsčiomis aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų padėtis, aprėpties teritoriją padidinus 10 proc. (iki 550 m) 

Ūkio subjektas Parduotuvių skaičius Aprėpties teritorijoje Aprėpties teritorijoje 
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veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

skaičių 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

pajamas 2016 m. 

PALINK 1 50 proc. [40-50] proc. 

MAXIMA 1 50 proc. [50-60] proc. 

Iš viso 2 100 proc. 100 proc. 

 

4.1.3.4.  Antakalnio g. 73, Vilniuje, esančio PALINK prekybos centro aprėpties 

teritorija 

 

(78) PALINK prekybos centras Antakalnio g. 73, Vilniuje, yra miesto vietovėje esantis 

vidutinis prekybos centras. Atsižvelgiant į tai, žemiau esančiose lentelėse pateikiami duomenys apie 

apsipirkimo pėsčiomis bei apsipirkimo automobiliu aprėpties teritorijose veikiančių ūkio subjektų 

padėtį bei pateikiami HHI indeksai. 
 

Lentelė Nr. 44. PALINK prekybos centro (Antakalnio g. 73, Vilnius) apsipirkimo automobiliu aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų parduotuvių sąrašas 

Ūkio 

subjektas 
Adresas 

Parduotuvės 

kategorija 
Statusas 

Atstumas 

važiuojant 

automobiliu 

(m) 

Trukmė 

važiuojant 

automobiliu 

(min) 

Parduotuvės 

pajamos 

PALINK 
Antakalnio g. 

73, Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti --- --- 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

MAXIMA 
Antakalnio g. 

75, Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 80 0,43 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
Nemenčinės pl. 

2, Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 1238 3,93 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
Antakalnio g. 

42, Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 1338 4,38 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

MAXIMA 
V. Grybo g. 21, 

Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 1560 5,32 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

MAXIMA 
Nemenčinės pl. 

33, Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 2865 5,60 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
Saulėtekio al. 

43, Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 2832 6,17 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

MAXIMA 
Žirmūnų g. 89A, 

Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 3416 6,35 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
Žirmūnų g. 

106E, Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 3901 6,57 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
Žirmūnų g. 2, 

Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 2616 7,43 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

RIMI 
Kareivių g. 11A, 

Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 3705 7,57 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

LIDL 
Žirmūnų g. 67, 

Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 

Planuojama 

atidaryti 
2843 7,63 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS]
98

 

MAXIMA 
Verkių g. 29, 

Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 4199 7,70 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
Lukšio g. 34, 

Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 2679 7,85 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

NORFA 
Kalvarijų 151, 

Vilnius 

Didysis prekybos 

centras 
Veikianti 4500 8,38 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

NORFA Gvazdikų Sodų Vidutinis Veikianti 5989 8,42 [KOMERCINĖ 
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1-oji g. 1, 

Vilnius 

prekybos centras PASLAPTIS] 

LIDL 
Rinktinės g. 60, 

Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 

Planuojama 

atidaryti 
2807 8,43 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS]
99

 

RIMI 
Žirmūnų g. 64, 

Vilnius 

Didysis prekybos 

centras 
Veikianti 2949 8,50 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

MAXIMA 
Tuskulėnų g. 66, 

Vilnius 

Didysis prekybos 

centras 
Veikianti 2940 9,75 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

LIDL 
Kalvarijų g. 180, 

Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 4738 9,92 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

RIMI 
Zarasų g. 5, 

Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 4313 9,95 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

Duomenys gauti iš RBB Economics bei GIS-centro analizių. 

 
Lentelė Nr. 45. PALINK prekybos centro (Antakalnio g. 73, Vilnius) apsipirkimo automobiliu aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų padėtis 

Ūkio subjektas Parduotuvių skaičius  

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

skaičių 

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

pajamas 2016 m. 

PALINK 7 33,33 proc. [20-30] proc. 

RIMI 3 14,29 proc. [20-30] proc. 

Kartu koncentracijoje 

dalyvaujantys ūkio 

subjektai: 

10 47,62 proc. [50-60] proc. 

MAXIMA 6 28,57 proc. [20-30] proc. 

NORFA 2 9,52 proc. [0-5] proc. 

LIDL 3 14,29 proc. [10-20] proc. 

Iš viso 21 100 proc. 100 proc. 

 
Lentelė Nr. 46. PALINK prekybos centro (Antakalnio g. 73, Vilnius) apsipirkimo automobiliu aprėpties teritorijoje HHI 

pagal pajamas 
 Iki koncentracijos Po koncentracijos Pokytis 

HHI [2000-3000] [3000-4000] [1250-1750] 

 
Lentelė Nr. 47. PALINK prekybos centro (Antakalnio g. 73, Vilnius) apsipirkimo pėsčiomis aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų parduotuvių sąrašas 

Ūkio subjektas Adresas 
Parduotuvės 

kategorija 
Statusas 

Atstumas 

keliaujant 

pėsčiomis 

(m) 

Trukmė 

keliaujant 

pėsčiomis 

(min)  

(ėjimo greitis 

5 km/h) 

Parduotuvės 

pajamos 

PALINK 
Antakalnio g. 

73, Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti --- --- 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

MAXIMA 
Antakalnio g. 

75, Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 99 1,19 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

MAXIMA 
Antakalnio g. 

61-49, Vilnius 

Būtiniausių 

prekių parduotuvė 
Veikianti 296 3,55 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

  Duomenys gauti iš RBB Economics bei GIS-centro analizių. 

 
Lentelė Nr. 48. PALINK prekybos centro (Antakalnio g. 73, Vilnius) apsipirkimo pėsčiomis aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų padėtis 

Ūkio subjektas 

Parduotuvių skaičius 

atitinkamoje aprėpties 

teritorijoje 

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 
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 Prognozuojamos pajamos. 



 28  

IŠRAŠAS 

 
skaičių  pajamas 2016 m. 

PALINK 1 33,33 proc. [30-40] proc. 

MAXIMA 2 66,67 proc. [60-70] proc. 

Iš viso 3 100 proc. 100 proc. 

 

4.1.3.5.  Nemenčinės pl. 2, Vilniuje, esančio PALINK prekybos centro aprėpties 

teritorija 

 

(79) PALINK prekybos centras Nemenčinės pl. 2, Vilniuje, yra miesto vietovėje esantis 

vidutinis prekybos centras. Atsižvelgiant į tai, žemiau esančiose lentelėse pateikiami duomenys apie 

apsipirkimo pėsčiomis bei apsipirkimo automobiliu aprėpties teritorijose veikiančių ūkio subjektų 

padėtį bei pateikiami HHI indeksai. 
 

Lentelė Nr. 49. PALINK prekybos centro (Nemenčinės pl. 2, Vilnius) apsipirkimo automobiliu aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų parduotuvių sąrašas 

Ūkio 

subjektas 
Adresas 

Parduotuvės 

kategorija 
Statusas 

Atstumas 

važiuojant 

automobiliu 

(m) 

Trukmė 

važiuojant 

automobiliu 

(min) 

Parduotuvės 

pajamos 

PALINK 
Nemenčinės pl. 

2, Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti --- --- 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

MAXIMA 
Antakalnio g. 

75, Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 1129 2,30 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
Antakalnio g. 

73, Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 1210 2,73 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

MAXIMA 
Nemenčinės pl. 

33, Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 2398 4,42 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
Saulėtekio al. 

43, Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 2364 4,98 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

MAXIMA 
Žirmūnų g. 

89A, Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 2949 5,17 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
Žirmūnų g. 

106E, Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 3434 5,38 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
Antakalnio g. 

42, Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 2454 5,62 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

LIDL 
Žirmūnų g. 67, 

Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 

Planuojama 

atidaryti 
3281 5,9 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS]
100

 

RIMI 
Kareivių g. 

11A, Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 3238 6,38 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

MAXIMA 
Verkių g. 29, 

Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 3731 6,52 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

MAXIMA 
V. Grybo g. 21, 

Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 2676 6,55 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

NORFA 
Kalvarijų 151, 

Vilnius 

Didysis prekybos 

centras 
Veikianti 4033 7,20 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

NORFA 

Gvazdikų Sodų 

1-oji g. 1, 

Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 5522 7,23 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

RIMI 
Žirmūnų g. 64, 

Vilnius 

Didysis prekybos 

centras 
Veikianti 4119 7,95 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
Žirmūnų g. 2, 

Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 3732 8,67 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

LIDL 
Kalvarijų g. 

180, Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 4271 8,73 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

MAXIMA Ulonų g. 5, Vidutinis Veikianti 4173 9,02 [KOMERCINĖ 
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Vilnius prekybos centras PASLAPTIS] 

PALINK 
Lukšio g. 34, 

Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 3795 9,08 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

MAXIMA 
Ozo g. 18, 

Vilnius 

Didysis prekybos 

centras 

Planuojama 

atidaryti 
4926 9,23 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS]
101

 

MAXIMA 
Didlaukio g. 1, 

Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 5038 9,48 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

LIDL 
Rinktinės g. 60, 

Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 

Planuojama 

atidaryti 
3925 9,7 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS]
102

 

  Duomenys gauti iš RBB Economics bei GIS-centro analizių. 

 
Lentelė Nr. 50. PALINK prekybos centro (Nemenčinės pl. 2, Vilnius) apsipirkimo automobiliu aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų padėtis 

Ūkio subjektas 

Parduotuvių skaičius 

atitinkamoje aprėpties 

teritorijoje 

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

skaičių 

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

pajamas 2016 m. 

PALINK 7 31,82 proc. [20-30] proc. 

RIMI 2 9,09 proc. [20-30] proc. 

Kartu koncentracijoje 

dalyvaujantys ūkio 

subjektai: 

9 40,91 proc. [40-50] proc. 

MAXIMA 8 36,36 proc. [30-40] proc. 

NORFA 2 9,09 proc. [0-5] proc. 

LIDL 3 13,64 proc. [10-20] proc. 

Iš viso 22 100 proc. 100 proc. 

 
Lentelė Nr. 51. PALINK prekybos centro (Nemenčinės pl. 2, Vilnius) apsipirkimo automobiliu aprėpties teritorijoje 

HHI pagal pajamas 
 Iki koncentracijos Po koncentracijos Pokytis 

HHI [2000-3000] [3000-4000] [750-1250] 

 
Lentelė Nr. 52. PALINK prekybos centro (Nemenčinės pl. 2, Vilnius) apsipirkimo pėsčiomis aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų parduotuvių sąrašas 

Ūkio subjektas Adresas 
Parduotuvės 

kategorija 
Statusas 

Atstumas 

keliaujant 

pėsčiomis 

(m) 

Trukmė 

keliaujant 

pėsčiomis 

(min)  

(ėjimo greitis 

5 km/h) 

Parduotuvės 

pajamos 

PALINK 
Nemenčinės pl. 

2, Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti --- --- 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

Duomenys gauti iš RBB Economics bei GIS-centro analizių. 

 
Lentelė Nr. 53. PALINK prekybos centro (Nemenčinės pl. 2, Vilnius) apsipirkimo pėsčiomis aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų padėtis 

Ūkio subjektas 

Parduotuvių skaičius 

atitinkamoje aprėpties 

teritorijoje 

Aprėpties teritorijoje veikiančių 

ūkio subjektų padėtis pagal 

parduotuvių skaičių  

Aprėpties teritorijoje veikiančių 

ūkio subjektų padėtis pagal 

parduotuvių pajamas 2016 m. 

Palink 1 100 proc. 100 proc. 

Iš viso 1 100 proc. 100 proc. 
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4.1.4. Šiaurės Vilnius 

4.1.4.1.  Jeruzalės g. 17, Vilnius, esančio PALINK prekybos centro aprėpties 

teritorija 

 

(80) PALINK prekybos centras Jeruzalės g. 17, Vilnius, yra miesto vietovėje esantis 

vidutinis prekybos centras. Atsižvelgiant į tai, žemiau esančiose lentelėse pateikiami duomenys apie 

apsipirkimo pėsčiomis bei apsipirkimo automobiliu aprėpties teritorijose veikiančių ūkio subjektų 

padėtį bei pateikiami HHI indeksai. 

 
Lentelė Nr. 54. PALINK prekybos centro (Jeruzalės g. 17, Vilnius) apsipirkimo automobiliu aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų parduotuvių sąrašas 

Ūkio 

subjektas 
Adresas 

Parduotuvės 

kategorija 
Statusas 

Atstumas 

važiuojant 

automobiliu 

(m) 

Trukmė 

važiuojant 

automobiliu 

(min) 

Parduotuvės 

pajamos 

PALINK 
Jeruzalės g. 17, 

Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti --- --- 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

RIMI 
Jeruzalės g. 4, 

Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 532 2,95 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

LIDL 
Ateities g. 4A, 

Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 842 3,05 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

MAXIMA 
Didlaukio g. 1, 

Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 1913 4,72 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

NORFA 
Ateities g. 10, 

Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 1400 4,97 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
Franko g. 2A, 

Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 2139 5,20 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
Bajorų kelias 4, 

Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 2144 5,28 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

NORFA 
Kalvarijų 151, 

Vilnius 

Didysis prekybos 

centras 
Veikianti 2921 6,90 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

NORFA 
Molėtų pl. 47B, 

Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 3746 7,47 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

RIMI 
Molėtų pl. 49, 

Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 4136 7,50 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

NORFA 
Ateities g. 48, 

Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 2814 7,52 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

RIMI 
Ateities g. 91, 

Vilnius 

Didysis prekybos 

centras 
Veikianti 2820 7,85 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
Didlaukio g. 80A, 

Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 2343 7,90 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
Visalaukio g. 1, 

Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 

Planuojama 

atidaryti 
6259 8,70 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS]
103

 

PALINK 
Žirmūnų g. 106E, 

Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 3987 8,77 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 

Molėtų pl. 13, 

Didžioji Riešė, 

Vilniaus raj. 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 4966 8,88 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

Duomenys gauti iš RBB Economics bei GIS-centro analizių. 

 
Lentelė Nr. 55. PALINK prekybos centro (Jeruzalės g. 17, Vilnius) apsipirkimo automobiliu aprėpties 

teritorijoje veikiančių ūkio subjektų padėtis 

Ūkio subjektas Parduotuvių skaičius 

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

                                                 
103

 Prognozuojamos pajamos. 
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skaičių pajamas 2016 m. 

PALINK 7 43,75 proc. [30-40] proc. 

RIMI 3 18,75 proc. [20-30] proc. 

Kartu koncentracijoje 

dalyvaujančių ūkio 

subjektų 

10 62,50 proc. [60-70] proc. 

MAXIMA 1 6,25 proc. [0-5] proc. 

NORFA 4 25,00 proc. [10-20] proc. 

LIDL 1 6,25 proc. [10-20] proc. 

Iš viso 16 100 proc. 100 proc. 

 
Lentelė Nr. 56. PALINK prekybos centro (Jeruzalės g. 17, Vilnius) apsipirkimo automobiliu aprėpties teritorijoje HHI 

pagal pajamas 
 Iki koncentracijos Po koncentracijos Pokytis 

HHI  [2000-3000] [4000-5000] [1750-2250] 

 
Lentelė Nr. 57. PALINK prekybos centro (Jeruzalės g. 17, Vilnius) apsipirkimo pėsčiomis aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų parduotuvių sąrašas 

Ūkio 

subjektas 
Adresas 

Parduotuvės 

kategorija 
Statusas 

Atstumas 

keliaujant 

pėsčiomis 

(m) 

Trukmė 

keliaujant 

pėsčiomis 

(min)  

(ėjimo greitis 

5 km/h) 

Parduotuvės 

pajamos 

PALINK Jeruzalės g. 17, Vilnius 
Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti --- --- 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

Duomenys gauti iš RBB Economics bei GIS-centro analizių. 

 

Lentelė Nr. 58. PALINK prekybos centro (Jeruzalės g. 17, Vilnius) apsipirkimo pėsčiomis aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų padėtis 

Ūkio subjektas Parduotuvių skaičius 

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

skaičių 

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

pajamas 2016 m. 

PALINK 1 100 proc. 100 proc. 

Iš viso 1 100 proc. 100 proc. 

 
Lentelė Nr. 59. Parduotuvių, patenkančių į 10 proc. išplėstą PALINK prekybos centro (Jeruzalės g. 17, Vilnius) 

aprėpties teritoriją (500-550 m), sąrašas 

Ūkio 

subjektas 
Adresas 

Parduotuvės 

kategorija 
Statusas 

Atstumas 

keliaujant 

pėsčiomis 

(m) 

Trukmė 

keliaujant 

pėsčiomis 

(min)  

(ėjimo greitis 

5 km/h) 

Parduotuvės 

pajamos 

RIMI 
Kalvarijų 296, 

Vilnius 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 500,2 6,00 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

 

 
Lentelė Nr. 60. PALINK prekybos centro (Jeruzalės g. 17, Vilnius) apsipirkimo pėsčiomis aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų padėtis, aprėpties teritoriją padidinus 10 proc. (iki 550 m) 

Ūkio subjektas Parduotuvių skaičius 

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

skaičių 

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

pajamas 2016 m. 

PALINK 1 50 proc. [40-50] proc. 

RIMI 1 50 proc. [50-60] proc. 

Kartu 

koncentracijoje 

dalyvaujančių 

2 100 proc. [90-100] proc. 
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ūkio subjektų 

Iš viso 2 100 proc. 100 proc. 

 
Lentelė 61. PALINK prekybos centro (Jeruzalės g. 17, Vilnius) apsipirkimo pėsčiomis aprėpties teritorijoje HHI pagal 

pajamas, aprėpties teritoriją padidinus 10 proc. (iki 1100 m) 
 Iki koncentracijos Po koncentracijos Pokytis 

HHI [5000-6000] 10000 [4750-5250] 

 
Lentelė Nr. 62. PALINK prekybos centro (Jeruzalės g. 17, Vilnius) apsipirkimo automobiliu aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų parduotuvių sąrašas (9-10 min.) 

Ūkio 

subjektas 
Adresas 

Parduotuvės 

kategorija 
Statusas 

Atstumas 

važiuojant 

automobiliu 

(m) 

Trukmė 

važiuojant 

automobiliu 

(min) 

Parduotuvės 

pajamos 

LIDL 
Stanevičiaus g. 2A, 

Vilnius 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 3564 9,15 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

MAXIMA 
Stanevičiaus g. 42, 

Vilnius 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 3479 9,37 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

MAXIMA 
Gedvydžių g. 17, 

Vilnius 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 3749 9,53 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
Stanevičiaus g. 23, 

Vilnius 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 3445 9,95 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
Fabijoniškių g. 2A, 

Vilnius 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 3800 9,95 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

MAXIMA Ozo g. 25, Vilnius 
Didysis prekybos 

centras 
Veikianti 5426 9,97 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

Duomenys gauti iš RBB Economics bei GIS-centro analizių. 

 
Lentelė Nr. 63. PALINK prekybos centro (Jeruzalės g. 17, Vilnius) apsipirkimo automobiliu aprėpties 

teritorijoje veikiančių ūkio subjektų padėtis įtraukus 9-10 min. parduotuves 

Ūkio subjektas Parduotuvių skaičius 

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

skaičių 

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

pajamas 2016 m. 

PALINK 9 40,91 proc. [20-30] proc. 

RIMI 3 13,64 proc. [10-20] proc. 

Kartu koncentracijoje 

dalyvaujančių ūkio 

subjektų 

12 54,55 proc. [30-40] proc. 

MAXIMA 4 18,18 proc. [30-40] proc. 

NORFA 4 18,18 proc. [5-10] proc. 

LIDL 2 9,09 proc. [10-20] proc. 

Iš viso 22 100 proc. 100 proc. 

 
Lentelė Nr. 64. PALINK prekybos centro (Jeruzalės g. 17, Vilnius) apsipirkimo automobiliu aprėpties teritorijoje HHI 

pagal pajamas įtraukus 9-10 min. parduotuves 
 Iki koncentracijos Po koncentracijos Pokytis 

HHI  [2000-3000] [3000-4000] [250-750] 

 

4.1.4.2.  Molėtų pl. 49, Vilniuje, esančio RIMI prekybos centro aprėpties teritorija 

 

(81) RIMI prekybos centras Molėtų pl. 49, Vilniuje, yra miesto vietovėje esantis vidutinis 

prekybos centras. Atsižvelgiant į tai, žemiau esančiose lentelėse pateikiami duomenys apie 

apsipirkimo pėsčiomis bei apsipirkimo automobiliu aprėpties teritorijose veikiančių ūkio subjektų 

padėtį bei pateikiami HHI indeksai. 

 
Lentelė Nr. 65. RIMI prekybos centro (Molėtų pl. 49, Vilnius) apsipirkimo automobiliu aprėpties teritorijoje veikiančių 

ūkio subjektų parduotuvių sąrašas 
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Ūkio 

subjektas 
Adresas 

Parduotuvės 

kategorija 
Statusas 

Atstumas 

važiuojant 

automobiliu 

(m) 

Trukmė 

važiuojant 

automobiliu 

(min) 

Parduotuvės 

pajamos 

RIMI 
Molėtų pl. 49, 

Vilnius 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti --- --- 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

NORFA 
Molėtų pl. 47B, 

Vilnius 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 402 1,65 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 

Molėtų pl. 13, 

Didžioji Riešė k., 

Vilniaus raj. 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 1107 2,65 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
Franko g. 2A, 

Vilnius 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 3624 5,50 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
Bajorų kelias 4, 

Vilnius 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 4324 6,18 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

NORFA 
Ateities g. 10, 

Vilnius 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 6037 8,18 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
Jeruzalės g. 17, 

Vilnius 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 5407 8,60 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

LIDL 
Ateities g. 4A, 

Vilnius 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 6428 9,08 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

RIMI 
Jeruzalės g. 4, 

Vilnius 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 5752 9,42 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

Duomenys gauti iš RBB Economics bei GIS-centro analizių. 

 
Lentelė Nr. 66. RIMI prekybos centro (Molėtų pl. 49, Vilnius) apsipirkimo automobiliu aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų padėtis 

Ūkio subjektas Parduotuvių skaičius 

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

skaičių 

Aprėpties teritorijoje veikiančių 

ūkio subjektų padėtis pagal 

parduotuvių pajamas 2016 m. 

PALINK 4 44,44 proc. [30-40] proc. 

RIMI 2 22,22 proc. [20-30] proc.  

Kartu 

koncentracijoje 

dalyvaujančių ūkio 

subjektų 

6 66,67 proc. [60-70] proc. 

LIDL 1 11,11 proc. [20-30] proc. 

NORFA 2 22,22 proc. [10-20] proc. 

Iš viso 9 100 proc. 100 proc. 

 
Lentelė 67. RIMI prekybos centro (Molėtų pl. 49, Vilnius) apsipirkimo automobiliu aprėpties teritorijoje HHI pagal 

pajamas 

 Iki koncentracijos Po koncentracijos Pokytis 

HHI [2000-3000] [4000-5000] [1750-2250] 

 
Lentelė Nr. 68. RIMI prekybos centro (Molėtų pl. 49, Vilnius) apsipirkimo pėsčiomis aprėpties teritorijoje veikiančių 

ūkio subjektų parduotuvių sąrašas 

Ūkio 

subjektas 
Adresas 

Parduotuvės 

kategorija 
Statusas 

Atstumas 

keliaujant 

pėsčiomis 

(m) 

Trukmė 

keliaujant 

pėsčiomis 

(min)  

(ėjimo greitis 

5 km/h) 

Parduotuvės 

pajamos 

RIMI 
Molėtų pl. 49, 

Vilnius 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti --- --- 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

NORFA 
Molėtų pl. 47B, 

Vilnius 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 312,5 3,75 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

Duomenys gauti iš RBB Economics bei GIS-centro analizių. 
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Lentelė Nr. 69. RIMI prekybos centro (Molėtų pl. 49, Vilnius) apsipirkimo pėsčiomis aprėpties teritorijoje veikiančių 

ūkio subjektų padėtis 

Ūkio subjektas Parduotuvių skaičius 

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

skaičių 

Aprėpties teritorijoje veikiančių 

ūkio subjektų padėtis pagal 

parduotuvių pajamas 2016 m. 

RIMI 1 50 proc. [60-70] proc. 

NORFA 1 50 proc. [30-40] proc. 

Iš viso 2 100 proc. 100 proc. 

 

4.1.4.3.  Franko g. 2A, Vilniuje, esančio PALINK prekybos centro aprėpties 

teritorija 

 

(82) PALINK prekybos centras Franko g. 2A, Vilniuje, yra miesto vietovėje esantis 

vidutinis prekybos centras. Atsižvelgiant į tai, žemiau esančiose lentelėse pateikiami duomenys apie 

apsipirkimo pėsčiomis bei apsipirkimo automobiliu aprėpties teritorijose veikiančių ūkio subjektų 

padėtį bei pateikiami HHI indeksai. 

 
Lentelė Nr. 70. PALINK prekybos centro (Franko g. 2A, Vilnius) apsipirkimo automobiliu aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų parduotuvių sąrašas 

Ūkio 

subjektas 
Adresas 

Parduotuvės 

kategorija 
Statusas 

Atstumas 

važiuojant 

automobiliu 

(m) 

Trukmė 

važiuojant 

automobiliu 

(min) 

Parduotuvės 

pajamos 

PALINK 
Franko g. 2A, 

Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti --- --- 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

NORFA 
Molėtų pl. 47B, 

Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 1902 4,00 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

RIMI 
Molėtų pl. 49, 

Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 2292 4,03 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 

Molėtų pl. 13, 

Didžioji rieše k., 

Vilniaus raj. 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 3122 5,42 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
Bajorų kelias 4, 

Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 2905 5,45 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
Jeruzalės g. 17, 

Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 2158 5,50 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

RIMI 
Jeruzalės g. 4, 

Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 2502 6,30 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

LIDL 
Ateities g. 4A, 

Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 2813 6,40 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

NORFA 
Ateities g. 10, 

Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 4618 7,45 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

MAXIMA 
Didlaukio g. 1, 

Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 3884 8,07 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

NORFA 
Ateities g. 48, 

Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 5797 9,47 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

RIMI 
Ateities g. 91, 

Vilnius 

Didysis prekybos 

centras 
Veikianti 5803 9,80 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
Visalaukio g. 1, 

Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 

Planuojama 

atidaryti 
6430 9,90 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS]
104

 

Duomenys gauti iš RBB Economics bei GIS-centro analizių. 

 
Lentelė Nr. 71. PALINK prekybos centro (Franko g. 2A, Vilnius) apsipirkimo automobiliu aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų padėtis 

                                                 
104

 Prognozuojamos pajamos. 
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Ūkio subjektas Parduotuvių skaičius  

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

skaičių 

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

pajamas 2016 m. 

PALINK 5 38,46 proc. [30-40] proc. 

RIMI 3 23,08 proc. [20-30] proc.  

Kartu koncentracijoje 

dalyvaujantys ūkio 

subjektai: 

8 61,54 proc. [60-70] proc. 

MAXIMA 1 7,69 proc. [5-10] proc. 

NORFA 3 23,08 proc. [10-20] proc. 

LIDL 1 7,69 proc. [10-20] proc. 

Iš viso 13 100 proc. 100 proc. 

 
Lentelė Nr. 72. PALINK prekybos centro (Franko g. 2A, Vilnius) apsipirkimo automobiliu aprėpties teritorijoje HHI 

pagal pajamas 
 Iki koncentracijos Po koncentracijos Pokytis 

HHI [2000-3000] [4000-5000] [1750-2250] 

 
Lentelė Nr. 73. PALINK prekybos centro (Franko g. 2A, Vilnius) apsipirkimo pėsčiomis aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų parduotuvių sąrašas 

Ūkio subjektas Adresas 
Parduotuvės 

kategorija 
Statusas 

Atstumas 

keliaujant 

pėsčiomis 

(m) 

Trukmė 

keliaujant 

pėsčiomis 

(min)  

(ėjimo greitis 

5 km/h) 

Parduotuvės 

pajamos 

PALINK 
Franko g. 2A, 

Vilnius 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti --- --- 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

Duomenys gauti iš RBB Economics bei GIS-centro analizių. 

 
Lentelė Nr. 74. PALINK prekybos centro (Franko g. 2A, Vilnius) apsipirkimo pėsčiomis aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų padėtis 

Ūkio subjektas Parduotuvių skaičius  

Aprėpties teritorijoje veikiančių 

ūkio subjektų padėtis pagal 

parduotuvių skaičių  

Aprėpties teritorijoje veikiančių 

ūkio subjektų padėtis pagal 

parduotuvių pajamas 2016 m. 

PALINK 1 100 proc. 100 proc. 

Iš viso 1 100 proc. 100 proc. 

 

4.1.4.4.  Visalaukio g. 1, Vilniuje, planuojamo atidaryti PALINK prekybos centro 

aprėpties teritorija 

 

(83) PALINK prekybos centras Visalaukio g. 1, Vilniuje, bus miesto vietovėje esantis 

vidutinis prekybos centras. Atsižvelgiant į tai, žemiau esančiose lentelėse pateikiami duomenys apie 

apsipirkimo pėsčiomis bei apsipirkimo automobiliu aprėpties teritorijose veikiančių ūkio subjektų 

padėtį bei pateikiami HHI indeksai. 

 
Lentelė Nr. 75. PALINK prekybos centro (Visalaukio g. 1, Vilnius) apsipirkimo automobiliu aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų parduotuvių sąrašas 

Ūkio 

subjektas 
Adresas 

Parduotuvės 

kategorija 
Statusas 

Atstumas 

važiuojant 

automobiliu 

(m) 

Trukmė 

važiuojant 

automobiliu 

(min) 

Parduotuvės 

pajamos 

PALINK 
Visalaukio g. 1, 

Vilnius 

Vidutinis prekybos 

centras 

Planuojama 

atidaryti 
--- --- 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS]
105
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 Prognozuojamos pajamos. 
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PALINK 
Jeruzalės g. 17, 

Vilnius 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 6396 9,03 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
Franko g. 2A, 

Vilnius 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 6820 9,63 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
Bajorų kelias 4, 

Vilnius 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 6826 9,73 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

RIMI 
Jeruzalės g. 4, 

Vilnius 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 6740 9,85 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

LIDL 
Ateities g. 4A, 

Vilnius 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 7051 9,95 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

Duomenys gauti iš RBB Economics bei GIS-centro analizių. 

 
Lentelė Nr. 76. PALINK prekybos centro (Visalaukio g. 1, Vilnius) apsipirkimo automobiliu aprėpties 

teritorijoje veikiančių ūkio subjektų padėtis 

Ūkio subjektas Parduotuvių skaičius 

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

skaičių  

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

pajamas 2016 m. 

PALINK 4 66,66 proc. [40-50] proc. 

RIMI 1 16,67 proc. [20-30] proc. 

Kartu koncentracijoje 

dalyvaujančių ūkio 

subjektų 

5 83,33 proc. [70-80] proc. 

LIDL 1 16,67 proc. [20-30] proc. 

Iš viso 6 100 proc. 100 proc. 

 
Lentelė 77. PALINK prekybos centro (Visalaukio g. 1, Vilnius) apsipirkimo automobiliu aprėpties teritorijoje HHI 

pagal pajamas 
 Iki koncentracijos Po koncentracijos Pokytis 

HHI [3000-4000] [5000-6000] [1750-2250] 

 
Lentelė Nr. 78. PALINK prekybos centro (Visalaukio g. 1, Vilnius) apsipirkimo pėsčiomis aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų parduotuvių sąrašas 

Ūkio 

subjektas 
Adresas 

Parduotuvės 

kategorija 
Statusas 

Atstumas 

keliaujant 

pėsčiomis 

(m) 

Trukmė 

keliaujant 

pėsčiomis 

(min)  

(ėjimo greitis 

5 km/h) 

Parduotuvės 

pajamos 

PALINK 
Visalaukio g. 1, 

Vilnius 

Vidutinis 

prekybos 

centras 

Planuojama 

atidaryti 
--- --- 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS]
106

 

MAXIMA 
Žaliųjų ežerų g. 138, 

Vilnius 

Būtiniausių 

prekių 

parduotuvė 

Veikianti 445 5,34 
[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

Duomenys gauti iš RBB Economics bei GIS-centro analizių. 

 
Lentelė Nr. 79. PALINK prekybos centro (Visalaukio g. 1, Vilnius) apsipirkimo pėsčiomis aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų padėtis 

Ūkio subjektas Parduotuvių skaičius 

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

skaičių  

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

pajamas 2016 m. 

PALINK 1 50 proc. [70-80] proc. 

MAXIMA 1 50 proc. [20-30] proc. 

Iš viso 2 100 proc. 100 proc. 
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4.2.  Kaunas 

4.2.1. Vakarų Kaunas 

4.2.1.1.  Raudondvario pl. 94B, Kaune, esančio RIMI prekybos centro aprėpties 

teritorija 

 

(84) RIMI prekybos centras Raudondvario pl. 94B, Kaune, yra miesto vietovėje esantis 

vidutinis prekybos centras. Atsižvelgiant į tai, žemiau esančiose lentelėse pateikiami duomenys apie 

apsipirkimo pėsčiomis bei apsipirkimo automobiliu aprėpties teritorijose veikiančių ūkio subjektų 

padėtį bei pateikiami HHI indeksai. 

 
Lentelė Nr. 80. RIMI prekybos centro (Raudondvario pl. 94B, Kaunas) apsipirkimo automobiliu aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų parduotuvių sąrašas 

Ūkio 

subjektas 
Adresas 

Parduotuvės 

kategorija 
Statusas 

Atstumas 

važiuojant 

automobiliu 

(m) 

Trukmė 

važiuojant 

automobiliu 

(min) 

Parduotuvės 

pajamos 

RIMI 
Raudondvario pl. 

94B, Kaunas 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti --- --- 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
Raudondvario pl. 

166, Kaunas 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 1915 2,88 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
Baltijos g. 59, 

Kaunas 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 2073 3,92 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

RIMI 
Baltijos g. 58, 

Kaunas 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 2200 4,47 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
Jonavos g. 3, 

Kaunas 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 2599 4,52 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

NORFA 
Baltų pr. 195, 

Kaunas 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 2347 4,67 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

MAXIMA 
Žiemgalių g. 2, 

Kaunas 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 2522 5,07 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

MAXIMA 
Jonavos g. 60, 

Kaunas 

Didysis prekybos 

centras 

Planuojama 

atidaryti 
3136 5,9 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS]
107

 

MAXIMA 
Raudondvario pl. 

284A, Kaunas 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 3299 5,92 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

Šilas 
Panerių g. 58, 

Kaunas 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 2614 6,10 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
Baltų pr. 81, 

Kaunas 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 3531 6,37 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
Varnių g. 38 A, 

Kaunas 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 2948 6,78 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

MAXIMA 
Medekšynės g. 10, 

Kaunas 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 4700 6,88 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

RIMI 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS], 

Kaunas 

Vidutinis prekybos 

centras 

Planuojama 

atidaryti 
3181 7,25 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS]
108

 

LIDL 
Baltų pr. 10, 

Kaunas 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 4275 7,38 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

Šilas 
Baltų pr. 18, 

Kaunas 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 4216 7,55 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
Žemaičių pl. 23, 

Kaunas 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 4336 7,73 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
Rietavo g. 11, 

Kaunas 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 3710 7,85 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 
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RIMI 
Romainių g. 67C, 

Kaunas 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 5879 8,23 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

MAXIMA 
Šarkuvos g. 1A, 

Kaunas 

Didysis prekybos 

centras 
Veikianti 4125 8,43 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
Savanorių pr. 111, 

Kaunas 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 4482 8,83 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

Šilas 
Vandžiogalos g. 

22, Kaunas 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 8640 8,87 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

Šilas 
Jonavos g. 282, 

Kaunas 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 6404 9,28 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
Kuršių g. 44, 

Kaunas 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 8593 9,37 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
Jotvingių g. 15, 

Kaunas 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 5814 9,50 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

RIMI 
Islandijos pl. 32, 

Kaunas 

Didysis prekybos 

centras 
Veikianti 9048 9,68 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
Savanoriu pr. 

214A, Kaunas 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 5684 9,87 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
J. Naujalio g. 20B, 

Raudondvaris 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 7699 9,92 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

Duomenys gauti iš RBB Economics bei GIS-centro analizių. 

 
Lentelė Nr. 81. RIMI prekybos centro (Raudondvario pl. 94B, Kaunas) apsipirkimo automobiliu aprėpties 

teritorijoje veikiančių ūkio subjektų padėtis 

Ūkio subjektas Parduotuvių skaičius 

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

skaičių  

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

pajamas 2016 m. 

PALINK 12 42,86 proc. [20-30] proc. 

RIMI 5 17,86 proc. [10-20] proc. 

Kartu koncentracijoje 

dalyvaujančių ūkio 

subjektų 

17 60,71 proc. [40-50] proc. 

MAXIMA 5 17,86 proc. [30-40] proc. 

LIDL 1 3,57 proc. [10-20] proc. 

Šilas 4 14,29 proc. [5-10] proc. 

NORFA 1 3,57 proc. [0-5] proc. 

Iš viso 28 100 proc. 100 proc. 

 
Lentelė Nr. 82. RIMI prekybos centro (Raudondvario pl. 94B, Kaunas) apsipirkimo automobiliu aprėpties teritorijoje 

HHI pagal pajamas 
 Iki koncentracijos Po koncentracijos Pokytis 

HHI [2000-3000] [3000-4000] [750-1250] 

 
Lentelė Nr. 83. RIMI prekybos centro (Raudondvario pl. 94B, Kaunas) apsipirkimo pėsčiomis aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų parduotuvių sąrašas 

Ūkio 

subjektas 
Adresas 

Parduotuvės 

kategorija 
Statusas 

Atstumas 

keliaujant 

pėsčiomis 

(m) 

Trukmė 

keliaujant 

pėsčiomis 

(min)  

(ėjimo greitis 

5 km/h) 

Parduotuvės 

pajamos 

RIMI 
Raudondvario pl. 94B, 

Kaunas 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti --- --- 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

Duomenys gauti iš RBB Economics bei GIS-centro analizių. 

 
Lentelė Nr. 84. RIMI prekybos centro (Raudondvario pl. 94B, Kaunas) apsipirkimo pėsčiomis aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų padėtis 

Ūkio subjektas Parduotuvių skaičius Aprėpties teritorijoje Aprėpties teritorijoje 
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veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

skaičių 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

pajamas 2016 m. 

RIMI 1 100 proc. 100 proc. 

Iš viso 1 100 proc. 100 proc. 

 

4.2.1.2.  Raudondvario pl. 166 , Kaunas, esančio PALINK prekybos centro aprėpties 

teritorija 

 

(85) PALINK prekybos centras Raudondvario pl. 166, Kaunas, yra miesto vietovėje esantis 

vidutinis prekybos centras. Atsižvelgiant į tai, žemiau esančiose lentelėse pateikiami duomenys apie 

apsipirkimo pėsčiomis bei apsipirkimo automobiliu aprėpties teritorijose veikiančių ūkio subjektų 

padėtį bei pateikiami HHI indeksai. 

 
Lentelė Nr. 85. PALINK prekybos centro (Raudondvario pl. 166, Kaunas) apsipirkimo automobiliu aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų parduotuvių sąrašas 

Ūkio 

subjektas 
Adresas 

Parduotuvės 

kategorija 
Statusas 

Atstumas 

važiuojant 

automobiliu 

(m) 

Trukmė 

važiuojant 

automobiliu 

(min) 

Parduotuvės 

pajamos 

PALINK 
Raudondvario pl. 

166 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti --- --- 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

RIMI 
Raudondvario pl. 

94B, Kaunas 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 1915 3,38 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

MAXIMA 
Raudondvario pl. 

284A, Kaunas 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 1652 4,47 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

MAXIMA 
Medekšynės g. 10, 

Kaunas 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 3053 5,43 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

RIMI 
Romainių g. 67C, 

Kaunas 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 4232 6,78 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

MAXIMA 
Šarkuvos g. 1A, 

Kaunas 

Didysis prekybos 

centras 
Veikianti 6331 7,13 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
Baltijos g. 59, 

Kaunas 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 4001 7,33 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

Šilas 
Vandžiogalos g. 

22, Kaunas 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 6993 7,42 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

Šilas 
Baltu pr. 18, 

Kaunas 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 6705 7,52 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
Žemaicių pl. 23, 

Kaunas 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 6774 7,62 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

RIMI 
Baltijos g. 58, 

Kaunas 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 4128 7,87 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
Jonavos g. 3, 

Kaunas 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 4527 7,92 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
Kuršių g. 44, 

Kaunas 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 6946 7,92 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

NORFA 
Baltų pr. 195, 

Kaunas 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 4275 8,07 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
Baltų pr. 81, 

Kaunas 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 6468 8,13 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

RIMI 
Islandijos pl. 32, 

Kaunas 

Didysis prekybos 

centras 
Veikianti 7401 8,23 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

MAXIMA 
Žiemgalių g. 2, 

Kaunas 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 4450 8,47 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
J. Naujalio g. 20B, 

Raudondvaris 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 6052 8,47 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

RIMI [KOMERCINĖ Vidutinis prekybos Planuojama 4597,3 8,47 [KOMERCINĖ 
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PASLAPTIS], 

Kaunas 

centras atidaryti PASLAPTIS]
109

 

PALINK 
Jotvingių g. 15, 

Kaunas 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 7489 8,78 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

Duomenys gauti iš RBB Economics bei GIS-centro analizių. 

 
Lentelė Nr. 86. PALINK prekybos centro (Raudondvario pl. 166, Kaunas) apsipirkimo automobiliu aprėpties 

teritorijoje veikiančių ūkio subjektų padėtis 

Ūkio subjektas Parduotuvių skaičius 

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

skaičių 

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

pajamas 2016 m. 

PALINK 8 40,00 proc. [20-30] proc. 

RIMI 5 25,00 proc. [20-30] proc. 

Kartu koncentracijoje 

dalyvaujančių ūkio 

subjektų 

13 65,00 proc. [50-60] proc. 

MAXIMA 4 20,00 proc. [30-40] proc. 

NORFA 1 5,00 proc. [0-5] proc. 

Šilas 2 10,00 proc. [0-5] proc. 

Iš viso 20 100 proc. 100 proc. 

 
Lentelė Nr. 87. PALINK prekybos centro (Raudondvario pl. 166, Kaunas) apsipirkimo automobiliu aprėpties teritorijos 

HHI pagal pajamas 
 Iki koncentracijos Po koncentracijos Pokytis 

HHI  [2000-3000] [4000-5000] [1250-1750] 

 
Lentelė Nr. 88. PALINK prekybos centro (Raudondvario pl. 166, Kaunas) apsipirkimo pėsčiomis aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų parduotuvių sąrašas 

Ūkio 

subjektas 
Adresas 

Parduotuvės 

kategorija 
Statusas 

Atstumas 

keliaujant 

pėsčiomis 

(m) 

Trukmė 

keliaujant 

pėsčiomis 

(min)  

(ėjimo greitis 

5 km/h) 

Parduotuvės 

pajamos 

PALINK Raudondvario pl. 166 
Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti --- --- 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

Express 

market 

Raudondvario pl. 184, 

Kaunas  

Būtiniausių 

prekių 

parduotuvė 

Veikianti 334,7 4,01 
[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

Duomenys gauti iš RBB Economics bei GIS-centro analizių. 

 
Lentelė Nr. 89. PALINK prekybos centro (Raudondvario pl. 166, Kaunas) apsipirkimo pėsčiomis aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų padėtis 

Ūkio subjektas Parduotuvių skaičius 

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

skaičių 

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

pajamas 2016 m. 

PALINK 1 50,00 proc. [80-90] proc. 

Express market 1 50,00 proc. [10-20] proc. 

Iš viso 2 100 proc. 100 proc. 

 
Lentelė Nr. 90. PALINK prekybos centro (Raudondvario pl. 166, Kaunas) apsipirkimo automobiliu aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų parduotuvių sąrašas (9-10 min.) 

Ūkio 

subjektas 
Adresas 

Parduotuvės 

kategorija 
Statusas 

Atstumas 

važiuojant 

Trukmė 

važiuojant 

Parduotuvės 

pajamos 
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automobiliu 

(m) 

automobiliu 

(min) 

LIDL 
Baltų pr. 10, 

Kaunas 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 7212 9,15 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

MAXIMA 
Jonavos g. 60, 

Kaunas 

Didysis prekybos 

centras 

Planuojama 

atidaryti 
5064 9,38 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS]
110

 

Šilas 
Panerių g. 58, 

Kaunas 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 4542 9,50 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

MAXIMA 
Vandžiogalos g. 

106A, Kaunas 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 8355 9,73 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

Šilas 
Jonavos g. 282, 

Kaunas 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 9152 9,77 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

Duomenys gauti iš RBB Economics bei GIS-centro analizių. 

 
Lentelė Nr. 91. PALINK prekybos centro (Raudondvario pl. 166, Kaunas) apsipirkimo automobiliu aprėpties 

teritorijoje veikiančių ūkio subjektų padėtis įtraukus 9-10 min. parduotuves 

Ūkio subjektas Parduotuvių skaičius 

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

skaičių 

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

pajamas 2016 m. 

PALINK 8 32,00 proc. [20-30] proc. 

RIMI 5 20,00 proc. [10-20] proc. 

Kartu koncentracijoje 

dalyvaujančių ūkio 

subjektų 

13 52,00 proc. [40-50] proc. 

MAXIMA 6 24,00 proc. [30-40] proc. 

NORFA 1 4,00 proc. [0-5] proc. 

Šilas 4 16,00 proc. [5-10] proc. 

LIDL 1 4,00 proc. [10-20] proc. 

Iš viso 25 100 proc. 100 proc. 

 
Lentelė Nr. 92. PALINK prekybos centro (Raudondvario pl. 166, Kaunas) apsipirkimo automobiliu aprėpties teritorijoje 

HHI pagal pajamas įtraukus 9-10 min. parduotuves 
 Iki koncentracijos Po koncentracijos Pokytis 

HHI  [2000-3000] [3000-4000] [750-1250] 

 

4.2.1.3.  Baltijos g. 59, Kaunas, esančio PALINK prekybos centro aprėpties teritorija 

 

(86) PALINK prekybos centras Baltijos g. 59, Kaunas, yra miesto vietovėje esantis 

vidutinis prekybos centras. Atsižvelgiant į tai, žemiau esančiose lentelėse pateikiami duomenys apie 

apsipirkimo pėsčiomis bei apsipirkimo automobiliu aprėpties teritorijose veikiančių ūkio subjektų 

padėtį bei pateikiami HHI indeksai. 

 
Lentelė Nr. 93. PALINK prekybos centro (Baltijos g. 59, Kaunas) apsipirkimo automobiliu aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų parduotuvių sąrašas 

Ūkio 

subjektas 
Adresas 

Parduotuvės 

kategorija 
Statusas 

Atstumas 

važiuojant 

automobiliu 

(m) 

Trukmė 

važiuojant 

automobiliu 

(min) 

Parduotuvės 

pajamos 

PALINK 
Baltijos g. 59, 

Kaunas 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti --- --- 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

RIMI 
Baltijos g. 58, 

Kaunas 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 280 1,05 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

MAXIMA 
Žiemgalių g. 2, 

Kaunas 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 406 1,17 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 
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PALINK 
Baltų pr. 81, 

Kaunas 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 1217 2,55 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

NORFA 
Baltų pr. 195, 

Kaunas 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 1352 2,67 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

RIMI 
Raudondvario pl. 

94B, Kaunas 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 2073 3,52 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

LIDL 
Baltų pr. 10, 

Kaunas 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 1961 3,55 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

Šilas 
Baltų pr. 18, 

Kaunas 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 1901 3,73 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
Žemaicių pl. 23, 

Kaunas 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 2021 3,90 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
Rietavo g. 11, 

Kaunas 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 1595 3,95 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

Šilas 
Panerių g. 58, 

Kaunas 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 2096 4,33 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
Varnių g. 38 A, 

Kaunas 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 2092 4,42 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

MAXIMA 
Šarkuvos g. 1A, 

Kaunas 

Didysis prekybos 

centras 
Veikianti 2010 4,52 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

RIMI 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS], 

Kaunas 

Vidutinis 

prekybos centras 

Planuojama 

atidaryti 
2337,0 4,90 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS]
111

 

PALINK 
Jotvingių g. 15, 

Kaunas 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 2027 5,20 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
Kuršių g. 44, 

Kaunas 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 3533 5,88 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

Šilas 
Vandžiogalos g. 

22, Kaunas 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 3585 6,38 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
Raudondvario pl. 

166, Kaunas 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 4001 6,43 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
Jonavos g. 3, 

Kaunas 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 3124 7,27 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

RIMI 
Islandijos pl. 32, 

Kaunas 

Didysis prekybos 

centras 
Veikianti 4225 7,52 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

MAXIMA 
Medekšynės g. 10, 

Kaunas 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 5462 8,18 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

MAXIMA 
Jonavos g. 60, 

Kaunas 

Didysis prekybos 

centras 

Planuojama 

atidaryti 
3662 8,35 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS]
112

 

IKI 
Savanorių pr. 

214A, Kaunas 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 5006 8,68 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

MAXIMA 
Vandžiogalos g. 

106A, Kaunas 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 4947 8,70 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

IKI 
Tvirtovės al. 12A, 

Kaunas 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 4623 8,87 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

Duomenys gauti iš RBB Economics bei GIS-centro analizių. 

 
Lentelė Nr. 94. PALINK prekybos centro (Baltijos g. 59, Kaunas) apsipirkimo automobiliu aprėpties 

teritorijoje veikiančių ūkio subjektų padėtis 

Ūkio subjektas Parduotuvių skaičius 

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

skaičių 

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

pajamas 2016 m. 

PALINK 11 44,00 proc. [20-30] proc. 

RIMI 4 16,00 proc. [20-30] proc. 
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Kartu koncentracijoje 

dalyvaujančių ūkio 

subjektų 

15 60,00 proc. [40-50] proc. 

MAXIMA 5 20,00 proc. [30-40] proc. 

NORFA 1 4,00 proc. [0-5] proc. 

LIDL 1 4,00 proc. [10-20] proc. 

Šilas 3 12,00 proc. [5-10] proc. 

Iš viso 25 100 proc. 100 proc. 

 
Lentelė Nr. 95. PALINK prekybos centro (Baltijos g. 59, Kaunas) apsipirkimo automobiliu aprėpties teritorijoje HHI 

pagal pajamas 
 Iki koncentracijos Po koncentracijos Pokytis 

HHI  [2000-3000] [3000-4000] [750-1250] 

 
Lentelė Nr. 96. PALINK prekybos centro (Baltijos g. 59, Kaunas) apsipirkimo pėsčiomis aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų parduotuvių sąrašas 

Ūkio 

subjektas 
Adresas 

Parduotuvės 

kategorija 
Statusas 

Atstumas 

keliaujant 

pėsčiomis 

(m) 

Trukmė 

keliaujant 

pėsčiomis 

(min)  

(ėjimo greitis 

5 km/h) 

Parduotuvės 

pajamos 

PALINK Baltijos g. 59, Kaunas 
Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti --- --- 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

RIMI Baltijos g. 58, Kaunas 
Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 130,8 1,57 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

MAXIMA Žiemgalių g. 2, Kaunas 
Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 357,8 4,29 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

Duomenys gauti iš RBB Economics bei GIS-centro analizių. 

 
Lentelė Nr. 97. PALINK prekybos centro (Baltijos g. 59, Kaunas) apsipirkimo pėsčiomis aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų padėtis 

Ūkio subjektas Parduotuvių skaičius 

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

skaičių 

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

pajamas 2016 m. 

PALINK 1 33,33 proc. [20-30] proc. 

RIMI 1 33,33 proc. [40-50] proc. 

Kartu koncentracijoje 

dalyvaujančių ūkio 

subjektų 

2 66,67 proc. [70-80] proc. 

MAXIMA 1 33,33 proc. [20-30] proc. 

Iš viso 3 100 proc. 100 proc. 

 
Lentelė 98. PALINK prekybos centro (Baltijos g. 59, Kaunas) apsipirkimo pėsčiomis aprėpties teritorijoje HHI pagal 

pajamas 
 Iki koncentracijos Po koncentracijos Pokytis 

HHI [3000-4000] [6000-7000] [2250-2750] 

 
Lentelė Nr. 99. PALINK prekybos centro (Baltijos g. 59, Kaunas) apsipirkimo automobiliu aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų parduotuvių sąrašas (9-10 min.) 

Ūkio 

subjektas 
Adresas 

Parduotuvės 

kategorija 
Statusas 

Atstumas 

važiuojant 

automobiliu 

(m) 

Trukmė 

važiuojant 

automobiliu 

(min) 

Parduotuvės 

pajamos 

Šilas 
Jonavos g. 282, 

Kaunas 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 5958 9,13 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

RIMI 
Romainių g. 67C, 

Kaunas 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 6640 9,53 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 
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MAXIMA 
Raudondvario pl. 

284A, Kaunas 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 5318 9,58 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

MAXIMA 
Panerių g. 322, 

Kaunas 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 6814 9,63 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
Savanorių pr. 111, 

Kaunas 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 5282 9,70 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

MAXIMA 
Savanorių pr. 255, 

Kaunas 

Didysis prekybos 

centras 
Veikianti 4996 9,80 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

Šilas 
Mildos g. 5, 

Domeikava 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 6043 9,87 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

RIMI 
Studentų g. 19, 

Kaunas 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 5757 10,00 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

Duomenys gauti iš RBB Economics bei GIS-centro analizių. 

 

Lentelė Nr. 100. PALINK prekybos centro (Baltijos g. 59, Kaunas) apsipirkimo automobiliu aprėpties 

teritorijoje veikiančių ūkio subjektų padėtis įtraukus 9-10 min. parduotuves 

Ūkio subjektas Parduotuvių skaičius 

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

skaičių 

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

pajamas 2016 m. 

PALINK 12 36,36 proc. [20-30] proc. 

RIMI 6 18,18 proc. [10-20] proc. 

Kartu koncentracijoje 

dalyvaujančių ūkio 

subjektų 

18 54,55 proc. [30-40] proc. 

MAXIMA 8 24,24 proc. [40-50] proc. 

NORFA 1 3,03 proc. [0-5] proc. 

LIDL 1 3,03 proc. [5-10] proc. 

Šilas 5 15,15 proc. [5-10] proc. 

Iš viso 33 100 proc. 100 proc. 

 

Lentelė Nr.101. PALINK prekybos centro (Baltijos g. 59, Kaunas) apsipirkimo automobiliu aprėpties teritorijoje HHI 

pagal pajamas įtraukus 9-10 min. parduotuves 

 Iki koncentracijos Po koncentracijos Pokytis 

HHI  [2000-3000] [3000-4000] [250-750] 

 

4.2.1.4.  Romainių g. 67, Kaunas, esančio RIMI prekybos centro aprėpties teritorija 

 

(87) RIMI prekybos centras Romainių g. 67, Kaunas, yra miesto vietovėje esantis vidutinis 

prekybos centras. Atsižvelgiant į tai, žemiau esančiose lentelėse pateikiami duomenys apie 

apsipirkimo pėsčiomis bei apsipirkimo automobiliu aprėpties teritorijose veikiančių ūkio subjektų 

padėtį bei pateikiami HHI indeksai. 

 
Lentelė Nr. 102. RIMI prekybos centro (Romainių g. 67, Kaunas) apsipirkimo automobiliu aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų parduotuvių sąrašas 

Ūkio 

subjektas 
Adresas 

Parduotuvės 

kategorija 
Statusas 

Atstumas 

važiuojant 

automobiliu 

(m) 

Trukmė 

važiuojant 

automobiliu 

(min) 

Parduotuvės 

pajamos 

RIMI 
Romainių g. 67, 

Kaunas 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti --- --- 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

MAXIMA 
Medekšynės g. 10, 

Kaunas 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 1652 2,45 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

MAXIMA 
Raudondvario pl. 

284A, Kaunas 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 3493 6,40 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
Raudondvario pl. 

166, Kaunas 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 4233 7,75 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
J. Naujalio g. 20B, 

Raudondvaris 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 7097 7,98 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 
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RIMI 
Raudondvario pl. 

94B, Kaunas 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 5880 8,83 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

Duomenys gauti iš RBB Economics bei GIS-centro analizių. 

 
Lentelė Nr. 103. RIMI prekybos centro (Romainių g. 67, Kaunas) apsipirkimo automobiliu aprėpties 

teritorijoje veikiančių ūkio subjektų padėtis 

Ūkio subjektas Parduotuvių skaičius 

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

skaičių 

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

pajamas 2016 m. 

PALINK 2 33,33 proc. [20-30] proc. 

RIMI 2 33,33 proc. [20-30] proc. 

Kartu koncentracijoje 

dalyvaujančių ūkio 

subjektų 

4 66,67 proc. [40-50] proc. 

MAXIMA 2 33,33 proc. [50-60] proc. 

Iš viso 6 100 proc. 100 proc. 

 
Lentelė Nr. 104. RIMI prekybos centro (Romainių g. 67, Kaunas) apsipirkimo automobiliu aprėpties teritorijoje HHI 

pagal pajamas 
 Iki koncentracijos Po koncentracijos Pokytis 

HHI  [3000-4000] [5000-6000] [750-1250] 

 
Lentelė Nr. 105. RIMI prekybos centro (Romainių g. 67, Kaunas) apsipirkimo pėsčiomis aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų parduotuvių sąrašas 

Ūkio 

subjektas 
Adresas 

Parduotuvės 

kategorija 
Statusas 

Atstumas 

keliaujant 

pėsčiomis 

(m) 

Trukmė 

keliaujant 

pėsčiomis 

(min)  

(ėjimo greitis 

5 km/h) 

Parduotuvės 

pajamos 

RIMI 
Romainių g. 67, 

Kaunas 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti --- --- 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

Duomenys gauti iš RBB Economics bei GIS-centro analizių. 

 
Lentelė Nr. 106. RIMI prekybos centro (Romainių g. 67, Kaunas) apsipirkimo pėsčiomis aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų padėtis 

Ūkio subjektas Parduotuvių skaičius 

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

skaičių 

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

pajamas 2016 m. 

RIMI 1 100 proc. 100 proc. 

Iš viso 1 100 proc. 100 proc. 

 
Lentelė 107. RIMI prekybos centro (Romainių g. 67, Kaunas) apsipirkimo pėsčiomis aprėpties teritorijoje HHI pagal 

pajamas 
 Iki koncentracijos Po koncentracijos Pokytis 

HHI 10000 10000 0 

 
Lentelė Nr. 108. RIMI prekybos centro (Romainių g. 67, Kaunas) apsipirkimo automobiliu aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų parduotuvių sąrašas (9-10 min.) 

Ūkio 

subjektas 
Adresas 

Parduotuvės 

kategorija 
Statusas 

Atstumas 

važiuojant 

automobiliu 

(m) 

Trukmė 

važiuojant 

automobiliu 

(min) 

Parduotuvės 

pajamos 

PALINK 
Baltų pr. 81, 

Kaunas 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 6327 9,08 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

MAXIMA 
Šarkuvos g. 1A, 

Kaunas 

Didysis prekybos 

centras 
Veikianti 7651 9,47 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 
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Šilas 
Vandžiogalos g. 

22, Kaunas 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 8192 9,67 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

RIMI 
Baltijos g. 58, 

Kaunas 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 6392 9,68 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

NORFA 
Baltų pr. 195, 

Kaunas 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 6620 9,68 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

MAXIMA 
Žiemgalių g. 2, 

Kaunas 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 6719 9,92 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

Duomenys gauti iš RBB Economics bei GIS-centro analizių. 

 
Lentelė Nr. 109. RIMI prekybos centro (Romainių g. 67, Kaunas) apsipirkimo automobiliu aprėpties 

teritorijoje veikiančių ūkio subjektų padėtis įtraukus 9-10 min. parduotuves 

Ūkio subjektas Parduotuvių skaičius 

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

skaičių 

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

pajamas 2016 m. 

PALINK 3 25,00 proc. [10-20] proc. 

RIMI 3 25,00 proc. [10-20] proc. 

Kartu koncentracijoje 

dalyvaujančių ūkio 

subjektų 

6 50,00 proc. [30-40] proc. 

MAXIMA 4 33,33 proc. [50-60] proc. 

NORFA 1 8,33 proc. [5-10] proc. 

Šilas 1 8,33 proc. [5-10] proc. 

Iš viso 12 100 proc. 100 proc. 

 
Lentelė Nr. 110. RIMI prekybos centro (Romainių g. 67, Kaunas) apsipirkimo automobiliu aprėpties teritorijoje HHI 

pagal pajamas įtraukus 9-10 min. parduotuves 
 Iki koncentracijos Po koncentracijos Pokytis 

HHI  [3000-4000] [4000-5000] [250-750] 

 

4.2.2. Būtiniausių prekių parduotuvės Kaune 

4.2.2.1.  Medvėgalio g. 23A, Kaune, esančios PALINK parduotuvės aprėpties 

teritorija 

 

(88) PALINK parduotuvė Medvėgalio g. 23A, Kaune, yra miesto vietovėje esanti 

būtiniausių prekių parduotuvė. Atsižvelgiant į tai, žemiau esančiose lentelėse pateikiami duomenys 

apie apsipirkimo pėsčiomis aprėpties teritorijoje veikiančių ūkio subjektų padėtį bei pateikiamas 

HHI indeksas. 

 
Lentelė Nr. 111. PALINK parduotuvės (Medvėgalio g. 23A, Kaunas) apsipirkimo pėsčiomis aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų parduotuvių sąrašas 

Ūkio 

subjektas 
Adresas 

Parduotuvės 

kategorija 
Statusas 

Atstumas 

keliaujant 

pėsčiomis 

(m) 

Trukmė 

keliaujant 

pėsčiomis 

(min)  

(ėjimo greitis 

5 km/h) 

Parduotuvės 

pajamos 

PALINK 
Medvėgalio g. 

23A, Kaunas 

Būtiniausių prekių 

parduotuvė 
Veikianti --- --- 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

RIMI 
Prancūzų g. 81, 

Kaunas 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 386 4,63 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

AIBĖ 
Prancūzų g. 12, 

Kaunas 

Būtiniausių prekių 

parduotuvė (iki 

100 kv. m.) 

Veikianti 398 4,78 
[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

Duomenys gauti iš RBB Economics bei GIS-centro analizių. 
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Lentelė Nr. 112. PALINK parduotuvės (Medvėgalio g. 23A, Kaunas) apsipirkimo pėsčiomis aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų padėtis 

Ūkio subjektas Parduotuvių skaičius 

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

skaičių 

Aprėpties teritorijoje veikiančių 

ūkio subjektų padėtis pagal 

parduotuvių pajamas 2016 m. 

PALINK 1 33,33 proc. [20-30] proc. 

RIMI 1 33,33 proc. [50-60] proc. 

Kartu 

koncentracijoje 

dalyvaujantys ūkio 

subjektai 

2 66,67 proc. [80-90] proc. 

AIBĖ 1 33,33 proc. [10-20] proc. 

Viso 3 100 proc. 100 proc. 

 
Lentelė Nr. 113. PALINK parduotuvės (Medvėgalio g. 23A, Kaunas) apsipirkimo pėsčiomis aprėpties teritorijoje HHI 

pagal pajamas 
 Iki koncentracijos Po koncentracijos Pokytis 

HHI [4000-5000] [7000-8000] [2750-3250] 

 

4.2.2.2.  Kovo 11-osios g. 67, Kaune, esančios PALINK parduotuvės aprėpties 

teritorija 

 

(89) PALINK parduotuvė Kovo 11-osios g. 67, Kaune, yra miesto vietovėje esanti 

būtiniausių prekių parduotuvė. Atsižvelgiant į tai, žemiau esančiose lentelėse pateikiami duomenys 

apie apsipirkimo pėsčiomis aprėpties teritorijoje veikiančių ūkio subjektų padėtį bei pateikiamas 

HHI indeksas. 

 
Lentelė Nr. 114. PALINK parduotuvės (Kovo 11-osios g. 67, Kaunas) apsipirkimo pėsčiomis aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų parduotuvių sąrašas 

Ūkio 

subjektas 
Adresas 

Parduotuvės 

kategorija 
Statusas 

Atstumas 

keliaujant 

pėsčiomis 

(m) 

Trukmė 

keliaujant 

pėsčiomis 

(min)  

(ėjimo greitis 

5 km/h) 

Parduotuvės 

pajamos 

PALINK 
Kovo 11-osios g. 

67, Kaunas 

Būtiniausių prekių 

parduotuvė 
Veikianti --- --- 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

RIMI 
Savanorių pr. 

346, Kaunas 

Didysis prekybos 

centras 
Veikianti 472 5,66 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

RIMI 
Krėvės 43A, 

Kaunas 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 498,5 5,98 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

Duomenys gauti iš RBB Economics bei GIS-centro analizių. 

 
Lentelė Nr. 115. PALINK parduotuvės (Kovo 11-osios g. 67, Kaunas) apsipirkimo pėsčiomis aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų padėtis 

Ūkio subjektas Parduotuvių skaičius 

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

skaičių 

Aprėpties teritorijoje veikiančių 

ūkio subjektų padėtis pagal 

parduotuvių pajamas 2016 m. 

PALINK 1 33,33 proc. [5-10] proc. 

RIMI 2 66,67 proc. [90-100] proc. 

Kartu 

koncentracijoje 

dalyvaujantys ūkio 

subjektai 

3 100,00 proc. [90-100] proc. 

Viso 3 100 proc. 100 proc. 
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Lentelė Nr. 116. PALINK parduotuvės (Kovo 11-osios g. 67, Kaunas) apsipirkimo pėsčiomis aprėpties teritorijoje HHI 

pagal pajamas 
 Iki koncentracijos Po koncentracijos Pokytis 

HHI [8000-9000] 10000 [1250-1750] 

 

(90) Po koncentracijos šioje aprėpties teritorijoje konkurentų nebeliktų – RIMI dalis pagal 

pajamas sudarytų 100 proc., HHI siektų 10000. 

 
Lentelė Nr. 117. Parduotuvių, patenkančių į 10 proc. išplėstą PALINK parduotuvės (Kovo 11-osios g. 67, 

Kaunas) aprėpties teritoriją (500-550 m), sąrašas 

Ūkio 

subjektas 
Adresas 

Parduotuvės 

kategorija 
Statusas 

Atstumas 

keliaujant 

pėsčiomis 

(m) 

Trukmė 

keliaujant 

pėsčiomis 

(min)  

(ėjimo greitis 

5 km/h) 

Parduotuvės 

pajamos 

PALINK 
V. Krėvės pr. 57, 

Kaunas 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 501 6,02 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

MAXIMA 
Savanorių pr. 

375, Kaunas 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 506 6,07 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

Kubas 
Savanorių pr. 

375, Kaunas 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 548 6,58 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

Duomenys gauti iš RBB Economics bei GIS-centro analizių. 

 
Lentelė Nr. 118. PALINK parduotuvės (Kovo 11-osios g. 67, Kaunas) apsipirkimo pėsčiomis aprėpties 

teritorijoje veikiančių ūkio subjektų padėtis, aprėpties teritoriją padidinus 10 proc. (iki 550 m) 

Ūkio subjektas Parduotuvių skaičius 

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

skaičių 

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

pajamas 2016 m. 

PALINK 2 33,33 proc. [20-30] proc. 

RIMI 2 33,33 proc. [50-60] proc. 

Kartu 

koncentracijoje 

dalyvaujančių ūkio 

subjektų 

4 66,67 proc. [70-80] proc.  

MAXIMA 1 16,67 proc. [10-20] proc. 

Kubas 1 16,67 proc.  [5-10] proc. 

Iš viso 6 100 proc. 100 proc. 

 
Lentelė Nr. 119. PALINK parduotuvės (Kovo 11-osios g. 67, Kaunas) apsipirkimo pėsčiomis aprėpties teritorijoje HHI 

pagal pajamas, aprėpties teritoriją padidinus 10 proc. (iki 550 m) 
 Iki koncentracijos Po koncentracijos Pokytis 

HHI [3000-4000] [6000-7000] [2250-2750] 

 

4.3.  Klaipėda 

 

4.3.1.  Liepojos g. 27, Klaipėdoje, esančio RIMI prekybos centro aprėpties 

teritorija 

 

(91) RIMI prekybos centras Liepojos g. 27, Klaipėdoje, yra miesto vietovėje esantis 

vidutinis prekybos centras. Atsižvelgiant į tai, žemiau esančiose lentelėse pateikiami duomenys apie 

apsipirkimo pėsčiomis bei apsipirkimo automobiliu aprėpties teritorijose veikiančių ūkio subjektų 

padėtį bei pateikiami HHI indeksai. 

 
Lentelė Nr. 120. RIMI prekybos centro (Liepojos g. 27, Klaipėda) apsipirkimo automobiliu aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų parduotuvių sąrašas 
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Ūkio 

subjektas 
Adresas 

Parduotuvės 

kategorija 
Statusas 

Atstumas 

važiuojant 

automobiliu 

(m) 

Trukmė 

važiuojant 

automobiliu 

(min) 

Parduotuvės 

pajamos 

RIMI 
Liepojos g. 27, 

Klaipėda 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti --- --- 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
Liepojos g. 238, 

Klaipėda 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 1210 2,2 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

NORFA 
Tauralaukio g. 1, 

Klaipėda 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 1994 3,37 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

MAXIMA 
Liepojos g. 10, 

Klaipėda 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 2410 3,75 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
Kretingos g. 83, 

Klaipėda 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 2396 3,83 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
Herkaus Manto g. 

90, Klaipėda 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 3263 5,88 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

RIMI 
Šiaurės pr. 15, 

Klaipėda 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 3721 6,27 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

MAXIMA 
Audros g. 8D, 

Klaipėda 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 4586 6,35 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
Priestočio g. 24, 

Klaipėda 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 4572 7,45 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
Šaulių g. 11, 

Klaipėda 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 4433 8,13 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

NORFA 
Priestočio g. 30, 

Klaipėda 

Didysis prekybos 

centras 
Veikianti 5315 8,22 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

MAXIMA 
H.Manto g. 11, 

Klaipėda 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 4427 8,80 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

RIMI 
Dangaus g. 34, 

Slengiai 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 7493 8,90 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

Duomenys gauti iš RBB Economics bei GIS-centro
113

 analizių. 

 
Lentelė Nr. 121. RIMI prekybos centro (Liepojos g. 27, Klaipėda) apsipirkimo automobiliu aprėpties 

teritorijoje veikiančių ūkio subjektų padėtis 

Ūkio subjektas Parduotuvių skaičius 

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

skaičių 

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

pajamas 2016 m. 

PALINK 5 38,46 proc. [30-40] proc. 

RIMI 3 23,08 proc. [30-40] proc. 

Kartu koncentracijoje 

dalyvaujančių ūkio 

subjektų 

8 61,54 proc. [60-70] proc. 

MAXIMA 3 23,08 proc. [20-30] proc. 

NORFA 2 15,38 proc. [10-20] proc. 

Iš viso 13 100 proc. 100 proc. 

 
Lentelė Nr. 122. RIMI prekybos centro (Liepojos g. 27, Klaipėda) apsipirkimo automobiliu aprėpties teritorijoje HHI 

pagal pajamas 
 Iki koncentracijos Po koncentracijos Pokytis 

HHI  [2000-3000] [5000-6000] [2250-2750] 

 
Lentelė Nr. 123. RIMI prekybos centro (Liepojos g. 27, Klaipėda) apsipirkimo pėsčiomis aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų parduotuvių sąrašas 

Ūkio 

subjektas 
Adresas 

Parduotuvės 

kategorija 
Statusas 

Atstumas 

keliaujant 

pėsčiomis 

Trukmė 

keliaujant 

pėsčiomis 

Parduotuvės 

pajamos 

                                                 
113

 GIS-Centras. 
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(m) (min)  

(ėjimo greitis 

5 km/h) 

RIMI 
Liepojos g. 27, 

Klaipėda 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti --- --- 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
Liepojos g. 238, 

Klaipėda 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 181 2,12 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

Duomenys gauti iš RBB Economics bei GIS-centro analizių. 

 
Lentelė Nr. 124. RIMI prekybos centro (Liepojos g. 27, Klaipėda) apsipirkimo pėsčiomis aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų padėtis 

Ūkio subjektas Parduotuvių skaičius 

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

skaičių 

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

pajamas 2016 m. 

RIMI 1 50 proc. [70-80] proc. 

PALINK 1 50 proc. [20-30] proc. 

Kartu koncentracijoje 

dalyvaujančių ūkio 

subjektų 

2 100 proc. [90-100] proc. 

Iš viso 2 100 proc. 100 proc. 

 

Lentelė 125. RIMI prekybos centro (Liepojos g. 27, Klaipėda) apsipirkimo pėsčiomis aprėpties teritorijoje HHI pagal 

pajamas 

 Iki koncentracijos Po koncentracijos Pokytis 

HHI [5000-6000] 10000 [3750-4250] 

 

4.3.2.  Liepojos g. 238, Klaipėdoje, esančio PALINK prekybos centro aprėpties 

teritorija 

 

(92) PALINK prekybos centras Liepojos g. 238, Klaipėdoje, yra miesto vietovėje esantis 

vidutinis prekybos centras. Atsižvelgiant į tai, žemiau esančiose lentelėse pateikiami duomenys apie 

apsipirkimo pėsčiomis bei apsipirkimo automobiliu aprėpties teritorijose veikiančių ūkio subjektų 

padėtį bei pateikiami HHI indeksai. 

 
Lentelė Nr. 126. PALINK prekybos centro (Liepojos g. 238, Klaipėda) apsipirkimo automobiliu aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų parduotuvių sąrašas 

Ūkio 

subjektas 
Adresas 

Parduotuvės 

kategorija 
Statusas 

Atstumas 

važiuojant 

automobiliu 

(m) 

Trukmė 

važiuojant 

automobiliu 

(min) 

Parduotuvės 

pajamos 

PALINK 
Liepojos g. 238, 

Klaipėda 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti --- --- 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

RIMI 
Liepojos g. 27, 

Klaipėda 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 170 0,70 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

NORFA 
Tauralaukio g. 1, 

Klaipėda 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 784 1,17 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
Kretingos g. 83, 

Klaipėda 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 2272 3,38 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

MAXIMA 
Liepojos g. 10, 

Klaipėda 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 2565 3,70 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
Herkaus Manto g. 

90, Klaipėda 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 3419 5,83 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

RIMI 
Šiaures pr. 15, 

Klaipėda 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 3557 5,92 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

MAXIMA 
Audros g. 8D, 

Klaipėda 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 4741 6,30 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

RIMI 
Dangaus g. 34, 

Slengiai 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 6283 6,70 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 
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PALINK 
Priestočio g. 24, 

Klaipėda 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 4727 7,4 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

NORFA 
Priestočio g. 30, 

Klaipėda 

Didysis prekybos 

centras 
Veikianti 5150 7,88 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
Šaulių g. 11, 

Klaipėda 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 4589 8,08 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

MAXIMA 
H. Manto g. 11, 

Klaipėda 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 4582 8,75 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

Duomenys gauti iš RBB Economics bei GIS-centro analizių. 

 
Lentelė Nr. 127. PALINK prekybos centro (Liepojos g. 238, Klaipėda) apsipirkimo automobiliu aprėpties 

teritorijoje veikiančių ūkio subjektų padėtis 

Ūkio subjektas Parduotuvių skaičius 

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

skaičių  

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

pajamas 2016 m. 

PALINK 5 38,46 proc. [30-40] proc. 

RIMI 3 23,08 proc. [30-40] proc. 

Kartu koncentracijoje 

dalyvaujančių ūkio 

subjektų 

8 61,54 proc. [60-70] proc. 

MAXIMA 3 23,08 proc. [20-30] proc. 

NORFA 2 15,38 proc. [10-20] proc. 

Iš viso 13 100 proc. 100 proc. 

 
Lentelė 128. PALINK prekybos centro (Liepojos g. 238, Klaipėda) apsipirkimo automobiliu aprėpties teritorijoje HHI 

pagal pajamas 

 Iki koncentracijos Po koncentracijos Pokytis 

HHI [2000-3000] [5000-6000] [2250-2750] 

 
Lentelė Nr. 129. PALINK prekybos centro (Liepojos g. 238, Klaipėda) apsipirkimo pėsčiomis aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų parduotuvių sąrašas 

Ūkio 

subjektas 
Adresas 

Parduotuvės 

kategorija 
Statusas 

Atstumas 

keliaujant 

pėsčiomis 

(m) 

Trukmė 

keliaujant 

pėsčiomis 

(min)  

(ėjimo greitis 

5 km/h) 

Parduotuvės 

pajamos 

PALINK 
Liepojos g. 238, 

Klaipėda 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti --- --- 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

RIMI 
Liepojos g. 27, 

Klaipėda 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 181 2,12 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

Duomenys gauti iš RBB Economics bei GIS-centro analizių. 

 
Lentelė Nr. 130. PALINK prekybos centro (Liepojos g. 238, Klaipėda), apsipirkimo pėsčiomis aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų padėtis 

Ūkio subjektas Parduotuvių skaičius 

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

skaičių  

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

pajamas 2016 m. 

RIMI 1 50 proc. [70-80] proc. 

PALINK 1 50 proc. [20-30] proc. 

Kartu koncentracijoje 

dalyvaujančių ūkio 

subjektų 

2 100 proc. [90-100] proc. 

Iš viso 2 100 proc. 100 proc. 
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Lentelė 131. PALINK prekybos centro (Liepojos g. 238, Klaipėda) apsipirkimo pėsčiomis aprėpties teritorijoje HHI 

pagal pajamas 

 Iki koncentracijos Po koncentracijos Pokytis 

HHI [5000-6000] 10000 [3750-4250] 

 

4.3.3.  Šiaurės pr. 15, Klaipėdoje, esančio RIMI prekybos centro aprėpties 

teritorija 

 

(93) RIMI prekybos centras Šiaurės pr. 15, Klaipėdoje, yra miesto vietovėje esantis 

vidutinis prekybos centras. Atsižvelgiant į tai, žemiau esančiose lentelėse pateikiami duomenys apie 

apsipirkimo pėsčiomis bei apsipirkimo automobiliu aprėpties teritorijose veikiančių ūkio subjektų 

padėtį bei pateikiami HHI indeksai. 

 
Lentelė Nr. 132. RIMI prekybos centro (Šiaurės pr. 15, Klaipėda) apsipirkimo automobiliu aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų parduotuvių sąrašas 

Ūkio 

subjektas 
Adresas 

Parduotuvės 

kategorija 
Statusas 

Atstumas 

važiuojant 

automobiliu 

(m) 

Trukmė 

važiuojant 

automobiliu 

(min) 

Parduotuvės 

pajamos 

RIMI 
Šiaures pr. 15, 

Klaipėda 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti --- --- 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
Kretingos g. 83, 

Klaipėda 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 1191 2,08 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

MAXIMA 
Liepojos g. 10, 

Klaipėda 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 1301 2,63 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

NORFA 
Priestočio g. 30, 

Klaipėda 

Didysis prekybos 

centras 
Veikianti 2597 3,33 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
Priestočio g. 24, 

Klaipėda 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 3092 4,15 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
Herkaus Manto 

g. 90, Klaipėda 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 1987 4,53 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
Liepojos g. 238, 

Klaipėda 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 3648 5,05 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

MAXIMA 
Audros g. 8D, 

Klaipėda 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 3310 5,07 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

RIMI 
Liepojos g. 27, 

Klaipėda 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 3563 5,75 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

NORFA 
Tauralaukio g. 1, 

Klaipėda 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 4017 5,75 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

RIMI 
Dangaus g. 34, 

Slengiai 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 5168 6,35 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

LIDL 
Tilžės g. 56B, 

Klaipėda 

Vidutinis prekybos 

centras 

Planuojama 

atidaryti 
4793 6,7 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS]
114

 

PALINK 
Šaulių g. 11, 

Klaipėda 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 3157 6,78 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

MAXIMA 
H. Manto g. 11, 

Klaipėda 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 3150 7,45 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

NORFA 
Taikos pr. 5, 

Klaipėda 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 4598 7,57 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

Grūstė 
Taikos pr. 39, 

Klaipėda 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 5990 9,77 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

Duomenys gauti iš RBB Economics bei GIS-centro analizių. 

 
Lentelė. Nr. 133. RIMI prekybos centro (Šiaurės pr. 15, Klaipėda) apsipirkimo automobiliu aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų padėtis 
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 Prognozuojamos pajamos. 



 53  

IŠRAŠAS 

 

Ūkio subjektas Parduotuvių skaičius 

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

skaičių 

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

pajamas 2016 m. 

RIMI 3 18,75 proc. [20-30] proc. 

PALINK 5 31,25 proc. [30-40] proc. 

Kartu koncentracijoje 

dalyvaujančių ūkio 

subjektų 

8 50 proc. [50-60] proc. 

MAXIMA 3 18,75 proc. [10-20] proc. 

NORFA 3 18,75 proc. [10-20] proc. 

Grūstė 1 6,25 proc. [0-5] proc. 

LIDL 1 6,25 proc. [10-20] proc. 

Iš viso 16 100 proc. 100 proc. 

 
Lentelė Nr. 134. RIMI prekybos centro (Šiaurės pr. 15, Klaipėda) apsipirkimo automobiliu aprėpties teritorijoje HHI 

pagal pajamas 

 Iki koncentracijos Po koncentracijos Pokytis 

HHI [2000-3000] [3000-4000] [1250-1750] 

 
Lentelė Nr. 135. RIMI prekybos centro (Šiaurės pr. 15, Klaipėda) apsipirkimo pėsčiomis aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų parduotuvių sąrašas 

Ūkio 

subjektas 
Adresas 

Parduotuvės 

kategorija 
Statusas 

Atstumas 

keliaujant 

pėsčiomis 

(m) 

Trukmė 

keliaujant 

pėsčiomis 

(min)  

(ėjimo greitis 

5 km/h) 

Parduotuvės 

pajamos 

RIMI 
Šiaurės pr. 15, 

Klaipėda 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti --- --- 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS]  

Duomenys gauti iš RBB economics bei GIS-centro analizių. 

 
Lentelė Nr. 136. RIMI prekybos centro (Šiaurės pr. 15, Klaipėda) apsipirkimo pėsčiomis aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų padėtis 

Ūkio subjektas Parduotuvių skaičius 

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

skaičių 

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

pajamas 2016 m. 

RIMI 1 100 proc. 100 proc. 

Iš viso 1 100 proc. 100 proc. 

 

4.3.4.  Šaulių g. 11, Klaipėdoje, esančio PALINK prekybos centro aprėpties 

teritorija 

 

(94) PALINK prekybos centras Šaulių g. 11, Klaipėdoje, yra miesto vietovėje esantis 

vidutinis prekybos centras. Atsižvelgiant į tai, žemiau esančiose lentelėse pateikiami duomenys apie 

apsipirkimo pėsčiomis bei apsipirkimo automobiliu aprėpties teritorijose veikiančių ūkio subjektų 

padėtį bei pateikiami HHI indeksai. 
 

Lentelė Nr. 137. PALINK prekybos centro (Šaulių g. 11, Klaipėda) apsipirkimo automobiliu aprėpties 

teritorijoje veikiančių ūkio subjektų parduotuvių sąrašas 

Ūkio 

subjektas 
Adresas 

Parduotuvės 

kategorija 
Statusas 

Atstumas 

važiuojant 

automobiliu 

(m) 

Trukmė 

važiuojant 

automobiliu 

(min) 

Parduotuvės 

pajamos 

PALINK 
Šaulių g. 11, 

Klaipėda 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti --- --- 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 
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MAXIMA 
H.Manto g. 11, 

Klaipėda 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 472 3,00 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

NORFA 
Priestočio g. 30, 

Klaipėda 

Didysis prekybos 

centras 
Veikianti 1364 3,15 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
Priestočio g. 24, 

Klaipėda 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 1062 4,28 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
Herkaus Manto 

g. 90, Klaipėda 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 1869 5,33 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

MAXIMA 
Liepojos g. 10, 

Klaipėda 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 2229 5,47 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
Kretingos g. 83, 

Klaipėda 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 2630 6,13 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

RIMI 
Šiaurės pr. 15, 

Klaipėda 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 3228 6,78 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

LIDL 
Klaipėda, Tilžės 

g. 56B 

Vidutinis prekybos 

centras 

Planuojama 

atidaryti 
3363 7,00 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS]
115

 

NORFA 
Taikos pr. 5, 

Klaipėda 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 3300 7,10 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

MAXIMA 
Audros g. 8D, 

Klaipėda 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 4193 7,50 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
Liepojos g. 238, 

Klaipėda 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 4576 7,88 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

RIMI 
Liepojos g. 27, 

Klaipėda 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 4641 8,25 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
Taikos pr. 28, 

Klaipėda 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 3349 8,82 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

NORFA 
Tauralaukio g. 1, 

Klaipėda 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 5360 9,05 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

Grūstė 
Taikos pr. 39, 

Klaipėda 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 4691 9,30 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

Duomenys gauti iš RBB Economics bei GIS-centro analizių. 

 
Lentelė Nr. 138. PALINK prekybos centro (Šaulių g. 11, Klaipėda) apsipirkimo automobiliu aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų padėtis 

Ūkio subjektas Parduotuvių skaičius  

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

skaičių 

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

pajamas 2016 m. 

PALINK 6 37,50 proc.  [40-50] proc.  

RIMI 2 12,50 proc. [20-30] proc. 

Kartu koncentracijoje 

dalyvaujantys ūkio 

subjektai: 

8 50,00 proc. [60-70] proc. 

MAXIMA 3 18,75 proc. [10-20] proc. 

NORFA 3 18,75 proc. [10-20] proc. 

Grūstė 1 6,25 proc. [0-5] proc. 

LIDL 1 6,25 proc. [5-10] proc. 

Iš viso 16 100 proc. 100 proc. 

 
Lentelė Nr. 139. PALINK prekybos centro (Šaulių g. 11, Klaipėda) apsipirkimo automobiliu aprėpties teritorijoje HHI 

pagal pajamas 
 Iki koncentracijos Po koncentracijos Pokytis 

HHI [2000-3000] [4000-5000] [1250-1750] 

 
Lentelė Nr. 140. PALINK prekybos centro (Šaulių g. 11, Klaipėda), apsipirkimo pėsčiomis aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų parduotuvių sąrašas 
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 Prognozuojamos pajamos. 
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Ūkio 

subjektas 
Adresas 

Parduotuvės 

kategorija 
Statusas 

Atstumas 

keliaujant 

pėsčiomis 

(m) 

Trukmė 

keliaujant 

pėsčiomis (min)  

(ėjimo greitis 

5 km/h) 

Parduotuvės 

pajamos 

PALINK 
Šaulių g. 11, 

Klaipėda 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti --- --- 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

MAXIMA 
H. Manto g. 11, 

Klaipėda 

Vidutinis 

prekybos centras 
Veikianti 191,5 2,30 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
Herkaus Manto 

g. 31, Klaipėda 

Būtiniausių 

prekių 

parduotuvė 

Veikianti 466,5 5,60 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

Duomenys gauti iš RBB Economics bei GIS-centro analizių. 

 
Lentelė Nr. 141. PALINK prekybos centro (Šaulių g. 11, Klaipėda) apsipirkimo pėsčiomis aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų padėtis 

Ūkio subjektas Parduotuvių skaičius  

Aprėpties teritorijoje veikiančių 

ūkio subjektų padėtis pagal 

parduotuvių skaičių  

Aprėpties teritorijoje veikiančių 

ūkio subjektų padėtis pagal 

parduotuvių pajamas 2016 m. 

PALINK 2 66,67 proc. [70-80] proc. 

MAXIMA 1 33,33 proc. [20-30] proc. 

Iš viso 3 100 proc. 100 proc.  

 

4.3.5.  Kretingos g. 83, Klaipėdoje, esančio PALINK prekybos centro aprėpties 

teritorija 

 

(95) PALINK prekybos centras Kretingos g. 83, Klaipėdoje, yra miesto vietovėje esantis 

vidutinis prekybos centras. Atsižvelgiant į tai, žemiau esančiose lentelėse pateikiami duomenys apie 

apsipirkimo pėsčiomis bei apsipirkimo automobiliu aprėpties teritorijose veikiančių ūkio subjektų 

padėtį bei pateikiami HHI indeksai. 

 
Lentelė Nr. 142  PALINK prekybos centro (Kretingos g. 83, Klaipėda) apsipirkimo automobiliu aprėpties 

teritorijoje veikiančių ūkio subjektų parduotuvių sąrašas 

Ūkio 

subjektas 
Adresas 

Parduotuvės 

kategorija 
Statusas 

Atstumas 

važiuojant 

automobiliu 

(m) 

Trukmė 

važiuojant 

automobiliu 

(min) 

Parduotuvės 

pajamos 

PALINK 
Kretingos g. 83, 

Klaipėda 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti --- --- 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

MAXIMA 
Liepojos g. 10, 

Klaipėda 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 632 1,57 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
Liepojos g. 238, 

Klaipėda 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 2334 2,92 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

RIMI 
Šiaurės pr. 15, 

Klaipėda 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 1356 2,95 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
Herkaus Manto g. 

90, Klaipėda 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 1486 3,70 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

RIMI 
Liepojos g. 27, 

Klaipėda 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 2442 4,05 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

NORFA 
Tauralaukio g. 1, 

Klaipėda 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 2897 4,05 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

MAXIMA 
Audros g. 8D, 

Klaipėda 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 2808 4,18 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

NORFA 
Priestočio g. 30, 

Klaipėda 

Didysis prekybos 

centras 
Veikianti 2950 4,92 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
Priestočio g. 24, 

Klaipėda 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 2794 5,27 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
Šaulių g. 11, 

Klaipėda 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 2656 5,95 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 
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MAXIMA 
H. Manto g. 11, 

Klaipėda 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 2649 6,62 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

RIMI 
Dangaus g. 34, 

Slengiai 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 5521 7,92 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

LIDL 
Klaipėda, Tilžės g. 

56B 

Vidutinis prekybos 

centras 

Planuojama 

atidaryti 
5140 8,13 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS]
116

 

NORFA 
Taikos pr. 5, 

Klaipėda 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 4951 9,15 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

Duomenys gauti iš RBB Economics bei GIS-centro analizių. 

 
Lentelė Nr. 143. PALINK prekybos centro (Kretingos g. 83, Klaipėda) apsipirkimo automobiliu aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų padėtis 

Ūkio subjektas Parduotuvių skaičius 

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

skaičių  

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

pajamas 2016 m. 

PALINK 5 33,33 proc. [30-40] proc. 

RIMI 3 20 proc. [20-30] proc. 

Kartu koncentracijoje 

dalyvaujančių ūkio 

subjektų 

8 53,33 proc. [50-60] proc. 

MAXIMA 3 20 proc. [10-20] proc. 

NORFA 3 20 proc. [10-20] proc. 

LIDL 1 6,67 proc. [10-20] proc. 

Iš viso 15 100 proc. 100 proc. 

 
Lentelė 144. PALINK prekybos centro (Kretingos g. 83, Klaipėda) apsipirkimo automobiliu aprėpties teritorijoje HHI 

pagal pajamas 
 Iki koncentracijos Po koncentracijos Pokytis 

HHI [2000-3000] [4000-5000] [1250-1750] 

 
Lentelė Nr. 145. PALINK prekybos centro (Kretingos g. 83, Klaipėda) apsipirkimo pėsčiomis aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų parduotuvių sąrašas 

Ūkio 

subjektas 
Adresas 

Parduotuvės 

kategorija 
Statusas 

Atstumas 

keliaujant 

pėsčiomis 

(m) 

Trukmė 

keliaujant 

pėsčiomis 

(min) (ėjimo 

greitis 5 

km/h) 

Parduotuvės 

pajamos 

PALINK 
Kretingos g. 83, 

Klaipėda 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti --- --- 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

Maxima 
Liepojos g. 10, 

Klaipėda 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 391 4,69 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

 
Lentelė Nr. 146. PALINK prekybos centro (Kretingos g. 83, Klaipėda) apsipirkimo pėsčiomis aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų padėtis 

Ūkio subjektas Parduotuvių skaičius 

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

skaičių 

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

pajamas 2016 m. 

PALINK 1 50 proc. [20-30] proc. 

Maxima 1 50 proc. [70-80] proc. 

Iš viso 2 100 proc. 100 proc. 

 
Lentelė Nr. 147. Parduotuvių, patenkančių į 10 proc. išplėstą PALINK prekybos centro (Kretingos g. 83, Klaipėda) 

aprėpties teritoriją (500-550 m), sąrašas 
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 Prognozuojamos pajamos. 
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Ūkio 

subjektas 
Adresas 

Parduotuvės 

kategorija 
Statusas 

Atstumas 

keliaujant 

pėsčiomis 

(m) 

Trukmė 

keliaujant 

pėsčiomis 

(min)  

(ėjimo greitis 

5 km/h) 

Parduotuvės 

pajamos 

PALINK 
Kretingos g. 52, 

Klaipėda 

Būtiniausių prekių 

parduotuvė 
Veikianti 537 6,44 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

 
Lentelė Nr. 148. PALINK prekybos centro (Kretingos g. 83, Klaipėda) apsipirkimo pėsčiomis aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų padėtis, aprėpties teritoriją padidinus 10 proc. (iki 550 m) 

Ūkio subjektas Parduotuvių skaičius 

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

skaičių 

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

pajamas 2016 m. 

PALINK 2 66,67 proc. [20-30] proc. 

Maxima 1 33,33 proc. [70-80] proc. 

Iš viso 3 100 proc. 100 proc. 

 

4.3.6.  Herkaus Manto g. 90-1, Klaipėdoje, esančio PALINK prekybos centro 

aprėpties teritorija 

 

(96) PALINK prekybos centras Herkaus Manto g. 90-1, Klaipėdoje, yra miesto vietovėje 

esantis vidutinis prekybos centras. Atsižvelgiant į tai, žemiau esančiose lentelėse pateikiami 

duomenys apie apsipirkimo pėsčiomis bei apsipirkimo automobiliu aprėpties teritorijose veikiančių 

ūkio subjektų padėtį bei pateikiami HHI indeksai. 

 
Lentelė Nr. 149. PALINK prekybos centro (Herkaus Manto g. 90-1, Klaipėda) apsipirkimo automobiliu 

aprėpties teritorijoje veikiančių ūkio subjektų parduotuvių sąrašas 

Ūkio 

subjektas 
Adresas 

Parduotuvės 

kategorija 
Statusas 

Atstumas 

važiuojant 

automobiliu 

(m) 

Trukmė 

važiuojant 

automobiliu 

(min) 

Parduotuvės 

pajamos 

PALINK 
Herkaus Manto 

g. 90-1, Klaipėda 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti --- --- 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

MAXIMA 
Liepojos g. 10, 

Klaipėda 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 1059 2,58 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
Kretingos g. 83, 

Klaipėda 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 1460 3,25 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

RIMI 
Šiaurės pr. 15, 

Klaipėda 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 2058 3,90 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
Priestočio g. 24, 

Klaipėda 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 2007 4,13 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

MAXIMA 
Audros g. 8D, 

Klaipėda 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 3023 4,62 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

NORFA 
Priestočio g. 30, 

Klaipėda 

Didysis prekybos 

centras 
Veikianti 2637 4,73 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
Šaulių g. 11, 

Klaipėda 

Vidutinis prekybos 

centras 

Veikianti 
1869 4,82 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
Liepojos g. 238, 

Klaipėda 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 3406 5,02 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

RIMI 
Liepojos g. 27, 

Klaipėda 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 3470 5,37 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

MAXIMA 
H. Manto g. 11, 

Klaipėda 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 1862 5,48 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

NORFA Tauralaukio g. 1, Vidutinis prekybos Veikianti 4190 6,17 [KOMERCINĖ 
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Klaipėda centras PASLAPTIS] 

LIDL 
Klaipėda, Tilžės 

g. 56B 

Vidutinis prekybos 

centras 

Planuojama 

atidaryti 
4762 8,28 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS]
117

 

NORFA 
Taikos pr. 5, 

Klaipėda 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 4573 8,70 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

RIMI 
Dangaus g. 34, 

Slengiai 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 6223 8,87 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

Duomenys gauti iš RBB Economics ir GIS-centro analizių. 

 
Lentelė Nr. 150. PALINK prekybos centro (Herkaus Manto g. 90-1, Klaipėda) apsipirkimo automobiliu 

aprėpties teritorijoje veikiančių ūkio subjektų padėtis 

Ūkio subjektas Parduotuvių skaičius 

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

skaičių 

Aprėpties teritorijoje veikiančių 

ūkio subjektų padėtis pagal 

parduotuvių pajamas 2016 m. 

PALINK 5 33,33 proc. [30-40] proc. 

RIMI 3 20 proc. [20-30] proc. 

Kartu 

koncentracijoje 

dalyvaujančių ūkio 

subjektų 

8 53,33 proc. [50-60] proc. 

MAXIMA 3 20 proc. [10-20] proc. 

NORFA 3 20 proc. [10-20] proc. 

LIDL 1 6,67 proc. [10-20] proc. 

Iš viso 15 100 proc. 100 proc. 

 
Lentelė 151. PALINK prekybos centro (Herkaus Manto g. 90-1, Klaipėda) apsipirkimo automobiliu aprėpties 

teritorijoje HHI pagal pajamas 
 Iki koncentracijos Po koncentracijos Pokytis 

HHI [2000-3000] [4000-5000] [1250-1750] 

 
Lentelė Nr. 152. PALINK prekybos centro (Herkaus Manto g. 90-1, Klaipėda) apsipirkimo pėsčiomis aprėpties 

teritorijoje veikiančių ūkio subjektų parduotuvių sąrašas 

Ūkio 

subjektas 
Adresas 

Parduotuvės 

kategorija 
Statusas 

Atstumas 

keliaujant 

pėsčiomis 

(m) 

Trukmė 

keliaujant 

pėsčiomis 

(min)  

(ėjimo greitis 

5 km/h) 

Parduotuvės 

pajamos 

PALINK 
Herkaus Manto 

g. 90-1, Klaipėda 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti --- --- 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

MAXIMA 
Liepojos g. 10, 

Klaipėda 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 493 5,91 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

Duomenys gauti iš RBB Economics bei GIS-centro analizių. 

 
Lentelė Nr. 153. PALINK prekybos centro (Herkaus Manto g. 90-1, Klaipėda) apsipirkimo pėsčiomis aprėpties 

teritorijoje veikiančių ūkio subjektų padėtis 

Ūkio subjektas Parduotuvių skaičius 

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

skaičių 

Aprėpties teritorijoje veikiančių 

ūkio subjektų padėtis pagal 

parduotuvių pajamas 2016 m. 

PALINK 1 50 proc. [50-60] proc. 

MAXIMA 1 50 proc. [40-50] proc. 

Iš viso 2 100 proc.  100 proc. 

 

                                                 
117

 Prognozuojamos pajamos. 
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4.4.  Biržai 

 

4.4.1.  J. Janonio g. 5, Biržuose, esančio RIMI prekybos centro aprėpties teritorija 

 

(97) RIMI prekybos centras J. Janonio g. 5, Biržuose, yra kaimo vietovėje esantis vidutinis 

prekybos centras. Atsižvelgiant į tai, žemiau esančiose lentelėse pateikiami duomenys apie 

apsipirkimo pėsčiomis bei apsipirkimo automobiliu aprėpties teritorijose veikiančių ūkio subjektų 

padėtį bei pateikiami HHI indeksai. 

 
Lentelė Nr. 154. RIMI prekybos centro (J. Janonio g. 5, Biržai) apsipirkimo automobiliu aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų parduotuvių sąrašas 

Ūkio 

subjektas 
Adresas 

Parduotuvės 

kategorija 
Statusas 

Atstumas 

važiuojant 

automobiliu 

(m) 

Trukmė 

važiuojant 

automobiliu 

(min) 

Parduotuvės 

pajamos 

RIMI 
J. Janonio g. 5, 

Biržai 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti --- --- 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
Vytauto g. 27, 

Biržai  

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 571 1,98 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

NORFA 
Respublikos g. 2E, 

Biržai 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 1837 4,38 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

MAXIMA 
Vabalninko g. 8A, 

Biržai 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 1831 4,87 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

Duomenys gauti iš RBB Economics bei GIS-centro analizių. 

 
Lentelė Nr. 155. RIMI prekybos centro (J. Janonio g. 5, Biržai) apsipirkimo automobiliu aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų padėtis 

Ūkio subjektas Parduotuvių skaičius 

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

skaičių 

Aprėpties teritorijoje veikiančių 

ūkio subjektų padėtis pagal 

parduotuvių pajamas 2016 m. 

PALINK 1 25 proc. [20-30] proc. 

RIMI 1 25 proc. [10-20] proc. 

Kartu 

koncentracijoje 

dalyvaujančių ūkio 

subjektų 

2 50 proc. [40-50] proc. 

MAXIMA 1 25 proc. [20-30] proc. 

NORFA 1 25 proc. [30-40] proc. 

Iš viso 4 100 proc. 100 proc. 

 
Lentelė 156. RIMI prekybos centro (J. Janonio g. 5, Biržai) apsipirkimo automobiliu aprėpties teritorijoje HHI pagal 

pajamas 
 Iki koncentracijos Po koncentracijos Pokytis 

HHI [2000-3000] [3000-4000] [250-750] 

 
Lentelė Nr. 157. RIMI prekybos centro (J. Janonio g. 5, Biržai) apsipirkimo pėsčiomis aprėpties teritorijoje veikiančių 

ūkio subjektų parduotuvių sąrašas 

Ūkio 

subjektas 
Adresas 

Parduotuvės 

kategorija 
Statusas 

Atstumas 

keliaujant 

pėsčiomis 

(m) 

Trukmė 

keliaujant 

pėsčiomis 

(min)  

(ėjimo greitis 

5 km/h) 

Parduotuvės 

pajamos 

RIMI 
J. Janonio g. 5, 

Biržai 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti --- --- 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

NORFA 
Basanavičiaus g. 

1, Biržai  

Būtiniausių prekių 

parduotuvė 
Veikianti 212 2,55 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 
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MAXIMA 
Vytauto g. 4, 

Biržai 

Būtiniausių prekių 

parduotuvė 
Veikianti 361 4,33 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
Vytauto g. 27, 

Biržai 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 520 6,24 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

AIBĖ 
Vilniaus g. 22A,  

Biržai 

Būtiniausių prekių 

parduotuvė 
Veikianti 631 7,57 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

Duomenys gauti iš RBB Economics bei GIS-centro analizių. 

 
Lentelė Nr. 158. RIMI prekybos centro (J. Janonio g. 5, Biržai) apsipirkimo pėsčiomis aprėpties teritorijoje veikiančių 

ūkio subjektų padėtis 

Ūkio subjektas Parduotuvių skaičius 

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

skaičių 

Aprėpties teritorijoje veikiančių 

ūkio subjektų padėtis pagal 

parduotuvių pajamas 2016 m. 

RIMI 1 20 proc. [20-30] proc. 

PALINK 1 20 proc. [40-50] proc. 

Kartu 

koncentracijoje 

dalyvaujančių ūkio 

subjektų 

2 40 proc. [70-80] proc. 

NORFA 1 20 proc. [5-10] proc. 

MAXIMA 1 20 proc. [10-20] proc. 

AIBĖ 1 20 proc. [5-10] proc. 

Iš viso 5 100 proc. 100 proc. 

 
Lentelė 159. RIMI prekybos centro (J. Janonio g. 5, Biržai) apsipirkimo pėsčiomis aprėpties teritorijoje HHI pagal 

pajamas 
 Iki koncentracijos Po koncentracijos Pokytis 

HHI [3000-4000] [5000-6000] [2250-2750] 

 
Lentelė Nr. 160. Parduotuvių, patenkančių į 10 proc. išplėstą RIMI prekybos centro (J. Janonio g. 5, Biržai) aprėpties 

teritoriją (1000-1100 m), sąrašas 

Ūkio 

subjektas 
Adresas 

Parduotuvės 

kategorija 
Statusas 

Atstumas 

keliaujant 

pėsčiomis 

(m) 

Trukmė 

keliaujant 

pėsčiomis 

(min)  

(ėjimo greitis 

5 km/h) 

Parduotuvės 

pajamos 

PALINK 
Vytauto g. 36-

1A, Biržai 

Būtiniausių prekių 

parduotuvė 
Veikianti 1067 12,81 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

Duomenys gauti iš RBB Economics bei GIS-centro analizių. 

 
Lentelė Nr. 161. RIMI prekybos centro (J. Janonio g. 5, Biržai) apsipirkimo pėsčiomis aprėpties teritorijoje veikiančių 

ūkio subjektų padėtis, aprėpties teritoriją padidinus 10 proc. (iki 1100 m) 

Ūkio subjektas Parduotuvių skaičius 

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

skaičių 

Aprėpties teritorijoje veikiančių 

ūkio subjektų padėtis pagal 

parduotuvių pajamas 2016 m. 

RIMI 1 16,67 proc. [20-30] proc. 

PALINK 2 33,33 proc. [50-60] proc. 

Kartu 

koncentracijoje 

dalyvaujančių ūkio 

subjektų 

3 50,00 proc. [70-80] proc. 

NORFA 1 16,67 proc. [5-10] proc. 

MAXIMA 1 16,67 proc. [10-20] proc. 

AIBĖ 1 16,67 proc. [5-10] proc. 

Iš viso 6 100 proc. 100 proc. 
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Lentelė Nr. 162. RIMI prekybos centro (J. Janonio g. 5, Biržai) apsipirkimo pėsčiomis aprėpties teritorijoje HHI pagal 

pajamas, aprėpties teritoriją padidinus 10 proc. (iki 1100 m) 
 Iki koncentracijos Po koncentracijos Pokytis 

HHI [3000-4000] [5000-6000] [2250-2750] 

 

4.4.2. Vytauto g. 27, Biržuose, esančio PALINK prekybos centro aprėpties 

teritorija 

 

(98) PALINK prekybos centras Vytauto g. 27, Biržuose, yra kaimo vietovėje esantis 

vidutinis prekybos centras. Atsižvelgiant į tai, žemiau esančiose lentelėse pateikiami duomenys apie 

apsipirkimo pėsčiomis bei apsipirkimo automobiliu aprėpties teritorijose veikiančių ūkio subjektų 

padėtį bei pateikiami HHI indeksai. 

 
Lentelė Nr. 163. PALINK prekybos centro (Vytauto g. 27, Biržai) apsipirkimo automobiliu aprėpties 

teritorijoje veikiančių ūkio subjektų parduotuvių sąrašas 

Ūkio 

subjektas 
Adresas 

Parduotuvės 

kategorija 
Statusas 

Atstumas 

važiuojant 

automobiliu 

(m) 

Trukmė 

važiuojant 

automobiliu 

(min) 

Parduotuvės 

pajamos 

PALINK 
Vytauto g. 27, 

Biržai  

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti --- --- 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

RIMI Janonio 5, Biržai 
Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 571 1,92 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

NORFA 
Respublikos g. 

2E, Biržai 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 1403 3,25 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

MAXIMA 
Vabalninko g. 

8A, Biržai 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 1396 3,45 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

Duomenys gauti iš RBB Economics ir GIS-centro analizių. 

 
Lentelė Nr. 164. PALINK prekybos centro (Vytauto g. 27, Biržai) apsipirkimo automobiliu aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų padėtis 

Ūkio subjektas Parduotuvių skaičius 

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

skaičių 

Aprėpties teritorijoje veikiančių 

ūkio subjektų padėtis pagal 

parduotuvių pajamas 2016 m. 

PALINK 1 25 proc. [20-30] proc. 

RIMI 1 25 proc. [10-20] proc. 

Kartu 

koncentracijoje 

dalyvaujančių ūkio 

subjektų 

2 50 proc. [40-50] proc. 

MAXIMA 1 25 proc. [20-30] proc. 

NORFA 1 25 proc.  [30-40] proc. 

Iš viso 4 100 proc. 100 proc. 

 
Lentelė 165. PALINK prekybos centro (Vytauto g. 27, Biržai) apsipirkimo automobiliu aprėpties teritorijoje HHI pagal 

pajamas 
 Iki koncentracijos Po koncentracijos Pokytis 

HHI [2000-3000] [3000-4000] [250-750] 

 
Lentelė Nr. 166. PALINK prekybos centro (Vytauto g. 27, Biržai) apsipirkimo pėsčiomis aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų parduotuvių sąrašas 

Ūkio 

subjektas 
Adresas 

Parduotuvės 

kategorija 
Statusas 

Atstumas 

keliaujant 

pėsčiomis 

(m) 

Trukmė 

keliaujant 

pėsčiomis 

(min)  

(ėjimo greitis 

5 km/h) 

Parduotuvės 

pajamos 
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PALINK 
Vytauto g. 27, 

Biržai  

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti --- --- 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

AIBĖ 
Vilniaus g. 22A, 

Biržai 

Būtiniausių prekių 

parduotuvė 
Veikianti 207,5 2,49 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

MAXIMA 
Vytauto g. 4, 

Biržai 

Būtiniausių prekių 

parduotuvė 
Veikianti 265 3,18 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

RIMI Janonio 5, Biržai 
Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 520 6,24 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
Vytauto g.. 36-

1A, Biržai 

Būtiniausių prekių 

parduotuvė 
Veikianti 558 6,68 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

NORFA 
Basanavičiaus g. 

1, Biržai 

Būtiniausių prekių 

parduotuvė 
Veikianti 578 6,93 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

Duomenys gauti iš RBB Economics bei GIS-centro analizių. 

 
Lentelė Nr. 167. PALINK prekybos centro (Vytauto g. 27, Biržai) apsipirkimo pėsčiomis aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų padėtis 

Ūkio subjektas Parduotuvių skaičius 

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

skaičių 

Aprėpties teritorijoje veikiančių 

ūkio subjektų padėtis pagal 

parduotuvių pajamas 2016 m. 

PALINK 2 33,33 proc. [50-60] proc. 

RIMI 1 16,67 proc. [20-30] proc. 

Kartu 

koncentracijoje 

dalyvaujančių ūkio 

subjektų 

3 50,00 proc. [70-80] proc. 

MAXIMA 1 16,67 proc. [10-20] proc. 

NORFA 1 16,67 proc. [5-10] proc. 

AIBĖ 1 16,67 proc. [5-10] proc. 

Iš viso 6 100 proc. 100 proc. 

 
Lentelė Nr. 168. PALINK prekybos centro (Vytauto g. 27, Biržai) apsipirkimo pėsčiomis aprėpties teritorijoje HHI 

pagal pajamas  
 Iki koncentracijos Po koncentracijos Pokytis 

HHI [3000-4000] [5000-6000] [2250-2750] 

 

4.5.  Kaišiadorys 

4.5.1. Gedimino g. 115, Kaišiadoryse, esančio RIMI prekybos centro aprėpties 

teritorija 

 

(99) RIMI prekybos centras Gedimino g. 115, Kaišiadoryse, yra kaimo vietovėje esantis 

vidutinis prekybos centras. Atsižvelgiant į tai, žemiau esančiose lentelėse pateikiami duomenys apie 

apsipirkimo pėsčiomis bei apsipirkimo automobiliu aprėpties teritorijose veikiančių ūkio subjektų 

padėtį bei pateikiami HHI indeksai. 

 
Lentelė Nr. 169. RIMI prekybos centro (Gedimino g. 115, Kaišiadorys) apsipirkimo automobiliu aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų parduotuvių sąrašas 

Ūkio 

subjektas 
Adresas 

Parduotuvės 

kategorija 
Statusas 

Atstumas 

važiuojant 

automobiliu 

(m) 

Trukmė 

važiuojant 

automobiliu 

(min) 

Parduotuvės 

pajamos 

RIMI 
Gedimino 115, 

Kaišiadorys 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti --- --- 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

MAXIMA 
Gedimino g. 108, 

Kaišiadorys 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 18 0,07 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
Gedimino g. 116, 

Kaišiadorys 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 343 1,42 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

NORFA Maironio g. 1, Vidutinis prekybos Veikianti 1070 2,67 [KOMERCINĖ 
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Kaišiadorys centras PASLAPTIS] 

NORFA 
Gedimino g. 138, 

Kaišiadorys 

Didysis perkybos 

centras 
Veikianti 1285 2,67 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

MAXIMA 
Žaslių g. 78, 

Žiežmariai 

Vidutinis prekybos 

centras 

Planuojama 

atidaryti 
6975 5,54 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS]
118

 

Duomenys gauti iš RBB Economics bei GIS-centro analizių. 

 
Lentelė Nr. 170. RIMI prekybos centro (Gedimino g. 115, Kaišiadorys) apsipirkimo automobiliu aprėpties 

teritorijoje veikiančių ūkio subjektų padėtis 

Ūkio subjektas Parduotuvių skaičius 

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

skaičių  

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

pajamas 2016 m. 

PALINK 1 16,67 proc. [10-20] proc. 

RIMI 1 16,67 proc. [10-20] proc. 

Kartu koncentracijoje 

dalyvaujančių ūkio 

subjektų 

2 33,33 proc. [30-40] proc. 

MAXIMA 2 33,33 proc. [30-40] proc. 

NORFA 2 33,33 proc. [30-40] proc. 

Iš viso 6 100 proc. 100 proc. 

 
Lentelė Nr. 171. RIMI prekybos centro (Gedimino g. 115, Kaišiadorys) apsipirkimo automobiliu aprėpties teritorijoje 

HHI pagal pajamas 
 Iki koncentracijos Po koncentracijos Pokytis 

HHI [2000-3000] [3000-4000] [250-750] 

 
Lentelė Nr. 172. RIMI prekybos centro (Gedimino g. 115, Kaišiadorys), apsipirkimo pėsčiomis aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų parduotuvių sąrašas 

Ūkio 

subjektas 
Adresas 

Parduotuvės 

kategorija 
Statusas 

Atstumas 

keliaujant 

pėsčiomis 

(m) 

Trukmė 

keliaujant 

pėsčiomis 

(min)  

(ėjimo greitis 

5 km/h) 

Parduotuvės 

pajamos 

RIMI 
Gedimino g. 115, 

Kaišiadorys 

Vidutinis 

prekybos 

centras 

Veikianti --- --- 
[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

MAXIMA 
Gedimino g. 108, 

Kaišiadorys 

Vidutinis 

prekybos 

centras 

Veikianti 296 3,55 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
Gedimino g. 116, 

Kaišiadorys 

Vidutinis 

prekybos 

centras 

Veikianti 440 5,00 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

NORFA 
Gedimino g. 140, 

Kaišiadorys  

Didysis 

prekybos 

centras 

Veikianti 791 9,49 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

Duomenys gauti iš RBB Economics bei GIS-centro analizių. 

 
Lentelė Nr. 173. RIMI prekybos centro (Gedimino g. 115, Kaišiadorys) apsipirkimo pėsčiomis aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų padėtis 

Ūkio subjektas Parduotuvių skaičius 

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

skaičių 

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

pajamas 2016 m. 

                                                 
118

 Prognozuojamos pajamos. 
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RIMI 1 25,00 proc. [10-20] proc. 

PALINK 1 25,00 proc. [20-30] proc. 

Kartu koncentracijoje 

dalyvaujančių ūkio 

subjektų 

2 50,00 proc. [40-50] proc. 

MAXIMA 1 25,00 proc. [20-30] proc. 

NORFA 1 25,00 proc. [30-40] proc. 

Iš viso 4 100 proc. 100 proc. 

 
Lentelė Nr. 174. RIMI prekybos centro (Gedimino g. 115, Kaišiadorys) apsipirkimo pėsčiomis aprėpties teritorijoje 

HHI pagal pajamas 
 Iki koncentracijos Po koncentracijos Pokytis 

HHI [2000-3000] [3000-4000] [750-1250] 

 
Lentelė Nr. 175. Parduotuvių, patenkančių į 10 proc. išplėstą RIMI prekybos centro (Gedimino g. 115, Kaišiadorys) 

aprėpties teritoriją (1000-1100 m), sąrašas 

Ūkio subjektas Adresas 
Parduotuvės 

kategorija 
Statusas 

Atstumas 

keliaujant 

pėsčiomis 

(m) 

Trukmė 

keliaujant 

pėsčiomis 

(min)  

(ėjimo greitis 

5 km/h) 

Parduotuvės 

pajamos 

NORFA 

Maironio g. 

1/V.Kudirkos g. 3, 

Kaišiadorys 

Vidutinis 

prekybos 

centras 

Veikianti 1030 12,36 
[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

KOOP 
Gedimino g. 34, 

Kaišiadorys 

Būtiniausių 

prekių 

parduotuvė 

Veikianti 1041 12,49 
[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

Duomenys gauti iš RBB Economics bei GIS-centro analizių. 

 
Lentelė Nr. 176. RIMI prekybos centro (Gedimino g. 115, Kaišiadorys) apsipirkimo pėsčiomis aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų padėtis, aprėpties teritoriją padidinus 10 proc. (iki 1100 m) 

Ūkio subjektas Parduotuvių skaičius 

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

skaičių 

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

pajamas 2016 m. 

RIMI 1 16,67 proc. [10-20] proc. 

PALINK 1 16,67 proc. [20-30] proc. 

Kartu koncentracijoje 

dalyvaujančių ūkio 

subjektų 

2 33,33 proc. [30-40] proc. 

MAXIMA 1 16,67 proc. [20-30] proc. 

NORFA 2 33,33 proc. [40-50] proc. 

KOOP 1 16,67 proc. [0-5] proc. 

Iš viso 6 100 proc. 100 proc. 

 
Lentelė Nr. 177. RIMI prekybos centro (Gedimino g. 115, Kaišiadorys) apsipirkimo pėsčiomis aprėpties teritorijoje 

HHI pagal pajamas, aprėpties teritoriją padidinus 10 proc. (iki 1100 m) 
 Iki koncentracijos Po koncentracijos Pokytis 

HHI [2000-3000] [3000-4000] [250-750] 

 

4.5.2. Gedimino g. 116, Kaišiadoryse, esančio PALINK prekybos centro aprėpties 

teritorija 
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(100) PALINK prekybos centras Gedimino g. 116, Kaišiadoryse, yra kaimo vietovėje esantis 

vidutinis prekybos centras. Atsižvelgiant į tai, žemiau esančiose lentelėse pateikiami duomenys apie 

apsipirkimo pėsčiomis bei apsipirkimo automobiliu aprėpties teritorijose veikiančių ūkio subjektų 

padėtį bei pateikiami HHI indeksai. 

 
Lentelė Nr. 178. PALINK prekybos centro (Gedimino g. 116, Kaišiadorys) apsipirkimo automobiliu aprėpties 

teritorijoje veikiančių ūkio subjektų parduotuvių sąrašas 

Ūkio 

subjektas 
Adresas 

Parduotuvės 

kategorija 
Statusas 

Atstumas 

važiuojant 

automobiliu 

(m) 

Trukmė 

važiuojant 

automobiliu 

(min) 

Parduotuvės 

pajamos 

PALINK 
Gedimino g. 116, 

Kaišiadorys 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti --- --- 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

MAXIMA 
Gedimino g. 108, 

Kaišiadorys 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 502 1,67 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

RIMI 
Gedimino g. 115, 

Kaišiadorys 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 521 1,73 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

NORFA 
Gedimino g. 138, 

Kaišiadorys 

Didysis perkybos 

centras 
Veikianti 1009 2,67 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

NORFA 
Maironio g. 1, 

Kaišiadorys 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 1488 3,82 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

MAXIMA 
Žaslių g. 78, 

Žiežmariai 

Vidutinis prekybos 

centras 

Planuojama 

atidaryti 
6800 5,37 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS]
119

 

Duomenys gauti iš RBB Economics bei GIS-centro analizių. 

 
Lentelė Nr. 179. PALINK prekybos centro (Gedimino g. 116, Kaišiadorys) apsipirkimo automobiliu aprėpties 

teritorijoje veikiančių ūkio subjektų padėtis 

Ūkio subjektas Parduotuvių skaičius 

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

skaičių  

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

pajamas 2016 m. 

PALINK 1 16,67 proc. [10-20] proc. 

RIMI 1 16,67 proc. [10-20] proc. 

Kartu koncentracijoje 

dalyvaujančių ūkio 

subjektų 

2 33,33 proc. [30-40] proc. 

MAXIMA 2 33,33 proc. [30-40] proc. 

NORFA 2 33,33 proc. [30-40] proc. 

Iš viso 6 100 proc. 100 proc. 

 
Lentelė Nr. 180. PALINK prekybos centro (Gedimino g. 116, Kaišiadorys) apsipirkimo automobiliu aprėpties 

teritorijoje HHI pagal pajamas 
 Iki koncentracijos Po koncentracijos Pokytis 

HHI [2000-3000] [3000-4000] [250-750] 

 
Lentelė Nr. 181. PALINK prekybos centro (Gedimino g. 116, Kaišiadorys) apsipirkimo pėsčiomis aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų parduotuvių sąrašas 

Ūkio 

subjektas 
Adresas 

Parduotuvės 

kategorija 
Statusas 

Atstumas 

keliaujant 

pėsčiomis 

(m) 

Trukmė 

keliaujant 

pėsčiomis 

(min)  

(ėjimo greitis 

5 km/h) 

Parduotuvės 

pajamos 

PALINK 
Gedimino g. 116, 

Kaišiadorys 

Vidutinis 

prekybos 

centras 

Veikianti --- --- 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

                                                 
119

 Prognozuojamos pajamos. 
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MAXIMA 
Gedimino g. 108, 

Kaišiadorys 

Vidutinis 

prekybos 

centras 

Veikianti 433,5 5,2 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

RIMI 
Gedimino g. 115, 

Kaišiadorys 

Vidutinis 

prekybos 

centras 

Veikianti 440 5 
[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

NORFA 
Gedimino g. 140, 

Kaišiadorys  

Didysis 

prekybos 

centras 

Veikianti 611 7,33 
[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

Duomenys gauti iš RBB Economics bei GIS-centro analizių. 

 
Lentelė Nr. 182. PALINK prekybos centro (Gedimino g. 116, Kaišiadorys) apsipirkimo pėsčiomis aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų padėtis 

Ūkio subjektas Parduotuvių skaičius 

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

skaičių 

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

pajamas 2016 m. 

RIMI 1 25,00 proc. [10-20] proc. 

PALINK 1 25,00 proc. [20-30] proc. 

Kartu koncentracijoje 

dalyvaujančių ūkio 

subjektų 

2 50,00 proc. [40-50] proc. 

MAXIMA 1 25,00 proc. [20-30] proc. 

NORFA 1 25,00 proc. [30-40] proc. 

Iš viso 4 100 proc. 100 proc. 

 
Lentelė Nr. 183. PALINK prekybos centro (Gedimino g. 116, Kaišiadorys) apsipirkimo pėsčiomis aprėpties teritorijoje 

HHI pagal pajamas  
 Iki koncentracijos Po koncentracijos Pokytis 

HHI [2000-3000] [3000-4000] [750-1250] 

 

4.6.  Šventoji  

4.6.1. Jūros g. 2, Šventojoje, esančios RIMI parduotuvės aprėpties teritorija 

 

(101) RIMI parduotuvė Jūros g. 2, Šventojoje, yra kaimo vietovėje esanti būtiniausių prekių 

parduotuvė. Atsižvelgiant į tai, žemiau esančiose lentelėse pateikiami duomenys apie apsipirkimo 

pėsčiomis aprėpties teritorijoje veikiančių ūkio subjektų padėtį bei pateikiamas HHI indeksas. 

 
Lentelė Nr. 184. RIMI parduotuvės (Jūros g. 2, Šventoji) apsipirkimo pėsčiomis aprėpties teritorijoje veikiančių ūkio 

subjektų parduotuvių sąrašas 

Ūkio 

subjektas 
Adresas 

Parduotuvės 

kategorija 
Statusas 

Atstumas 

keliaujant 

pėsčiomis 

(m) 

Trukmė 

keliaujant 

pėsčiomis 

(min) 

(ėjimo greitis 

5 km/h) 

Parduotuvės 

pajamos 

RIMI 
Jūros g. 2, 

Šventoji 

Būtiniausių prekių 

parduotuvė 
Veikianti --- --- 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

AIBĖ 
Kopų g. 5A, 

Šventoji 

Būtiniausių prekių 

parduotuvė 
Veikianti 132 1,58 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

PALINK 
Šventosios g. 11, 

Šventoji 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 245 2,81 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

Duomenys gauti iš RBB Economics bei GIS-centro analizių. 

 
Lentelė Nr. 185. RIMI parduotuvės (Jūros g. 2, Šventoji) apsipirkimo pėsčiomis aprėpties teritorijoje veikiančių ūkio 

subjektų padėtis 

Ūkio subjektas Parduotuvių skaičius Aprėpties teritorijoje Aprėpties teritorijoje veikiančių 
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veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

skaičių 

ūkio subjektų padėtis pagal 

parduotuvių pajamas 2016 m. 

PALINK 1 33,33 proc. [70-80] proc. 

RIMI 1 33,33 proc. [10-20] proc. 

Kartu 

koncentracijoje 

dalyvaujantys ūkio 

subjektai 

2 66,67 proc. [80-90] proc. 

AIBĖ 1 33,33 proc. [10-20] proc. 

Viso 3 100 proc. 100 proc. 

 
Lentelė Nr. 186. RIMI parduotuvės (Jūros g. 2, Šventoji) apsipirkimo pėsčiomis aprėpties teritorijoje HHI pagal 

pajamas 
 Iki koncentracijos Po koncentracijos Pokytis 

HHI [5000-6000] [7000-8000] [1750-2250] 

 

4.7. Palanga 

4.7.1. Žvejų g. 35, Palangoje, esančios PALINK parduotuvės aprėpties teritorija 

 

(102) PALINK parduotuvė Žvejų g. 35, Palangoje, yra kaimo vietovėje esanti būtiniausių 

prekių parduotuvė. Atsižvelgiant į tai, žemiau esančiose lentelėse pateikiami duomenys apie 

apsipirkimo pėsčiomis aprėpties teritorijoje veikiančių ūkio subjektų padėtį bei pateikiamas HHI 

indeksas. 

 
Lentelė Nr. 187. PALINK parduotuvės (Žvejų g. 35, Palanga) apsipirkimo pėsčiomis aprėpties teritorijoje veikiančių 

ūkio subjektų parduotuvių sąrašas 

Ūkio 

subjektas 
Adresas 

Parduotuvės 

kategorija 
Statusas 

Atstumas 

keliaujant 

pėsčiomis 

(m) 

Trukmė 

keliaujant 

pėsčiomis 

(min)  

(ėjimo greitis 

5 km/h) 

Parduotuvės 

pajamos 

PALINK 
Žvejų g. 35, 

Palanga 

Būtiniausių prekių 

parduotuvė 
Veikianti --- --- 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

AIBĖ 
Vytauto/Kąstyčio 

g.128/31, Palanga 

Būtiniausių prekių 

parduotuvė (iki 

100 kv. m.) 

Veikianti 263 3,16 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

RIMI 
Malūno g. 10, 

Palanga 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 763,5 9,16 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

MAXIMA 
Vytauto g. 98, 

Palanga 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 794 9,53 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

Duomenys gauti iš RBB Economics bei GIS-centro analizių. 

 
Lentelė Nr. 188. PALINK parduotuvės (Žvejų g. 35, Palanga) apsipirkimo pėsčiomis aprėpties teritorijoje veikiančių 

ūkio subjektų padėtis 

Ūkio subjektas Parduotuvių skaičius 

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

skaičių 

Aprėpties teritorijoje veikiančių 

ūkio subjektų padėtis pagal 

parduotuvių pajamas 2016 m. 

PALINK 1 25,00 proc. [10-20] proc. 

RIMI 1 25,00 proc. [50-60] proc. 

Kartu 

koncentracijoje 

dalyvaujantys ūkio 

subjektai 

2 50,00 proc. [60-70] proc. 

AIBĖ 1 25,00 proc. [0-5] proc. 

MAXIMA 1 25,00 proc. [30-40] proc. 
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Viso 4 100 proc. 100 proc. 

 
Lentelė Nr. 189. PALINK parduotuvės (Žvejų g. 35, Palanga) apsipirkimo pėsčiomis aprėpties teritorijoje HHI pagal 

pajamas 

 Iki koncentracijos Po koncentracijos Pokytis 

HHI [3000-4000] [5000-6000] [1250-1750] 

 
Lentelė Nr. 189a. Parduotuvių, patenkančių į 10 proc. išplėstą PALINK parduotuvės (Žvejų g. 35, Palanga) aprėpties 

teritoriją (1000-1100 m), sąrašas 

Ūkio 

subjektas 
Adresas 

Parduotuvės 

kategorija 
Statusas 

Atstumas 

keliaujant 

pėsčiomis 

(m) 

Trukmė 

keliaujant 

pėsčiomis 

(min)  

(ėjimo greitis 

5 km/h) 

Parduotuvės 

pajamos 

PALINK 
Taikos g. 68A, 

Palanga 

Vidutinis prekybos 

centras 
Veikianti 1017,5  12,21 

[KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] 

Duomenys gauti iš RBB Economics bei GIS-centro analizių. 

 
Lentelė Nr. 190. PALINK parduotuvės (Žvejų g. 35, Palanga) apsipirkimo pėsčiomis aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų padėtis, aprėpties teritoriją padidinus 10 proc. (iki 1100 m) 

Ūkio subjektas Parduotuvių skaičius 

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

skaičių 

Aprėpties teritorijoje 

veikiančių ūkio subjektų 

padėtis pagal parduotuvių 

pajamas 2016 m. 

PALINK 2 40,00 proc. [30-40] proc. 

RIMI 1 20,00 proc. [40-50] proc. 

Kartu 

koncentracijoje 

dalyvaujančių ūkio 

subjektų 

3 60,00 proc. [70-80] proc. 

AIBĖ 1 20,00 proc. [0-5] proc. 

MAXIMA 1 20,00 proc. [20-30] proc. 

Iš viso 5 100 proc. 100 proc. 

 
Lentelė Nr. 191. PALINK parduotuvės (Žvejų g. 35, Palanga) apsipirkimo pėsčiomis aprėpties teritorijoje HHI pagal 

pajamas, aprėpties teritoriją padidinus 10 proc. (iki 1100 m) 
 Iki koncentracijos Po koncentracijos Pokytis 

HHI [3000-4000] [5000-6000] [2250-2750] 

 

5. Kiti reikšmingi koncentracijos nagrinėjimo metu surinkti duomenys 

5.1. Aktualūs duomenys, gauti iš koncentracijos dalyvių vidinių dokumentų 

 

(103) ICA grupės, kuriai priklauso RIMI, valdybos posėdžių medžiagoje – prezentacijose, 

susijusiose su sandoriu
120

 yra pažymėta, kad [KOMERCINĖ PASLAPTIS: PATEIKIAMAS 

KONCENTRACIJOS DALYVIO VIDINIS RINKOS DALYVIŲ VERTINIMAS].  

(104) Iš vidinio RIMI kainodaros dokumento
121

 matyti, [KOMERCINĖ PASLAPTIS]. 

(105) Tačiau pažymėtina, kad Molėtų pl. 49, Vilnius esančios parduotuvės atidarymui 

ruoštuose dokumentuose, RIMI, vertindama rizikas atsižvelgia į tai, kad [KOMERCINĖ 

PASLAPTIS].
122

  

(106) [KOMERCINĖ PASLAPTIS]
123

  

                                                 
120

 Bylos 2 tomas, 26 - 67 lapai. 
121

 Bylos 4 tomas, 88-95‘ lapai.  
122

 Bylos 67 tomas, 24-26 lapai. 
123

 Bylos 28 tomas, 39-40 lapai; bylos 29 tomas, 4 lapas. 
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(107)  Iš kitų koncentracijos dalyvių vidinių dokumentų
124

, susijusių su konkurentų kainų 

stebėsena, matyti, kad [KOMERCINĖ PASLAPTIS]. 

 

5.2. Vartotojų nuomonių tyrimai 

(108) Remiantis Nielsen apklausa dėl RIMI kainų įvaizdžio
125

 matyti, kad [KOMERCINĖ 

PASLAPTIS: ATSKLEIDŽIAMAS PIRKĖJŲ POŽIŪRIS DĖL RIMI IR IKI PARDUOTUVIŲ 

STIPRIŲJŲ IR SILPNŲJŲ SAVYBIŲ]. 

(109) Nielsen apklausų duomenimis
126

, [KOMERCINĖ PASLAPTIS: ATSKLEIDŽIAMAS 

PIRKĖJŲ POŽIŪRIS DĖL RIMI IR IKI PARDUOTUVIŲ STIPRIŲJŲ IR SILPNŲJŲ 

SAVYBIŲ]. Pavyzdžiui, Nielsen apklausoje „Pirkėjų pasitenkinimo mažmeninės prekybos tinklais 

įvertinimas“
127

, nurodoma, kad [KOMERCINĖ PASLAPTIS: ATSKLEIDŽIAMAS PIRKĖJŲ 

POŽIŪRIS DĖL RIMI PARDUOTUVIŲ STIPRIŲJŲ IR SILPNŲJŲ SAVYBIŲ].  

(110) Remiantis Nielsen apklausa dėl RIMI kainų įvaizdžio
128

, pirkėjų požiūriu, 

[KOMERCINĖ PASLAPTIS: ATSKLEIDŽIAMAS PIRKĖJŲ POŽIŪRIS DĖL KITŲ 

PREKYBOS TINKLŲ STIPRIŲJŲ IR SILPNŲJŲ SAVYBIŲ].  

 

[KOMERCINĖ PASLAPTIS] 

 
3 pav. 

Duomenys gauti iš pranešimo apie koncentraciją. 

Lentelės pavadinimas „Žemiausios/aukščiausios kainos; prasčiausia/geriausia kokybė“ 

Šioje lentelėje raudona spalva reiškia „aukščiausios kainos“, žalia – „geriausia kokybė“, pilka – 

„geriausios akcijos“, geltona – „žemiausios kainos“, žydra – „prasčiausia kokybė“, purpurinė – 

„prasčiausios akcijos“. 

[KOMERCINĖ PASLAPTIS] 

 
4 pav. 

Duomenys gauti iš pranešimo apie koncentraciją. 

Lentelės pavadinimas „Geriausia kokybė/parduotuvėje pagamintų maisto produktų kainos“ 

Pirmoje lentelės diagramoje raudona spalva reiškia „geriausios kainos“, žalia – „geriausia kokybė“. 

Antroje lentelės diagramoje raudona spalva reiškia „RIMI – geriausios kainos“, žaliai – „RIMI – geriausia 

kokybė“. 

[KOMERCINĖ PASLAPTIS] 

 
5 pav.  

Lentelės pavadinimas „Geriausios kokybės ir aukščiausių kainų suvokimas“ 

Duomenys gauti iš pranešimo apie koncentraciją. 

Lentelės kairėje pusėje esančioje pilkoje juostoje nurodytas aukščiausios kainos kriterijus,  o pilkoje juostoje 

viršuje nurodytas geriausios kainos kriterijus. 

 

(111) Be kita ko, Nielsen tyrimo apžvalgoje
129

 yra nurodyta, kad [KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] proc. pirkėjų perka prekes su nuolaida (akcijų metu) tik jei tai yra jų mėgstami prekių 

ženklai. Be to, kaip nurodoma kitoje Nielsen apžvalgoje
130

, apie [KOMERCINĖ PASLAPTIS] 

proc. pirkėjų Lietuvoje yra būtent prekių ženklų akcijų „medžiotojai“. 

                                                 
124

 Bylos 5 tomas, 64-160‘ lapai.  
125

 Bylos 4 tomas, 97-107 lapai. 
126

 Bylos 1 tomas, 54 lapas; bylos 7 tomas, 42 lapas. 
127

 Bylos 3 tomas, 147-170 lapai. 
128

 Bylos 4 tomas, 97-107 lapai. 
129

 Bylos 3 tomas, 44-67‘ lapai.  
130

 Bylos 3 tomas, 68 – 73 lapai. 
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(112) Kaip nurodoma Nielsen apžvalgoje, [KOMERCINĖ PASLAPTIS: 

ATSKLEIDŽIAMAS PIRKĖJŲ POŽIŪRIS DĖL KITŲ PREKYBOS TINKLŲ STIPRIŲJŲ IR 

SILPNŲJŲ SAVYBIŲ]
131

.
132

. Remiantis minėta apžvalga, [KOMERCINĖ PASLAPTIS]. 

(113) RIMI 2016 m. atliktu klientų pasitenkinimo tyrime
133

 yra pateiktas RIMI klientų 

atsakymų apibendrinimas atsakant į klausimą [KOMERCINĖ PASLAPTIS: ATSKLEIDŽIAMA 

INFORMACIJA APIE TAI, KAIP PIRKĖJAI RENKASI PREKYBOS TINKLUS]. 

 

5.3. Kiti aktualūs duomenys, pateikti pranešime apie koncentraciją 

 

(114) Pranešime apie koncentraciją, RIMI nurodė, kad RIMI ir PALINK tinklų sujungimas 

bei pasiekta sinergija pagerintų naujo subjekto konkurencinę padėtį [KOMERCINĖ PASLAPTIS].  

(115) Kaip nurodo RIMI, atsižvelgiant į dabartinę abiejų koncentracijoje dalyvaujančių 

subjektų konkurencinę padėtį, [KOMERCINĖ PASLAPTIS].  

(116) RIMI nurodo, kad RIMI ir PALINK nėra artimiausi konkurentai, t.y. būtent 

MAXIMA, kaip rinkos lyderis ir tipinis/tradicinis kainų orientyras turėtų būti laikoma pagrindiniu 

kiekvieno rinkos dalyvio konkurentu, taip pat, jog nė vienas kasdienio vartojimo prekių pardavėjas 

nedaro didesnio konkurencinio spaudimo vienas kitam, nei kad MAXIMA daro visiems rinkos 

dalyviams.  

(117) RIMI nurodo, kad kainų atžvilgiu reikšmingų skirtumų tarp RIMI ir PALINK bei kitų 

prekybos tinklų, įskaitant Grūstė, PC Tau, Šilas ir pan., nėra.  

(118) RIMI pranešime apie koncentraciją pateikė kitų mažmeninės prekybos tinklų: Grūstė, 

PC Tau, Kubas, Šilas ir Express Market internetiniuose puslapiuose skelbiamuose akciniuose 

leidiniuose nurodytų reguliarių prekių kainų palyginimus su RIMI bei PALINK tuo pačiu metu 

galiojusiomis reguliariomis kainomis. RIMI nurodo, kad esminių akivaizdžių kainų skirtumų tarp 

mažųjų prekybos tinklų ir RIMI ar PALINK nėra – kainos svyruoja visuose prekybos tinkluose. 

RIMI teigimu, tendencijų, kad prekių kainos būtų aukštesnės RIMI ir (ar) PALINK lyginant su PC 

Tau, Šilas, Grūstė, Kubas ar Express Market iš pateikto faktinio kainų palyginimo, nėra. 

(119) RIMI pranešime apie koncentraciją yra nurodžiusi, kad LIDL pasauliniu mastu 

pozicionuoja save kaip žemų kainų parduotuvę (angl. discounter). Pranešime apie koncentraciją 

nurodoma, kad didžiąją dalį LIDL asortimento sudaro privataus prekės ženklo produktai
134

.  

(120) Pažymėtina, kad [KOMERCINĖ PASLAPTIS]
135

. 

(121) Kaip pažymi RIMI, [KOMERCINĖ PASLAPTIS]. 

(122) RIMI teigimu, pagrindinės išlaidos, susijusios su įėjimu į mažmeninės prekybos 

kasdienio vartojimo prekėmis rinką ir plėtimusi joje, yra susijusios su nekilnojamu turtu (nuoma ar 

statybomis), pardavimo įranga, informacinėmis technologijomis, santykiais su tiekėjais, 

darbuotojais, marketingu, logistikos schema. Didžiausios su atėjimu į rinką susijusios išlaidos yra 

susijusios su nekilnojamuoju turtu (statybomis ar nuoma). Parduotuvių įrangai skirtų išlaidų apimtis 

priklauso nuo rinkos dalyvio plėtros masto ir strategijos, parduotuvių vidinio išplanavimo. Išlaidos 

informacinėms technologijoms priklauso nuo parduotuvės dydžio – kuo didesnė parduotuvė, tuo 

daugiau įrangos joje reikia įdiegti. Šioje srityje reikalingi skirtingos kvalifikacijos darbuotojai – nuo 

mažiausios kvalifikacijos salės darbuotojų, vairuotojų, kasininkų ir pan. iki aukštos kvalifikacijos 

administracijos darbuotojų. Vertinant marketingo išlaidas ypač svarbi yra masto ekonomija – kuo 

didesnis tinklas, tuo didesniam parduotuvių skaičiui gali būti paskirstomi fiksuoti marketingo 

                                                 
131

 Bylos 1 tomas, 54 lapas; bylos 7 tomas, 42 lapas. 
132

 Bylos 3 tomas, 147-170 lapai. 
133

 Bylos 4 tomas, 122 – 131‘ lapai. 
134

 Bylos 1 tomas, 28 lapas; bylos 7 tomas, 23 lapas. RIMI nurodo, jog pagal LIDL bendrąją strategiją kitose šalyse 

nuosavo prekės ženklo produktų dalis LIDL parduotuvėse galėtų būti apie 80 proc.; tačiau pranešimą pateikiančioji šalis 

nežino tikslios asortimento dalies LIDL parduotuvėse Lietuvoje. 
135

 Bylos 1 tomas, 43 lapas, bylos 7 tomas, 31 lapas. 
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kaštai. Naujas rinkos dalyvis taip pat turi išspręsti prekių pristatymo klausimą. Koncentracijos 

dalyvių vertinimu, efektyviausia yra turėti savo sandėlį (visi didieji prekybos tinklai Lietuvoje turi). 

Jam pastatyti reikalingos investicijos: statybai, transportui, logistikos procesų know-how. 

(123) Kaip nurodo RIMI, kompleksiškai vertinant įėjimo į rinką kaštus, reikia atsižvelgti į 

tai, ar naujas rinkos dalyvis į rinką eitų nacionaliniu mastu ar tam tikro regiono mastu. Sėkmingai į 

rinką įeiti ir konkurencinį spaudimą kitiems prekybos tinklams galima daryti ir lokaliu mastu, 

nesukuriant plataus regioninio ar nacionalinio tinklo, ypač turint tinkamą tam nekilnojamojo turto 

objektą. Tokiai parduotuvei nebūtų reikalingos sudėtingos informacinių technologijų struktūros ar 

vidiniai procesai. Dar kitokia situacija būtų į rinką įeinant žaidėjui, turinčiam stiprų finansinį 

užnugarį, kuris finansuotų įėjimo ir plėtros kaštus, pavyzdžiui, kuris jau veikia kitoje atitinkamoje 

prekės ar geografinėje rinkoje. Pavyzdžiui, sėkmingas LIDL įėjimas ir plėtra, pasinaudojant vieno 

didžiausiu pasaulyje mažmeninės prekybos tinklo masto ekonomija.  

(124) Kaip nurodo RIMI, teisiniu požiūriu įėjimas į kasdienio vartojimo prekių mažmeninės 

prekybos rinką nėra sudėtingas: šiai veiklai nereikalingi valstybės institucijų leidimai, išskyrus 

higienos standartų reikalavimus, licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir 

tabako gaminiais bei atitinkamos savivaldybės leidimus įrengti išorinę lauko reklamą. Mažmeninės 

prekybos įmonė turi sudaryti sutartis su VšĮ „Užstato sistemos administratorius“, pakuočių 

tvarkytojais, elektronikos atliekų tvarkytojais. Vykdant veiklą būtina deklaruoti planuojamus atliekų 

kiekius, vesti apskaitą. 

 

5.4. Aktualūs duomenys, gauti iš apklaustų ūkio subjektų 

 

(125) Kaip nurodė LIDL
136

, bendrovės tikslas – pasiūlyti klientams prekių už žemiausią 

įmanomą kainą, tuo pačiu išliekant pelningai veikiančia įmone. 

(126) [KOMERCINĖ PASLAPTIS]. Vis dėlto, kaip nurodė kai kurie ūkio subjektai
137

, 

kiekvieno iš konkurentų artimumas gali skirtis priklausomai nuo konkrečios geografinės teritorijos 

ir jose veikiančių konkurentų arba konkurentų parduotuvių dydžio. 

(127) Keli iš apklaustų ūkio subjektų
138

 – prekybos tinklų nurodė, kad prekybos vietų iki 100 

kvadratinių metrų artimais konkurentais nelaiko. KOOP prekybos sąjunga nurodė, kad KOOP 

parduotuvės daro reikšmingai mažesnį konkurencinį spaudimą kitų prekybos tinklų parduotuvėms 

negu pačios patiria iš kitų prekybos tinklų parduotuvių. Pavyzdžiui, vienas iš apklaustųjų ūkio 

subjektų, valdantis mažesnę nei 100 kv. m. parduotuvę nurodė, kad lyginant su RIMI, IKI ir 

MAXIMA asortimentu, pastarojo parduotuvės asortimento dydis yra „minimalus“
139

. 

(128) Kiti ūkio subjektai, valdantys mažesnes nei 100 kvadratinių metrų parduotuves, 

atsakė, kad nemano, kad sudaro konkurencinį spaudimą kitiems tinklams
140

.  

(129) Vienas iš apklaustųjų ūkio subjektų
141

 nurodė, kad įtaką pirkėjų pasirinkimui apsipirkti 

jų parduotuvėje daro ir atitinkamų prekių ženklų turėjimas.  

(130) Pažymėtina, kad vienas iš apklaustų ūkio subjektų, atsakydamas, ar yra kokių nors 

kliūčių ūkio subjektui, norinčiam pradėti vykdyti mažmeninės prekybos kasdienio vartojimo 

                                                 
136

 Atsakymai į Konkurencijos tarybos 2017 m. birželio 9 d. raštą Nr. (2.41-34) 6V-1350. Bylos 10-15 tomai; bylos 18-

23 tomai. 
137

 Atsakymai į Konkurencijos tarybos 2017 m. birželio 9 d. raštą Nr. (2.41-34) 6V-1350. Bylos 10-15 tomai; bylos 18-

23 tomai. 
138

 Atsakymai į Konkurencijos tarybos 2017 m. liepos 13 d. paklausimus elektroniniu paštu. Bylos 10-15 tomai; bylos 

18-23 tomai. 
139

 Atsakymai į Konkurencijos tarybos paklausimą elektroniniu paštu dėl atsakymo į Konkurencijos tarybos 2017 m. 

rugpjūčio 2 d. raštą patikslinimo. Bylos 16 tomas, 32 lapas; bylos 24 tomas, 32 lapas. 
140

 Atsakymai į Konkurencijos tarybos 2017 m. rugpjūčio 2 d. raštą. Bylos 16 tomas; bylos 24 tomas; bylos 57 tomas, 

12 lapas; bylos 58 tomas, 12 lapas. 
141

 Atsakymai į Konkurencijos tarybos 2017 m. birželio 9 d. raštą Nr. (2.41-34) 6V-1350. Bylos 10-15 tomai; bylos 18-

23 tomai. 
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prekėmis veiklą ar plėstis rinkoje pažymėjo
142

, kad kliūčių gali atsirasti priklausomai nuo to, ar ūkio 

subjektas turi patirties vykdant mažmeninę prekybą ir lėšų. Be to, kitas iš apklaustų ūkio subjektų 

pažymėjo
143

, kad naujas rinkos dalyvis gali neturėti gerų santykių su tiekėjais istorijos, todėl 

negalės pasiūlyti panašių kainų kaip rinkoje jau veikiantys prekybos tinklai. 

(131) Ūkio subjektai, pasisakydami dėl konkrečių investicijų dydžio norint atidaryti naują 

kasdienio vartojimo prekių parduotuvę, pasisakė skirtingai. Ūkio subjektai nurodė
144

, kad naujos 

parduotuvės atidarymui reiktų nuo 3 mėn. iki 10 metų, o išlaidos galėtų siekti nuo 100 000 iki 7 

milijonų eurų. Vienas ūkio subjektas paaiškino
145

, kad parduotuvės atidarymui užtenka 3 mėn. 

apsisprendus dėl prekybos vietos tinkamumo. 

(132) Apklaustieji ūkio subjektai, atsakydami į klausimą, kiek ir kokių išteklių (lėšų, 

specialių žinių ir kt.) reikia bei kiek laiko užtruktų efektyvaus konkurento įėjimas į rinką, tai siejo 

su prekybos tinklo turėjimu, didelėmis investicijomis bei ilgu įėjimo į rinką laikotarpiu
146

. Dar kito 

ūkio subjekto nuomone
147

, kuo didesnė pinigų suma investuojama, tuo efektyvesnei konkurencijai 

atsirasti reikia mažiau laiko, be to, Lietuvoje esminis kriterijus yra kainų politika įėjimo laikotarpiu. 

(133) Ūkio subjektai taip pat atsakė į klausimą, ar efektyviai konkurencijai būtinas 

parduotuvių tinklas visoje Lietuvos teritorijoje arba regione (regionuose), ar tam pakanka ir vienos 

ar kelių parduotuvių, o jei tam reikalingas parduotuvių tinklas, kiek parduotuvių turėtų atidaryti 

ūkio subjektas, siekiantis efektyviai konkuruoti. Vieno apklausto ūkio subjekto nuomone
148

, 

efektyviai konkurencijai reikalingas ir parduotuvių skaičius, ir dydis, ir asortimentas, ir kainos, 

priklausomai, kuo ketinama konkuruoti. Sunku užimti didelę rinkos dalį, turint tik vieną 

parduotuvę, tačiau net ir su viena parduotuve galima konkuruoti siūlant nedideles kainas. Kito ūkio 

subjekto nuomone
149

, parduotuvių tinklas palengvintų marketingo, pirkimo užduotis dėl masto 

ekonomijos. 

 

5.5. Aktualūs duomenys, surinkti iš viešų šaltinių 

(134) LIDL interneto svetainėje
150

 nurodoma, kad LIDL daugiausia prekiauja savo privačių 

prekių ženklų produkcija. 

(135) PALINK generalinis direktorius, vertindamas LIDL poveikį PALINK valdomoms 

parduotuvėms nurodė: <...>Vis dėlto „Iki“ parduotuvės tikrai išlaikė savo lojalų klientą. Pirmiausia 

jie vertina tai, kad parduotuvėse prioritetas teikiamas šviežioms daržovėms, maistui, siekiama 

apsipirkimą padaryti patogesnį. Šiek tiek rečiau mūsų parduotuvėse ėmė lankytis nelojalūs klientai 

– nuolaidų medžiotojai. Nepaisant to, pardavimų mažėjimo „Iki“ parduotuvėse nefiksavome, todėl 

galime pagrįstai sakyti, kad išlaikėme savo pozicijas ir atėjus naujam žaidėjui <...>“
151

 

 

5.6. Kiti Konkurencijos tarybos nustatyti faktai, įvertinus koncentracijos nagrinėjimo 

metu gautą informaciją 

(136) Pažymėtina, kad didieji prekybos tinklai paprastai turi platesnį asortimentą bei didesnį 

skaičių didesnio prekybinio ploto parduotuvių, nei, pavyzdžiui, KOOP ar AIBĖ prekybos tinklai. 

                                                 
142

 Ten pat. 
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 Ten pat. 
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 Ten pat. 
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 Ten pat. 
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 Ten pat. 
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 Ten pat. 
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 Ten pat.. 
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 Informacija apie prekybos tinklą LIDL (Konkurencijos tarybos 2017 m. rugpjūčio 17 d. faktinių aplinkybių 

užfiksavimo protokolas, bylos 26 tomas, 85 lapas; bylos 27 tomas, 84 lapas). 
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 Konkurencijos tarybos 2017 m. spalio 12 d. faktinių aplinkybių užfiksavimo protokolas, bylos 63 tomas, 23-46 lapai 

bylos 64 tomas, 38-42 lapai. 
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Pavienės parduotuvės, taip pat ir parduotuvės, kurių prekybinis plotas yra mažesnis nei 100 kv. m. 

turi ribotas galimybes prekiauti tokio dydžio asortimentu, kuris sutinkamas prekybos tinkluose. 

(137) Remiantis koncentracijos nagrinėjimo metu atliktais skaičiavimais
152

, PALINK dalis iš 

kasdienio vartojimo prekių pardavimų mažmeninės prekybos parduotuvėse nacionaliniu lygiu 2014 

m. siekė apie [10-20] proc., 2015 m. – apie [10-20] proc., 2016 m. – apie [10-20] proc. RIMI dalis 

kiekvienais metais šiek tiek didėjo ir 2014 m. siekė apie [5-10] proc., 2015 m. – [5-10] proc., 2016 

m. – apie [5-10] proc. Pastebėtina, kad kitų mažmenine prekyba kasdienio vartojimo prekėmis 

nespecializuotose parduotuvėse užsiimančių ūkio subjektų dalys per 2014 – 2016 m. laikotarpį buvo 

tokios
153

: prekybos tinklo MAXIMA dalis 2014 m. siekė [40-50] proc., 2015 m. – [40-50] proc., 

2016 m. – [40-50] proc. Prekybos tinklo NORFA dalis 2014 m. siekė [10-20]  proc., 2015 m. – [10-

20]  proc., 2016 m. – [10-20] proc. Prekybos aljanso AIBĖ dalis 2014 m. siekė [5-10] proc., 2015 

m. – [5-10] proc., 2016 m. – [5-10] proc. 

(138) Pagrindiniai mažmeninės prekybos įmonių pirkėjai yra fiziniai asmenys, kurie 

mažmeninės prekybos įmonėse paprastai apsiperka asmeniniais ar namų ūkio poreikių patenkinimo 

tikslais. 

 

6. RIMI teikti įsipareigojimai ir dėl jų gautos nuomonės 

(139) Koncentracijos nagrinėjimo metu nustatytos aplinkybės ir padarytos preliminarios 

išvados buvo išdėstytos Koncentracijos nagrinėjimo išvadose, kuriose, įvertinus koncentracijos 

nagrinėjimo metu nustatytas aplinkybes, buvo preliminariai nustatyta, kad dėl vykdomos 

koncentracijos tam tikrų prekybos centrų apsipirkimo automobiliu arba apsipirkimo pėsčiomis 

rinkose bus sukurta dominuojanti padėtis ir tuo itin apribota konkurencija atitinkamose rinkose. 

(140) RIMI, atsižvelgdama į Koncentracijos nagrinėjimo išvadas, 2017 m. spalio 3 d. 

Konkurencijos tarybai raštu pateikė siūlomus prisiimti koncentracijos vykdymo įsipareigojimus, 

kuriais pasiūlyta perleisti mažmeninės prekybos verslo dalį, kurie, RIMI manymu, turėtų pašalinti 

visas Konkurencijos tarybos Koncentracijos nagrinėjimo išvadose įžvelgtas konkurencijos 

problemas ir sudaryti teisinį pagrindą išduoti leidimą koncentracijai. 

(141) RIMI įsipareigojo, kad koncentracija galės būti įgyvendinta, kai RIMI ir/ar PALINK 

sudarys teisiškai įpareigojančius parduotuvių perleidimo susitarimus su Konkurencijos tarybos 

patvirtintu pirkėju ar pirkėjais dėl perleidžiamų parduotuvių. Jeigu šios sąlygos nebus įgyvendintos 

per [KOMERCINĖ PASLAPTIS] mėnesius nuo nutarimo priėmimo dienos ir Konkurencijos taryba 

tokio laikotarpio nepratęs, įgyvendinti koncentracijos nebus galima. 

(142)  RIMI įsipareigojo užtikrinti žemiau nurodytų RIMI ir PALINK parduotuvių (įskaitant 

patalpas, pirkėjo pasirinktos apimties turtą bei darbuotojus), perleidimą:  

I. Vilniuje esančios parduotuvės:  

1) RIMI Molėtų pl. 49, Vilnius;  

2) PALINK Vokiečių g. 13, Vilnius;  

3) PALINK Gedimino pr. 28, Vilnius;  

4) PALINK Jeruzalės g. 17, Vilnius;  

5) PALINK Antakalnio g. 73, Vilnius;  

6) PALINK Lukšio g. 34, Vilnius;  

II. Palangoje esančios parduotuvės:  

7) RIMI Jūros 2, Šventoji;  

8) PALINK Žvejų g. 35, Palanga;  

                                                 
152

 Konkurencijos taryba naudojo duomenis apie RIMI, PALINK, MAXIMA, NORFA, LIDL, Šilas, Express Market, 

Grūstė, Kubas, PC Tau, AIBĖ ir KOOP narių pajamas, gautas iš kasdienio vartojimo prekių pardavimų mažmeninės 

prekybos parduotuvėse 2014-2016 m. 
153

 Elektroninis bylos 30 tomas, Excel dokumentas Mažmeninė suvestinė.xlsx; elektroninis bylos 31 tomas, Excel 

dokumentas Mažmeninė suvestinė.xlsx. 
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III. Klaipėdoje esančios parduotuvės:  

9) PALINK Kretingos g. 83, Klaipėda;  

10) PALINK Liepojos g. 238, Klaipėda;  

11) RIMI Šiaurės pr. 15, Klaipėda;  

IV. Kaune esančios parduotuvės:  

12) PALINK Kovo 11-osios g. 67, Kaunas;  

13) PALINK Medvėgalio g. 23A, Kaunas;  

14) PALINK Raudondvario pl. 166, Kaunas;  

15) PALINK Baltijos g. 59, Kaunas;  

V. Kaišiadoryse esanti parduotuvė: 

16) RIMI Gedimino g. 115A, Kaišiadorys;  

VI. Biržuose esanti parduotuvė: 

17) RIMI Janonio g. 5, Biržai (toliau – Perleidžiamos parduotuvės).  

(143) RIMI taip pat įsipareigojo: 

(i) perleisti šalių nuomos sutartyse numatytas teises ir pareigas ir/arba (ii) subnuomoti 

Perleidžiamų Parduotuvių patalpas; ir/arba (iii) nutraukiant esamas, o pirkėjui sudarant naujas 

nuomos sutartis ir/arba (iv) sudaryti kitokio pobūdžio susitarimus; 

(ii) su pirkėju sudaryti perleidimo susitarimus, kurie numatys pirkėjo pareigą 

Perleidžiamose Parduotuvėse vykdyti mažmeninę prekybą kasdienio vartojimo prekėmis.  

(iii) pasiūlyti pirkėjams galimybę įsigyti atitinkamoje Perleidžiamoje Parduotuvėje naudotą 

materialų turtą (įskaitant, tačiau tuo neapsiribojant lentynas, šaldytuvus, vaizdo stebėjimo sistemas, 

kasos įrangą, banko kortelių skaitytuvus, parduotuvėse vykdomai maisto gamybai skirtą įrangą, 

prekių sandėliavimui naudojamą įrangą, prekių vežimėlius ar krepšelius ir/arba kitą įrangą), kuris 

sudaro sudėtinę mažmeninės prekybos verslo, vykdomo konkrečiose perleidžiamose parduotuvėse 

dalį,  

(iv) įgyvendinus koncentraciją sudaryti pirkėjams galimybę visiems Perleidžiamų 

Parduotuvių darbuotojams pasiūlyti pereiti dirbti pirkėjui sudarant darbdavių susitarimą dėl 

darbuotojų perkėlimo.  

(144) Konkurencijos taryba, siekdama įvertinti RIMI pateiktų įsipareigojimų tinkamumą, 

nekonfidencialią įsipareigojimų versiją 2017 m. spalio 3 d. paskelbė Konkurencijos tarybos 

interneto svetainėje. Suinteresuoti asmenys iki 2017 m. spalio 6 d. galėjo pateikti nuomones dėl 

RIMI pasiūlytų įsipareigojimų. 

(145) Konkurencijos taryba gavo suinteresuotų ūkio subjektų nuomones dėl ketinamų 

prisiimti įsipareigojimų
154

. Nuomones pateikę ūkio subjektai nurodė, kad jeigu pirkėjas pageidauja, 

jam turėtų būti perleistos nuosavybės teise RIMI ar PALINK priklausančios patalpos, darbuotojai 

galėtų būti perleidžiami kitais būdais nei darbdavio susitarimu bei kita.  

(146) RIMI, atsižvelgdama į Konkurencijos tarybos išdėstytas pastabas bei rinkos dalyvių 

nuomones, 2017 m. spalio 10 d. RIMI pateikė patikslintus įsipareigojimus. 

(147) RIMI patikslintuose įsipareigojimuose:  

(i) įtraukė naują nuostatą dėl nuosavybės teisės į parduotuves perleidimo, nurodydama, 

kad esant pirkėjo prašymui, RIMI pasiūlys įsigyti RIMI ar su ja susijusiems ūkio subjektams 

nuosavybės teise priklausančias perleidžiamos parduotuvės patalpas; 

(ii) patikslino nuostatą dėl darbuotojų perėmimo, nurodydami, kad įgyvendinus 

koncentraciją pirkėjams bus sudaryta galimybė visiems perleidžiamų parduotuvių darbuotojams 

pasiūlyti pereiti dirbti pirkėjui sudarant ne tik darbdavių susitarimą dėl darbuotojų perkėlimo, bet ir 

bet kokiais kitais šalių sutartais būdais; 

(iii) patikslino kitas nuostatas, susijusias su patikėtinio funkcijomis, reikalavimais pirkėjui; 

(iv) patikslino įsipareigojimų įgyvendinimo etapų terminus, įskaitant patikslintą 

[KOMERCINĖ PASLAPTIS] terminą, skirtą surasti perleidžiamų parduotuvių pirkėjui. 

                                                 
154

 Bylos 63-64 tomai. 
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Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a : 

(148) Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies nuostatomis, 

Konkurencijos taryba duoda leidimą vykdyti koncentraciją pagal pateiktą pranešimą tais atvejais, 

jeigu nustato, kad po koncentracijos nebus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis ar itin 

apribota konkurencija atitinkamoje rinkoje. Tais atvejais, kai nustatoma, jog nagrinėjama 

koncentracija gali sukurti ar sustiprinti dominuojančią padėtį arba itin apriboti konkurenciją 

atitinkamoje rinkoje, koncentracija gali būti leidžiama tik nustačius tam tikras koncentracijos 

vykdymo sąlygas ar įpareigojimus, būtinas užkirsti kelią minėtų neigiamų padarinių konkurencijai 

atsiradimui.  

(149) Kadangi Konkurencijos įstatymu yra siekiama Lietuvos Respublikos ir Europos 

Sąjungos konkurencijos santykius reglamentuojančios teisės suderinimo (Konkurencijos įstatymo 

1 straipsnio 3 dalis), vertinant koncentraciją taip pat atsižvelgiama į Europos Sąjungos institucijų 

praktiką taikant savo tikslais analogiškas teisės normas. 

 

7. Atitinkamos rinkos apibrėžimas 

(150) Nagrinėdama šios koncentracijos įtaką konkurencijai, Konkurencijos taryba vertino 

konkurencijos sąlygas su koncentracija susijusiose atitinkamose rinkose. Atsižvelgdama į tai, kad 

ne visose rinkose nagrinėjamos koncentracijos įtaka konkurencijai būtų reikšminga, Konkurencijos 

taryba toliau vertina tik tas atitinkamas rinkas, kuriose koncentracija galėjo reikšmingai paveikti 

konkurenciją.  

(151) Vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi, atitinkama rinka – tai tam 

tikros prekės rinka tam tikroje geografinėje teritorijoje. Atsižvelgiant į tai, pirmiausia apibrėžiama 

prekės, o vėliau – geografinė rinka.  

 

7.1. Mažmeninės prekybos kasdienio vartojimo prekėmis prekės rinka 

 

(152) Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 16 dalyje nurodyta, kad prekės rinka yra visuma 

prekių, kurios, pirkėjų požiūriu, yra tinkamas pakaitalas viena kitai pagal jų savybes, naudojimą ir 

kainas. 

(153) Tiek RIMI, tiek PALINK užsiima mažmenine prekyba nespecializuotose 

parduotuvėse, o jų parduotuvių asortimentą sudaro trys pagrindinės produktų grupės – maisto 

produktai, namų ūkio prekės ir ne maisto prekės. Visų RIMI ir PALINK parduotuvių kategorijų 

vidutiniame asortimente maisto produktai sudaro daugiau kaip [KOMERCINĖ PASLAPTIS] proc., 

t. y. pačią didžiausią asortimento dalį. 

(154) Atsižvelgiant į tai, nagrinėjamu atveju į prekės rinką neturėtų būti įtraukiama 

mažmeninė prekyba tik namų ūkio ir (arba) ne maisto prekėmis, kai nesiūlomi maisto produktai 

arba jie nėra vyraujanti asortimento prekių grupė (pavyzdžiui, mažmeninė prekyba buitinės 

technikos, drabužių, kosmetikos, asmens higienos ir valymo prekių parduotuvėse), nes daugeliu 

atveju tokia prekyba negalėtų patenkinti vartotojo poreikių arba juos patenkintų tik pavieniais 

atvejais (kai vartotojui būtina įsigyti tik namų ūkio ir (arba) ne maisto prekių). 

(155) RIMI ir PALINK siūlo labai įvairų maisto produktų asortimentą, pavyzdžiui, mėsą, 

žuvį, jų gaminius, pieno produktus, duonos gaminius, vaisius ir daržoves, alkoholinius ir 

nealkoholinius gėrimus, šaldytą ir konservuotą maistą, ir pan. Savo ruožtu vartotojai šiuolaikiniuose 

platinimo kanaluose tikisi rasti ir įsigyti skirtingų kategorijų prekių. Dėl šios priežasties į prekės 

rinką neturėtų būti įtraukiama mažmeninė prekyba tik tam tikros maisto produktų kategorijos 

prekėmis (pavyzdžiui, tik mėsa ir mėsos gaminiais) ar tik pavienių maisto produktų kategorijų 

prekėmis (pavyzdžiui, tik alkoholiniais ir nealkoholiniais gėrimais), nes atskiri produktai vartotojui 

galėtų būti pakeičiami tik pavieniais atvejais (kai jam būtina įsigyti tik konkretų maisto produktą 
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arba jis nori tam tikros kategorijos maisto produktus pirkti atskirai nuo likusio maisto produktų 

asortimento). 

(156) Tie patys argumentai dėl asortimento skirtumų pagrindžia ir tai, kodėl į prekės rinką 

nagrinėjamu atveju neįtrauktina mažmeninė prekyba turguje: apsipirkdamas turguje pirkėjas perka 

iš atskirų pardavėjų, siūlančių pavienių maisto produktų kategorijų prekes. Be to, turgūs paprastai 

dirba trumpiau nei nespecializuotos kasdienio vartojimo prekių parduotuvės ir (arba) ne visą dieną, 

ir (arba) ne kiekvieną savaitės dieną (pavyzdžiui, Vilniaus Kalvarijų turgavietė nedirba 

pirmadieniais, kitomis dienomis dirba nuo 7 iki 16 val., Centrinis Kauno turgus dirba darbo 

dienomis nuo 7 iki 17 val. 30 min. (savaitgaliais iki 15-16 val.), Palangos turgus dirba pirmadieniais 

– šeštadieniais nuo 8 iki 18 val. (sekmadieniais iki 15 val.); savo ruožtu RIMI ir MAXIMA 

prekybos centrai paprastai dirba kasdien 8-22 val. Dėl šios priežasties įprastą 8 valandų darbo dieną 

dirbantys pirkėjai turi pakankamai ribotas galimybes apsipirkti turguje. Papildomai pažymėtina, jog 

pati RIMI taip pat nurodo ir tai, kad turgaus ir šiuolaikinių platinimo kanalų asortimentas yra 

skirtingas
155

. 

(157) Degalinių parduotuvės taip pat neturėtų būti įtraukiamos į nagrinėjamą prekės rinką – 

tiek dėl mažo prekybinio ploto, riboto asortimento ir didesnių kainų, tiek dėl skirtingo lankymosi 

tikslo (įsigyti kuro ir (ar) padaryti pertrauką kelionėje). 

(158) RIMI siūlo į atitinkamą prekės rinką įtraukti ūkio subjektus, prekiaujančius kasdienio 

vartojimo prekėmis internetu (pavyzdžiui, UAB „Barbora“, UAB „Assorti.lt“, uždaroji akcinė 

bendrovė „INTERSELAS“), nes šie ūkio subjektai daro konkurencinį spaudimą kitiems 

šiuolaikiniams platinimo kanalams, ypač didžiuosiuose miestuose, kur šis pardavimo kanalas tampa 

vis labiau populiarus ir turi didžiausią potencialią augti (Euromonitor duomenimis, internetinė 

prekyba maisto ir gėrimo produktais ateityje galėtų sudaryti apie 6 proc. visų prekybos maisto 

produktais pardavimų)
156

.  

(159) RIMI teigimu, kasdienio vartojimo prekių internetinių parduotuvių asortimentas 

įprastai yra toks pats, koks yra būdingas vidutiniams prekybos centrams (įskaitant namų ūkio 

reikmenis ir kai kuriuos ne maisto produktus): RIMI žiniomis, UAB „Barbora“ asortimentą sudaro 

apie 8 000 prekių
157

. RIMI taip pat nurodo
158

, kad, Nielsen duomenimis, [KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] proc. apklaustų pirkėjų nėra naudojęsi kasdienio vartojimo prekių internetinių 

parduotuvių paslaugomis. 

(160) Vertinant, ar į prekės rinką reikėtų įtraukti mažmeninę prekybą kasdienio vartojimo 

prekėmis internetu, visų pirma pažymėtina, jog RIMI klaidingai interpretuoja Nielsen duomenis. 

Nielsen nurodo, kad [KOMERCINĖ PASLAPTIS] proc. apklaustų pirkėjų, kurie kada nors yra 

pirkę bet kokias prekes internetu, nėra pirkę kasdienio vartojimo prekių internetu
159

. Be to, nors 

pirkėjai, kada nors pirkę bet kokias prekes internetu, sudaro apie [KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] proc. apklaustų pirkėjų ([KOMERCINĖ PASLAPTIS]), vis dėlto reguliariai internetu 

bet kokius produktus perka tik apie [KOMERCINĖ PASLAPTIS] proc. jų
160

. Papildomai 

pažymėtina, kad ši Nielsen apklausa buvo vykdoma internetu
161

, todėl galima pagrįstai manyti, kad 

ji neatspindi dalies kasdienio vartojimo prekių pirkėjų (nesinaudojančių ar ribotai besinaudojančių 

internetu).  

(161) Kitos Nielsen apklausos duomenimis, 2016 m. apie [KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] proc. Lietuvos pirkėjų apsipirko kasdien, apie [KOMERCINĖ PASLAPTIS] proc. 

pirkėjų bent kartą per savaitę apsilankė vidutiniame prekybos centre; tuo tarpu kasdienio vartojimo 

                                                 
155

 Bylos 1 tomas, 16 - 37 lapai; bylos 7 tomas, 13 – 29 lapai. 
156

 Bylos 1 tomas, 34 lapas.  
157

 Ten pat. 
158

 Bylos 1 tomas, 35 lapas. 
159

 Bylos 6 tomas, 25 lapas. 
160

 Bylos 6 tomas, 22‘ lapas 
161

 Bylos 6 tomas, 19‘ lapas. 
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prekių internetinėse parduotuvėse bent kartą per savaitę lankėsi tik apie [KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] proc. pirkėjų.  

(162) Atsižvelgiant į tai, į būtinybę laukti, kol prekės bus pristatytos, o taip pat į tai, kad 

kasdienio vartojimo prekių internetinės parduotuvės taiko minimalaus užsakymo krepšelio vertės 

limitus (9-19,99 Eur), prekyba kasdienio vartojimo prekėmis „fizinėje“ parduotuvėje vartotojui tik 

ribotais atvejais pakeičiama tokių prekių prekyba internetu. Be to, Lietuvoje per pastaruosius porą 

metų du mažmeninės prekybos kasdienio vartojimo prekėmis internetu ūkio subjektai 

(UAB „ZZZ.LT“ ir UAB FRESH MARKET) pasitraukė iš rinkos. Veiklą nutraukusios 

UAB „ZZZ.LT“ nuomone, ne visiems vartotojams yra priimtina apsipirkti internetu. Pastebėtina, 

kad PALINK generalinis direktorius, komentuodamas nepelningos internetinės ir nesėkmingos 

prekybos maistu priežastis,  taip pat nurodo, kad elektroninė prekyba ne maisto prekėmis yra visai 

kitoks verslas nei elektroninė prekyba maistu: pirkėjai nori patys išsirinkti maisto produktus, 

įvertinti jų sudėtį, šviežumą ir kokybę parduotuvėje, be to, Lietuvos rinka yra per maža. 

(163) Dėl šių priežasčių mažmeninė prekyba kasdienio vartojimo prekėmis internetu 

neturėtų būti įtraukiama į nagrinėjamą prekės rinką. Papildomai pažymėtina, jog toks vertinimas 

nedaro pastebimos įtakos rinkos dydžiui: paties didžiausio mažmenine prekyba kasdienio vartojimo 

prekėmis užsiimančio ūkio subjekto UAB „Barbora“ 2016 m. pardavimo pajamos sudarė tik apie 

[0-5] proc. visų Vilniuje veikusių nespecializuotų kasdienio vartojimo prekių parduotuvių 

pardavimo pajamų. 

(164) Apibendrinant aukščiau išdėstytus argumentus, nagrinėjamu atveju prekės rinka 

apibrėžtina ne plačiau nei mažmeninės prekybos kasdienio vartojimo prekėmis, tarp kurių vyrauja 

maisto produktai, nespecializuotose parduotuvėse rinka, o RIMI ir PALINK konkurentais laikytini 

tokią veiklą vykdantys ūkio subjektai. Toliau vertinama, ar yra pagrindo prekės rinką skaidyti. 

(165) Iš koncentracijos nagrinėjimo metu surinktų duomenų matyti, jog mažmeninę prekybą 

nespecializuotose parduotuvėse vykdančių ūkio subjektų, išskyrus LIDL, vidutinis asortimentas 

svyruoja apytikriai nuo [KOMERCINĖ PASLAPTIS] iki [KOMERCINĖ PASLAPTIS] SKU. Tuo 

tarpu LIDL vidutinis asortimentas sudaro tik apie [KOMERCINĖ PASLAPTIS] SKU, be to, 

didžiąją šio asortimento dalį (virš 90 proc.) sudaro privačių prekės ženklų produktai. Toks vidutinio 

asortimento dydžio ir privačių prekės ženklų produktų dalies asortimente atotrūkis kelia abejonių, ar 

mažmeninė prekyba kasdienio vartojimo prekėmis LIDL parduotuvėse turėtų būti įtraukiama į 

nagrinėjamą prekės rinką. Vis dėlto, atsižvelgiant į Lietuvos pirkėjų jautrumą kainoms, negalima 

vienareikšmiškai daryti išvados, jog mažmeninė prekyba LIDL parduotuvėse ir kitose 

nespecializuotose parduotuvėse negali būti pakeičiamos tarpusavyje, bent tiems pirkėjams, kuriems 

svarbiausias kasdienio vartojimo prekių pasirinkimo kriterijus yra kaina. 

(166) Iš kitos pusės, būtina atkreipti dėmesį į tai, kad, Nielsen apklausų duomenimis, 

[KOMERCINĖ PASLAPTIS]. 

(167) Tai leidžia daryti prielaidą, jog RIMI ir PALINK pirkėjai yra mažiau jautrūs kainai 

negu, pavyzdžiui, LIDL pirkėjai, ir turėtų labiau vertinti platų pasirinkimą ir aukštą kokybę. Dėl 

šios priežasties LIDL siūlomos prekės RIMI ir PALINK pirkėjams galėtų būti tik ribotai 

pakeičiamos. Panaši situacija yra ir su NORFA, kurią pirkėjai vertina pakankamai panašiai kaip 

LIDL, įskaitant aukštą įvertinimą už gebėjimą pasiūlyti mažas kainas daugumai prekių ir žemą 

įvertinimą už gebėjimą pasiūlyti pirkėjo pageidaujamą ir platų asortimentą bei aukštos kokybės 

šviežių maisto produktų. 

(168) Vis dėlto nėra pakankamai duomenų, leidžiančių pagrįstai teigti, kad LIDL ir (ar) 

NORFA absoliučiai nedaro konkurencinio spaudimo RIMI ir PALINK. Dėl šios priežasties nėra 

pagrindo mažmeninės prekybos LIDL ir NORFA parduotuvėse neįtraukti į nagrinėjamą prekės 

rinką. Kartu pažymėtina, jog į aprašytus aspektus bus papildomai atsižvelgta atliekant 

koncentracijos poveikio konkurencijai vertinimą (vertinant, ar rinkos dalyviai yra artimi 

konkurentai).  

(169) Vertinant parduotuvių kategorijų skirtumus, visų pirma pažymėtina, jog produktų 

asortimentas būtiniausių prekių parduotuvėse yra mažesnis negu vidutiniuose prekybos centruose, o 
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pastaruosiuose siūlomas asortimentas yra mažesnis nei didžiuosiuose prekybos centruose, todėl tam 

tikros produktų grupės gali būti prieinamos tik didesnėse parduotuvėse. RIMI nuomone
162

, šių 

produktų atžvilgiu mažesnės parduotuvės negalėtų būti tinkama alternatyva didesniems prekybos 

centrams; iš kitos pusės, vidutiniai ir didieji prekybos centrai dėl didelio jų prekybinio ploto ir 

geografinės lokacijos vartotojams gali būti ne tokie patogūs kaip mažesnės parduotuvės, ypač kai 

pirkinių krepšelį sudaro nedaug prekių. Be to, RIMI teigimu, į būtiniausių prekių parduotuves 

pirkėjai dažniausiai atvyksta pėsčiomis. 

(170) RIMI siūlo atitinkamą prekės rinką apibrėžti taikant asimetrinės konkurencijos 

prielaidą, t.y. kad konkuruodamos dėl pirkėjo didesnės parduotuvės daro konkurencinį spaudimą 

mažesnėms, bet mažesnės parduotuvės tokio spaudimo didesnėms nedaro.
163

 

(171) Kita vertus, koncentracijos dalyviai taip pat teigia, kad „prie hypermarketo arčiau 

gyvenančiam pirkėjui hypermarketas gali būti geresnė apsipirkimo alternatyva visiems atvejams 

vien dėl savo artumo“ bei nurodo, jog, pavyzdžiui, planuojamas naujų parduotuvių apyvartas ir 

potencialią investicijų grąžą PALINK apskaičiuoja, be kita ko, remdamasi [KOMERCINĖ 

PASLAPTIS], neišskiriant, ar tai būtiniausių prekių parduotuvė, ar vidutinis prekybos centras. 

(172) Papildomai pažymėtina, jog, pavyzdžiui, Vilniuje iš 174 parduotuvių tik 59 

priskiriamos būtiniausių prekių parduotuvėms, o vidutinių prekybos centrų yra net 92, t. y. apie 56 

proc. daugiau nei būtiniausių prekių parduotuvių. Tai verčia abejoti RIMI teiginiu, kad šių prekybos 

centrų geografinė lokacija vartotojams galėtų būti mažiau patogi. Be to, prekybos centrų patogumą 

vartotojams pagrindžia ir pačios RIMI pateikti Nielsen duomenys, rodantys, kad [KOMERCINĖ 

PASLAPTIS: DIDŽIOJI DALIS] vartotojų dažniausiai apsiperka vidutiniuose prekybos centruose. 

(173) Atsižvelgiant į tai, galima pagrįstai teigti, jog tam tikra dalis pirkėjų atvyksta 

pėsčiomis ne tik į būtiniausių prekių parduotuves, bet ir į vidutinius bei didžiuosius prekybos 

centrus – visų pirma aplink šiuos centrus gyvenantys ar dirbantys pirkėjai. Tokiems pirkėjams 

paprastai nebus didelio skirtumo, ar apsipirkti būtiniausių prekių parduotuvėje, ar vidutiniame, ar 

didžiajame prekybos centre. Iš kitos pusės, automobiliais keliaujantys pirkėjai greičiausiai nevyks 

apsipirkti į būtiniausių prekių parduotuves dėl ribotų galimybių patogiai prie jų pasistatyti 

automobilį. Be to, automobiliu atvykstantis pirkėjas paprastai gali įsigyti daug didesnį prekių kiekį, 

todėl ir pardavėjo galimybė pasiūlyti itin didelį asortimentą jam gali būti žymiai aktualesnė nei 

pėsčiomis keliaujančiam pirkėjui. Atsižvelgiant į tai, galima daryti išvadą, jog automobiliu 

keliaujančiam pirkėjui vidutiniai ir didieji prekybos centrai paprastai nebus pakeičiami būtiniausių 

prekių parduotuvėmis. 

(174) Šią išvadą patvirtina ir RIMI bei PALINK duomenys apie prekių krepšelių 

pasiskirstymą: [KOMERCINĖ PASLAPTIS]. Mažai tikėtina, kad dėl tokio dydžio prekių krepšelio 

pirkėjas į parduotuvę vyktų automobiliu. Tuo tarpu didesniems apsipirkimams [KOMERCINĖ 

PASLAPTIS], dėl kurių labiau tikėtina, jog pirkėjas atvyks automobiliu, nei dėl mažų pirkimų, 

pirkėjai tik nedaugeliu atveju renkasi būtiniausių prekių parduotuves, o labiau orientuojasi į 

vidutinius ir didžiuosius prekybos centrus. 

(175) Remiantis šiais argumentais, nagrinėjamu atveju išskirtinos dvi prekės rinkos: 

a. mažmeninės prekybos kasdienio vartojimo prekėmis rinka, apimanti tris produktų 

grupes (maisto (vyraujanti grupė), namų ūkio ir ne maisto prekės), parduodamas būtiniausių prekių 

parduotuvėse, vidutiniuose ir didžiuosiuose prekybos centruose – pėsčiomis keliaujantiems 

pirkėjams (toliau – apsipirkimo pėsčiomis prekės rinka); 

b. mažmeninės prekybos kasdienio vartojimo prekėmis rinka, apimanti tris produktų 

grupes (maisto (vyraujanti grupė), namų ūkio ir ne maisto prekės), parduodamas vidutiniuose ir 

didžiuosiuose prekybos centruose – automobiliais keliaujantiems pirkėjams (toliau – apsipirkimo 

automobiliu prekės rinka). 
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(176) Toks prekės rinkų apibrėžimas reiškia, kad vidutiniai ir didieji prekybos centrai 

paprastai veikia dvejose prekės rinkose – tiek apsipirkimo pėsčiomis prekės rinkoje, tiek 

apsipirkimo automobiliu prekės rinkoje. Pastebėtina, jog šis apibrėžimas ir jo pagrindu atliekamas 

vertinimas taip pat atspindi RIMI naudotą asimetrinės konkurencijos prielaidą, pagal kurią 

vidutiniai ir didieji prekybos centrai daro konkurencinį spaudimą būtiniausių prekių parduotuvėms. 

 

7.2. Mažmeninės prekybos kasdienio vartojimo prekėmis geografinės rinkos 

(177) Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad geografinė rinka yra 

teritorija, kurioje visi ūkio subjektai susiduria su iš esmės panašiomis konkurencijos sąlygomis tam 

tikroje prekės rinkoje ir kuri, atsižvelgiant į tai, gali būti atskiriama lyginant su greta esančiomis 

teritorijomis.  

(178) Vadovaujantis Konkurencijos tarybos paaiškinimais dėl atitinkamos rinkos 

apibrėžimo, patvirtintais Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2000 m. vasario 24 d. 

nutarimu Nr. 17 „Dėl Konkurencijos tarybos paaiškinimų dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo“, 

(toliau – Paaiškinimai dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo) 20 punkte nustatyta, kad Konkurencijos 

taryba apibrėžia nagrinėjamų ūkio subjektų veiklos teritoriją remdamasi prieinama informacija apie 

pardavimo apimčių pasiskirstymą tarp tiriamų ūkio subjektų ir jų konkurentų, kainodaros ir kainų 

skirtumus įvairiose teritorijose.  Paaiškinimų 24 punkte nurodoma, kad įrodymai, kuriuos 

Konkurencijos taryba laiko svarbiais išvadai dėl geografinės rinkos padaryti yra: įrodymai apie 

pirkimus (užsakymus, sutartis) netolimoje praeityje, pagrindinės paklausos savybės, pirkėjų ir 

konkurentų požiūris, dabartinė pirkimų geografija, prekybos srautai (tiekimų maršrutai), kliūtys ir 

kaštai, susiję su užsakymų nukreipimu ūkio subjektams, esantiems kitoje teritorijoje. To paties 

teisės akto 26 punkte nurodoma, kad tai nereiškia, jog kiekvienu atveju būtina gauti įrodymus visų 

veiksnių įvertinimui, ir kad dažnai gali pakakti keleto įrodymų, kad galima būtų pagrįstai apibrėžti 

atitinkamą rinką. 

(179) Kaip paaiškinta šio nutarimo 7.1 dalyje, šios koncentracijos atveju apibrėžiamos 

apsipirkimo pėsčiomis ir apsipirkimo automobiliu prekės rinkos. 

(180) Pėsčiomis keliaujantys pirkėjai apsipirkimo vietą paprastai renkasi iš daug mažesniu 

atstumu esančių parduotuvių nei pirkėjai, keliaujantys automobiliu – tiek dėl to, kad pėsčiomis 

keliaujantis pirkėjas per tą patį laiką gali nueiti daug mažesnį atstumą nei automobiliu vykstantis 

pirkėjas, tiek dėl to, kad pėsčiomis keliaujančiam pirkėjui reikia pačiam parsinešti prekes visą 

atstumą nuo parduotuvės iki namų (ar kitos prekių vartojimo vietos). Remiantis tuo, geografinė 

rinka apibrėžtina lokaliai, atsižvelgiant į apsipirkimo pėsčiomis ir apsipirkimo automobiliu prekės 

rinkų skirtumus. 

(181) Būtina pažymėti, kad nėra įmanoma identifikuoti kiekvienos parduotuvės kiekvieno 

pirkėjo ir jo gyvenamosios vietos. Patys koncentracijos dalyviai nurodo
164

, kad lojalumo kortelių 

duomenys nėra pakankami nustatyti parduotuvių aprėpties teritorijas, kadangi Lietuvos pirkėjai 

neretai nurodo neteisingus, neegzistuojančius adresus. Dėl šios priežasties nėra įmanoma patikimai 

įvertinti, kokiu atstumu nuo parduotuvės gyvenantys pirkėjai sukuria „kritinę“ dalį (pavyzdžiui, 

80 proc.) tam tikros parduotuvės pardavimo pajamų. 

(182) Iš kitos pusės, tiek RIMI, tiek PALINK, darydami konkurencinės aplinkos analizę 

prieš naujos parduotuvės atidarymą, vertina arčiausiai aplink parduotuvę (pavyzdžiui, 

[KOMERCINĖ PASLAPTIS]) gyvenančių žmonių skaičių ir iki [KOMERCINĖ PASLAPTIS] km 

atstumu esančius konkurentus. Be to, mažmenine prekyba kasdienio vartojimo prekėmis 

užsiimantys ūkio subjektai nurodo, kad parduotuvės lokacija yra svarbiausias ar vienas iš 

svarbiausių veiksnių pirkėjui renkantis, kur apsipirkti. Tai leidžia daryti išvadą, kad arčiausiai 

parduotuvės gyvenantys žmonės vertintini kaip patys svarbiausi konkrečios parduotuvės pirkėjai, o 

artimesni konkurentai daro reikšmingesnį konkurencinį spaudimą. Kartu tai suteikia pagrindo 
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apibrėžti geografinę rinką atskaitos tašku renkantis ne konkretų pirkėją (ar jų grupę), o konkrečią 

parduotuvę, kadangi toks apibrėžimas leidžia pakankamai tiksliai nustatyti svarbiausių, arčiausiai 

parduotuvės esančių, vartotojų pasirinkimo galimybes, o joks patikimesnis vertinimas iš pirkėjo 

perspektyvos nėra įmanomas (nėra patikimų duomenų apie konkrečių pirkėjų išsidėstymą ir jų 

pasirinkimus). Dėl arčiausiai parduotuvės esančių gyventojų svarbos visų gyventojų, esančių tam 

tikru spinduliu nuo parduotuvės, kaip vienodos svarbos pirkėjų vertinimas nėra tinkamas. 

(183) Nagrinėjamu atveju taikytinas geografinės rinkos apibrėžimas didžiąja dalimi sutampa 

su RIMI siūlomu alternatyviu lokalių geografinių rinkų apibrėžimu
165

 pagal ėjimo pėsčiomis 

atstumą arba važiavimo automobiliu laiką. RIMI siūlo tokį geografinių rinkų apibrėžimą
166

, 

priklausomai nuo parduotuvės kategorijos ir nuo to, ar parduotuvė yra miesto ar kaimo vietovėje
167

: 

(i) būtiniausių prekių parduotuvių atveju – kaip teritorija, esanti 500 m (miesto vietovėse) 

arba 1 km (kaimo vietovėse) ėjimo pėsčiomis atstumu nuo nagrinėjamos parduotuvės; 

(ii) vidutinių prekybos centrų atveju – kaip teritorija, esanti ne daugiau kaip 10 minučių 

(miesto vietovėse) arba 15 minučių (kaimo vietovėse) trukmės kelionės automobiliu atstumu nuo 

nagrinėjamos parduotuvės; 

(iii) didžiųjų prekybos centrų atveju – kaip teritorija, esanti ne daugiau kaip 15 minučių 

(miesto vietovėse) arba 20 minučių (kaimo vietovėse) trukmės kelionės automobiliu atstumu nuo 

nagrinėjamos parduotuvės.  

(184) Vis dėlto RIMI pasiūlytas lokalių geografinių rinkų apibrėžimas tikslintinas, 

atsižvelgiant į šiuos aspektus: 

(i) nėra pagrindo taikyti didesnę aprėpties teritoriją didžiųjų prekybos centrų atžvilgiu. Šie 

centrai kartu su vidutiniais prekybos centrais veikia toje pačioje apsipirkimo automobiliu rinkoje ir 

nėra požymių, leidžiančių didžiųjų prekybos centrų atžvilgiu išskirti atskirą geografinę rinką. 

Papildomai pažymėtina, jog Jungtinės Karalystės konkurencijos institucijos (jos praktika RIMI 

nurodo besiremianti apibrėždama geografinę rinką) naujausioje praktikoje
168

 visų prekybos centrų, 

kurių prekybinis plotas yra didesnis nei 1400 kv. m, geografinė rinka apibrėžiama 10 min. (miesto 

vietovėse) arba 15 min. (kaimo vietovėse) kelionės automobiliu laiku; 

(ii) patys koncentracijos dalyviai, darydami konkurencinės aplinkos analizę prieš naujos 

parduotuvės atidarymą, vertina konkurentų parduotuves, esančias tik iki [KOMERCINĖ 

PASLAPTIS] km atstumu. Atsižvelgiant į tai, galima daryti išvadą, kad arčiausiai konkrečios 

parduotuvės esančių konkurentų parduotuvių daromas konkurencinis spaudimas yra 

reikšmingiausias. Be to, apibrėžiant apsipirkimo automobiliu geografinę rinką reikėtų atsižvelgti į 

eismo sąlygas ir trikdžius (pavyzdžiui, transporto kamščius, gatvių remonto darbus), ypač turint 

omenyje tai, jog daugiausia apsipirkimų (apie [KOMERCINĖ PASLAPTIS] proc.) vyksta 

[KOMERCINĖ PASLAPTIS] val. [KOMERCINĖ PASLAPTIS: NURODOMOS DIENOS]. Nei 

RIMI užsakymu RBB Economics atlikta analizė
169

, nei Konkurencijos tarybos užsakymu GIS-

Centro atlikta analizė negalėjo pakankamai tiksliai šių aspektų įvertinti, todėl į apsipirkimo 

automobiliu geografinę rinką nagrinėjamu atveju patenka, pavyzdžiui, ir tos parduotuvės, kurias 

pirkėjas automobiliu per mažiau nei 10 minučių pasiektų tik nesant eismo. Dėl minėtų priežasčių 10 
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min. (miesto vietovėse) arba 15 min. (kaimo vietovėse) kelionės automobiliu laiko riba laikytina 

itin liberalia, ir jos pagrindu apibrėžtos teritorijos pakraščiuose esantys konkurentai, jau nekalbant 

apie toliau esančius konkurentus, vertintini kaip itin abejotini konkurentai nagrinėjamai 

parduotuvei. Atsižvelgiant į tai, taip pat yra pagrindo apsipirkimo automobiliu rinkoje netaikyti 

jautrumo analizės geografinę rinką papildomai praplečiant 10 proc. Be to, siekiant nepraleisti 

galimai problemiškų lokalių teritorijų, didžiausiuose miestuose (Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje), 

atsižvelgiant į didesnius nei kitose vietovėse automobilių srautus, yra pagrindo atlikti papildomą 

analizę taikant 10 proc. sumažintą aprėpties teritoriją (9 min. kelionės automobiliu laikas), siekiant 

kiek įmanoma labiau sumažinti galimai probleminių rinkų neidentifikavimo dėl pernelyg 

optimistinių kelionės laikų galimybę. 

(185) Nagrinėjamu atveju nėra pagrindo apibrėžti geografinę rinką plačiau. Pažymėtina, kad 

RIMI siūlomas alternatyvus geografinės rinkos apibrėžimas
170

 pagal savivaldybių teritorijų ribas 

remiasi tik tuo, kad Europos Komisija savo praktikoje yra apibrėžusi geografinę rinką pagal 

teritorijų, kuriose vartotojai gali 20-30 min. kelionės automobiliu atstumu pasiekti parduotuves, 

ribas
171

. 

(186) RIMI taip pat mano, kad geografinė mažmeninės prekybos kasdienio vartojimo 

prekėmis rinka gali būti apibrėžiama kaip nacionalinė.
172

 Pagrindinės priežastys, lemiančios tokį 

apibrėžimą nagrinėjamu atveju, RIMI nuomone, yra šios: 

(i) konkurencija tarp didžiausių Lietuvos mažmeninės prekybos įmonių neapsiriboja vien 

lokalia konkurencija tarp šalia esančių parduotuvių, o vyksta nacionaliniu lygmeniu; 

(ii) sprendimai dėl kainų, akcijų bei reklamos strategijos įprastai priimami ir įgyvendinami 

taip pat centralizuotai viso tinklo mastu, juos taikant visose parduotuvėse nepriklausomai nuo 

koncepcijos ar parduotuvės buvimo vietos; 

(iii) didžiosios dalies prekių paskirstymas ir logistika taip pat yra centralizuota. Visi didieji 

Lietuvos mažmeninės prekybos tinklai turi vieną ar daugiau paskirstymo sandėlių, į kuriuos 

pristatoma didžioji dalis prekių, kurios po to paskirstomos po parduotuves visoje šalies teritorijoje. 

(187) RIMI taip pat pažymi, kad kaimyninių šalių pardavėjai irgi daro konkurencinį 

spaudimą Lietuvos mažmeninės prekybos įmonėms, bent jau pietų Lietuvoje, kur ypatingai 

populiarios yra kelionės į Lenkiją apsipirkti kasdienio vartojimo prekių. 

(188) Vertinant šiuos RIMI argumentus pirmiausia pažymėtina, jog apklausti mažmeninę 

prekybą kasdienio vartojimo prekėmis vykdantys ūkio subjektai akcentavo esminį lokalaus aspekto 

vaidmenį tiek vartotojams priimant sprendimus, iš ko pirkti, tiek pardavėjams priimant sprendimus 

dėl pasiūlos: šių ūkio subjektų nuomone, konkuruoja parduotuvės, esančios netoliese; parduotuvės 

lokacija yra svarbiausias ar vienas iš svarbiausių veiksnių pirkėjui renkantis, kur apsipirkti; 

gyventojų skaičius tam tikroje vietovėje ar teritorijoje yra vienas iš kriterijų priimant sprendimą dėl 

naujos parduotuvės atidarymo. 

(189) Be to, koncentracijos nagrinėjimo metu surinkti duomenys apie RIMI, PALINK ir kitų 

mažmeninę prekybą kasdienio vartojimo prekėmis vykdančių ūkio subjektų vidines tvarkas ir 

praktiką priimant sprendimus dėl tokių esminių konkurencijos elementų kaip kaina (įskaitant 

pardavimo skatinimo akcijas) ir asortimentas rodo, jog šie elementai, nors paprastai nustatomi 

nacionaliniu lygiu, tam tikrais atvejais būna diferencijuojami lokaliai. Be to, tiek koncentracijos 

dalyviai, tiek kiti ūkio subjektai taip pat diferencijuoja pardavimų skatinimo akcijas pagal 

parduotuves arba jų grupes, o pats pardavimo skatinimo akcijų diferencijavimas yra reikšmingai 

paplitęs. 

(190) Surinkti įrodymai rodo, kad: 
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(i) dalis kainodaros tiesiogiai priklauso nuo konkurencinės aplinkos lokalioje teritorijoje ir 

kad kainodara buvo faktiškai keista/yra keičiama atsižvelgiant į lokalioje teritorijoje esamus 

konkurentus: 

- RIMI kainodaros dokumentuose [KOMERCINĖ PASLAPTIS]; 

- RIMI vidiniuose dokumentuose [KOMERCINĖ PASLAPTIS]; 

- MAXIMA strategija kiekvienai parduotuvei duoti tam tikrą biudžetą, kurio rėmuose pati 

parduotuvė lokaliai gali reaguoti į šalia esančio konkurento veiksmus; 

- NORFA parduotuvėse kainų priklausymas nuo konkurencijos lygio teritorijoje, kurioje 

yra parduotuvė; 

- RIMI taikomos [KOMERCINĖ PASLAPTIS]; 

- [KOMERCINĖ PASLAPTIS]. 

(ii) kainodara gali būti pritaikyta konkrečiai parduotuvei: 

- RIMI [KOMERCINĖ PASLAPTIS]; 

- MAXIMA taikoma speciali kainodara atskirose parduotuvėse; 

- Aljanso AIBĖ ir KOOP nariai priima sprendimus dėl kainų individualiai; 

- [KOMERCINĖ PASLAPTIS]; 

- RIMI [KOMERCINĖ PASLAPTIS]; 

- [KOMERCINĖ PASLAPTIS]. 

(iii) kainodara gali būti pritaikyta parduotuvių grupei atsižvelgiant į tos parduotuvės pirkėjus 

ar kitas aplinkybes: 

- skirtingos reguliarios kainos PALINK parduotuvėse pagal jų koncepciją (pastebėtina, 

kad [KOMERCINĖ PASLAPTIS]); 

- [KOMERCINĖ PASLAPTIS]; 

- PALINK ir MAXIMA skelbiami atskiri pardavimo skatinimo akcijų leidiniai 

parduotuvių grupėms. 

(191) Be to, prekių asortimentas kai kuriais atvejais taip pat pritaikomas konkrečiai 

parduotuvei (pavyzdžiui, [KOMERCINĖ PASLAPTIS], PALINK ir MAXIMA atstovai skelbia, 

kad jų parduotuvių asortimentas pritaikomas prie konkrečių parduotuvių vartotojų poreikių; 

[KOMERCINĖ PASLAPTIS]). 

(192) Aukščiau pateiktos aplinkybės apie kainodaros ir asortimento diferencijavimą rodo, 

kad tiek koncentracijos dalyviai, tiek jų konkurentai turi pakankamai priemonių ir galimybių 

lokaliai keisti tokius esminius konkurencijos elementus kaip kaina ir asortimentas, bei neretai tai ir 

daro. Pastebėtina, jog vien faktas, kad [KOMERCINĖ PASLAPTIS], to nepaneigia, o tik patvirtina.  

(193) Argumentai, susiję su kainų ir asortimento diferencijavimu, papildomai pagrindžia, 

kad geografinė rinka turėtų būti apibrėžiama kaip lokali, o ne regioninė ar nacionalinė. 

(194) Atsižvelgus į minėtus aspektus, geografinė rinka apibrėžtina taip: 

(i) apsipirkimo pėsčiomis rinkoje, apimančioje būtiniausių prekių parduotuves, vidutinius 

ir didžiuosius prekybos centrus – kaip teritorija, esanti 500 m (miesto vietovėse) arba 1 km (kaimo 

vietovėse) ėjimo pėsčiomis atstumu nuo nagrinėjamos parduotuvės. Jautrumo analizės tikslais 

teritorija alternatyviai apibrėžiama ją išplečiant 10 proc.; 

(ii) apsipirkimo automobiliu rinkoje, apimančioje vidutinius ir didžiuosius prekybos centrus 

– kaip teritorija, esanti ne daugiau kaip 10 minučių (miesto vietovėse) arba 15 minučių (kaimo 

vietovėse) trukmės kelionės automobiliu atstumu nuo nagrinėjamos parduotuvės. Didžiausiuose 

miestuose (Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje), atsižvelgiant į didesnius nei kitose vietovėse automobilių 

srautus, atliekama papildoma analizė taikant 10 proc. sumažintą aprėpties teritoriją (9 minučių 

trukmės kelionės automobiliu atstumas). 

 

(195) Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau, buvo apibrėžtos šios atitinkamos rinkos: 

Jogailos g. 12, Vilniuje, esančio PALINK parduotuvės apsipirkimo pėsčiomis rinka, Gedimino pr. 

28, Vilniuje, esančios PALINK parduotuvės apsipirkimo pėsčiomis rinka, Gedimino pr. 9, Vilniuje, 

esančios RIMI parduotuvės apsipirkimo pėsčiomis rinka, Didžioji g. 28, Vilniuje, esančios RIMI 
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parduotuvės apsipirkimo pėsčiomis rinka, Vokiečių g. 13, Vilniuje esančios PALINK parduotuvės 

apsipirkimo pėsčiomis rinka, Žirmūnų g. 2, Vilniuje, esančios PALINK parduotuvės apsipirkimo 

automobiliu rinka, Žirmūnų g. 64, Vilniuje, esančios RIMI parduotuvės apsipirkimo automobiliu 

rinka, Antakalnio g. 42, Vilniuje, esančios PALINK parduotuvės apsipirkimo automobiliu rinka, 

Antakalnio g. 73, Vilniuje, esančios PALINK parduotuvės apsipirkimo automobiliu rinka, 

Nemenčinės pl. 2, Vilniuje, esančios PALINK parduotuvės apsipirkimo automobiliu rinka, 

Jeruzalės g. 17, Vilniuje, esančios PALINK parduotuvės apsipirkimo automobiliu rinka, Molėtų pl. 

49, Vilniuje, esančios RIMI parduotuvės apsipirkimo automobiliu rinka, Franko g. 2A, Vilniuje, 

esančios PALINK parduotuvės apsipirkimo automobiliu rinka, Visalaukio g. 1, Vilniuje, 

planuojamos atidaryti PALINK parduotuvės apsipirkimo automobiliu rinka, Raudondvario pl. 94B, 

Kaune, esančios RIMI parduotuvės apsipirkimo automobiliu rinka, Raudondvario pl. 166 , Kaune, 

esančios PALINK parduotuvės apsipirkimo automobiliu rinka, Baltijos g. 59, Kaune, esančios 

PALINK parduotuvės apsipirkimo automobiliu rinka, Romainių g. 67, Kaune, esančios RIMI 

parduotuvės apsipirkimo automobiliu rinka, Medvėgalio g. 23A, Kaune, esančios PALINK 

parduotuvės apsipirkimo pėsčiomis rinka, Kovo 11-osios g. 67, Kaune, esančios PALINK 

parduotuvės apsipirkimo pėsčiomis rinka, Liepojos g. 27, Klaipėdoje, esančios RIMI parduotuvės 

apsipirkimo automobiliu rinka, Liepojos g. 238, Klaipėdoje, esančios PALINK parduotuvės 

apsipirkimo automobiliu rinka, Šiaurės pr. 15, Klaipėdoje, esančios RIMI parduotuvės apsipirkimo 

automobiliu rinka, Šaulių g. 11, Klaipėdoje, esančios PALINK parduotuvės apsipirkimo 

automobiliu rinka, Kretingos g. 83, Klaipėdoje, esančios PALINK parduotuvės apsipirkimo 

automobiliu rinka, Herkaus Manto g. 90-1, Klaipėdoje, esančios PALINK parduotuvės apsipirkimo 

automobiliu rinka, J. Janonio g. 5, Biržuose, esančios RIMI parduotuvės apsipirkimo automobiliu 

rinka, Vytauto g. 27, Biržuose, esančios PALINK parduotuvės apsipirkimo automobiliu rinka, 

Gedimino g. 115, Kaišiadoryse, esančios RIMI parduotuvės apsipirkimo pėsčiomis rinka, Gedimino 

g. 116, Kaišiadoryse, esančios PALINK parduotuvės apsipirkimo pėsčiomis rinka, Jūros g. 2, 

Šventojoje, esančios RIMI parduotuvės apsipirkimo pėsčiomis rinka ir Žvejų g. 35, Palangoje, 

esančios PALINK parduotuvės apsipirkimo pėsčiomis rinka. 

 

8. Horizontalaus pobūdžio koncentracijos poveikio konkurencijai įvertinimas  

(196) Kaip nurodyta Europos Komisijos Gairių dėl horizontalių susijungimų vertinimo pagal 

Tarybos reglamentą dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės (toliau – Gairės dėl horizontalių 

susijungimų vertinimo) 24 punkte, susijungimas gali labai apriboti veiksmingą konkurenciją 

rinkoje, jei pašalina svarbius konkurencijos suvaržymus, buvusius iki koncentracijos, vienam ar 

keliems pardavėjams, kurių įtaka rinkoje dėl to išauga. Tiesioginis susijungimo padarinys būtų 

konkurencijos tarp susijungiančių įmonių panaikinimas. Taigi, konkurencinių suvaržymų 

sumažėjimas gali žymiai padidinti kainas atitinkamoje rinkoje.    

(197) Šioje nutarimo dalyje vertinamas koncentracijos poveikis apsipirkimo pėsčiomis bei 

apsipirkimo automobilius lokaliose rinkose, kuriose šiuo metu (iki koncentracijos įgyvendinimo) 

konkuruoja RIMI ir PALINK.  

 

8.1. Nekoordinuojami padariniai 

8.1.1. Kainodara 

(198) Duomenys tiek apie konkurentų, tiek apie pačių koncentracijos dalyvių taikomą 

praktiką (kainodaros diferencijavimą atsižvelgiant į konkurencinę aplinką; kainodaros pritaikymą 

konkrečiai parduotuvei; kainodaros pritaikymą parduotuvių grupei pagal tos parduotuvės pirkėjus ar 

kitas aplinkybes) leidžia daryti išvadą, kad koncentracijos dalyviai ir jų konkurentai po 

koncentracijos susidurdami su sumažėjusiu konkurenciniu spaudimu nustatytose probleminėse 

lokalinėse rinkose galėtų keisti savo kainodarą. Tai pasakytina tiek apie reguliarią kainodarą, tiek 

apie pardavimų skatinimo akcijas. 
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(199) Pastebėtina, kad net ir tų lokalios kainodaros diferencijavimo pavyzdžių, kurie galėjo 

būti nulemti ne tik konkurencinės aplinkos, atveju negalima  teigti, kad tokie pokyčiai negalėtų 

įvykti dėl konkurencijos lokalioje rinkoje sumažėjimo. Šie atvejai taip pat patvirtina galimybę 

reaguoti į konkurencinės aplinkos pokyčius.  

(200) Vertinant RIMI galimybes po koncentracijos pakeisti reguliarią kainodarą atskirose 

lokalinėse teritorijose, svarbu pastebėti, kad PALINK taikoma kainodara IKI Express parduotuvėse 

yra akivaizdus pavyzdys, kaip reguliari kainodara yra keičiama lokaliai, atsižvelgiant į parduotuvės 

padėtį. Faktas, kad kainodara parduotuvėms, kurių lokacija leidžia taikyti [KOMERCINĖ 

PASLAPTIS].  

(201) RIMI nepateikė įrodymų, kurie leistų teigti, kad kainodaros elementų diferencijavimas 

pagal atskiras parduotuves arba jų grupes būtų negalimas, labai sudėtingas ar mažai tikėtinas. 

Koncentracijos nagrinėjimo metu surinkti duomenys rodo priešingai, kainodaros elementai yra 

diferencijuojami tiek koncentracijos dalyvių, tiek jų konkurentų.  

(202) Vertinant RIMI galimybes po koncentracijos, atsižvelgiant į sumažėjusią konkurenciją 

lokaliu lygiu, keisti pardavimo skatinimo akcijų taikymą probleminėse rinkose, svarbu pastebėti, 

kad RIMI jau dabar taiko tokį diferencijavimą. Pastebėtina, kad RIMI tai daro atsižvelgdama į 

[KOMERCINĖ PASLAPTIS]. Tuo tarpu PALINK nurodo, kad jie atskiras pardavimo skatinimo 

akcijas taiko atsižvelgdami [KOMERCINĖ PASLAPTIS]. 

(203) Aukščiau nurodytos aplinkybės rodo, kad RIMI lokaliose teritorijose gali tiek a) 

pakeisti reguliarią kainodarą; b) sumažinti parduotuvių skaičių, kurioms yra taikomos bendros 

pardavimo skatinimo akcijos; ar bent jau c) nebetaikyti specialių pardavimo skatinimo akcijų, 

kurios nesant koncentracijos būtų taikomos atskiroms parduotuvėms ar jų grupėms. Kitaip tariant, 

RIMI atsižvelgdama į lokaliose rinkose pirkėjams sumažėjusį alternatyvų skaičių (kas savo 

nuožiūra mažintų jų jautrumą kainai) gali riboti bendrai kitoms parduotuvėms taikomų pardavimo 

skatinimo akcijų taikymą (kas yra šiuo metu vykdoma tiek RIMI, tiek PALINK) ir/arba taikyti 

aukštesnę reguliarią kainodarą (kas šiuo metu yra vykdoma PALINK). 

(204) Taip pat, po koncentracijos RIMI probleminėse lokaliose teritorijose neturėtų paskatų 

taikyti tų specialių pardavimo skatinimo akcijų, kurios, nesant koncentracijos, būtų taikomos 

išskirtinai toms parduotuvėms, atsižvelgiant į koncentracijos dalyvių konkurencinį spaudimą vienas 

kitam. Pavyzdžiui, tų koncentracijos dalyvių parduotuvių atžvilgiu [KOMERCINĖ PASLAPTIS]. 

Probleminių lokalinių rinkų atžvilgiu taikydama specialias pardavimo skatinimo akcijas, RIMI 

tiesiog pritrauktų kitų RIMI/IKI parduotuvių pirkėjus ir mažintų jų pardavimus.  

(205) Pastebėtina, kad RIMI po koncentracijos gali apskritai atsisakyti taikyti atskiras 

kainodaras RIMI ir IKI tinkluose, dėl ko probleminėse lokalinėse rinkose apsiperkantys pirkėjai 

prarastų galimybę apsipirkti šiuose tinkluose renkantis, kur konkreti prekė yra parduodama pigiau. 

Tai pasakoma tiek dėl reguliarios kainodaros, tiek dėl pardavimo skatinimo akcijų. Pastarųjų atveju, 

pirkėjams būtų taikomas vieno, o ne dviejų tinklų pardavimo skatinimo akcijose dalyvaujantis 

produktų krepšelis. Pagal koncentracijos dalyvių pateiktus duomenis
173

 matyti, jog sutampančio 

asortimento atžvilgiu [KOMERCINĖ PASLAPTIS: DIDŽIOJI DALIS] atvejų bent vienoje RIMI 

parduotuvėje reguliari kaina skyrėsi nuo IKI parduotuvėse taikomos reguliarios kainos. 

(206) Šiuo atveju, svarbu atkreipti dėmesį, kad RIMI nurodė, kad Lietuvos kasdienio 

vartojimo prekių rinkoje akcijos yra labai svarbios Lietuvos pirkėjams ir sudaro ženklią dalį 

pardavimų
174

. Taigi net ir ne reguliarios kainodaros pokyčiai gali lemti žalą vartotojams. 

(207) Pagal RIMI pateiktus ir nagrinėjimo metu surinktus duomenis matyti, kad dažnai 

probleminėse lokalinėse rinkose esančiose RIMI parduotuvėse [KOMERCINĖ PASLAPTIS]. Tai 

rodo, kad net iki koncentracijos minėtų parduotuvių atveju egzistavo aplinkybės ir paskatos 

vartotojo atžvilgiu bloginti prekių įsigijimo sąlygas. Dėl koncentracijos sumažėjus konkurencijai 

lokaliu lygmeniu šios paskatos tik padidėtų. 

                                                 
173

 Bylos 65 tomas, 1-98 lapai; bylos 69 tomas, 1-3 lapai. 
174

 Bylos 1 tomas, 44 lapas; bylos 7 tomas, 34-35 lapai. 
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8.1.2. Asortimentas 

(208) Koncentracijos nagrinėjimo metu surinkti duomenys rodo, jog mažmeninę prekybą 

kasdienio vartojimo prekėmis vykdančių ūkio subjektų prekių asortimentas kai kuriais atvejais 

pritaikomas konkrečiai parduotuvei (pavyzdžiui, RIMI siūlo [KOMERCINĖ PASLAPTIS], 

PALINK ir MAXIMA atstovai teigia, kad jų parduotuvių asortimentas pritaikomas prie konkrečių 

parduotuvių vartotojų poreikių; [KOMERCINĖ PASLAPTIS]). Tai leidžia daryti išvadą, kad 

koncentracijos dalyviai ir jų konkurentai, po koncentracijos susidurdami su sumažėjusiu 

konkurenciniu spaudimu nustatytose probleminėse lokalinėse rinkose, galėtų keisti savo 

asortimentą, pavyzdžiui, jį mažinti ir orientuotis į didesnę maržą turinčias prekes, taip blogindami 

vartotojų pasirinkimo galimybes ir siūlydami jiems brangesnes prekes
175

.  

(209) Vertinant RIMI galimybes po koncentracijos keisti asortimentą probleminėse 

lokalinėse teritorijose, svarbu pastebėti, kad [KOMERCINĖ PASLAPTIS]. RIMI nepateikė 

įrodymų, kurie leistų teigti, kad asortimento elementų diferencijavimas pagal atskiras parduotuves 

arba jų grupes būtų neįmanomas, labai sudėtingas ar mažai tikėtinas. Koncentracijos nagrinėjimo 

metu surinkti duomenys rodo priešingai, asortimento elementai yra diferencijuojami tiek 

koncentracijos dalyvių, tiek jų konkurentų.  

 

8.1.3. Susijungiantys ūkio subjektai turi dideles rinkos dalis 

(210) Gairių dėl horizontalių susijungimų vertinimo 27 punkte yra nurodyta, kad kuo 

didesnė rinkos dalis, tuo didesnė tikimybė, kad įmonė turi įtakos rinkoje. Ir kuo daugiau rinkos 

dalies pridedama, tuo didesnė tikimybė, kad susijungimas žymiai padidins įtaką rinkoje. 

(211) Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad jeigu neįrodoma 

priešingai, laikoma, kad ūkio subjektas užima dominuojančią padėtį atitinkamoje rinkoje, jeigu jo 

rinkos dalis sudaro ne mažiau kaip 40 procentų. Jeigu neįrodoma priešingai, laikoma, kad 

mažmenine prekyba besiverčiantis ūkio subjektas užima dominuojančią padėtį atitinkamoje rinkoje, 

jeigu jo rinkos dalis sudaro ne mažiau kaip 30 procentų.  Europos Komisijos Gairių 17 punkte 

nurodyta, kad labai didelės rinkos dalys – 50 proc. ir daugiau – jau savaime gali rodyti 

dominuojančią padėtį rinkoje.  

(212) Koncentracijos nagrinėjimo metu nustatyta
176

, kad identifikuotose lokaliose rinkose po 

koncentracijos RIMI turėtų dideles rinkos dalis [[40-50]-100] proc.  Pastebėtina, kad esant 

mažesniam konkurentų skaičiui tokio pat dydžio rinkos dalis įgyja didesnį svorį vertinant 

konkurencinį poveikį rinkai, negu esant didesniam konkurentų skaičiui. 

(213) Konkurencijos taryba analizavo parduotuvių apyvartas, kurios buvo naudojamos 

įvertinti koncentracijos dalyvių rinkos dalis atskirose lokaliose rinkose
177

. Rinkos dalys taip pat 

                                                 
175

 Tokią žalos teoriją yra taikiusi ir Jungtinės Karalystės konkurencijos institucija (Competition and Markets 

Authority), pavyzdžiui, sprendime byloje Nr. ME/6625/16 – Completed acquisition by Co-operative Foodstores Limited 

of eight My Local grocery stores from ML Convenience Limited and MLCG Limited. 
176

 Žr. šio nutarimo 4 dalį.  
177

 Duomenys apie parduotuvių apyvartas buvo surinkti iš rinkos dalyvių, bylos 10-15 tomai; bylos 18-23 tomai. KOOP 

bei dalies AIBĖ parduotuvių atveju Konkurencijos taryba neturėjo duomenų apie minėtų aljansų narių konkrečių 

parduotuvių pajamas. Taip pat vienas iš 2017 m. birželio 9 d. raštu Nr. (2.41-34) 6V-1350 apklaustų konkurentų 

negalėjo išskaidyti pajamų pagal parduotuves. Tokiais atvejais buvo naudojama pateikta informacija apie bendrą aljansų 

ir minėto tinklo apyvartą, o konkrečių parduotuvių apyvartos buvo paskirstomos proporcingai jų plotui. Pastebėtina, kad 

tose lokaliose rinkose, kur konkurentų skaičius sumažėjo bent iki 3, esančių AIBĖ parduotuvių apyvartos buvo 

pateiktos tiesiogiai jų valdytojų. Vienos ką tik atidarytos parduotuvės atveju, apie kurios planuojamas pajamas tinklas 

neturėjo duomenų, pajamos buvo nustatytos lygios panašių to paties tinklo parduotuvių pajamų vidurkiui. 2016 m. arba 

2017 m. atidarytų parduotuvių atveju metinės pajamos buvo perskaičiuotos proporcingai laikotarpiui, kurį parduotuvė 

buvo atidaryta. Pavyzdžiui, jeigu parduotuvė buvo atidaryta 165 d., metinės pajamos buvo perskaičiuotos X/165*365. 
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buvo skaičiuojamos ir pagal konkurentų bei jų turimų parduotuvių skaičių konkrečioje lokalioje 

teritorijoje. 

(214) Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą bei Nutarimo 8.2. dalyje pateiktą koncentracijos 

poveikio vertinimą kiekvienoje iš lokalių rinkų, darytina išvada, kad po koncentracijos RIMI ir 

PALINK apsipirkimo pėsčiomis ir apsipirkimo automobiliu lokaliose rinkose žymiai padidintų savo 

įtaką. 

 

8.1.4. Susijungiantys ūkio subjektai yra artimi konkurentai 

(215) Gairių dėl horizontalių susijungimų vertinimo 28 punkte yra nurodyta, kad kuo labiau 

susijungiančių įmonių produktai gali būti tarpusavyje pakeičiami, tuo didesnė tikimybė, kad 

susijungiančios įmonės žymiai pakels kainas. 

 

8.1.4.1. RIMI, IKI ir MAXIMA konkurencinio artimumo vertinimas 

(216) ICA grupės valdybos posėdžių medžiagoje
178

 yra pažymėta, kad [KOMERCINĖ 

PASLAPTIS: PATEIKIAMAS KONCENTRACIJOS DALYVIO VIDINIS RINKOS DALYVIŲ 

VERTINIMAS]. Pastebėtina, kad šis vartotojų suvokimas yra pateikiamas kaip vienas iš šios 

koncentracijos strateginės logikos argumentų. Kaip nurodoma Pranešime apie koncentraciją, RIMI 

ir PALINK tinklų sujungimas bei pasiekta sinergija pagerintų naujo subjekto konkurencinę padėtį 

[KOMERCINĖ PASLAPTIS].  

(217) Aukščiau pateiktą vertinimą, jog RIMI ir IKI tinklai vartotojų yra suprantami kaip 

panašūs dėl aukštesnio kokybės ir kainos lygio patvirtina ir vartotojų nuomonių tyrimai. Remiantis 

Nielsen apklausa dėl RIMI kainų įvaizdžio
179

 matyti, [KOMERCINĖ PASLAPTIS]. Vertinant 

prekybos tinkluose pagamintų produktų kokybę, pirkėjai RIMI ir IKI vertina taip pat panašiai. 

(218) Taigi, iš aukščiau pateiktos informacijos matyti, kad RIMI ir PALINK vartotojų 

požiūriu suvokiami kaip artimiausi vienas kito pakaitalai. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad 

RIMI ir IKI yra artimi konkurentai. 

(219) RIMI, nurodydama, kad [KOMERCINĖ PASLAPTIS: ATSKLEIDŽIAMA 

INFORMACIJA APIE TAI, KAIP PIRKĖJAI RENKASI PREKYBOS TINKLUS], remiasi RIMI 

2016 m. atliktu klientų pasitenkinimo tyrimu. Minėtame tyrime yra pateiktas RIMI klientų 

atsakymų apibendrinimas atsakant į klausimą
180

 [KOMERCINĖ PASLAPTIS]. 

(220) Papildomai pažymėtina, jog, pirkėjų požiūriu, MAXIMA sugeba pasiūlyti tiek 

žemiausias kainas ir geriausias akcijas, tiek gerą kokybę. Be to, pirkėjai šį prekybos tinklą vertina 

išskirtinai gerai dėl gebėjimo pasiūlyti pirkėjo pageidaujamą ir platų asortimentą. Atsižvelgiant į tai, 

galima daryti išvadą, jog, pirkėjų požiūriu, RIMI ir PALINK yra panašios į MAXIMA tik tuo, kad 

sugeba pasiūlyti aukštos kokybės prekių, o tarpusavyje RIMI ir PALINK visais aspektais yra labai 

panašūs prekybos tinklai. Dėl šios priežasties RIMI ir PALINK laikytini artimiausiais konkurentais, 

o MAXIMA  nėra laikomas tokiu artimu kaip RIMI ir IKI (vienas kito atžvilgiu) konkurentu.  

 

8.1.4.2. LIDL, RIMI ir PALINK konkurencinio artimumo vertinimas 

 

(221) LIDL daugiausia prekiauja savo privačių prekių ženklų produkcija, todėl pirkėjai, 

lojalūs atitinkamų prekių ženklų produkcijai, kurią įprastai gali rasti kituose prekybos centruose, jų 

paprastai neras LIDL dėl ten vyraujančios prekybos nuosavų prekės ženklų prekėmis. Be to, kaip 

nurodo RIMI, LIDL pasauliniu mastu pozicionuoja save kaip žemų kainų parduotuvę (angl. 

                                                 
178

 Bylos 2 tomas, 26 - 67 lapai. 
179

 Bylos 4 tomas, 97 - 107 lapai. 
180

 Bylos 4 tomas, 122 – 131‘ lapai. 
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discounter). Kaip nurodė LIDL
181

, bendrovės tikslas – pasiūlyti klientams prekių už žemiausią 

įmanomą kainą, tuo pačiu išliekant pelningai veikiančia įmone. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, 

kad LIDL, savo prekių asortimente turėdamas daugiausia savo privačios etiketės produkcijos, taip 

pat būdama žemų kainų parduotuve, labai skiriasi nuo RIMI ir PALINK – pastarųjų asortimente 

privačios etiketės gaminiai sudaro nedidelę dalį
182

, o vartotojai pastaruosius tinklus suvokia kaip 

prekiaujančius aukštesnės kainos bei kokybės prekėmis.  

(222) Užsienio konkurencijos institucijos panašiai vertino žemų kainų parduotuves 

valdančius ūkio subjektus. Pavyzdžiui, Jungtinės Karalystės konkurencijos institucija kasdienio 

vartojimo prekių mažmeninės prekybos rinkos tyrime
183

 neįtraukė į analizuotas prekės rinkas, 

susijusias su mažmenine prekyba nespecializuotose parduotuvėse, žemų kainų parduotuvių (angl. 

discounters), „Aldi“, „Lidl“, „Netto“, dėl riboto jų asortimento. Vokietijos konkurencijos 

institucijos praktikoje
184

 žemų kainų parduotuvės buvo apibrėžiamos kaip tos, kurioms būdingas 

mažų kainų ir riboto asortimento principas, nepriklausomai nuo parduotuvės dydžio; minėtos grupės 

pasižymi asimetrine konkurencija, ypatingai tarp žemų kainų parduotuvių ir „pilno asortimento“ 

pardavėjų, siūlančių daug gamintojų prekių ženklų prekių (žemų kainų parduotuvės yra orientuotos 

į privačius prekės ženklus). Žemų kainų parduotuvių konkurencinis spaudimas „pilno asortimento“ 

pardavėjams pasireiškia pirmiausia privačių prekės ženklų kainodaroje. 

(223) Nielsen apklausų duomenimis
185

, [KOMERCINĖ PASLAPTIS]. Pavyzdžiui, Nielsen 

apklausoje „Pirkėjų pasitenkinimo mažmeninės prekybos tinklais įvertinimas“
186

, nurodoma, kad 

[KOMERCINĖ PASLAPTIS]. Tai leidžia daryti prielaidą, jog RIMI ir PALINK pirkėjai yra mažiau 

jautrūs kainai ir labiau vertina platų pasirinkimą ir aukštą kokybę negu, pavyzdžiui, žemų kainų 

prekybos tinklo LIDL pirkėjai. Be to, ir konkurentai pažymėjo atitinkamų prekių ženklų buvimo 

parduotuvėje svarbą pirkėjui renkantis tokias parduotuves
187

. Be kita ko, Nielsen tyrimo 

apžvalgoje
188

 yra nurodyta, kad [KOMERCINĖ PASLAPTIS] proc. pirkėjų perka prekes su 

nuolaida (akcijų metu) tik jei tai yra jų mėgstami prekių ženklai. Be to, kaip nurodoma kitoje 

Nielsen apžvalgoje
189

, apie [KOMERCINĖ PASLAPTIS] proc. pirkėjų Lietuvoje yra būtent prekių 

ženklų akcijų „medžiotojai“. Dėl šių priežasčių LIDL siūlomos prekės RIMI ir PALINK pirkėjams 

galėtų būti tik ribotai pakeičiamos.  

(224) Dėl aukščiau paminėtų skirtumų tarp LIDL ir koncentracijos dalyvių – dėl asortimento 

dydžio, prekybos privačiais prekių ženklais apimčių skirtumų, taip pat pačių prekybos tinklų 

koncepcijų skirtumų, galima daryti išvadą, kad LIDL nėra artimas RIMI ir PALINK konkurentas. 

Papildomai pažymėtina, nors [KOMERCINĖ PASLAPTIS], tačiau duomenys apie RIMI ir 

PALINK rinkos dalis ir PALINK vieša komunikacija (šio nutarimo (135) pastraipa) rodo, kad LIDL 

                                                 
181

 Atsakymas į Konkurencijos tarybos 2017 m. birželio 9 d. rašto Nr. (2.41-34) 6V-1350 34.2 klausimą. Bylos 10-15 

tomai; bylos 18-23 tomai. 
182

 Pavyzdžiui, RIMI asortimente privataus ženklo produkcija sudaro [KOMERCINĖ PASLAPTIS] proc. pagal SKU 

skaičių ir [KOMERCINĖ PASLAPTIS] proc. pardavimų dalies. Palink asortimente privataus ženklo produkcijos 2015 

m. buvo [KOMERCINĖ PASLAPTIS] proc. Pranešime apie koncentraciją taip pat nurodoma, kad atskirose prekių 

grupėse privataus prekės ženklo produkcijos dalis siekia ne daugiau kaip [KOMERCINĖ PASLAPTIS] proc. Bylos 1 

tomas, 28-29 lapai. 
183

 Jungtinės Karalystės konkurencijos institucijos (Competition and Markets Authority) 2008 m. rinkos tyrimas „The 

Supply of Groceries in the UK Market Investigation“. 
184

 Vokietijos konkurencijos institucijos (Bundeskartellamt) sprendimas byloje Nr. B2-96/14 – Edeka / Kaiser‘s 

Tengemann, taip pat Vokietijos konkurencijos institucijos (Bundeskartellamt) sprendimas byloje Nr. B2-51/16 – REWE 

/ Coop. 
185

 Bylos 1 tomas, 54 lapas; bylos 7 tomas, 42 lapas. 
186

 Bylos 3 tomas, 147-170 lapai. 
187

 Atsakymas į Konkurencijos tarybos 2017 m. birželio 9 d. rašto Nr. (2.41-34) 6V-1350 26 klausimą. Bylos 10-15 

tomai; bylos 18-23 tomai. 
188

 Bylos 3 tomas, 44-67‘ lapai. 
189

 Bylos 3 tomas, 68 – 73 lapai. 
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atėjimas nepadarė joms reikšmingos įtakos, todėl tai nepaneigia pateikto vertinimo, kad LIDL yra 

tolimas RIMI ir PALINK konkurentas.  

 

8.1.4.3. NORFA, RIMI IR PALINK konkurencinio artimumo vertinimas 

(225) NORFA pirkėjai vertina šį prekybos tinklą pakankamai panašiai kaip LIDL, įskaitant 

aukštą įvertinimą už gebėjimą pasiūlyti mažas kainas daugumai prekių ir žemą įvertinimą už 

gebėjimą pasiūlyti platų asortimentą ir aukštos kokybės šviežių maisto produktų.  

(226) Be to, Molėtų pl. 49, Vilnius, esančios parduotuvės atidarymui ruoštuose 

dokumentuose, RIMI, vertindama rizikas atsižvelgia į tai, kad [KOMERCINĖ PASLAPTIS].
190

. 

(227) Atsižvelgiant į skirtingą, pirkėjų požiūriu, RIMI, IKI vertinimą lyginant su NORFA, į 

skirtingas pirkėjų grupes, į kurias orientuojasi šie prekybos tinklai, galima teigti, kad prekybos 

tinklas NORFA yra tolimas RIMI ir PALINK konkurentas.  

 

8.1.4.4. Mažesnių prekybos tinklų ir RIMI bei PALINK konkurencinio artimumo 

vertinimas 

(228) RIMI teigimu, kainų atžvilgiu reikšmingų skirtumų tarp RIMI ir PALINK bei kitų 

prekybos tinklų, įskaitant Grūstė, PC Tau, Šilas ir pan., nėra, taip pat tendencijų, kad prekių kainos 

būtų aukštesnės RIMI ir (ar) PALINK lyginant su PC Tau, Šilas, Grūstė, Kubas ar Express Market 

iš pateikto faktinio kainų palyginimo, nėra. 

(229) Tačiau kaip matyti iš koncentracijos dalyvių vidinių dokumentų
191

, susijusių su 

konkurentų kainų stebėsena, [KOMERCINĖ PASLAPTIS]. [KOMERCINĖ PASLAPTIS]. 

(230) Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad didieji prekybos tinklai paprastai turi platesnį 

asortimentą bei didesnį skaičių didesnio prekybinio ploto parduotuvių, nei, pavyzdžiui, kiti mažesni 

aukščiau išvardinti prekybos tinklai, įskaitant KOOP ar AIBĖ. Vis dėlto, kaip nurodė kai kurie 

konkurentai
192

, kiekvieno iš šių išvardintų konkurentų artimumas gali skirtis priklausomai nuo 

konkrečios geografinės teritorijos ir jose veikiančių konkurentų arba konkurentų parduotuvių 

dydžio. Todėl, atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus argumentus, galima teigti, jog tokie prekybos 

tinklai kaip PC Tau, Šilas, Grūstė, Kubas, Express Market, AIBĖ ir KOOP yra tolimi konkurentai 

RIMI ir PALINK. 

 

8.1.4.5. Parduotuvių, kurių prekybinis plotas yra iki 100 kv. m., RIMI ir PALINK 

konkurencinio artimumo vertinimas  

(231) Dauguma apklaustų ūkio subjektų, prekybos tinklų
193

, nurodė, kad prekybos vietų iki 

100 kvadratinių metrų artimais konkurentais nelaiko. KOOP prekybos sąjunga nurodė, kad KOOP 

parduotuvės daro reikšmingai mažesnį konkurencinį spaudimą kitų prekybos tinklų parduotuvėms 

negu pačios patiria iš didžiųjų prekybos tinklų parduotuvių. Ūkio subjektų, valdančių mažesnes nei 

100 kvadratinių metrų parduotuves vertinimu jie nesudaro konkurencinio spaudimo RIMI, IKI ar 

MAXIMA tinklams
194

. Pavyzdžiui, vienas iš šių ūkio subjektų, be kita ko, nurodė, kad lyginant su 

RIMI, IKI ir MAXIMA asortimentu, pastarojo parduotuvės asortimento dydis yra „minimalus“
195

. 
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 Bylos 67 tomas, 24-26 lapai. 
191

 Bylos 5 tomas, 64-160‘ lapai. 
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 Atsakymai į Konkurencijos tarybos 2017 m. birželio 9 d. rašto Nr. (2.41-34) 6V-1350 34 klausimą. Bylos 10-15 

tomai; bylos 18-23 tomai. 
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 Atsakymai į Konkurencijos tarybos 2017 m. liepos 13 d. paklausimus elektroniniu paštu. Bylos 10-15 tomai; bylos 

18-23 tomai. 
194

 Atsakymai į Konkurencijos tarybos 2017 m. rugpjūčio 2 d. raštą. Bylos 16, 24 tomai. 
195

 Atsakymai į Konkurencijos tarybos paklausimą elektroniniu paštu dėl atsakymo į Konkurencijos tarybos 2017 m. 

rugpjūčio 2 d. raštą patikslinimo. Bylos 16 tomas, 32 lapas; bylos 24 tomas, 32 lapas. 
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(232) Atsižvelgiant į tai, teigtina, kad parduotuvės, kurių prekybinis plotas mažesnis nei 100 

kv. m. galėtų sudaryti tik labai nereikšmingą konkurencinį spaudimą RIMI ir IKI prekybos 

tinklams. Pavienės parduotuvės, kaip ir parduotuvės, kurių prekybinis plotas yra mažesnis nei 100 

kv. m., dėl ribotos galimybės prekiauti tokio dydžio asortimentu, kurį turi prekybos tinklai, nėra 

efektyvios konkurentės didesniems prekybos tinklams, tokiems kaip RIMI ir IKI.  

8.1.5. Susijungęs ūkio subjektas gali trukdyti konkurentų plėtrai 

 

(233) Gairių dėl horizontalių susijungimų vertinimo 36 punkte nurodyta, kad kai kurie 

siūlomi susijungimai, jei jiems būtų leista įvykti, žymiai apribotų veiksmingą konkurenciją 

suteikdami susijungusiai įmonei tokią padėtį, kurioje ji galėtų ir norėtų apsunkinti smulkesnių 

įmonių ir galimų konkurentų plėtrą arba kitaip apribotų konkuruojančių įmonių pajėgumą 

konkuruoti. Tokiu atveju konkurentai negali, nei atskirai, nei kartu, pajėgti varžyti susijungusį 

subjektą tokiu mastu, kad šis negalėtų didinti kainų ar imtis kitų konkurencijai žalingų veiksmų. 

(234) Kaip nurodo RIMI, atsižvelgiant į dabartinę abiejų koncentracijoje dalyvaujančių 

subjektų konkurencinę padėtį, [KOMERCINĖ PASLAPTIS]. Iš to matyti, kad tiek RIMI, tiek 

PALINK natūralią prekybos tinklų plėtrą mato esant pakankamai ribotą.  

(235) Remiantis koncentracijos nagrinėjimo metu atliktais skaičiavimais
196

, PALINK dalis iš 

kasdienio vartojimo prekių pardavimų mažmeninės prekybos parduotuvėse nacionaliniu lygiu 2014 

m. siekė apie [10-20] proc., 2015 m. – apie [10-20] proc., 2016 m. – apie [10-20] proc. RIMI dalis 

kiekvienais metais šiek tiek didėjo ir 2014 m. siekė apie [5-10] proc., 2015 m. – [5-10] proc., 2016 

m. – apie [5-10] proc. Pastebėtina, kad kitų mažmenine prekyba kasdienio vartojimo prekėmis 

nespecializuotose parduotuvėse užsiimančių ūkio subjektų dalys per 2014 – 2016 m. laikotarpį buvo 

tokios
197

: prekybos tinklo MAXIMA dalis 2014 m. siekė [40-50] proc., 2015 m. – [40-50] proc., 

2016 m. – [40-50] proc. Prekybos tinklo NORFA dalis 2014 m. siekė [10-20] proc., 2015 m. – [10-

20] proc., 2016 m. – [10-20] proc. Prekybos aljanso AIBĖ dalis 2014 m. siekė [5-10] proc., 2015 m. 

– [5-10] proc., 2016 m. – [5-10] proc. 

(236) Koncentracijos dalyvių nuomone, [KOMERCINĖ PASLAPTIS]. Tai rodo, kad 

galimybės savarankiškai plėstis rinkoje yra pakankamai ribotos. Tai pagrindžia ir pakankamai 

stabilios tiek RIMI, tiek PALINK, tiek jų konkurentų rinkos dalys. Pastebėtina, kad rinkos dalių 

stabilumas nacionaliniu mastu patvirtina ir tai, kad nacionaliniu mastu savo rinkos galią reikšmingai 

padidinęs susijungęs ūkio subjektas turės galimybę daryti vienpusę lemiamą įtaką konkurentų 

plėtrai ir lokaliose rinkose.  

(237) [KOMERCINĖ PASLAPTIS]. [KOMERCINĖ PASLAPTIS]. 

(238) Prekių pardavimo skatinimo akcijos rodo, kad koncentracijos dalyviai gali taikyti 

individualią kainų politiką priklausomai nuo konkrečios lokalios teritorijos situacijos, todėl po 

susijungimo tokiu būdų galėtų nukreipti pirkėjų srautą nuo naujai parduotuves atidariusių 

konkurentų, trukdant jiems įsitvirtinti konkrečioje lokalioje rinkoje. Kadangi abu koncentracijos 

dalyviai elgėsi panašiai ir iki koncentracijos, darytina išvada, kad po koncentracijos RIMI ir 

PALINK turės galimybę daryti dar didesnį kaininį spaudimą arti esantiems konkurentams, tokiu 

būdu ribodami naujų į rinką įeinančių konkurentų plėtrą. 

 

8.1.6. Susijungimas panaikina svarbią konkurencinę jėgą 

 

                                                 
196

 Konkurencijos taryba naudojo duomenis apie RIMI, PALINK, MAXIMA, NORFA, LIDL, Šilas, Express Market, 

Grūstė, Kubas, PC Tau), AIBĖ ir KOOP narių pajamas, gautas iš kasdienio vartojimo prekių pardavimų mažmeninės 

prekybos parduotuvėse 2014-2016 m. 
197

 Elektroninis bylos 30 tomas, Excel dokumentas Mažmeninė suvestinė.xlsx; elektroninis bylos 31 tomas, Excel 

dokumentas Mažmeninė suvestinė.xlsx. 
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(239) Gairių dėl horizontalių susijungimų vertinimo 37 punkte nurodoma, kad tam tikros 

įmonės turi didesnę įtaką konkurencijos procesui nei galima spręsti iš jų rinkos dalių ar panašių 

matų. Susijungimas, kuriame dalyvauja tokia įmonė, gali pakeisti konkurencijos dinamiką 

konkurencijai labai žalingu būdu, ypač jei rinka jau yra koncentruota. 

(240) Kaip nurodoma Gairėse dėl horizontaliųjų susijungimų vertinimo, HHI indeksas 

apskaičiuojamas susumuojant visų rinkoje veikiančių įmonių individualių rinkos dalių kvadratus. 

Komisija laiko, kad veikiausiai nenustatys pavojų horizontaliai konkurencijai rinkoje, kai HHI po 

susijungimo yra mažesnis nei 1000. Komisija taip pat nenustatys pavojų horizontaliai 

konkurencijai, kai HHI po susijungimo yra nuo 1000 iki 2000, o delta – mažesnis nei 250, arba kai 

HHI po susijungimo yra didesnis nei 2000, delta – mažesnis nei 150.  

(241) Pažymėtina, kad visose Konkurencijos tarybos nustatytose probleminėse lokaliose 

atitinkamose rinkose HHI indeksas gerokai viršija aukščiau įvardintus rodiklius, kas rodo, kad visos 

šios lokalinės atitinkamos rinkos po koncentracijos bus labai koncentruotos.  

(242) Pastebėtina, kad įsigyjamo ūkio subjekto, PALINK, kaip konkurencinės jėgos 

svarbumas priklauso ir nuo rinkoje esančių konkurentų skaičiaus. Dėl minėtos aplinkybės laikytina, 

kad lokaliose rinkose, kuriose konkurentų skaičius po koncentracijos sumažėtų iki trijų ar labiau, 

konkurencija yra ypač apribota. 

8.1.7. Kompensacinė pirkėjo įtaka  

 

(243) Reikia atkreipti dėmesį, kad mažmeninės prekybos kasdienio vartojimo prekėmis 

lokalių rinkų vertinimo kontekste kompensacinė pirkėjo įtaka neegzistuoja dėl pačios mažmeninės 

prekybos specifikos bei pirkėjų tipo, kadangi pagrindiniai mažmeninės prekybos įmonių pirkėjai yra 

fiziniai asmenys, kurie paprastai apsiperka asmeniniais ar namų ūkio poreikių patenkinimo tikslais. 

Dėl šios priežasties, net ir itin didelių apsipirkimų atveju nėra įmanoma situacija, kad tokie pirkėjai 

įgytų perkamąją galią mažmeninės prekybos įmonių, užsiimančių kasdienio vartojimo prekių 

pardavimu, atžvilgiu. Be to, net jei pirkėjas – juridinis asmuo, nėra tikėtina situacija, kad pirkdamas 

kasdienio vartojimo prekes įmonės poreikiams tenkinti (o ne pirkdamas prekes didmeniniu būdu), 

galėtų įgyti pirkėjo galią šių įmonių atžvilgiu.  

(244) Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad  mažmeninės prekybos kasdienio vartojimo 

prekėmis lokaliose rinkose pirkėjo kompensacinė galia neegzistuoja. 

8.1.8. Įėjimo į rinką kliūtys 

 

(245) Gairių dėl horizontaliųjų susijungimų vertinimo 68 punkte nurodyta, kad tam, kad 

atėjimą būtų galima laikyti pakankamu konkurenciniu suvaržymu susijungiančioms šalims, turi būti 

įrodyta, kad jis yra tikėtinas, savalaikis ir pakankamas atgrasinti ar įveikti bet kokius potencialius 

susijungimo padarinius. Kad atėjimas būtų veiksmingas, jis turi būti pakankamai pelningas. Be to, 

Gairių 74 punkte nurodyta, kad Komisija tiria, ar atėjimas būtų pakankamai greitas ir ilgalaikis, kad 

atgrasintų nuo naudojimosi įtaka rinkoje arba jį nugalėtų. Tai, kas laikoma tinkamu laikotarpiu, 

priklauso nuo rinkos bruožų ir dinamikos, taip pat nuo specifinių potencialių atėjūnų pajėgumų. 

Tačiau paprastai atėjimas laikomas savalaikiu, jei jis įvyksta per dvejus metus. 

(246)  RIMI teigimu, pagrindinės išlaidos, susijusios su įėjimu į mažmeninės prekybos 

kasdienio vartojimo prekėmis rinką ir plėtimusi joje, yra susijusios su nekilnojamuoju turtu (nuoma 

ar statybomis), pardavimo įranga, informacinėmis technologijomis, santykiais su tiekėjais, 

darbuotojais, marketingu, logistikos schema. Didžiausios su atėjimu į rinką susijusios išlaidos yra 

susijusios su nekilnojamuoju turtu (statybomis ar nuoma). Kaip nurodo RIMI, teisiniu požiūriu 

(vertinant įvairių leidimų ir licencijų gavimą), įėjimas į kasdienio vartojimo prekių mažmeninės 

prekybos rinką nėra sudėtingas.  

(247) Kaip nurodo RIMI, kompleksiškai vertinant įėjimo į rinką kaštus, reikia atsižvelgti į 

tai, ar naujas rinkos dalyvis į rinką eitų nacionaliniu mastu ar tam tikro regiono mastu. Sėkmingai į 

rinką įeiti ir konkurencinį spaudimą kitiems prekybos tinklams galima daryti ir lokaliu mastu, 
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nesukuriant plataus regioninio ar nacionalinio tinklo, ypač turint tinkamą tam nekilnojamojo turto 

objektą. Dar kitokia situacija būtų į rinką įeinant žaidėjui, turinčiam stiprų finansinį užnugarį, kuris 

finansuotų įėjimo ir plėtros kaštus, pavyzdžiui, kuris jau veikia kitoje atitinkamoje prekės ar 

geografinėje rinkoje. Pavyzdžiui, sėkmingas LIDL įėjimas ir plėtra, pasinaudojant vieno didžiausiu 

pasaulyje mažmeninės prekybos tinklo masto ekonomija. 

(248) Vertinant RIMI pateiktus argumentus, darytina išvada, kad įėjimo į rinką išlaidų dydis 

priklauso nuo to, ar naujas rinkos dalyvis siekia įeiti į rinką nacionaliniu ar lokaliniu mastu.  

Pastebėtina, kad RIMI vertinant marketingo išlaidas ypač svarbia laiko masto ekonomiją – kuo 

didesnis tinklas, tuo didesniam parduotuvių skaičiui gali būti paskirstomi fiksuoti marketingo 

kaštai. Be to, RIMI teigimu, efektyviausia yra turėti savo sandėlį (visi didieji prekybos tinklai 

Lietuvoje turi), kuriam pastatyti taip pat reikalingos investicijos. 

(249) Apibendrinant konkurentų nuomonę dėl įėjimo į rinką kliūčių, pastebėtina, kad 

pastarieji efektyvią konkurenciją sieja su parduotuvių tinklo turėjimu. Konkurentai mini efektyvios 

konkurencijos sąlygas – kuo didesnės investicijos, parduotuvių skaičius, kainos (siejant tai ir su 

galimybe pigiau pirkti prekes iš tiekėjų), tuo efektyviau galima konkuruoti. Be to, vienas iš 

konkurentų pažymėjo
198

, kad parduotuvių tinklo turėjimas gali mažinti ir marketingo išlaidas dėl 

masto ekonomijos. Galiausiai, kaip nurodo pati RIMI, [KOMERCINĖ PASLAPTIS], t.y. iš esmės 

pritaria pozicijai, kad efektyviai konkurencijai yra būtinas prekybos tinklas. 

(250) Taigi, tiek atsižvelgiant į RIMI pateiktus paaiškinimus, tiek į konkurentų atsakymus, 

darytina išvada, kad nors tam tikrais atvejais pačiam pavienių parduotuvių atidarymui galėtų 

esminių kliūčių ir nebūti (pavyzdžiui, būtų atidaroma nedidelė parduotuvė), tačiau efektyviai 

konkurencijai konkrečioje lokalioje teritorijoje reikalingas parduotuvių tinklas. Parduotuvių tinklą 

nacionaliniu mastu turintis ūkio subjektas gali efektyviau konkuruoti lokaliai, pavyzdžiui, turi 

didesnes galimybes susiderėti dėl geresnių pirkimo kainų iš tiekėjų, kas lemtų ir mažesnes kainas 

konkrečiose lokaliose teritorijose lyginant su ten veikiančiomis, pavyzdžiui, pavienėmis 

parduotuvėmis (nepriklausančiomis jokiam prekybos tinklui).  Pažymėtina, kad dėl tokių pačių 

priežasčių ir kitoje lokalioje rinkoje veikiantis ūkio subjektas nebūtinai gali efektyviai įeiti į kurią 

nors kitą lokalią rinką ir ten įsitvirtinti kaip efektyvus konkurentas. Pavyzdžiui, regioniniu ar dar 

mažesniu mastu veikiantis ūkio subjektas, įėjęs į lokalią rinką, kurioje anksčiau neveikė ir kurioje 

veikia didžiausi prekybos tinklai Lietuvoje, gali nepajėgti efektyviai konkuruoti negalėdamas 

pasiūlyti gerų kainų vartotojams. Todėl net jei reikšmingų įėjimo kliūčių į konkrečią lokalią 

atitinkamą rinką nėra, efektyviai įeiti į bet kurias lokalias rinkas gali būti sudėtinga. 

(251) Be to, vertinant tai, ar RIMI konkurentai susidurtų su plėtros kliūtimis konkrečiose 

lokaliose teritorijose, jei RIMI probleminėse teritorijose pakeltų kainas ar pablogintų asortimentą, 

pažymėtina, kad konkurentai nurodė, jog atsižvelgdami į galimą koncentraciją nekeitė ar neplanavo 

keisti savo naujų parduotuvių atidarymo planų
199

. Konkurencijos taryba taip pat gavo duomenis 

apie konkurentų planuojamas atidaryti ir planuojamas uždaryti parduotuves iki 2020 m. Įvertinus 

konkurentų atsakymus, teigtina, kad duomenų apie konkurentų tikėtiną atėjimą konkrečiose 

lokaliose rinkose, jei RIMI pakeltų kainas ar pablogintų asortimentą konkrečiose lokaliose 

teritorijose, nėra. Taip pat pastebėtina, kad koncentracijos nagrinėjimo metu nustatyta, kad dalis 

parduotuvių taiko aukštesnes kainas (pavyzdžiui, [KOMERCINĖ PASLAPTIS]), tačiau tokiose 

rinkose naujų parduotuvių neatsidaro arba tai nepriverčia minėtų parduotuvių sumažinti kainas. 

(252) Atsižvelgiant į tai, siekiant efektyvaus įėjimo į mažmeninės prekybos kasdienio 

vartojimo prekėmis nespecializuotose parduotuvėse rinką lokaliniu lygiu, reikia didelių investicijų į 

prekybos tinklo sukūrimą, todėl darytina išvada, kad efektyvus įėjimas į lokalias rinkas yra 

pakankamai sudėtingas. RIMI nurodyta aplinkybė apie sėkmingą LIDL įėjimą į Lietuvos rinką ir 

plėtrą, pasinaudojant vieno didžiausiu pasaulyje mažmeninės prekybos tinklo masto ekonomija, tik 

                                                 
198

 Atsakymai į Konkurencijos tarybos 2017 m. birželio 9 d. rašto Nr. (2.41-34) 6V-1350 16 klausimą. Bylos 10-15 

tomai; bylos 18-23 tomai. 
199

 Bylos 10-15 tomai; bylos 18-23 tomai. 
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patvirtina tai, kad efektyviai konkurencijai būtina turėti pakankamai finansinių išteklių bei 

atitinkamų žinių.  

 

8.2. Koncentracijos poveikio konkurencijai įvertinimas kiekvienoje iš lokalių 

apsipirkimo pėsčiomis ir apsipirkimo automobiliu atitinkamų rinkų 

 

(253) Koncentracijos nagrinėjimo metu nustatytos aplinkybės leidžia teigti, kad po 

koncentracijos Liepojos g. 27, Klaipėda, Molėtų pl. 49, Vilnius, J. Janonio g. 5, Biržai, Žirmūnų g. 

2, Vilnius, Kretingos g. 83, Klaipėda, Herkaus Manto g. 90-1, Klaipėda, Vytauto g. 27, Biržai, 

Liepojos g. 238, Klaipėda, Visalaukio g. 1, Vilnius, Didžioji g. 28, Vilnius, Jūros g. 2, Šventoji, 

Jogailos g. 12, Vilnius, Vokiečių g. 13, Vilnius, Gedimino pr. 28, Vilnius, Žvejų g. 35, Palanga, 

Medvėgalio g. 23A, Kaunas, Kovo 11-osios g. 67, Kaunas, Gedimino pr. 9, Vilnius, Gedimino g. 

115, Kaišiadorys, Gedimino g. 116, Kaišiadorys, Raudondvario pl. 94B, Kaunas, Šiaurės pr. 15, 

Klaipėda, Antakalnio g. 42, Vilnius, Šaulių g. 11, Klaipėda, Antakalnio g. 73, Vilnius, Franko g. 

2A, Vilnius, Nemenčinės pl. 2, Vilnius, Žirmūnų g. 64, Vilnius, Romainių g. 67, Kaunas, 

Raudondvario pl. 166, Kaunas, Jeruzalės g. 17, Vilnius, Baltijos g. 59, Kaunas esančių prekybos 

centrų ar būtiniausių prekių parduotuvių apsipirkimo automobiliu arba apsipirkimo pėsčiomis 

rinkose koncentracija ženkliai padidėtų, o RIMI susidurtų su itin sumažėjusiu konkurenciniu 

spaudimu, kadangi minėtų parduotuvių aprėpties teritorijose būtų sukurta ar sustiprinta 

dominuojanti padėtis arba itin apribota konkurencija. Atliekant vertinimą buvo atsižvelgta į minėtų 

rinkų struktūras, RIMI ir PALINK kaip konkurentų artimumą, užimamas rinkos dalis ir konkurentų 

skaičių po koncentracijos (ypač, jeigu konkurentų lieka mažiau negu keturi) bei kitus argumentus, 

pateiktus Nutarimo 8.1 dalyje. Siekiant įvertinti skirtingo artumo konkurentų daromą spaudimą, 

RIMI padėtis apsipirkimo automobiliu rinkose papildomai buvo vertinamos ir mažesnių aprėpties 

teritorijų atžvilgiu. Žemiau pateikiamas detalus kiekvienos lokalios rinkos, kurioje nustatyta, kad 

dėl koncentracijos būtų reikšmingai apribota konkurencija, vertinimas.   

(254) Papildomai paminėtina, kad RIMI pateikta analizė, kurios tikslas buvo nustatyti, kokia 

dalis parduotuvės aprėpties teritorijoje esančių gyventojų po koncentracijos galėtų rinktis iš keturių 

ar daugiau skirtingų konkurentų, nėra tinkama vertinti koncentracijos poveikį. Pirma, minėtos 

analizės tikslais yra naudojamas didžiausias atstumas tiesia linija, neatsižvelgiant į kelius ir 

natūralius barjerus, kas nepagrįstai praplečia analizuojamų gyventojų ir jų alternatyvų apimtį. Taip 

pat, tokia analizė neatsižvelgia, kad arčiau esantys gyventojai yra svarbesni nagrinėjamai 

parduotuvei ir jų pasirinkimo galimybės atitinkamai labiau veikia parduotuvės galimybes išnaudoti 

padidėjusią rinkos galią. Galiausiai minėta analizė kiekvieną konkurentą ir jo daromą konkurencinį 

spaudimą vertina vienodai, nepriklausomai nuo jo parduotuvių skaičiaus, apyvartos ir atitinkamai, 

rinkos dalies.  

 

8.2.1. Vilnius 

8.2.1.1. Vilniaus centrinė dalis 

8.2.1.1.1. Jogailos g. 12, Vilniuje, esančios PALINK parduotuvės rinka 

 

(255) Po koncentracijos Jogailos g. 12, Vilniuje esančios PALINK parduotuvės 

apsipirkimo pėsčiomis rinkoje konkurentų skaičius sumažėtų nuo 3 iki 2. Be to, koncentracijos 

dalyvių rinkos dalis pagal pajamas sudarytų [60-70] proc. rinkos aprėpties teritorijoje, o dviejų 

didžiausių konkuruojančių ūkio subjektų (RIMI ir MAXIMA) rinkos dalys kartu sudarytų 100 proc. 

rinkos. HHI po koncentracijos siektų [5000-6000], o pokytis sudarytų [1750-2250]. Labai panašią 

rinkos dalį RIMI užimtų ir vertinant rinkos dalį pagal parduotuvių skaičių – 60,00 proc.  

(256) Pažymėtina, kad aprėpties teritorijoje esančios dvi koncentracijoje dalyvaujantiems 

ūkio subjektams priklausančios parduotuvės (Gedimino pr. 9 ir 28) taip pat identifikuotos kaip 

probleminės dėl konkurentų skaičiaus sumažėjimo ar didelės rinkos dalies skaičiuojant pagal 

pajamas. Tai rodo, kad konkurencija dėl koncentracijos bus apribota ir aplinkinėse teritorijose.  
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(257) Artimiausias pagal atstumą PALINK parduotuvės konkurentas yra MAXIMA 

prekybos centras (Gedimino pr. 18), esantis už 207 m. Kiek toliau – už 345 m – yra RIMI prekybos 

centras (Gedimino pr. 9). 

(258) Didžiausias atitinkamos rinkos dalyvis MAXIMA, užima [30-40] proc. rinkos pagal 

pajamas. Įsigyjamas ūkio subjektas PALINK šiuo metu yra antras pagal dydį rinkos dalyvis, pagal 

pajamas užimantis [30-40] proc. rinkos. Po koncentracijos RIMI taptų didžiausiu atitinkamos rinkos 

dalyviu, turinčiu beveik [60-70] proc. rinkos.  

(259) Praplėtus aprėpties teritoriją 10 proc. (iki 550 m) papildomų parduotuvių rinkoje 

neatsirastų, taigi nepasikeistų ir koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų padėtis. 

(260) Be to, RBB Economics pateiktoje analizėje
200

 nurodoma, kad minėtos parduotuvės 

atitinkamoje rinkoje koncentracijoje dalyvaujantys ūkio subjektai, tikėtina, po koncentracijos 

įgyvendinimo bus stiprūs bei konkurencijos problema lokalioje rinkoje galimai yra pagrįsta. 

 

8.2.1.1.2. Gedimino pr. 28, Vilniuje, esančios PALINK parduotuvės rinka 

 

(261) Po koncentracijos Gedimino pr. 28, Vilniuje esančios PALINK parduotuvės 

apsipirkimo pėsčiomis rinkoje konkurentų skaičius sumažėtų nuo 3 iki 2. Be to, koncentracijos 

dalyvių rinkos dalis pagal pajamas sudarytų [60-70] proc. rinkos aprėpties teritorijoje, o dviejų 

didžiausių konkuruojančių ūkio subjektų (RIMI ir MAXIMA) rinkos dalys kartu sudarytų 100 proc. 

rinkos. HHI po koncentracijos siektų [5000-6000], o pokytis sudarytų [2250-2750]. Panašią rinkos 

dalį RIMI užimtų ir vertinant rinkos dalį pagal parduotuvių skaičių – 75 proc.  

(262) Pažymėtina, kad aprėpties teritorijoje esančios dvi koncentracijoje dalyvaujantiems 

ūkio subjektams priklausančios parduotuvės (Gedimino pr. 9 ir Jogailos g. 12) taip pat 

identifikuotos kaip probleminės dėl konkurentų skaičiaus sumažėjimo ar didelės rinkos dalies 

skaičiuojant pagal pajamas. Tai rodo, kad konkurencija dėl koncentracijos bus apribota ir 

aplinkinėse teritorijose.  

(263) Artimiausias pagal atstumą PALINK parduotuvės konkurentas yra MAXIMA 

prekybos centras (Gedimino pr. 18), esantis už 256 m. Kiek toliau – už 408 m – yra RIMI prekybos 

centras (Gedimino pr. 9). 

(264) Įsigyjamas ūkio subjektas PALINK šiuo metu yra didžiausias atitinkamos rinkos 

dalyvis, pagal pajamas užimantis [30-40] proc. rinkos. MAXIMA ir RIMI užima labai panašias 

rinkos dalis – po [30-40] proc. rinkos pagal pajamas. Po koncentracijos RIMI taptų didžiausiu 

atitinkamos rinkos dalyviu, turinčiu [60-70] proc. rinkos.  

(265) Praplėtus aprėpties teritoriją 10 proc. (iki 550 m) papildomų parduotuvių rinkoje 

neatsirastų, taigi nepasikeistų ir koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų padėtis. 

(266) Be to, RBB Economics pateiktoje analizėje
201

 nurodoma, kad minėtos parduotuvės 

atitinkamoje rinkoje koncentracijoje dalyvaujantys ūkio subjektai, tikėtina, po koncentracijos 

įgyvendinimo bus stiprūs bei konkurencijos problema lokalioje rinkoje galimai yra pagrįsta. 

 

8.2.1.1.3.  Gedimino pr. 9, Vilniuje, esančio RIMI prekybos centro rinka 

 

(267) RIMI nurodo, jog [KOMERCINĖ PASLAPTIS]
202

. Taigi, nors šis prekybos centras 

pagal plotą yra priskiriamas vidutiniams prekybos centrams, vertinant koncentracijos poveikį 

konkurencijai būtina atsižvelgti į tai, kad jame įsigyjamų prekių krepšelis didžiąja dalimi prilygsta 

būtiniausių prekių parduotuvei, veikiančiai apsipirkimo pėsčiomis rinkoje.  

(268) Po koncentracijos Gedimino pr. 9, Vilniuje esančio RIMI prekybos centro apsipirkimo 

pėsčiomis rinkoje konkurentų skaičius sumažėtų nuo 3 iki 2. Koncentracijos dalyvių rinkos dalis 

                                                 
200

 Bylos 66 tomas, 27-93 lapai. 
201

 Bylos 66 tomas, 27-93 lapai. 
202

 Bylos 65 tomas, 1-98 lapai; bylos 69 tomas, 1-3 lapai. 
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pagal pajamas sudarytų [60-70] proc. rinkos aprėpties teritorijoje, o dviejų didžiausių 

konkuruojančių ūkio subjektų (RIMI ir MAXIMA) rinkos dalys kartu sudarytų 100 proc. rinkos. 

HHI po koncentracijos apsipirkimo pėsčiomis rinkoje siektų [5000-6000], o pokytis sudarytų 

[1750-2250]. Panašią rinkos dalį RIMI užimtų ir vertinant rinkos dalį pagal parduotuvių skaičių – 

60,00 proc.  

(269) Pažymėtina, kad apsipirkimo pėsčiomis rinkos aprėpties teritorijoje esančios dvi 

koncentracijoje dalyvaujantiems ūkio subjektams priklausančios parduotuvės (Gedimino pr. 28, 

Jogailos g. 12) taip pat identifikuotos kaip probleminės dėl konkurentų skaičiaus sumažėjimo ir 

didelės rinkos dalies skaičiuojant pagal pajamas. Tai rodo, kad konkurencija dėl koncentracijos bus 

apribota ir aplinkinėse teritorijose. 

(270) Artimiausias pagal atstumą nuo nagrinėjamos RIMI parduotuvės yra MAXIMA 

prekybos centras (Gedimino pr. 18) yra už 175 m. Artimiausia PALINK parduotuvė (Jogailos g. 12) 

yra už 345 m. 

(271) Didžiausias atitinkamos rinkos dalyvis šiuo metu yra MAXIMA užimanti [30-40] 

proc. rinkos pagal pajamas. Įsigyjamas ūkio subjektas PALINK šiuo metu yra antras didžiausias 

atitinkamos rinkos dalyvis, pagal pajamas užimantis [30-40] proc. rinkos. Po koncentracijos RIMI 

taptų didžiausiu atitinkamos rinkos dalyviu, turinčiu beveik [60-70] proc. rinkos. Praplėtus aprėpties 

teritoriją 10 proc. (iki 550 m) papildomų parduotuvių rinkoje neatsirastų, taigi nepasikeistų ir 

koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų padėtis. 

 

8.2.1.2. Vilniaus Senamiestis 

 

8.2.1.2.1. Vokiečių g. 13, Vilniuje, esančios PALINK parduotuvės rinka 

 

(272) Po koncentracijos Vokiečių g. 13, Vilniuje esančios PALINK parduotuvės apsipirkimo 

pėsčiomis rinkoje konkurentų skaičius sumažėtų nuo 3 iki 2. Be to, koncentracijos dalyvių rinkos 

dalis pagal pajamas sudarytų [90-100] proc. rinkos aprėpties teritorijoje, o dviejų didžiausių 

konkuruojančių ūkio subjektų (RIMI ir aljanso AIBĖ parduotuvės) rinkos dalys kartu sudarytų 100 

proc. rinkos. HHI po koncentracijos siektų [8000-9000], o pokytis sudarytų [4250-4750]. Kiek 

mažesnę, tačiau taip pat labai didelę rinkos dalį RIMI užimtų ir vertinant parduotuvių skaičių – 

66,67 proc. Tai rodo, kad net nevertinant rinkos dalies pagal pajamas, RIMI turėtų labai didelę 

rinkos dalį.  

(273) Pažymėtina, kad aprėpties teritorijoje esanti viena koncentracijoje dalyvaujantiems 

ūkio subjektams priklausanti parduotuvė (RIMI, Didžioji g. 28) taip pat yra identifikuota kaip 

probleminė dėl konkurentų skaičiaus sumažėjimo ir didelės rinkos dalies skaičiuojant pagal 

pajamas. Be to, minėta RIMI parduotuvė yra artimiausia analizuojamos PALINK parduotuvės 

konkurentė (nutolusi apie 349 m keliavimo pėsčiomis atstumu). Tai rodo, kad konkurencija dėl 

koncentracijos bus apribota ir aplinkinėse teritorijose. 

(274) RIMI šiuo metu yra didžiausias, o PALINK – antras pagal dydį atitinkamos rinkos 

dalyvis. Šie ūkio subjektai pagal pajamas užima, atitinkamai, [50-60] proc. ir [40-50] proc. proc. 

rinkos. Po koncentracijos RIMI rinkos dalis išaugtų iki [90-100] proc. 

(275) Apsipirkimo pėsčiomis rinkoje aprėpties teritoriją padidinus 10 proc. (iki 550 m), 

papildomai į ją patektų dar viena PALINK būtiniausių prekių parduotuvė (Pylimo g. 21), dėl ko 

RIMI rinkos dalis pagal pajamas po koncentracijos dar labiau padidėtų ir siektų apie [90-100] proc. 

rinkos. HHI po koncentracijos siektų [9000-10000], pokytis sudarytų [4250-4750]. Tai rodo, kad 

analizuojama PALINK parduotuvė beveik nesusidurs su konkurencija. Minėti rodikliai leidžia 

daryti išvadą, kad padidinus aprėpties teritoriją 10 proc. koncentracija dar labiau apribotų 

konkurenciją atitinkamoje rinkoje. 
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(276) Be to, RBB Economics pateiktoje analizėje
203

 nurodoma, kad minėtos parduotuvės 

atitinkamoje rinkoje koncentracijoje dalyvaujantys ūkio subjektai, tikėtina, po koncentracijos 

įgyvendinimo bus stiprūs bei konkurencijos problema lokalioje rinkoje galimai yra pagrįsta. 

 

8.2.1.2.2.  Didžiojoje g. 28, Vilniuje, esančios RIMI parduotuvės rinka 

 

(277) Po koncentracijos Didžiojoje g. 28, Vilniuje esančios RIMI parduotuvės apsipirkimo 

pėsčiomis rinkoje konkurentų skaičius sumažėtų nuo 3 iki 2. Be to, koncentracijos dalyvių rinkos 

dalis pagal pajamas sudarytų [80-90] proc. rinkos aprėpties teritorijoje, o dviejų didžiausių 

konkuruojančių ūkio subjektų (RIMI ir aljanso AIBĖ parduotuvės) rinkos dalys kartu sudarytų 

100 proc. rinkos. HHI po koncentracijos siektų [7000-8000], o pokytis sudarytų [3250-3750]. Kiek 

mažesnę, tačiau taip pat labai didelę rinkos dalį RIMI užimtų ir vertinant rinkos dalį pagal 

parduotuvių skaičių – 66,67 proc. Tai rodo, kad net nevertinant rinkos dalies pagal pajamas, RIMI 

turėtų labai didelę rinkos dalį. Minėti rodikliai leidžia daryti išvadą, kad po koncentracijos 

apibrėžtoje teritorijoje koncentracija dar labiau padidėtų, o konkurencija būtų apribota. 

(278) Pažymėtina, kad aprėpties teritorijoje esanti viena koncentracijoje dalyvaujantiems 

ūkio subjektams priklausanti parduotuvė (PALINK, Vokiečių g. 13, Vilnius) taip pat yra 

identifikuota kaip probleminė dėl konkurentų skaičiaus sumažėjimo ir didelės rinkos dalies 

skaičiuojant pagal pajamas. Be to, minėta PALINK parduotuvė yra artimiausia analizuojamos RIMI 

parduotuvės konkurentė (nutolusi apie 348,5 m keliavimo pėsčiomis atstumu). Tai rodo, kad 

konkurencija dėl koncentracijos bus apribota ir aplinkinėse teritorijose. 

(279) RIMI šiuo metu yra didžiausias, o PALINK – antras pagal dydį atitinkamos rinkos 

dalyvis. Šie ūkio subjektai pagal pajamas užima, atitinkamai, apie [40-50] proc. ir [30-40] proc. 

rinkos. Po koncentracijos RIMI rinkos dalis išaugtų iki [80-90] proc., be to, RIMI įsigytų vienintelį 

šioje rinkoje veikiantį artimą konkurentą. 

(280) Apsipirkimo pėsčiomis rinkoje aprėpties teritoriją padidinus 10 proc. (iki 550 m), 

papildomai į ją patektų vienas MAXIMA vidutinis prekybos centras (Bazilijonų g. 3). RIMI rinkos 

dalis pagal pajamas po koncentracijos tokiu atveju siektų beveik [40-50] proc., o konkurentų 

skaičius sumažėtų nuo 4 iki 3. Dviejų didžiausių konkurentų (RIMI ir MAXIMA) rinkos dalys kartu 

sudarytų [90-100] proc. rinkos. HHI po koncentracijos siektų [4000-5000], pokytis sudarytų [750-

1250]. Panašią rinkos dalį RIMI užimtų ir vertinant parduotuvių skaičių – 50 proc. rinkos. Tai rodo, 

kad net nevertinant rinkos dalies pagal pajamas, RIMI turėtų didelę rinkos dalį.  

(281) Papildomai pastebėtina, kad abu RIMI konkurentai yra įsikūrę toliau nuo turistų 

traukos centrų: Rotušės aikštės ir Vokiečių gatvės, kas kelia abejonių ar nagrinėjamai RIMI 

parduotuvei, kurią RIMI įvardija kaip turistinėje zonoje esančią parduotuvę
204

, jos daro 

konkurencinį spaudimą.  

(282) Be to, RBB Economics pateiktoje analizėje
205

 nurodoma, kad minėtos parduotuvės 

atitinkamoje rinkoje koncentracijoje dalyvaujantys ūkio subjektai, tikėtina, po koncentracijos 

įgyvendinimo bus stiprūs bei konkurencijos problema lokalioje rinkoje galimai yra pagrįsta. 

 

8.2.1.3. Žirmūnai ir Antakalnis 

8.2.1.3.1. Žirmūnų g. 2, Vilniuje, esančio PALINK prekybos centro rinkos 

 

(283) Po koncentracijos Žirmūnų g. 2, Vilniuje esančio PALINK prekybos centro 

apsipirkimo automobiliu rinkoje konkurentų skaičius sumažėtų nuo 4 iki 3. Be to, koncentracijos 

dalyvių apsipirkimo automobiliu rinkos dalis aprėpties teritorijoje sudarytų [50-60] proc. rinkos 

                                                 
203

 Bylos 66 tomas, 27-93 lapai. 
204

 Bylos 65 tomas, 1-98 lapai; bylos 69 tomas, 1-3 lapai. 
205

 Bylos 66 tomas, 27-93 lapai. 
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pagal pajamas ir 43,48 proc. rinkos pagal parduotuvių skaičių. Dviejų didžiausių konkuruojančių 

ūkio subjektų (RIMI ir MAXIMA) rinkos dalys kartu sudarytų [80-90] proc. rinkos. HHI po 

koncentracijos apsipirkimo automobiliu rinkoje siektų [4000-5000], o pokytis sudarytų [750-1250].  

(284) Pažymėtina, kad aprėpties teritorijoje esantys du koncentracijoje dalyvaujantiems ūkio 

subjektams priklausantys prekybos centrai (Antakalnio g. 42 ir Žirmūnų g. 64) taip pat identifikuoti 

kaip probleminiai dėl didelės rinkos dalies skaičiuojant pagal pajamas. Be to, trys iš šešių likusių 

koncentracijos dalyviams priklausančių prekybos centrų (Lukšio g. 34; Žirmūnų g. 106E ir 

Linkmenų g. 22) savo aprėpties teritorijose užėmė [30-40] proc. rinkos. Tai rodo, kad konkurencija 

dėl koncentracijos bus apribota ir aplinkinėse teritorijose. 

(285) Artimiausias pagal atstumą PALINK prekybos centro konkurentas yra LIDL su dviem 

planuojamais atidaryti vidutiniais prekybos centrais (Rinktinės g. 60 ir Žirmūnų g. 67), esančiais už 

1,5–2,3 km (4,51-6,28 min. trukmės kelionės automobiliu). MAXIMA du vidutiniai prekybos 

centrai (Konstitucijos pr. 7A ir V. Grybo g. 21) ir vienas didysis prekybos centras (Tuskulėnų g. 

66), yra už 1,68-1,92 km (5,87-6 min. trukmės kelionė automobiliu). 

(286) Šiuo metu RIMI ir MAXIMA užima labai panašias rinkos dalis pagal pajamas – 

maždaug po [30-40] proc. rinkos. Po koncentracijos RIMI taptų didžiausiu atitinkamos rinkos 

dalyviu, turėsiančiu [50-60] proc. rinkos, be to, kartu su MAXIMA atitinkamoje rinkoje užimtų [80-

90] proc. rinkos. Trečias konkurentas LIDL turėtų mažiausią rinkos dalį pagal pajamas, be to, jis 

nėra artimas RIMI ir PALINK parduotuvių konkurentas. 

(287) Taip pat pastebėtina, kad vertinant RIMI padėtį mažesnės aprėpties teritorijose, RIMI 

pardavimų dalis aprėpties teritorijose nuo 7,5 min. (įvykstant persidengimui tarp koncentracijoje 

dalyvaujančių ūkio subjektų prekybos centrų) iki 10 min. keliavimo automobiliu atstumo aprėpties 

teritorijose po koncentracijos sudarytų daugiau negu nuo [40-50] proc. iki [50-60] proc. Iki 5,5 min. 

keliavimo automobiliu atstumo aprėpties teritorijose RIMI pardavimų dalis siektų nuo [60-70] proc. 

(288) Apsipirkimo pėsčiomis rinkoje PALINK prekybos centras aprėpties teritorijoje 

konkurentų neturi bei užima 100 proc. rinkos. 

(289) Praplėtus aprėpties teritoriją 10 proc. (iki 550 m) papildomų parduotuvių rinkoje 

neatsirastų, taigi nepasikeistų ir koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų padėtis. 

 

8.2.1.3.2. Žirmūnų g. 64, Vilnius, esančio RIMI prekybos centro rinkos 

 

(290) Po koncentracijos Žirmūnų g. 64, Vilniuje esančio RIMI prekybos centro apsipirkimo 

automobiliu rinkoje konkurentų skaičius sumažėtų nuo 5 iki 4. Koncentracijos dalyvių rinkos dalis 

aprėpties teritorijoje sudarytų [40-50] proc. rinkos pagal pajamas ir 40,00 proc. rinkos pagal 

parduotuvių skaičių. Dviejų didžiausių konkuruojančių ūkio subjektų (RIMI ir MAXIMA) rinkos 

dalys kartu viršytų [80-90] proc. rinkos. HHI po koncentracijos apsipirkimo automobiliu rinkoje 

siektų [3000-4000], o pokytis sudarytų [750-1250].  

(291) Pažymėtina, kad aprėpties teritorijoje esantys keturi koncentracijoje dalyvaujantiems 

ūkio subjektams priklausantys prekybos centrai (Žirmūnų g. 2, Antakalnio g. 42 ir 73, 

Nemenčinės pl. 2) taip pat identifikuoti kaip probleminiai dėl konkurentų skaičiaus sumažėjimo ar 

didelės rinkos dalies skaičiuojant pagal pajamas. Be to, trys likę koncentracijos dalyviams 

priklausantys prekybos centrai (Lukšio g. 34, Žirmūnų g. 106E ir Kareivių g. 11A) savo aprėpties 

teritorijose užėmė daugiau kaip [30-40] proc. rinkos ir dėl koncentracijos jų konkurentų skaičius 

sumažėtų. Tai rodo, kad konkurencija dėl koncentracijos bus apribota ir aplinkinėse teritorijose. 

(292) Artimiausias pagal atstumą nuo nagrinėjamo RIMI prekybos centro yra PALINK 

prekybos centras (Lukšio g. 34), esantis už 687 m (3,25 min. trukmės kelionė automobiliu). 

Konkurento MAXIMA artimiausi trys prekybos centrai (Verkių g. 29, Žirmūnų g. 89 A, Ulonų g. 5) 

yra 1-1,3 km atstumu (3,55-5,23 min. trukmės kelionė automobiliu). Artimiausias LIDL yra 

planuojamas atidaryti prekybos centras (Žirmūnų g. 67) esantis 1 km atstumu (3,6 min. trukmės 

kelionės automobiliu atstumu). Kito konkurento NORFA prekybos centras (Kalvarijų g. 151) yra 

beveik 7 min. trukmės kelionės automobiliu atstumu nuo analizuojamo RIMI prekybos centro. 
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(293) Šiuo metu MAXIMA apsipirkimo automobiliu rinkoje yra didžiausias rinkos dalyvis, 

užimantis apie [40-50] proc. rinkos. Po koncentracijos RIMI turėtų [40-50] proc. rinkos, be to, kartu 

su UAB „Maxima LT“ atitinkamoje rinkoje užimtų daugiau kaip [80-90] proc. rinkos. Taip pat 

NORFA yra pakankamai nutolęs nuo nagrinėjamo prekybos centro, be to, jis ir LIDL nėra artimi 

RIMI konkurentai. 

(294) Praplėtus aprėpties teritoriją iki 10 min., į ją papildomai patektų trys MAXIMA 

prekybos centrai (Didlaukio g. 1, Ozo g. 25 ir Žalgirio g. 105), du PALINK prekybos centrai 

(Saulėtekio al. 43 ir Didlaukio g. 80A) ir vienas RIMI prekybos centras (Linkmenų g. 22). RIMI 

tokiu atveju po koncentracijos taptų antru didžiausiu rinkos dalyviu, kurio rinkos dalis pagal 

pajamas po koncentracijos siektų apie [30-40] proc. Papildomų konkurentų neatsirastų, o dviejų 

didžiausių konkurentų (RIMI ir MAXIMA) rinkos dalys kartu sudarytų daugiau kaip [80-90] proc. 

rinkos. HHI po koncentracijos siektų [4000-5000], pokytis sudarytų [250-750]. Minėti rodikliai 

leidžia daryti išvadą, kad net aprėpties teritoriją padidinus iki 10 min. po koncentracijos tokioje 

teritorijoje koncentracija vis tiek padidėtų, o konkurencija būtų apribota. 

(295) Taip pat pastebėtina, kad nagrinėjant mažesnės aprėpties teritorijas, RIMI pardavimų 

dalis iki 7,5 min. keliavimo automobiliu atstumo aprėpties teritorijose po koncentracijos sudarytų 

daugiau negu [50-60] proc. 

(296) Vertinant apsipirkimo pėsčiomis rinką, pastebėtina, kad joje yra tik po vieną RIMI ir 

PALINK parduotuvę, todėl po koncentracijos įgyvendinimo konkurentų šioje rinkoje nebeliktų. 

RIMI rinkos dalis pagal pajamas po koncentracijos sudarytų 100 proc., HHI – 10000. Tai rodo, kad 

šis prekybos centras absoliučiai nebesusidurtų su konkurencija apsipirkimo pėsčiomis rinkoje. 

(297) Praplėtus aprėpties teritoriją 10 proc. (iki 550 m) papildomų parduotuvių rinkoje 

neatsirastų, taigi nepasikeistų ir koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų padėtis. 

 

8.2.1.3.3.  Antakalnio g. 42, Vilniuje, esančio PALINK prekybos centro rinkos 

 

(298) Po koncentracijos Antakalnio g. 42, Vilniuje esančio PALINK prekybos centro 

apsipirkimo automobiliu rinkoje konkurentų skaičius sumažėtų nuo 5 iki 4. Koncentracijos dalyvių 

rinkos dalis aprėpties teritorijoje sudarytų [50-60] proc. rinkos pagal pajamas ir 42,86 proc. rinkos 

pagal parduotuvių skaičių. Dviejų didžiausių konkuruojančių ūkio subjektų (RIMI ir MAXIMA) 

rinkos dalys kartu sudarytų apie [80-90] proc. rinkos. HHI po koncentracijos apsipirkimo 

automobiliu rinkoje siektų [3000-4000], o pokytis sudarytų [750-1250].  

(299) Pažymėtina, kad aprėpties teritorijoje esantys keturi koncentracijoje dalyvaujantiems 

ūkio subjektams priklausantys prekybos centrai (Antakalnio g. 73, Žirmūnų g. 2,  Žirmūnų g. 64, 

Nemenčinės pl. 2) taip pat identifikuoti kaip probleminiai dėl konkurentų skaičiaus sumažėjimo ar 

didelės rinkos dalies skaičiuojant pagal pajamas. Be to, penki iš septynių likusių koncentracijos 

dalyviams priklausančių prekybos centrų (Lukšio g. 34, Saulėtekio al. 43, Žirmūnų g. 106E, 

Linkmenų g. 22 ir Kareivių g. 11A) savo aprėpties teritorijose užėmė [30-40] proc. rinkos. Tai rodo, 

kad konkurencija dėl koncentracijos bus apribota ir aplinkinėse teritorijose. 

(300) Artimiausias pagal atstumą PALINK prekybos centro konkurentas yra MAXIMA su 

dviem prekybos centrais (V. Grybo g. 21 ir Antakalnio g. 75), esančiais už 0,59-1,39 km (1,8-3,12 

min. trukmės kelionė automobiliu). Antro konkurento LIDL planuojami atidaryti prekybos centrai 

(Žirmūnų g. 67 ir Rinktinės g. 60) yra nutolę 5-5,5 min. trukmės kelionės automobiliu. Trečio 

konkurento NORFA prekybos centras (Kalvarijų g. 151) yra aprėpties teritorijos pakraštyje – 

maždaug 9,4 min. trukmės kelionės automobiliu atstumu nuo analizuojamo PALINK prekybos 

centro. 

(301) Šiuo metu RIMI ir MAXIMA apsipirkimo automobiliu rinkoje užima labai panašias 

rinkos dalis pagal pajamas – maždaug po [30-40] proc. rinkos. Po koncentracijos RIMI taptų 

didžiausiu atitinkamos rinkos dalyviu, turėsiančiu apie [50-60] proc. rinkos, be to, kartu su 

UAB „Maxima LT“ atitinkamoje rinkoje užimtų apie [80-90] proc. rinkos. Trečias ir ketvirtas 

konkurentai NORFA ir LIDL turi žymiai mažesnes rinkos dalis, be to NORFA prekybos centras yra 
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analizuojamo prekybos centro aprėpties teritorijos pakraščiuose, be to, jie nėra artimi RIMI 

konkurentai. 

(302) Taip pat pastebėtina, kad vertinant mažesnes aprėpties teritorijas, RIMI pardavimų 

dalis iki 10 min. keliavimo automobiliu atstumo aprėpties teritorijose siektų nuo [40-50] proc. iki 

[90-100] proc. 

(303) Apsipirkimo pėsčiomis rinkoje PALINK prekybos centras aprėpties teritorijoje 

konkurentų neturi bei užima 100 proc. rinkos. 

(304) Apsipirkimo pėsčiomis rinkoje praplėtus aprėpties teritoriją 10 proc., į ją papildomai 

patektų vienas MAXIMA prekybos centras (V. Grybo g. 21). RIMI rinkos dalis pagal pajamas po 

koncentracijos tokiu atveju siektų beveik [40-50] proc., o dviejų didžiausių konkuruojančių ūkio 

subjektų (RIMI ir MAXIMA) rinkos dalys kartu sudarytų 100 proc. rinkos. Tai rodo, kad net 

aprėpties teritoriją padidinus 10 proc. po koncentracijos RIMI turėtų didelę rinkos dalį.  

 

8.2.1.3.4.  Antakalnio g. 73, Vilniuje, esančio PALINK prekybos centro rinkos 

 

(305) Po koncentracijos Antakalnio g. 73, Vilniuje esančio PALINK prekybos centro 

apsipirkimo automobiliu rinkoje konkurentų skaičius sumažėtų nuo 5 iki 4. Koncentracijoje 

dalyvaujančių ūkio subjektų rinkos dalis pagal pajamas sudarytų [50-60] proc. rinkos aprėpties 

teritorijoje, o dviejų didžiausių konkuruojančių ūkio subjektų (RIMI ir MAXIMA) rinkos dalys 

kartu sudarytų daugiau kaip [70-80] proc. rinkos. HHI po koncentracijos apsipirkimo automobiliu 

rinkoje siektų [3000-4000], o pokytis sudarytų [1250-1750]. Panašią rinkos dalį RIMI užimtų ir 

vertinant parduotuvių skaičių – 47,62 proc. Tai rodo, kad net nevertinant rinkos dalies pagal 

pajamas, RIMI turėtų didelę rinkos dalį.  

(306) Pažymėtina, kad aprėpties teritorijoje esantys keturi koncentracijoje dalyvaujantiems 

ūkio subjektams priklausantys prekybos centrai (Nemenčinės pl. 2, Antakalnio g. 42, Žirmūnų g. 2 

ir Žirmūnų g. 64) taip pat identifikuoti kaip probleminiai dėl konkurentų skaičiaus sumažėjimo ar 

didelės rinkos dalies skaičiuojant pagal pajamas. Be to, keturi iš penkių  likusių koncentracijos 

dalyviams priklausančių prekybos centrų (Žirmūnų g. 106E, Saulėtekio al. 43, Lukšio g. 34 ir 

Kareivių g. 11A) savo aprėpties teritorijose užėmė daugiau kaip [30-40] proc. rinkos. Tai rodo, kad 

konkurencija dėl koncentracijos bus apribota ir aplinkinėse teritorijose. 

(307) Artimiausias pagal atstumą PALINK prekybos centro konkurentas yra MAXIMA 

kurio arčiausiai esantis prekybos centras (Antakalnio g. 75, esantis už 0,08 km (0,43 min. trukmės 

kelionė automobiliu). Antro konkurento NORFA du prekybos centrai (Kalvarijų g. 151 ir Gvazdikų 

Sodų 1-oji g. 1) yra daugiau nei 8 min. trukmės kelionės automobiliu atstumu, o trečio konkurento 

LIDL planuojami atidaryti prekybos centrai (Žirmūnų g. 67 ir Rinktinės g. 60) yra už 7-8 min. 

trukmės kelionės automobiliu atstumu nuo analizuojamo PALINK prekybos centro. 

(308) Šiuo metu PALINK, RIMI ir MAXIMA apsipirkimo automobiliu rinkoje užima gana 

panašias rinkos dalis pagal pajamas – maždaug po [20-30] proc. rinkos. Po koncentracijos RIMI 

taptų didžiausiu atitinkamos rinkos dalyviu, turėsiančiu [50-60] proc. rinkos, be to, kartu su 

MAXIMA atitinkamoje rinkoje užimtų apie [70-80] proc. rinkos ir būtų arčiausiai esantys 

konkurentai. Trečias ir ketvirtas konkurentai NORFA ir LIDL būtų toliausiai, be to, jie nėra artimi 

RIMI konkurentai.  

(309) Taip pat pastebėtina, kad vertinant mažesnes aprėpties teritorijas, RIMI pardavimų 

dalis iki 10 min. keliavimo automobiliu atstumo aprėpties teritorijose po koncentracijos siektų nuo 

[40-50] proc. iki [70-80] proc. 

(310) Apsipirkimo pėsčiomis rinkoje po koncentracijos konkurentų skaičius nesikeistų. Šioje 

rinkoje yra viena PALINK ir dvi MAXIMA parduotuvės. RIMI rinkos dalis pagal pajamas po 

koncentracijos siektų [30-40] proc., o dviejų didžiausių konkuruojančių ūkio subjektų (RIMI ir 

MAXIMA) rinkos dalys kartu sudarytų 100 proc. rinkos. 

(311) Praplėtus aprėpties teritoriją 10 proc. (iki 550 m) papildomų parduotuvių rinkoje 

neatsirastų, taigi nepasikeistų ir koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų padėtis. 
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8.2.1.3.5.  Nemenčinės pl. 2, Vilniuje, esančio PALINK prekybos centro rinkos 

 

(312) Po koncentracijos Nemenčinės pl. 2, Vilniuje esančio PALINK prekybos centro 

apsipirkimo automobiliu rinkoje konkurentų skaičius sumažėtų nuo 5 iki 4. Koncentracijos dalyvių 

rinkos dalis aprėpties teritorijoje sudarytų [40-50] proc. rinkos pagal pajamas (taikant 9 min. 

aprėpties teritoriją, RIMI rinkos dalis yra [50-60] proc.) ir 40,91 proc. rinkos pagal parduotuvių 

skaičių. Dviejų didžiausių konkuruojančių ūkio subjektų (RIMI ir MAXIMA) rinkos dalys kartu 

sudarytų daugiau kaip [70-80] proc. rinkos. HHI po koncentracijos apsipirkimo automobiliu rinkoje 

siektų [3000-4000], o pokytis sudarytų [750-1250].  

(313) Pažymėtina, kad aprėpties teritorijoje esantys keturi koncentracijoje dalyvaujantiems 

ūkio subjektams priklausantys prekybos centrai (Antakalnio g. 42 ir 73, Žirmūnų g. 2 ir 64) taip pat 

identifikuoti kaip probleminiai dėl konkurentų skaičiaus sumažėjimo ar didelės rinkos dalies 

skaičiuojant pagal pajamas. Be to, keturi  likę koncentracijos dalyviams priklausantys prekybos 

centrai (Saulėtekio al. 43, Lukšio g. 34, Žirmūnų g. 106E ir Kareivių g. 11A) savo aprėpties 

teritorijose užėmė daugiau kaip [30-40] proc. rinkos ir dėl koncentracijos jų konkurentų skaičius 

sumažėtų. Tai rodo, kad konkurencija dėl koncentracijos bus apribota ir aplinkinėse teritorijose. 

(314) Artimiausias pagal atstumą PALINK prekybos centro konkurentas yra MAXIMA 

prekybos centras (Antakalnio g. 75), esantis už 1,1 km (2,30 min. trukmės kelionė automobiliu). 

Antro konkurento NORFA du prekybos centrai (Kalvarijų g. 151 ir Gvazdikų Sodų 1-oji g. 1) yra 

maždaug 7,2 min. trukmės kelionės automobiliu atstumu, o trečio konkurento LIDL planuojamas 

atidaryti prekybos centras (Žirmūnų g. 67) – maždaug 5,9 min. trukmės kelionės automobiliu 

atstumu nuo analizuojamo PALINK prekybos centro. 

(315) Šiuo metu didžiausias atitinkamos rinkos dalyvis yra MAXIMA, užimantis apie [30-

40] proc. rinkos. Kiti du didžiausi atitinkamos rinkos dalyviai RIMI ir PALINK užima panašaus 

dydžio rinkos dalis – maždaug po [20-30] proc. Po koncentracijos RIMI taptų didžiausiu 

atitinkamos rinkos dalyviu, turėsiančiu apie [40-50] proc. rinkos. Be to, RIMI kartu su MAXIMA 

atitinkamoje rinkoje užimtų daugiau kaip [70-80] proc. rinkos ir būtų arčiausiai esantys 

konkurentai. Antras ir trečias konkurentai NORFA ir LIDL yra pakankamai nutolę nuo nagrinėjamo 

PALINK prekybos centro, be to, jie nėra artimi RIMI konkurentai. 

(316) Taip pat pastebėtina, kad nagrinėjant mažesnes negu 10 min. aprėpties teritorijas, 

RIMI pardavimų dalis būtų tarp [40-50] proc. ir [50-60] proc. 

(317) Apsipirkimo pėsčiomis rinkoje PALINK prekybos centras aprėpties teritorijoje 

konkurentų neturi bei užima 100 proc. rinkos. 

(318) Praplėtus aprėpties teritoriją 10 proc. (iki 550 m) papildomų parduotuvių rinkoje 

neatsirastų, taigi nepasikeistų ir koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų padėtis. 

(319) Įvertinus aukščiau nurodytas aplinkybes, galima daryti išvadą, kad po koncentracijos 

Nemenčinės pl. 2, Vilniuje, esantis PALINK prekybos centras susidurtų su itin sumažėjusiu 

konkurenciniu spaudimu, kadangi minėto prekybos centro aprėpties teritorijoje būtų apribota 

konkurencija. 

(320) RBB savo analizėje nurodo, kad vertinant Antakalnio g. 73, Antakalnio g. 42, 

Nemenčinės pl. 2, Vilnius esančių parduotuvių aprėpties teritorijas reikia įvertinti, kad Kalvarijų g. 

206, Vilnius yra UAB „Čia Market“ parduotuvė. UAB „Čia Market“ nurodė, kad jų parduotuvė, 

esanti Kalvarijų g. 206, Vilnius, kaip ir visas jų tinklas, nepajėgi konkuruoti su RIMI, PALINK ar 

MAXIMA. Taip pat pastebėtina, kad net ir įtraukus minėtą parduotuvę konkurencinės padėties 

vertinimo tai nekeistų: Antakalnio g. 73, Vilnius esančios parduotuvės aprėpties teritorijoje RIMI 

rinkos dalis būtų [50-60] proc., Antakalnio g. 42, Vilnius – [50-60] proc., Nemenčinės pl. 2, Vilnius 

– [40-50] proc. 
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8.2.1.4. Šiaurės Vilnius 

8.2.1.4.1. Jeruzalės g. 17, Vilnius, esančio PALINK prekybos centro rinkos 

 

(321) Po koncentracijos Jeruzalės g. 17, Vilniuje esančio PALINK prekybos centro 

apsipirkimo automobiliu rinkoje, konkurentų skaičius sumažėtų nuo 5 iki 4. Koncentracijos dalyvių 

rinkos dalis aprėpties teritorijoje sudarytų [60-70] proc. rinkos pagal pajamas ir 62,5 proc. rinkos 

pagal parduotuvių skaičių. Dviejų didžiausių konkuruojančių ūkio subjektų (RIMI ir NORFA) 

rinkos dalys kartu sudarytų daugiau kaip [80-90] proc. rinkos. HHI po koncentracijos apsipirkimo 

automobiliu rinkoje siektų [4000-5000], o pokytis sudarytų [1750-2250].  

(322) Pažymėtina, kad aprėpties teritorijoje esantys trys koncentracijoje dalyvaujantiems 

ūkio subjektams priklausantys prekybos centrai (Franko g. 2A, Molėtų pl. 49 ir Visalaukio g. 1) taip 

pat identifikuoti kaip probleminiai dėl konkurentų skaičiaus sumažėjimo ar didelės rinkos dalies 

skaičiuojant pagal pajamas. Be to, visi keturi iš šešių likusių koncentracijos dalyviams priklausantys 

prekybos centrai (Jeruzalės g. 4, Bajorų kelias 4, Žirmūnų g. 106E, Vilnius; Molėtų pl. 13, Didžioji 

Riešė, Vilniaus raj.) savo aprėpties teritorijose užėmė [30-40]-[40-50] proc. rinkos ir dėl 

koncentracijos jų konkurentų skaičius sumažėtų. Tai rodo, kad konkurencija dėl koncentracijos bus 

apribota ir aplinkinėse teritorijose. 

(323) Artimiausias pagal atstumą PALINK prekybos centrui yra RIMI prekybos centras 

(Jeruzalės g. 4), esantis už maždaug 532 m (2,95 min. trukmės kelionė automobiliu). Konkurento 

LIDL prekybos centras (Ateities g. 4A) yra už 842 m (3,05 min. trukmės kelionė automobiliu). Kito 

konkurento MAXIMA prekybos centras (Didlaukio g. 1) ir konkurento NORFA artimiausias 

prekybos centras (Ateities g. 10) yra beveik 5 min. trukmės kelionės automobiliu atstumu nuo 

analizuojamo PALINK prekybos centro. 

(324) Įsigyjamas ūkio subjektas PALINK šiuo metu yra didžiausias atitinkamos rinkos 

dalyvis, pagal pajamas užimantis daugiau kaip [30-40] proc. rinkos. RIMI yra antras pagal dydį 

rinkos dalyvis, turintis [20-30] proc. rinkos dalį. Po koncentracijos RIMI taptų didžiausiu 

atitinkamos rinkos dalyviu, turėsiančiu daugiau kaip [60-70] proc. rinkos. Atsižvelgiant į tai, kad 

PALINK ir RIMI yra arčiausiai esančios parduotuvės, be to, abu jie šiuo metu yra didžiausi bei 

artimi konkurentai šioje rinkoje, o antras pagal dydį rinkos dalyvis po koncentracijos NORFA nėra 

artimas RIMI ir PALINK parduotuvių konkurentas, be to, jo užimama rinkas dalis nesiekia [10-20] 

proc., galima daryti išvadą, kad po koncentracijos konkurencinis spaudimas RIMI žymiai sumažėtų. 

(325) Praplėtus aprėpties teritoriją iki 10 min., į ją papildomai patektų vienas LIDL prekybos 

centras (Stanevičiaus g. 2A), trys MAXIMA prekybos centrai (Stanevičiaus g. 42, Gedvydžių g. 17 

ir Ozo g. 25) ir du PALINK prekybos centrai (Stanevičiaus g. 23 ir Fabijoniškių g. 2A). RIMI tokiu 

atveju po koncentracijos kartu su MAXIMA taptų didžiausiais rinkos dalyviais, pagal pajamas 

užimančiais po [30-40] proc. rinkos. Papildomų konkurentų neatsirastų, o dviejų didžiausių 

konkurentų (RIMI ir MAXIMA) rinkos dalys kartu sudarytų apie [70-80] rinkos. HHI po 

koncentracijos siektų [3000-4000], pokytis sudarytų [250-750]. Pastebėtina, kad esminė priežastis, 

kodėl rinkos dalis naudojant 10 min. aprėpties teritoriją, yra vieno MAXIMA didžiojo prekybos 

centro (prekybos centras Akropolis) įtraukimas, kurio galimai didžiąją apyvartos dalį sudaro 

pardavimai pirkėjams atvykstantiems iš viso Vilniaus, Lietuvos ar net aplinkinių valstybių. Minėti 

rodikliai leidžia daryti išvadą, kad net aprėpties teritoriją padidinus iki 10 min. po koncentracijos 

tokioje teritorijoje koncentracija vis tiek padidėtų, o konkurencija būtų apribota. 

(326) Taip pat pastebėtina, kad nagrinėjant mažesnės aprėpties teritorijas, RIMI pardavimų 

dalis iki 9,5 min. keliavimo automobiliu atstumo aprėpties teritorijose po koncentracijos svyruotų 

tarp [40-50] proc. ir [60-70] proc. didžiąją dalį atvejų viršydamas [50-60] proc. ribą. 

(327) Apsipirkimo pėsčiomis rinkoje PALINK prekybos centras aprėpties teritorijoje 

konkurentų neturi bei užima 100 proc. rinkos. 

(328) Apsipirkimo pėsčiomis rinkoje aprėpties teritoriją padidinus 10 proc. (iki 550 m), 

papildomai į ją patektų vienas RIMI prekybos centras (Kalvarijų g. 296 (Jeruzalės g. 4)). Tokiu 
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atveju po koncentracijos išplėstoje aprėpties teritorijoje nebeliktų joje šiuo metu esančio 

konkurento, ir RIMI užimtų 100 proc. rinkos. 

 

8.2.1.4.2.  Molėtų pl. 49, Vilniuje, esančio RIMI prekybos centro rinkos 

 

(329) Po koncentracijos įgyvendinimo Molėtų pl. 49, Vilniuje esančio RIMI prekybos centro 

apsipirkimo automobiliu rinkoje konkurentų skaičius sumažėtų nuo 4 iki 3. Be to, koncentracijos 

dalyvių apsipirkimo automobiliu rinkos dalis pagal pajamas sudarytų [60-70] proc. rinkos aprėpties 

teritorijoje, o dviejų didžiausių konkuruojančių ūkio subjektų (RIMI ir LIDL) rinkos dalys kartu 

sudarytų apie [80-90] proc. HHI indeksas po koncentracijos įgyvendinimo apsipirkimo automobiliu 

rinkoje – [4000-5000], o pokytis – [1750-2250]. Panašią rinkos dalį RIMI užimtų ir vertinant 

parduotuvių skaičių – 66,67 proc. Tai rodo, kad net nevertinant rinkos dalies pagal pajamas, RIMI 

turėtų labai didelę rinkos dalį.  

(330) Pažymėtina, kad aprėpties teritorijoje esantys du koncentracijoje dalyvaujantiems ūkio 

subjektams priklausantys prekybos centrai (Franko g. 2A, Jeruzalės g. 17) taip pat identifikuoti kaip 

probleminiai dėl didelės rinkos dalies skaičiuojant pagal pajamas. PALINK prekybos centras 

(Franko g. 2A) yra vienas iš arčiausiai esančių atitinkamoje rinkoje konkuruojančių prekybos centrų 

(esantis 5,5 min. trukmės kelionės automobiliu atstumu). Be to, vienas iš trijų likusių koncentracijos 

dalyviams priklausančių prekybos centrų ( PALINK vidutinis prekybos centras (Bajorų kelias 4, 

Vilnius) savo aprėpties teritorijose užėmė [30-40] proc. rinkos. Tai rodo, kad konkurencija dėl 

koncentracijos bus apribota ir aplinkinėse teritorijose. 

(331) Artimiausias pagal atstumą RIMI prekybos centro konkurentas yra NORFA prekybos 

centras (Molėtų pl. 47b, Vilnius), esantis 402 m atstumu (1,65 min. trukmės kelionė automobiliu). 

Toliau yra trys PALINK prekybos centrai (Molėtų pl. 13, Didžioji Riešė, Vilniaus raj.; Franko g. 

2A ir Bajorų kelias 4, Vilnius), esantys 1,1 – 4,3 km atstumu (2,65 – 6,18 min. trukmės kelionė 

automobiliu). Konkurentas atitinkamoje apsipirkimo automobiliu rinkoje LIDL yra net už 6,4 km 

(9,08 min. trukmės kelionė automobiliu; Ateities g. 4A) – toliausiai iš visų konkurentų, aprėpties 

teritorijos pakraštyje. 

(332) Įsigyjamas ūkio subjektas PALINK šiuo metu yra didžiausias atitinkamos rinkos 

dalyvis, pagal pajamas užimantis beveik [30-40] proc. rinkos (4 parduotuvės). RIMI yra antras 

pagal dydį šios rinkos dalyvis, pagal pajamas užimantis beveik [20-30] proc. rinkos (2 

parduotuvės). Po koncentracijos antru pagal pajamas susijungusių koncentracijos dalyvių 

konkurentu taptų LIDL (apie [20-30] proc. rinkos), kurio vienintelė į atitinkamą rinką patenkanti 

parduotuvė yra toliausiai iš visų analizuojamo RIMI prekybos centro konkurentų parduotuvių, 

aprėpties teritorijos pakraštyje. Kartu pastebėtina, kad nei arčiausiai esantis konkurentas NORFA, 

nei didžiausias po koncentracijos konkurentas LIDL nėra artimi RIMI ir PALINK parduotuvių 

konkurentai. Tai leidžia daryti išvadą, kad po koncentracijos konkurencinis spaudimas 

analizuojamam RIMI prekybos centrui žymiai sumažėtų. 

(333) Taip pat pastebėtina, kad vertinant mažesnes aprėpties teritorijas, RIMI pardavimų 

dalis iki 10 min. keliavimo automobiliu atstumo aprėpties teritorijose po koncentracijos sudarytų 

nuo [60-70] proc. iki [90-100] proc., didžiąją dalį viršydama [80-90] proc. 

(334) Apsipirkimo pėsčiomis rinkoje po koncentracijos konkurentų skaičius nesikeistų. Vis 

dėlto svarbu paminėti, jog šioje rinkoje RIMI prekybos centras užima didelę rinkos dalį ([60-70] 

proc. rinkos pagal pajamas), o vienintelis konkurentas NORFA, kurio rinkos dalis pagal pajamas 

sudaro [30-40] proc., nėra artimas RIMI konkurentas. 

(335) Praplėtus aprėpties teritoriją 10 proc. (iki 550 m) papildomų parduotuvių rinkoje 

neatsirastų, taigi nepasikeistų ir koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų padėtis. 

 

8.2.1.4.3.  Franko g. 2A, Vilniuje, esančio PALINK prekybos centro rinkos 
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(336) Po koncentracijos Franko g. 2A, Vilniuje esančio PALINK prekybos centro 

apsipirkimo automobiliu rinkoje konkurentų skaičius sumažėtų nuo 5 iki 4. Koncentracijos dalyvių 

rinkos dalis pagal pajamas sudarytų [60-70] proc. rinkos aprėpties teritorijoje, o dviejų didžiausių 

konkuruojančių ūkio subjektų (RIMI ir LIDL) rinkos dalys kartu sudarytų [80-90] proc. HHI po 

koncentracijos apsipirkimo automobiliu rinkoje siektų [4000-5000], o pokytis sudarytų [1750-

2250]. Panašią rinkos dalį RIMI užimtų ir vertinant parduotuvių skaičių – 61,54 proc. Tai rodo, kad 

net nevertinant rinkos dalies pagal pajamas, RIMI turėtų labai didelę rinkos dalį.  

(337) Pažymėtina, kad aprėpties teritorijoje esantys trys koncentracijoje dalyvaujantiems 

ūkio subjektams priklausantys prekybos centrai (Molėtų pl. 49, Jeruzalės g. 17 ir Visalaukio g. 1) 

taip pat identifikuoti kaip probleminiai dėl konkurentų skaičiaus sumažėjimo ar didelės rinkos 

dalies skaičiuojant pagal pajamas. Be to, vienas iš keturių likusių koncentracijos dalyviams 

priklausančių prekybos centrų (Bajorų kelias 4) savo aprėpties teritorijose užėmė [30-40] proc. 

rinkos ir dėl koncentracijos jų konkurentų skaičius sumažėtų. Tai rodo, kad konkurencija dėl 

koncentracijos bus apribota ir aplinkinėse teritorijose. Pastebėtina, kad Molėtų pl. 49, Vilnius 

esantis RIMI prekybos centras yra antras pagal atstumą nuo nagrinėjamos parduotuvės ir iki pat 6,4 

min yra vienas iš dviejų PALINK konkurentų. 

(338) Artimiausias pagal atstumą PALINK prekybos centro konkurentas yra NORFA 

vidutinis prekybos centras (Molėtų pl. 47B) 4 min. trukmės kelionės automobiliu atstumu. Antro 

konkurento LIDL prekybos centras (Ateities g. 4A) yra 6,4 min. trukmės kelionės automobiliu 

atstumu, o trečio konkurento MAXIMA prekybos centras (Didlaukio g. 1) – 8,07 min. trukmės 

kelionės automobiliu atstumu nuo analizuojamo PALINK prekybos centro. 

(339) Įsigyjamas ūkio subjektas PALINK šiuo metu yra didžiausias atitinkamos rinkos 

dalyvis, pagal pajamas užimantis beveik [30-40] proc. rinkos. RIMI yra antras pagal dydį rinkos 

dalyvis, užimantis [30-40] proc. rinkos. Po koncentracijos RIMI taptų didžiausiu atitinkamos rinkos 

dalyviu, turėsiančiu daugiau kaip [60-70] proc. rinkos. Be to, RIMI įsigytų didžiausią šioje rinkoje 

veikiantį artimą konkurentą. 

(340) Taip pat pastebėtina, kad vertinant mažesnes aprėpties teritorijas, RIMI pardavimų 

dalis nuo 4,5 min. (įvykstant persidengimui tarp koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų 

prekybos centrų) iki 10 min. keliavimo automobiliu atstumo aprėpties teritorijose po koncentracijos 

siektų nuo [40-50] proc. iki [90-100] proc. Iki 3,5 min. keliavimo automobiliu atstumo aprėpties 

teritorijose RIMI pardavimų dalis siektų nuo [60-70] proc. 

(341) Apsipirkimo pėsčiomis rinkoje PALINK prekybos centras aprėpties teritorijoje 

konkurentų neturi bei užima 100 proc. rinkos. 

(342) Praplėtus aprėpties teritoriją 10 proc. (iki 550 m) papildomų parduotuvių rinkoje 

neatsirastų, taigi nepasikeistų ir koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų padėtis. 

 

8.2.1.4.4.  Visalaukio g. 1, Vilniuje, planuojamo atidaryti PALINK prekybos centro 

rinkos 

 

(343) Po koncentracijos Visalaukio g. 1, Vilniuje planuojamo atidaryti PALINK prekybos 

centro apsipirkimo automobiliu rinkoje konkurentų skaičius sumažėtų nuo 3 iki 2. Be to, 

koncentracijos dalyvių rinkos dalis aprėpties teritorijoje sudarytų [70-80] proc. rinkos pagal 

pajamas ir apie 83 proc. rinkos pagal parduotuvių skaičių. Dviejų didžiausių konkuruojančių ūkio 

subjektų (RIMI ir LIDL) rinkos dalys kartu sudarytų 100 proc. HHI indeksas po koncentracijos 

apsipirkimo automobiliu rinkoje siektų [5000-6000], o pokytis sudarytų [1750-2250].  

(344) Pažymėtina, kad aprėpties teritorijoje esantys du koncentracijoje dalyvaujantiems ūkio 

subjektams priklausantys prekybos centrai (Franko g. 2A ir Jeruzalės g. 17) taip pat identifikuoti 

kaip probleminiai dėl didelės rinkos dalies skaičiuojant pagal pajamas. Be to, vienas koncentracijos 

dalyviams priklausantys prekybos centrai (Bajorų kelias 4) savo aprėpties teritorijose užėmė [30-

40] proc. rinkos ir dėl koncentracijos jo konkurentų skaičius sumažėtų. Tai rodo, kad konkurencija 

dėl koncentracijos bus apribota ir aplinkinėse teritorijose. 
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(345) Artimiausias pagal atstumą PALINK prekybos centro konkurentas yra RIMI prekybos 

centras (Jeruzalės g. 4), esantis 9,85 min. trukmės kelionės automobiliu atstumu. Konkurento LIDL 

prekybos centras (Ateities g. 4A) yra 9,95 min. trukmės kelionės automobiliu atstumu. Pastebėtina, 

kad analizuojama parduotuvė yra planuojama atidaryti, o tai reiškia, kad iki atidarymo RIMI 

prekybos centras (Jeruzalės g. 4) yra vienas iš artimiausių apsipirkimo taškų analizuojamos 

parduotuvės aprėpties zonoje esantiems pirkėjams. 

(346) Įsigyjamas ūkio subjektas PALINK šiuo metu pagal prognozuojamas pajamas būtų 

didžiausias atitinkamos rinkos dalyvis, užimantis beveik [50-60] proc. rinkos. Antras pagal dydį 

rinkos dalyvis LIDL užimtų apie [20-30] proc., o RIMI – apie [20-30] proc. rinkos. Po 

koncentracijos RIMI taptų didžiausiu atitinkamos rinkos dalyviu, turinčiu beveik [70-80] proc. 

rinkos. Be to, RIMI įsigytų vienintelį šioje rinkoje veikiantį artimą konkurentą. 

(347) Apsipirkimo pėsčiomis rinkoje po koncentracijos konkurentų skaičius nesikeistų. Šioje 

rinkoje yra po vieną PALINK ir MAXIMA parduotuvę. RIMI rinkos dalis po koncentracijos siektų 

[70-80] proc.  

(348) Praplėtus aprėpties teritoriją 10 proc. (iki 550 m) papildomų parduotuvių rinkoje 

neatsirastų, taigi nepasikeistų ir koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų padėtis. 

 

8.2.2. Kaunas 

8.2.2.1. Vakarų Kaunas 

8.2.2.1.1. Raudondvario pl. 94B, Kaune, esančio RIMI prekybos centro rinka 

 

(349) Po koncentracijos Raudondvario pl. 94B, Kaune esančio RIMI prekybos centro 

apsipirkimo automobiliu rinkoje konkurentų skaičius sumažėtų nuo 6 iki 5. Koncentracijos dalyvių 

rinkos dalis aprėpties teritorijoje sudarytų [40-50] proc. rinkos pagal pajamas ir 60,71 proc. rinkos 

pagal parduotuvių skaičių. Dviejų didžiausių konkuruojančių ūkio subjektų (RIMI ir MAXIMA) 

rinkos dalys kartu sudarytų apie [70-80] proc. rinkos. HHI po koncentracijos apsipirkimo 

automobiliu rinkoje siektų [3000-4000], o pokytis sudarytų [750-1250].  

(350) Artimiausi pagal atstumą RIMI prekybos centrui yra keturi koncentracijos dalyviams 

priklausantys prekybos centrai: 3 PALINK prekybos centrai (Raudondvario pl. 166, Baltijos g. 59 ir 

Jonavos g. 3) ir 1 RIMI prekybos centras (Baltijos g. 58), esantys 1,9 – 2,6 km atstumu (2,88-4,52 

min. trukmės kelionė automobiliu). Arčiausiai nuo nagrinėjamo RIMI prekybos centro esantis 

konkurento NORFA prekybos centras (Baltų pr. 195) yra už 2,4 km (4,67 min. trukmės kelionė 

automobiliu), dar toliau yra antro konkurento MAXIMA trys prekybos centrai (Žiemgalių g. 2, 

Jonavos g. 60 ir Raudondvario pl. 284A) – už 2,5-3,3 km (5,07-5,92 min. trukmės kelionė 

automobiliu). Dar toliau yra Šilas prekybos centras (Panerių g. 58) yra už 2,6 km (6,10 min. 

trukmės kelionė automobiliu). 

(351) Nagrinėjamoje rinkoje koncentracijos dalyviai turi net 16 prekybos centrų, 

[KOMERCINĖ PASLAPTIS]. Pažymėtina, kad aprėpties teritorijoje esantys 3 koncentracijoje 

dalyviams priklausantys prekybos centrai (Raudondvario pl. 166, Baltijos g. 59 ir Romainių g. 67) 

taip pat identifikuoti kaip probleminiai dėl konkurentų skaičiaus sumažėjimo ar didelės rinkos 

dalies skaičiuojant pagal pajamas, 2 iš kurių šiuo metu yra patys artimiausi RIMI prekybos centro 

konkurentai, nutolę iki 4,52 min. trukmės automobiliu atstumu. Be to, devyni iš trylikos 

koncentracijos dalyviams priklausančių prekybos centrų (7 PALINK vidutiniai prekybos centrai 

(Baltų pr. 81, Varnių g. 38A, Žemaičių pl. 23, Rietavo g. 11, Kuršių g. 44, Savanorių pr. 214A ir 

Naujalio g. 20B) ir 2 RIMI prekybos centrai didysis ir vidutinis (Islandijos pl. 32 ir Baltijos g. 58)) 

savo aprėpties teritorijose užima [30-40]-[40-50] proc. proc. rinkos. Tai rodo, kad konkurencija dėl 

koncentracijos bus apribota ir aplinkinėse teritorijose. 

(352) Šiuo metu didžiausi atitinkamos rinkos dalyviai yra PALINK ir MAXIMA, pagal 

pajamas užimantys atitinkamai [30-40] proc. ir [20-30] proc. rinkos. Po koncentracijos didžiausiu 

atitinkamos rinkos dalyviu taptų RIMI, turėsianti beveik [40-50] proc. rinkos. Artimiausio pagal 

atstumą konkurento NORFA prekybos centras yra už beveik 5 min. važiuojant automobiliu, kai tuo 
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tarpu net 4 kiti koncentracijos dalyvių prekybos centrai yra žymiai arčiau analizuojamo RIMI 

prekybos centro. Kartu pastebėtina, kad trys iš keturių liksiančių RIMI konkurentų, NORFA, LIDL 

ir Šilas nėra artimi RIMI ir PALINK parduotuvių konkurentai. Tai leidžia daryti išvadą, kad po 

koncentracijos įgyvendinimo konkurencinis spaudimas RIMI žymiai sumažėtų. 

(353) Taip pat pastebėtina, kad vertinant mažesnes aprėpties teritorijas, RIMI pardavimų 

dalis iki 7 min. keliavimo automobiliu atstumo aprėpties teritorijose po koncentracijos siektų nuo 

[40-50] proc. iki [90-100] proc., o iki 5,5 min. keliavimo automobiliu atstumo aprėpties teritorijose 

siektų nuo [70-80] proc. 

(354) Apsipirkimo pėsčiomis rinkoje RIMI prekybos centras aprėpties teritorijoje 

konkurentų neturi ir užima 100 proc. rinkos. 

(355) Praplėtus aprėpties teritoriją 10 proc. (iki 550 m) papildomų parduotuvių rinkoje 

neatsirastų, taigi nepasikeistų ir koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų padėtis. 

 

8.2.2.1.2. Raudondvario pl. 166 , Kaunas, esančio PALINK prekybos centro rinkos 

 

(356) Po koncentracijos įgyvendinimo Raudondvario pl. 166, Kaunas esančio PALINK 

prekybos centro apsipirkimo automobiliu rinkoje konkurentų skaičius sumažėtų nuo 5 iki 4. Be to, 

koncentracijos dalyvių apsipirkimo automobiliu rinkos dalis pagal pajamas sudarytų [50-60] proc. 

proc. rinkos aprėpties teritorijoje, o dviejų didžiausių konkuruojančių ūkio subjektų (RIMI ir 

MAXIMA) rinkos dalys kartu sudarytų apie [90-100] proc. HHI indeksas po koncentracijos 

įgyvendinimo apsipirkimo automobiliu rinkoje – [4000-5000], o pokytis – [1250-1750]. Dar 

didesnę rinkos dalį RIMI užimtų ir vertinant parduotuvių skaičių – 65 proc. Tai rodo, kad net 

nevertinant rinkos dalies pagal pajamas, RIMI turėtų labai didelę rinkos dalį.  

(357) Pažymėtina, kad aprėpties teritorijoje esantys trys koncentracijoje dalyvaujantiems 

ūkio subjektams priklausantys prekybos centrai (Baltijos g. 59, Raudondvario pl. 94B ir Romainių 

g. 67, Kaunas) taip pat identifikuoti kaip probleminiai dėl didelės rinkos dalies skaičiuojant pagal 

pajamas. Šeši iš devynių likusių koncentracijos dalyviams priklausančių prekybos centrų (keturi 

PALINK vidutiniai prekybos centrai (Kuršių g. 44, Kaunas, Žemaičių pl. 23, Kaunas, Baltų pr. 81, 

Kaunas, J. Naujalio g. 20B, Raudondvaris) ir vienas RIMI vidutinis prekybos centrai (Baltijos g. 

58) bei vienas didysis prekybos centras (Islandijos pl. 32)) savo aprėpties teritorijose užėmė [30-

40]-[40-50] proc. rinkos. Tai rodo, kad konkurencija dėl koncentracijos bus apribota ir aplinkinėse 

teritorijose.  

(358) Artimiausias pagal atstumą PALINK prekybos centrui yra RIMI prekybos centras 

(Raudondvario pl. 94B, Kaunas), esantis 1915 m atstumu (3,38 min. trukmės kelionė automobiliu). 

Toliau yra du MAXIMA prekybos centrai (Raudondvario pl. 284 A ir Medekšynės g. 10, Kaunas), 

esantys 1,6 – 3 km atstumu (4,47 – 5,43 min. trukmės kelionė automobiliu). Kitas konkurentas 

atitinkamoje apsipirkimo automobiliu rinkoje Šilas yra net už 6,9 km (7,13 min. trukmės kelionė 

automobiliu; Vandžiogalos g. 22), o dar vienas konkurentas NORFA (Baltų pr.195) atitinkamoje 

apsipirkimo automobiliu rinkoje yra nutolęs 4,2 km. atstumu (8,07 min. trukmės kelionė 

automobiliu). 

(359) Šiuo metu, MAXIMA yra didžiausias rinkos dalyvis užimantis [30-40] proc. (4 

parduotuvės). Įsigyjamas ūkio subjektas PALINK bei RIMI šiuo metu turi panašią rinkos dalį po 

[20-30] proc. (RIMI turi 5 parduotuves, PALINK turi 8 parduotuves). Po koncentracijos 

įgyvendinimo RIMI užimtų [50-60] proc. rinkos (13 parduotuvių). Po koncentracijos antru pagal 

pajamas susijungusių koncentracijos dalyvių konkurentu taptų MAXIMA (apie [30-40] proc. 

rinkos). Kartu pastebėtina, kad Šilas ir NORFA nėra artimi RIMI ir PALINK parduotuvių 

konkurentai. Tai leidžia daryti išvadą, kad po koncentracijos konkurencinis spaudimas 

analizuojamam RIMI prekybos centrui žymiai sumažėtų. 

(360) Taip pat pastebėtina, kad vertinant mažesnes aprėpties teritorijas, RIMI pardavimų 

dalis iki 5 min. keliavimo automobiliu atstumo aprėpties teritorijose po koncentracijos siektų nuo 

[40-50] proc. iki [90-100] proc. 
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(361) Apsipirkimo pėsčiomis rinkoje po koncentracijos konkurentų skaičius nesikeistų. Vis 

dėlto svarbu paminėti, jog šioje rinkoje PALINK prekybos centras užima didelę rinkos dalį ([80-90] 

proc. rinkos pagal pajamas), o vienintelis konkurentas Express Market, kurio rinkos dalis pagal 

pajamas sudaro [10-20] proc. 

(362) Praplėtus aprėpties teritoriją iki 10 min., į ją papildomai patektų vienas LIDL prekybos 

centras (Baltų pr. 10, Kaunas), du Šilas prekybos centrai (Panerių g. 58 ir Jonavos g. 282, Kaunas) 

ir du MAXIMA prekybos centrai (Vandžiogalos 106A ir Jonavos g. 60, Kaunas). RIMI tokiu atveju 

po koncentracijos taptų didžiausiu rinkos dalyviu, kurio rinkos dalis pagal pajamas po 

koncentracijos siektų apie [40-50] proc. Papildomų konkurentų neatsirastų, o dviejų didžiausių 

konkurentų (RIMI ir MAXIMA) rinkos dalys kartu sudarytų daugiau kaip [70-80] proc. rinkos. HHI 

po koncentracijos siektų [3000-4000], pokytis sudarytų [750-1250]. Minėti rodikliai leidžia daryti 

išvadą, kad net aprėpties teritoriją padidinus iki 10 min. po koncentracijos tokioje teritorijoje 

koncentracija vis tiek padidėtų, o konkurencija būtų apribota. 

(363) Praplėtus aprėpties teritoriją 10 proc. (iki 550 m) apsipirkimo pėsčiomis rinkoje 

papildomų parduotuvių rinkoje neatsirastų, taigi nepasikeistų ir koncentracijoje dalyvaujančių ūkio 

subjektų padėtis. 

 

8.2.2.1.3. Baltijos g. 59, Kaunas, esančio PALINK prekybos centro rinkos 

 

(364) Po koncentracijos įgyvendinimo Baltijos g. 59, Kaunas esančio PALINK prekybos 

centro apsipirkimo automobiliu rinkoje konkurentų skaičius sumažėtų nuo 6 iki 5. Be to, 

koncentracijos dalyvių apsipirkimo automobiliu rinkos dalis pagal pajamas sudarytų [40-50] proc. 

rinkos aprėpties teritorijoje, o dviejų didžiausių konkuruojančių ūkio subjektų (RIMI ir MAXIMA) 

rinkos dalys kartu sudarytų apie [70-80] proc. HHI indeksas po koncentracijos įgyvendinimo 

apsipirkimo automobiliu rinkoje – [3000-4000], o pokytis – [750-1250]. Panašią rinkos dalį RIMI 

užimtų ir vertinant parduotuvių skaičių – 60 proc. Tai rodo, kad net nevertinant rinkos dalies pagal 

pajamas, RIMI turėtų labai didelę rinkos dalį.  

(365) Pažymėtina, kad aprėpties teritorijoje esantys du koncentracijoje dalyvaujantiems ūkio 

subjektams priklausantys prekybos centrai (Raudondvario pl. 166 ir Raudondvario pl. 94B) taip pat 

identifikuoti kaip probleminiai dėl didelės rinkos dalies skaičiuojant pagal pajamas. Be to, devyni iš 

dvylikos likusių aprėpties teritorijoje veikiančių koncentracijos dalyviams priklausančių prekybos 

centrų (septyni PALINK vidutiniai prekybos centrai (Rietavo g. 11, Žemaičių pl. 23, Baltų pr. 81, 

Varnių g. 38A, Savanorių pr. 214A, Kuršių g. 44 ir Tvirtovės al. 12A, Kaunas) ir vienas RIMI 

vidutinis prekybos centras (Baltijos g. 58, Kaunas) bei vienas didysis prekybos centras (Islandijos 

pl. 32)) savo aprėpties teritorijose užėmė [30-40]-[40-50] proc. rinkos. Tai rodo, kad konkurencija 

dėl koncentracijos bus apribota ir aplinkinėse teritorijose. 

(366) Artimiausias pagal atstumą PALINK prekybos centrui yra RIMI prekybos centras 

(Baltijos g. 58), esantis 280 m atstumu (1,05 min. trukmės kelionė automobiliu). Toliau yra 

MAXIMA prekybos centras (Žiemgalių g. 2, Kaunas), esantis 0,4 km atstumu (1,17 min. trukmės 

kelionė automobiliu). Kiti konkurentai NORFA (Baltų pr. 195, Kaunas) – 1,35 km. atstumu (2,67 

min. trukmės kelionė automobiliu), LIDL (Baltų pr. 10, Kaunas) – 1,96 km. atstumu (3,55 min. 

trukmės kelionė automobiliu), Šilas (Baltų pr. 18, Kaunas), - 1,9 km. atstumu (3,73 min. trukmės 

kelionė automobiliu).  

(367) Įsigyjamas ūkio subjektas PALINK šiuo metu yra antras pagal dydį atitinkamos rinkos 

dalyvis, pagal pajamas užimantis apie [20-30] proc. rinkos (11 parduotuvių). MAXIMA yra 

didžiausias šios rinkos dalyvis, pagal pajamas užimantis apie [30-40] proc.  rinkos (4 parduotuvės). 

RIMI yra trečias pagal dydį šios rinkos dalyvis, pagal pajamas užimantis apie [20-30] proc.  rinkos 

(4 parduotuvės). Po koncentracijos RIMI taptų didžiausiu rinkos dalyviu, užimančiu [40-50] proc.  

rinkos pagal pajamas. Kartu pastebėtina, kad likę rinkos dalyviai, t.y. NORFA, Šilas bei LIDL nėra 

artimi RIMI ir PALINK parduotuvių konkurentai Tai leidžia daryti išvadą, kad po koncentracijos 

konkurencinis spaudimas analizuojamam RIMI prekybos centrui žymiai sumažėtų. 
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(368) Apsipirkimo pėsčiomis rinkoje po koncentracijos konkurentų skaičius sumažėtų nuo 3 

iki 2, o RIMI užimtų [70-80] proc. rinkos pagal pajamas. Dviejų didžiausių konkurentų (RIMI ir 

MAXIMA) rinkos dalys kartu sudarytų 100 proc. rinkos. HHI po koncentracijos apsipirkimo 

pėsčiomis rinkoje siektų [6000-7000], o pokytis sudarytų [2250-2750]. Atsižvelgiant į tai, darytina 

išvada, kad po koncentracijos įgyvendinimo RIMI turėtų didelę rinkos dalį bei žymiai padidintų 

savo rinkos galią šioje rinkoje. 

(369) Praplėtus aprėpties teritoriją 10 proc. (iki 550 m) papildomų parduotuvių rinkoje 

neatsirastų, taigi nepasikeistų ir koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų padėtis. 

(370) Praplėtus aprėpties teritoriją iki 10 min., į ją papildomai patektų trys MAXIMA 

prekybos centrai (Raudondvario pl. 284A, Panerių g. 322, Savanorių pr. 255, Kaunas), du Šilas 

prekybos centrai (Mildos g. 5, Domeikava ir Jonavos g. 282, Kaunas), vienas PALINK prekybos 

centras (Savanorių pr. 111, Kaunas) ir du RIMI prekybos centrai (Romainių g. 67C ir Studentų g. 

19, Kaunas). RIMI tokiu atveju po koncentracijos taptų antru didžiausiu rinkos dalyviu, kurio 

rinkos dalis pagal pajamas po koncentracijos būtų daugiau nei [30-40] proc. Papildomų konkurentų 

neatsirastų, o dviejų didžiausių konkurentų (RIMI ir MAXIMA) rinkos dalys kartu sudarytų 

daugiau kaip [80-90] proc. rinkos. HHI po koncentracijos siektų [3000-4000], pokytis sudarytų 

[250-750]. Minėti rodikliai leidžia daryti išvadą, kad net aprėpties teritoriją padidinus iki 10 min. po 

koncentracijos tokioje teritorijoje koncentracija vis tiek padidėtų, o konkurencija būtų apribota. 

(371) Be to, pažymėtina, kad koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų prekybos centrai 

yra priešingose kelio pusėse, todėl nors persidengimas įvyksta 1,5 min. trukmės kelionės 

automobiliu, prekybos centrai daro esminį konkurencinį spaudimą vienas kitam. Pabrėžtina ir tai, 

kad vertinant mažesnes aprėpties teritorijas, RIMI pardavimų dalis iki 4,5 min. keliavimo 

automobiliu atstumo aprėpties teritorijose siektų nuo [40-50] proc. iki [70-80] proc. 

 

8.2.2.1.4. Romainių g. 67, Kaunas, esančio RIMI prekybos centro rinkos 

 

(372) Po koncentracijos Romainių g. 67, Kaune esančio RIMI prekybos centro apsipirkimo 

automobiliu rinkoje konkurentų skaičius sumažėtų nuo 3 iki 2. Koncentracijos dalyvių rinkos dalis 

aprėpties teritorijoje sudarytų [40-50] proc. rinkos pagal pajamas ir 66,67 proc. rinkos pagal 

parduotuvių skaičių. Dviejų didžiausių konkuruojančių ūkio subjektų (RIMI ir MAXIMA) rinkos 

dalys kartu sudarytų apie  100 proc. rinkos. HHI po koncentracijos apsipirkimo automobiliu rinkoje 

siektų apie [5000-6000], o pokytis sudarytų apie [750-1250].  

(373) Artimiausias pagal atstumą RIMI prekybos centro konkurentas yra du MAXIMA 

prekybos centrai (Medekšynės g. 10, Kaunas ir Raudondvario pl. 284A, Kaunas), esantys 

atitinkamai už maždaug 1,6 km (2,45 min. trukmės kelionė automobiliu) ir už maždaug 3,5 km 

(6,40 min. trukmės kelionė automobiliu). Visos kitos aprėpties teritorijoje esančios 3 parduotuvės 

priklauso koncentracijos dalyviams. 

(374) Šiuo metu didžiausi atitinkamos rinkos dalyviai yra PALINK ir MAXIMA, pagal 

pajamas atitinkamai užimantys po [20-30] proc. ir [50-60] proc. rinkos. Po koncentracijos RIMI 

turėtų [40-50] proc. rinkos, t.y. kartu su likusiu konkurentu MAXIMA užimtų 100 proc. rinkos. Tai 

leidžia daryti išvadą, kad po koncentracijos įgyvendinimo konkurencinis spaudimas RIMI žymiai 

sumažėtų. 

(375) Pažymėtina, kad aprėpties teritorijoje esantys du koncentracijoje dalyvaujantiems ūkio 

subjektams priklausantys prekybos centrai (Raudondvario pl. 166 ir Raudondvario pl. 94B) taip pat 

identifikuoti kaip probleminiai dėl konkurentų skaičiaus sumažėjimo ar didelės rinkos dalies 

skaičiuojant pagal pajamas. O likęs vienas koncentracijos dalyviams priklausantis prekybos centras 

(J.Naujalio g. 20B, Raudondvaris) savo aprėpties teritorijose užėmė [40-50] proc. rinkos ir dėl 

koncentracijos jų konkurentų skaičius sumažėtų. Tai rodo, kad konkurencija dėl koncentracijos bus 

apribota ir aplinkinėse teritorijose. 

(376) Apsipirkimo pėsčiomis rinkoje RIMI prekybos centras aprėpties teritorijoje 

konkurentų neturi bei užima 100 proc. rinkos. 
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(377) Praplėtus aprėpties teritoriją 10 proc. (iki 550 m) papildomų parduotuvių apsipirkimo 

pėsčiomis rinkoje neatsirastų. 

(378) Praplėtus aprėpties teritoriją nuo 9 iki 10 min. keliavimo laiko apsipirkimo 

automobiliu rinkoje po koncentracijos Romainių g. 67, Kaune esančio RIMI prekybos centro 

apsipirkimo automobiliu rinkoje koncentracijos dalyvių rinkos dalis aprėpties teritorijoje sudarytų 

[30-40] proc. rinkos pagal pajamas ir 50 proc. rinkos pagal parduotuvių skaičių. Dviejų didžiausių 

konkuruojančių ūkio subjektų (RIMI ir MAXIMA) rinkos dalys pagal pajamas kartu sudarytų apie 

[80-90] proc. rinkos, pagal parduotuvių skaičių – 83,33 proc. HHI po koncentracijos apsipirkimo 

automobiliu rinkoje siektų apie [4000-5000], o pokytis sudarytų apie [250-750]. Minėti rodikliai 

leidžia daryti išvadą, kad po koncentracijos RIMI vis tiek turėtų didelę rinkos dalį, apibrėžtoje 

teritorijoje koncentracija vis tiek padidėtų, o konkurencija būtų apribota. 

 

8.2.2.2. Būtiniausių prekių parduotuvės Kaune 

8.2.2.2.1. Medvėgalio g. 23A, Kaune, esančios PALINK parduotuvės rinka 

 

(379) Po koncentracijos Medvėgalio 23A, Kaune esančios PALINK parduotuvės 

apsipirkimo pėsčiomis rinkoje konkurentų skaičius sumažėtų nuo 3 iki 2. Be to, koncentracijos 

dalyvių rinkos dalis pagal pajamas sudarytų [80-90] proc. rinkos aprėpties teritorijoje, o dviejų 

didžiausių konkuruojančių ūkio subjektų (RIMI ir aljanso AIBĖ parduotuvės) rinkos dalys kartu 

sudarytų 100 proc. rinkos. HHI po koncentracijos siektų [7000-8000], o pokytis sudarytų [2750-

3250]. Kiek mažesnę, tačiau taip pat labai didelę rinkos dalį RIMI užimtų ir vertinant parduotuvių 

skaičių – 66,77 proc. Tai rodo, kad net nevertinant rinkos dalies pagal pajamas, RIMI turėtų didelę 

rinkos dalį.  

(380) Artimiausias pagal atstumą PALINK parduotuvės yra RIMI prekybos centras 

(Prancūzų g. 81), esantis už 386 m. Konkurentas – aljanso AIBĖ parduotuvė – yra už 398 m. 

(381) Šiuo metu RIMI yra didžiausias atitinkamos rinkos dalyvis, pagal pajamas užimantis 

beveik [50-60] proc. rinkos. Antras pagal dydį rinkos dalyvis PALINK užima beveik [20-30] proc. 

rinkos. Po koncentracijos RIMI rinkos dalis išaugtų iki [80-90] proc., be to, RIMI įsigytų vienintelį 

šioje rinkoje veikiantį artimą konkurentą. 

(382) Praplėtus aprėpties teritoriją 10 proc. (iki 550 m) papildomų parduotuvių rinkoje 

neatsirastų, taigi nepasikeistų ir koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų padėtis. 

(383) Be to, RBB Economics pateiktoje analizėje
206

 nurodoma, kad minėtos parduotuvės 

atitinkamoje rinkoje koncentracijoje dalyvaujantys ūkio subjektai, tikėtina, po koncentracijos 

įgyvendinimo bus stiprūs bei konkurencijos problema lokalioje rinkoje galimai yra pagrįsta. 

 

8.2.2.2.2.  Kovo 11-osios g. 67, Kaune, esančios PALINK parduotuvės rinka 

 

(384) Po koncentracijos Kovo 11-osios g. 67, Kaune esančios PALINK parduotuvės 

apsipirkimo pėsčiomis rinkoje konkurentų nebeliktų. Koncentracijos dalyvių rinkos dalis pagal 

pajamas sudarytų 100 proc. rinkos aprėpties teritorijoje, HHI siektų 10000. 

(385) Apsipirkimo pėsčiomis rinkoje aprėpties teritoriją padidinus 10 proc. (iki 550 m), 

papildomai į ją patektų vienas MAXIMA (Savanorių pr. 375) ir vienas Kubas (Savanorių pr. 375) 

prekybos centras. Tokiu atveju po koncentracijos konkurentų skaičius sumažėtų nuo 4 iki 3. 

Koncentracijos dalyvių rinkos dalis pagal pajamas sudarytų [70-80] proc.  rinkos aprėpties 

teritorijoje, o antro didžiausio konkurento (MAXIMA) rinkos dalis siektų tik [10-20] proc. Dviejų 

didžiausių konkurentų (RIMI ir MAXIMA) rinkos dalys pagal pajamas kartu sudarytų [90-100] 

proc. rinkos. HHI po koncentracijos siektų [6000-7000], o pokytis sudarytų [2250-2750]. Kiek 

mažesnę, tačiau vis tiek labai didelę rinkos dalį RIMI užimtų ir vertinant parduotuvių skaičių – 

                                                 
206

 Bylos 66 tomas, 27-93 lapai. 
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66,67 proc. rinkos. Tai rodo, kad net nevertinant rinkos dalies pagal pajamas, RIMI turėtų labai 

didelę rinkos dalį.  

 

8.2.3. Klaipėda 

8.2.3.1. Liepojos g. 27, Klaipėdoje, esančio RIMI prekybos centro rinkos 

 

(386) Po koncentracijos įgyvendinimo Liepojos g. 27, Klaipėdoje esančio RIMI prekybos 

centro apsipirkimo automobiliu rinkoje konkurentų skaičius sumažėtų nuo 4 iki 3. Be to, 

koncentracijos dalyvių rinkos dalis pagal pajamas sudarytų [60-70] proc. rinkos aprėpties 

teritorijoje, o dviejų didžiausių konkuruojančių ūkio subjektų (RIMI ir MAXIMA) rinkos dalys 

kartu viršytų [80-90] proc. rinkos. HHI po koncentracijos apsipirkimo automobiliu rinkoje siektų 

[5000-6000], o pokytis sudarytų [2250-2750]. Panašią rinkos dalį RIMI užimtų ir vertinant 

parduotuvių skaičių – 61,54 proc. Tai rodo, kad net nevertinant rinkos dalies pagal pajamas, RIMI 

turėtų labai didelę rinkos dalį.  

(387) Pažymėtina, kad aprėpties teritorijoje esantys penki koncentracijos dalyviams 

priklausantys prekybos centrai (Liepojos g. 238, Kretingos g. 83, Herkaus Manto g. 90, Šiaurės 

pr. 15 ir Šaulių g. 11) taip pat yra identifikuoti kaip probleminiai dėl konkurentų skaičiaus 

sumažėjimo ar didelės rinkos dalies skaičiuojant pagal pajamas. Be to, keturi iš minėtų penkių 

prekybos centrų yra vieni iš artimiausių analizuojamos parduotuvės konkurentų (išsidėstę iki 6 min. 

trukmės kelionės automobiliu atstumu). Tai rodo, kad konkurencija dėl koncentracijos bus apribota 

ir aplinkinėse teritorijose. 

(388) Artimiausias pagal atstumą analizuojamos RIMI parduotuvės yra PALINK prekybos 

centras (Liepojos g. 238), esantis 1,2 km atstumu (2,2 min. trukmės kelionė automobiliu). 

Konkurento NORFA artimiausias prekybos centras (Tauralaukio g. 1) yra beveik 2 km atstumu 

(3,37 min. trukmės kelionė automobiliu), o konkurento – MAXIMA (Liepojos g 10) – 2,4 km 

atstumu (3,75 min. trukmės kelionė automobiliu).  

(389) Įsigyjamas ūkio subjektas PALINK šiuo metu yra didžiausias atitinkamos rinkos 

dalyvis, pagal pajamas užimantis apie [30-40] proc. rinkos (5 parduotuvės). RIMI yra antras pagal 

dydį šios rinkos dalyvis, pagal pajamas užimantis apie [30-40] proc. (5 parduotuvės). Po 

koncentracijos RIMI taptų didžiausiu rinkos dalyviu, užimančiu daugiau kaip [60-70] proc. rinkos. 

Kartu pastebėtina, kad vienas iš dviejų likusių RIMI konkurentų, NORFA, nėra artimas RIMI ir 

PALINK parduotuvių konkurentas. Tai leidžia daryti išvadą, kad po koncentracijos konkurencinis 

spaudimas analizuojamam RIMI prekybos centrui žymiai sumažėtų. 

(390) Taip pat pastebėtina, kad vertinant mažesnes aprėpties teritorijas, RIMI pardavimų 

dalis iki 10 min. keliavimo automobiliu atstumo aprėpties teritorijose po koncentracijos siektų nuo 

[60-70] proc. iki [90-100] proc. 

(391) Vertinant apsipirkimo pėsčiomis rinką, pastebėtina, kad joje yra tik po vieną PALINK 

ir RIMI parduotuvę, todėl po koncentracijos įgyvendinimo konkurentų šioje rinkoje nebeliktų. 

RIMI rinkos dalis pagal pajamas po koncentracijos sudarytų 100 proc., HHI – 10000. Tai rodo, kad 

šis prekybos centras absoliučiai nebesusidurtų su konkurencija apsipirkimo pėsčiomis rinkoje. 

(392) Praplėtus aprėpties teritoriją 10 proc. (iki 550 m) papildomų parduotuvių rinkoje 

neatsirastų, taigi nepasikeistų ir koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų padėtis. 

 

8.2.3.2. Liepojos g. 238, Klaipėdoje, esančio PALINK prekybos centro rinkos 

 

(393) Po koncentracijos Liepojos g. 238, Klaipėdoje, esančio PALINK prekybos centro 

apsipirkimo automobiliu rinkoje konkurentų skaičius sumažėtų nuo 4 iki 3. Be to, koncentracijos 

dalyvių rinkos dalis pagal pajamas sudarytų [60-70] proc. rinkos aprėpties teritorijoje, o dviejų 

didžiausių konkuruojančių ūkio subjektų (RIMI ir MAXIMA) rinkos dalys kartu viršytų [80-90] 

proc. rinkos. HHI po koncentracijos apsipirkimo automobiliu rinkoje siektų [5000-6000], o pokytis 
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sudarytų [2250-2750]. Panašią rinkos dalį RIMI užimtų ir vertinant parduotuvių skaičių – 61,54 

proc. Tai rodo, kad net nevertinant rinkos dalies pagal pajamas, RIMI turėtų labai didelę rinkos dalį.  

(394) Pažymėtina, kad aprėpties teritorijoje esantys penki koncentracijoje dalyvaujantiems 

ūkio subjektams priklausantys prekybos centrai (Liepojos g. 27, Kretingos g. 83, Herkaus Manto 

g. 90, Šiaurės pr. 15, Šaulių g. 11) taip pat yra identifikuoti kaip probleminiai dėl konkurentų 

skaičiaus sumažėjimo ar didelės rinkos dalies skaičiuojant pagal pajamas. Be to, keturi iš minėtų 

penkių prekybos centrų yra vieni iš artimiausių analizuojamo prekybos centro konkurentų (išsidėstę 

iki 5,92 min. trukmės kelionės automobiliu). Tai rodo, kad konkurencija dėl koncentracijos bus 

apribota ir aplinkinėse teritorijose. 

(395) Artimiausias pagal atstumą nuo analizuojamos PALINK parduotuvės yra RIMI 

prekybos centras (Liepojos g. 27), esantis 170 m atstumu (0,7 min. trukmės kelionė automobiliu). 

Konkurento NORFA artimiausias prekybos centras (Tauralaukio g. 1) yra beveik 800 m atstumu 

(1,17 min. trukmės kelionė automobiliu), o kito konkurento – MAXIMA (Liepojos g 10) – daugiau 

kaip 2,5 km atstumu (3,70 min. trukmės kelionė automobiliu).  

(396) Įsigyjamas ūkio subjektas PALINK šiuo metu yra didžiausias atitinkamos rinkos 

dalyvis, pagal pajamas užimantis apie [30-40] proc. rinkos (5 parduotuvės). RIMI yra antras pagal 

dydį šios rinkos dalyvis, pagal pajamas užimantis apie [30-40] proc. rinkos (3 parduotuvės). Po 

koncentracijos RIMI taptų didžiausiu rinkos dalyviu, užimančiu daugiau kaip [60-70] proc. rinkos. 

Kartu pastebėtina, kad vienas iš dviejų likusių RIMI konkurentų, NORFA, nėra artimas RIMI ir 

PALINK parduotuvių konkurentas. Tai leidžia daryti išvadą, kad po koncentracijos konkurencinis 

spaudimas analizuojamam RIMI prekybos centrui žymiai sumažėtų. 

(397) Taip pat pastebėtina, kad vertinant mažesnes aprėpties teritorijas, RIMI pardavimų 

dalis iki 10 min. keliavimo automobiliu atstumo aprėpties teritorijose po koncentracijos siektų nuo 

[60-70] proc. iki [90-100] proc. 

(398) Vertinant apsipirkimo pėsčiomis rinką, pastebėtina, kad joje yra tik po vieną PALINK 

ir RIMI parduotuvę, todėl po koncentracijos įgyvendinimo konkurentų šioje rinkoje nebeliktų. 

RIMI rinkos dalis pagal pajamas po koncentracijos sudarytų 100 proc., HHI – 10000. Tai rodo, kad 

šis prekybos centras absoliučiai nebesusidurtų su konkurencija apsipirkimo pėsčiomis rinkoje. 

(399) Praplėtus aprėpties teritoriją 10 proc. (iki 550 m) papildomų parduotuvių rinkoje 

neatsirastų, taigi nepasikeistų ir koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų padėtis. 

 

8.2.3.3. Šiaurės pr. 15, Klaipėdoje, esančio PALINK prekybos centro rinkos 

 

(400) Po koncentracijos Šiaurės pr. 15, Klaipėdoje esančio RIMI prekybos centro 

apsipirkimo automobiliu rinkoje konkurentų skaičius sumažėtų nuo 6 iki 5. Koncentracijos dalyvių 

rinkos dalis pagal pajamas sudarytų [50-60] proc. proc. rinkos aprėpties teritorijoje, o dviejų 

didžiausių konkuruojančių ūkio subjektų (RIMI ir MAXIMA) rinkos dalys kartu sudarytų apie [70-

80] proc. rinkos. HHI po koncentracijos apsipirkimo automobiliu rinkoje siektų [3000-4000], o 

pokytis sudarytų [1250-1750]. Kiek mažesnę, tačiau vis tiek didelę rinkos dalį RIMI užimtų ir 

vertinant pagal parduotuvių skaičių – 50 proc. Tai rodo, kad net nevertinant rinkos dalies pagal 

pajamas, RIMI turėtų labai didelę rinkos dalį.  

(401)  Pažymėtina, kad aprėpties teritorijoje esantys penki koncentracijoje dalyvaujantiems 

ūkio subjektams priklausantys prekybos centrai (Kretingos g. 83, Herkaus Manto g. 90, Liepojos 

g. 27 ir 238, Šaulių g. 11) taip pat yra identifikuoti kaip probleminiai dėl konkurentų skaičiaus 

sumažėjimo ir didelės rinkos dalies skaičiuojant pagal pajamas. Be to, keturi iš minėtų penkių 

prekybos centrų yra vieni iš artimiausių analizuojamos parduotuvės konkurentų (išsidėstę iki 5,75 

min. trukmės kelionės automobiliu atstumu). Tai rodo, kad konkurencija dėl koncentracijos bus 

apribota ir aplinkinėse teritorijose. 

(402) Artimiausias pagal atstumą analizuojamos RIMI parduotuvės konkurentas yra 

PALINK prekybos centras (Kretingos g. 83), esantis už 1,2 km (2,08 min. trukmės kelionė 

automobiliu). Arčiausiai esantis ne koncentracijos dalyviams priklausantis konkurento MAXIMA  
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prekybos centras (Liepojos g. 10) yra už 1,3 km (2,63 min. trukmės kelionė automobiliu), antro 

konkurento NORFA (Priestočio g. 30) – už beveik 2,6 km (3,33 min. trukmės kelionė automobiliu), 

trečio konkurento LIDL planuojamas atidaryti prekybos centras (Tilžės g. 56B) – už beveik 4,7 km 

(6,7 min. trukmės kelionė automobiliu), o ketvirto konkurento Grūstė prekybos centras (Taikos pr. 

39) yra nagrinėjamo prekybos centro aprėpties teritorijos pakraštyje, 9,77 min. trukmės kelionės 

automobiliu atstumu. Pastebėtina, kad RIMI rinkos dalis iki [50-60] proc. sumažėja tik įtraukus tris 

tolimiausias konkurentų parduotuves, esančias atitinkamai už 7,45 min.; 7,57 min. ir 9,77 min. 

kelionės automobiliu). Tai rodo, kad RIMI rinkos dalis tik didėtų vertinant artimiausius pagal 

atstumą konkurentus. 

(403) Įsigyjamas ūkio subjektas PALINK šiuo metu yra didžiausias atitinkamos rinkos 

dalyvis, pagal pajamas užimantis apie [30-40] proc. rinkos (5 parduotuvės). RIMI yra antras pagal 

dydį šios rinkos dalyvis, pagal pajamas užimantis apie [20-30] proc. rinkos (3 parduotuvės). Po 

koncentracijos RIMI taptų didžiausiu rinkos dalyviu, užimančiu beveik [50-60] proc. rinkos. Kartu 

pastebėtina, kad trys iš keturių likusių RIMI konkurentų, NORFA, Grūstė ir LIDL, nėra artimi 

RIMI ir PALINK parduotuvių konkurentai, be to, Grūstė prekybos centras yra pačiame aprėpties 

teritorijos pakraštyje. Tai leidžia daryti išvadą, kad po koncentracijos konkurencinis spaudimas 

analizuojamam RIMI prekybos centrui žymiai sumažėtų. 

(404) Taip pat pastebėtina, kad vertinant mažesnes aprėpties teritorijas, RIMI pardavimų 

dalis iki 10 min. keliavimo automobiliu atstumo aprėpties teritorijose po koncentracijos siektų nuo 

[40-50] proc. iki [90-100] proc., didžiąją dalį viršydama [50-60] proc. 

(405) Apsipirkimo pėsčiomis rinkoje RIMI prekybos centras aprėpties teritorijoje 

konkurentų neturi ir užima 100 proc. rinkos. 

(406) Praplėtus aprėpties teritoriją 10 proc. (iki 550 m) papildomų parduotuvių rinkoje 

neatsirastų, taigi nepasikeistų ir koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų padėtis. 

 

8.2.3.4. Šaulių g. 11, Klaipėdoje, esančio PALINK prekybos centro rinkos 

 

(407) Po koncentracijos Šaulių g.11, Klaipėdoje esančio PALINK prekybos centro 

apsipirkimo automobiliu rinkoje konkurentų skaičius sumažėtų nuo 6 iki 5. Koncentracijos dalyvių 

rinkos dalis pagal pajamas sudarytų [60-70] proc. rinkos aprėpties teritorijoje, o dviejų didžiausių 

konkuruojančių ūkio subjektų (RIMI ir MAXIMA) rinkos dalys kartu sudarytų beveik [70-80] proc. 

rinkos. HHI po koncentracijos apsipirkimo automobiliu rinkoje siektų [4000-5000], o pokytis 

sudarytų [1250-1750]. Didelę rinkos dalį RIMI užimtų ir vertinant parduotuvių skaičių – 50 proc. 

Tai rodo, kad net nevertinant rinkos dalies pagal pajamas, RIMI turėtų didelę rinkos dalį.  

(408)  Pažymėtina, kad aprėpties teritorijoje esantys penki koncentracijoje dalyvaujantiems 

ūkio subjektams priklausantys prekybos centrai (Kretingos g. 83, Herkaus Manto g. 90, Liepojos 

g. 27 ir 238, Šiaurės pr. 15) taip pat yra identifikuoti kaip probleminiai dėl konkurentų skaičiaus 

sumažėjimo ar didelės rinkos dalies skaičiuojant pagal pajamas. Tai rodo, kad konkurencija dėl 

koncentracijos bus apribota ir aplinkinėse teritorijose. 

(409) Artimiausias pagal atstumą analizuojamos RIMI parduotuvės konkurentas yra 

MAXIMA prekybos centras (Herkaus Manto g. 11), esantis už 472 m (3 min. trukmės kelionė 

automobiliu). Antro konkurento NORFA artimiausias prekybos centras (Priestočio g. 30) yra už 

beveik 1,4 km (3,15 min. trukmės kelionė automobiliu). Trečio konkurento LIDL planuojamas 

atidaryti prekybos centras (Tilžės g. 56B) yra už beveik 3,4 km (7 min. trukmės kelionė 

automobiliu), o konkurento Grūstė prekybos centras (Taikos pr. 39) yra nagrinėjamo prekybos 

centro aprėpties teritorijos pakraštyje, 9,30 min. trukmės kelionės automobiliu atstumu. 

(410) Įsigyjamas ūkio subjektas PALINK šiuo metu yra didžiausias atitinkamos rinkos 

dalyvis, pagal pajamas užimantis daugiau kaip [40-50] proc. rinkos (6 parduotuvės). RIMI yra 

antras pagal dydį šios rinkos dalyvis, pagal pajamas užimantis daugiau kaip [20-30] proc. rinkos (2 

parduotuvės). Po koncentracijos RIMI taptų didžiausiu rinkos dalyviu, užimančiu daugiau kaip [60-

70] proc. rinkos. Kartu pastebėtina, kad trys iš keturių likusių RIMI konkurentų, NORFA LIDL ir 
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Grūstė, nėra artimi RIMI ir PALINK parduotuvių konkurentai, be to, Grūstė prekybos centras yra 

pačiame aprėpties teritorijos pakraštyje. Tai leidžia daryti išvadą, kad po koncentracijos 

konkurencinis spaudimas analizuojamam RIMI prekybos centrui žymiai sumažėtų. 

(411) Minėtos aplinkybės rodo, kad nors šioje aprėpties teritorijoje po koncentracijos lieka 

4 RIMI konkurentai, jų konkurencinis spaudimas nėra pakankamas, kad neutralizuotų RIMI rinkos 

galios padidėjimą. 

(412) Taip pat pastebėtina, kad vertinant mažesnes aprėpties teritorijas, RIMI pardavimų 

dalis iki 10 min. keliavimo automobiliu atstumo aprėpties teritorijose po koncentracijos siektų nuo 

[40-50] proc. iki [90-100] proc., didžiąją dalį viršydama [50-60] proc. 

(413) Apsipirkimo pėsčiomis rinkoje po koncentracijos konkurentų skaičius nesikeistų. Šioje 

rinkoje yra dvi PALINK ir viena MAXIMA parduotuvė. RIMI rinkos dalis pagal pajamas po 

koncentracijos siektų [70-80] proc. Tai rodo, kad analizuojamas prekybos centras nesusiduria su 

reikšminga konkurencija ir apsipirkimo pėsčiomis rinkoje.  

(414) Praplėtus aprėpties teritoriją 10 proc. (iki 550 m) papildomų parduotuvių rinkoje 

neatsirastų, taigi nepasikeistų ir koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų padėtis. 

 

8.2.3.5. Kretingos g. 83, Klaipėdoje, esančio PALINK prekybos centro rinkos 

 

(415) Po koncentracijos Kretingos g. 83, Klaipėdoje esančio PALINK prekybos centro 

apsipirkimo automobiliu rinkoje konkurentų skaičius sumažėtų nuo 5 iki 4. Be to, koncentracijos 

dalyvių rinkos dalis aprėpties teritorijoje sudarytų [50-60] proc. rinkos pagal pajamas ir 53,33 proc. 

rinkos pagal parduotuvių skaičių. Dviejų didžiausių konkuruojančių ūkio subjektų (RIMI ir 

MAXIMA) rinkos dalys kartu sudarytų apie [70-80] proc. rinkos. HHI po koncentracijos 

apsipirkimo automobiliu rinkoje siektų [4000-5000], o pokytis būtų [1250-1750].  

(416) Pažymėtina, kad aprėpties teritorijoje esantys penki koncentracijoje dalyvaujantiems 

ūkio subjektams priklausantys prekybos centrai (Liepojos g. 27 ir 238, Šiaurės pr. 15, Herkaus 

Manto g. 90 ir Šaulių g. 11) taip pat yra identifikuoti kaip probleminiai dėl konkurentų skaičiaus 

sumažėjimo ar didelės rinkos dalies skaičiuojant pagal pajamas. Be to, keturi iš minėtų penkių 

prekybos centrų yra vieni iš artimiausių analizuojamo prekybos centro konkurentų (išsidėstę iki 

4,05 min. trukmės kelionės automobiliu atstumu). Tai rodo, kad konkurencija dėl koncentracijos 

bus apribota ir aplinkinėse teritorijose. 

(417) Artimiausias pagal atstumą PALINK prekybos centro konkurentas yra MAXIMA 

prekybos centras (Liepojos g. 10), esantis už 632 m (1,57 min. trukmės kelionė automobiliu). 

NORFA artimiausias prekybos centras (Tauralaukio g. 1) yra už beveik 2,9 km (4,05 min. trukmės 

kelionė automobiliu), o vienintelis LIDL planuojamas atidaryti prekybos centras (Tilžės g. 56B) yra 

už beveik 5,1 km (8,13 min. trukmės kelionė automobiliu). 

(418) Įsigyjamas ūkio subjektas PALINK šiuo metu yra didžiausias atitinkamos rinkos 

dalyvis, pagal pajamas užimantis [30-40] proc. rinkos (5 parduotuvės). RIMI yra antras pagal dydį 

šios rinkos dalyvis, pagal pajamas užimantis apie [20-30] proc. rinkos (3 parduotuvės). Po 

koncentracijos RIMI taptų didžiausiu rinkos dalyviu, užimančiu beveik [50-60] proc. rinkos. Kartu 

pastebėtina, kad du iš trijų likusių RIMI konkurentų, NORFA bei LIDL, nėra artimi RIMI ir 

PALINK parduotuvių konkurentai. Tai leidžia daryti išvadą, kad po koncentracijos konkurencinis 

spaudimas analizuojamam PALINK prekybos centrui žymiai sumažėtų. 

(419) Taip pat pastebėtina, kad vertinant mažesnes aprėpties teritorijas, RIMI pardavimų 

dalis nuo 3 min. (įvykstant persidengimui tarp koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų 

prekybos centrų)  iki 10 min. keliavimo automobiliu atstumo aprėpties teritorijose po koncentracijos 

siektų nuo [50-60] proc. iki [90-100] proc. Iki 1,5 min. keliavimo automobiliu atstumo aprėpties 

teritorijoje RIMI pardavimų dalis siektų [90-100] proc. 

(420) Apsipirkimo pėsčiomis rinkoje po koncentracijos konkurentų skaičius nesikeistų. Šioje 

rinkoje yra po vieną PALINK ir MAXIMA parduotuvę. RIMI rinkos dalis po koncentracijos siektų 

[20-30] proc. 
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(421) Apsipirkimo pėsčiomis rinkoje aprėpties teritoriją padidinus 10 proc. (iki 550 m), 

papildomai į ją patektų viena PALINK būtiniausių prekių parduotuvė (Kretingos g. 52). RIMI 

rinkos dalis pagal pajamas po koncentracijos tokiu atveju siektų [20-30] proc. 

 

8.2.3.6. Herkaus Manto g. 90-1, Klaipėdoje, esančio PALINK prekybos centro rinkos 

 

(422) Po koncentracijos Herkaus Manto g. 90-1, Klaipėdoje esančio PALINK prekybos 

centro apsipirkimo automobiliu rinkoje konkurentų skaičius sumažėtų nuo 5 iki 4. Be to, 

koncentracijos dalyvių rinkos dalis aprėpties teritorijoje sudarytų [50-60] proc. proc. rinkos pagal 

pajamas ir 53,33 proc. rinkos pagal parduotuvių skaičių. Dviejų didžiausių konkuruojančių ūkio 

subjektų (RIMI ir MAXIMA) rinkos dalys kartu sudarytų apie [70-80] proc. rinkos. HHI po 

koncentracijos apsipirkimo automobiliu rinkoje siektų [4000-5000], o pokytis sudarytų [1250-

1750].  

(423) Pažymėtina, kad aprėpties teritorijoje esantys penki koncentracijoje dalyvaujantiems 

ūkio subjektams priklausantys prekybos centrai (Kretingos g. 83, Šiaurės pr. 15, Liepojos g. 27 ir 

238, Šaulių g. 11) taip pat yra identifikuoti kaip probleminiai dėl konkurentų skaičiaus sumažėjimo 

ar didelės rinkos dalies skaičiuojant pagal pajamas. Be to, visi minėti prekybos centrai yra vieni iš 

artimiausių analizuojamo prekybos centro konkurentų (išsidėstę iki 5,37 min. trukmės kelionės 

automobiliu atstumu). Tai rodo, kad konkurencija dėl koncentracijos bus apribota ir aplinkinėse 

teritorijose. 

(424) Artimiausias pagal atstumą PALINK prekybos centro konkurentas yra MAXIMA 

prekybos centras (Liepojos g. 10), esantis už 1 km (2,58 min. trukmės kelionė automobiliu). 

NORFA artimiausias prekybos centras (Priestočio g. 30) yra už 2,6 km (4,73 min. trukmės kelionė 

automobiliu), o LIDL planuojamas atidaryti prekybos centras (Tilžės g. 56B) yra už beveik 4,7 km 

(8,28 min. trukmės kelionė automobiliu). 

(425) Įsigyjamas ūkio subjektas PALINK šiuo metu yra didžiausias atitinkamos rinkos 

dalyvis, pagal pajamas užimantis [30-40] proc. rinkos (5 parduotuvės). RIMI yra antras pagal dydį 

šios rinkos dalyvis, pagal pajamas užimantis apie [20-30] proc. rinkos (3 parduotuvės). Po 

koncentracijos RIMI taptų didžiausiu rinkos dalyviu, užimančiu beveik [50-60] proc. rinkos. Kartu 

pastebėtina, kad du iš trijų likusių RIMI konkurentų, NORFA bei LIDL, nėra artimi RIMI ir 

PALINK parduotuvių konkurentai. Tai leidžia daryti išvadą, kad po koncentracijos konkurencinis 

spaudimas analizuojamam PALINK prekybos centrui žymiai sumažėtų. 

(426) Taip pat pastebėtina, kad vertinant mažesnes aprėpties teritorijas, RIMI pardavimų 

dalis iki 10 min. keliavimo automobiliu atstumo aprėpties teritorijose po koncentracijos siektų nuo 

[50-60] proc. iki [90-100] proc. 

(427) Apsipirkimo pėsčiomis rinkoje po koncentracijos konkurentų skaičius nesikeistų. Šioje 

rinkoje yra po vieną PALINK ir MAXIMA parduotuvę. RIMI rinkos dalis po koncentracijos siektų 

[50-60] proc. 

(428) Praplėtus aprėpties teritoriją 10 proc. (iki 550 m) papildomų parduotuvių rinkoje 

neatsirastų, taigi nepasikeistų ir koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų padėtis. 

 

8.2.4. Biržai 

8.2.4.1. J. Janonio g. 5, Biržuose, esančio RIMI prekybos centro rinkos 

 

(429) Po koncentracijos J. Janonio g. 5, Biržuose esančio RIMI prekybos centro apsipirkimo 

automobiliu rinkoje konkurentų skaičius sumažėtų nuo 4 iki 3. Be to, koncentracijos dalyvių 

apsipirkimo automobiliu rinkos dalis aprėpties teritorijoje sudarytų [40-50] proc. rinkos pagal 

pajamas ir 50 proc. rinkos pagal parduotuvių skaičių. Dviejų didžiausių konkuruojančių ūkio 

subjektų (RIMI ir NORFA) rinkos dalys kartu sudarytų apie [70-80] proc. rinkos. HHI po 

koncentracijos apsipirkimo automobiliu rinkoje siektų [3000-4000], o pokytis sudarytų [250-750]. 
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(430) Pažymėtina, kad aprėpties teritorijoje esantis vienas koncentracijos dalyviams 

priklausantis prekybos centras (Vytauto g. 27) taip pat identifikuotas kaip probleminis dėl 

konkurentų skaičiaus sumažėjimo ir didelės rinkos dalies skaičiuojant pagal pajamas. Tai rodo, kad 

konkurencija dėl koncentracijos bus apribota ir aplinkinėse teritorijose. 

(431) Be to, minėtas PALINK prekybos centras (Vytauto g. 27) šiuo metu yra arčiausiai 

esantis  prekybos centras apsipirkimo automobiliu rinkoje (1,98 min. trukmės kelionė automobiliu). 

Konkurentų prekybos centrai yra nutolę 4,38 min. (NORFA, Respublikos g. 2E) bei 4,87 min. 

(MAXIMA, Vabalninko g. 8A) trukmės kelionės automobiliu atstumu. Taigi, koncentracijos 

įgyvendinimas lemtų tai, kad du arčiausiai esantys prekybos centrai po koncentracijos priklausytų 

RIMI, dėl ko nagrinėjamas RIMI prekybos centras apsipirkimo automobiliu rinkoje susidurtų su itin 

sumažėjusiu konkurenciniu spaudimu. 

(432) Šiuo metu didžiausias atitinkamos rinkos dalyvis yra NORFA ([30-40] proc. rinkos 

pagal pajamas). PALINK ir MAXIMA užima labai panašias rinkos dalis pagal pajamas – maždaug 

po [20-30] proc. rinkos. Po koncentracijos RIMI taptų didžiausiu atitinkamos rinkos dalyviu, 

turėsiančiu apie [40-50] proc. rinkos. Kartu pastebėtina, kad vienas iš dviejų likusių konkurentų, 

NORFA, nėra artimas RIMI ir PALINK parduotuvių konkurentas. Tai leidžia daryti išvada, kad po 

koncentracijos įgyvendinimo konkurencinis spaudimas nagrinėjamam RIMI prekybos centrui 

žymiai sumažėtų. 

(433) Apsipirkimo pėsčiomis rinkoje po koncentracijos konkurentų skaičius sumažėtų nuo 5 

iki 4, o RIMI užimtų [70-80] proc. rinkos pagal pajamas. Dviejų didžiausių konkurentų (RIMI ir 

MAXIMA) rinkos dalys kartu sudarytų beveik [80-90] proc. rinkos. HHI po koncentracijos 

apsipirkimo pėsčiomis rinkoje siektų [5000-6000], o pokytis sudarytų [2250-2750]. Atsižvelgiant į 

tai, darytina išvada, kad po koncentracijos įgyvendinimo RIMI turėtų didelę rinkos dalį bei žymiai 

padidintų savo rinkos galią šioje rinkoje. 

(434) Apsipirkimo pėsčiomis rinkoje aprėpties teritoriją padidinus 10 proc. (iki 1100 m), į ją 

papildomai patektų dar viena PALINK būtiniausių prekių parduotuvė (Vytauto g. 36-1A). Dėl šios 

priežasties po koncentracijos RIMI rinkos dalis pagal pajamas dar labiau padidėtų ir siektų [70-80] 

proc., o dviejų didžiausių konkurentų (RIMI ir MAXIMA) rinkos dalys kartu sudarytų beveik [80-

90] proc. rinkos. HHI po koncentracijos apsipirkimo pėsčiomis rinkoje tokiu atveju siektų [5000-

6000], o pokytis sudarytų [2250-2750]. 

(435) Be to, RBB Economics pateiktoje analizėje
207

 nurodoma, kad minėtos parduotuvės 

atitinkamoje rinkoje koncentracijoje dalyvaujantys ūkio subjektai, tikėtina, po koncentracijos 

įgyvendinimo bus stiprūs bei konkurencijos problema lokalioje rinkoje galimai yra pagrįsta. 

 

8.2.4.2. Vytauto g. 27, Biržuose, esančio PALINK prekybos centro rinkos 

 

(436) Po koncentracijos Vytauto g. 27, Biržuose esančio PALINK prekybos centro 

apsipirkimo automobiliu rinkoje konkurentų skaičius sumažėtų nuo 4 iki 3. Be to, koncentracijos 

dalyvių apsipirkimo automobiliu rinkos dalis aprėpties teritorijoje sudarytų [40-50] proc. rinkos 

pagal pajamas ir 50 proc. rinkos pagal parduotuvių skaičių. Dviejų didžiausių konkuruojančių ūkio 

subjektų (RIMI ir NORFA) rinkos dalys kartu sudarytų apie [70-80] proc. rinkos. HHI po 

koncentracijos apsipirkimo automobiliu rinkoje siektų [3000-4000], o pokytis sudarytų [250-750].  

(437) Pažymėtina, kad aprėpties teritorijoje esantis vienas koncentracijos dalyviams 

priklausantis prekybos centras (J. Janonio g. 5) taip pat identifikuotas kaip probleminis dėl 

konkurentų skaičiaus sumažėjimo ir didelės rinkos dalies skaičiuojant pagal pajamas. Tai rodo, kad 

konkurencija dėl koncentracijos bus apribota ir aplinkinėse teritorijose. 

(438) Be to, minėtas RIMI prekybos centras (J. Janonio g. 5) šiuo metu yra arčiausiai esantis 

konkurentas apsipirkimo automobiliu rinkoje (1,92 min. trukmės kelionė automobiliu). Kitų 

konkurentų prekybos centrai yra nutolę 3,25 min. (NORFA, Respublikos g. 2E) bei 3,45 min. 
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(MAXIMA, Vabalninko g. 8A) trukmės kelionės automobiliu atstumu. Taigi, koncentracijos 

įgyvendinimas lemtų tai, kad arčiausiai esantis konkurentas po koncentracijos priklausytų RIMI, dėl 

ko nagrinėjamas RIMI prekybos centras apsipirkimo automobiliu rinkoje susidurtų su itin 

sumažėjusiu konkurenciniu spaudimu. 

(439) Šiuo metu didžiausias atitinkamos rinkos dalyvis yra NORFA ([30-40] proc. rinkos 

pagal pajamas). PALINK ir MAXIMA užima labai panašias rinkos dalis pagal pajamas – maždaug 

po [20-30] proc. rinkos. Po koncentracijos RIMI taptų didžiausiu atitinkamos rinkos dalyviu, 

turėsiančiu apie [40-50] proc. rinkos. Kartu pastebėtina, kad vienas iš dviejų likusių konkurentų, 

NORFA, nėra artimas RIMI ir PALINK parduotuvių konkurentas. Tai leidžia daryti išvada, kad po 

koncentracijos įgyvendinimo konkurencinis spaudimas nagrinėjamam PALINK prekybos centrui 

žymiai sumažėtų. 

(440) Apsipirkimo pėsčiomis rinkoje po koncentracijos konkurentų skaičius sumažėtų nuo 5 

iki 4, o RIMI užimtų apie [70-80] proc. rinkos pagal pajamas. Dviejų didžiausių konkurentų (RIMI 

ir MAXIMA) rinkos dalys kartu sudarytų beveik [80-90] proc. rinkos. HHI po koncentracijos 

apsipirkimo pėsčiomis rinkoje siektų [5000-6000], o pokytis sudarytų [2250-2750]. Atsižvelgiant į 

tai, darytina išvada, kad po koncentracijos įgyvendinimo RIMI turėtų didelę rinkos dalį bei žymiai 

padidintų savo rinkos galią šioje rinkoje. 

(441) Praplėtus aprėpties teritoriją 10 proc. (iki 1100 m) papildomų parduotuvių rinkoje 

neatsirastų, taigi nepasikeistų ir koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų padėtis. 

(442) Be to, RBB Economics pateiktoje analizėje
208

 nurodoma, kad minėtos parduotuvės 

atitinkamoje rinkoje koncentracijoje dalyvaujantys ūkio subjektai, tikėtina, po koncentracijos 

įgyvendinimo bus stiprūs bei konkurencijos problema lokalioje rinkoje galimai yra pagrįsta. 

 

8.2.5. Kaišiadorys 

8.2.5.1. Gedimino g. 115, Kaišiadoryse, esančio RIMI prekybos centro rinkos 

 

(443) Po koncentracijos Gedimino g. 115, Kaišiadoryse esančio RIMI prekybos centro 

apsipirkimo pėsčiomis rinkoje konkurentų skaičius sumažėtų nuo 4 iki 3. Be to, koncentracijos 

dalyvių rinkos dalis aprėpties teritorijoje pagal pajamas sudarytų [40-50] proc. rinkos, o pagal 

parduotuvių skaičių – 50 proc. rinkos. Dviejų didžiausių konkuruojančių ūkio subjektų (RIMI ir 

NORFA) rinkos dalys kartu sudarytų daugiau kaip [70-80] proc. rinkos. HHI po koncentracijos 

apsipirkimo pėsčiomis rinkoje siektų [3000-4000], o pokytis sudarytų [750-1250].  

(444) Pažymėtina, kad aprėpties teritorijoje esantis vienas koncentracijoje dalyvaujantiems 

ūkio subjektams priklausantis prekybos centras (Gedimino g. 116) taip pat identifikuotas kaip 

probleminis dėl didelės rinkos dalies skaičiuojant pagal pajamas. Tai rodo, kad konkurencija dėl 

koncentracijos bus apribota ir aplinkinėse teritorijose. 

(445) Artimiausias pagal atstumą RIMI prekybos centro konkurentas yra MAXIMA 

prekybos centras (Gedimino g. 108), esantis už 296 m. Kiek toliau – už 440 m – yra PALINK 

prekybos centras (Gedimino g. 116). Konkurentas – NORFA prekybos centras (Gedimino g. 140) – 

yra arčiau aprėpties teritorijos ribos, už beveik 800 m. 

(446) Šiuo metu atitinkamoje rinkoje trys dalyviai (NORFA, MAXIMA ir PALINK) pagal 

pajamas užima panašias rinkos dalis – po [20-30]-[30-40] proc. rinkos. Po koncentracijos RIMI 

taptų didžiausiu atitinkamos rinkos dalyviu, turinčiu beveik [40-50] proc. rinkos. Kartu pastebėtina, 

kad vienas iš dviejų likusių RIMI konkurentų, NORFA, nėra artimas RIMI ir PALINK parduotuvių 

konkurentas. Tai leidžia daryti išvadą, kad po koncentracijos įgyvendinimo konkurencinis 

spaudimas RIMI žymiai sumažėtų. 

(447) Apsipirkimo pėsčiomis rinkoje aprėpties teritoriją padidinus 10 proc. (iki 1100 m), 

papildomai į ją patektų vienas NORFA prekybos centras (Maironio g. 1 / V.Kudirkos g. 3) ir viena 

KOOP būtiniausių prekių parduotuvė (Gedimino g. 34). Tokiu atveju po koncentracijos konkurentų 
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skaičius sumažėtų nuo 5 iki 4. Koncentracijos dalyvių rinkos dalis pagal pajamas sudarytų beveik 

[30-40] proc. rinkos aprėpties teritorijoje, o dviejų didžiausių konkurentų (RIMI ir NORFA) rinkos 

dalys pagal pajamas kartu sudarytų beveik [70-80] proc. rinkos. HHI po koncentracijos siektų 

[3000-4000], o pokytis sudarytų [250-750]. Kartu pastebėtina, kad du iš trijų likusių RIMI 

konkurentų, NORFA ir KOOP, nėra artimi RIMI ir PALINK parduotuvių konkurentai. Minėti 

rodikliai leidžia daryti išvadą, kad net aprėpties teritoriją padidinus 10 proc. po koncentracijos 

tokioje teritorijoje koncentracija vis tiek padidėtų, o konkurencija būtų apribota. 

(448) Po koncentracijos apsipirkimo automobiliu rinkoje konkurentų skaičius sumažėtų nuo 

4 iki 3. Koncentracijos dalyviai užimtų [30-40] proc. rinkos, o dviejų didžiausių konkurentų (RIMI 

ir NORFA) rinkos dalys kartu sudarytų beveik [60-70] proc. rinkos. HHI po koncentracijos 

apsipirkimo automobiliu rinkoje siektų [3000-4000], o pokytis sudarytų [250-750]. Minėti rodikliai 

leidžia daryti išvadą, kad po koncentracijos RIMI turėtų didelę rinkos dalį, apibrėžtoje teritorijoje 

koncentracija dar labiau padidėtų, o konkurencija būtų apribota. 

(449) Pažymėtina, kad aprėpties teritorijoje esantis vienas koncentracijoje dalyvaujantiems 

ūkio subjektams priklausantis prekybos centras (Gedimino g. 116) taip pat identifikuotas kaip 

probleminis dėl didelės rinkos dalies skaičiuojant pagal pajamas. Tai rodo, kad konkurencija dėl 

koncentracijos bus apribota ir aplinkinėse teritorijose. 

(450) Artimiausias pagal atstumą RIMI prekybos centro konkurentas yra MAXIMA 

prekybos centras (Gedimino g. 108; 0,07 min. trukmės kelionė automobiliu). Kiek toliau yra antro 

konkurento PALINK prekybos centras (Gedimino g. 116; 1,42 min. trukmės kelionė automobiliu). 

Iki trečio konkurento – NORFA – dviejų prekybos centrų (Maironio g. 1 ir Gedimino g. 138) yra 

maždaug 2,67 min. trukmės kelionė automobiliu. 

(451) Šiuo metu didžiausias atitinkamos rinkos dalyvis yra NORFA, pagal pajamas 

užimantis beveik [30-40] proc. rinkos. Antras pagal dydį rinkos dalyvis – MAXIMA – užima apie 

[30-40] proc. rinkos. Po koncentracijos RIMI pagal užimamą rinkos dalį susilygintų su MAXIMA. 

Be to, vienas iš į aprėpties teritoriją patekusių MAXIMA prekybos centrų yra kitame mieste 

(Žiežmariuose), todėl jis nedaro arba daro labai ribotą konkurencinį spaudimą. Pastebėtina, kad 

minėtas prekybos centras dar nėra atidarytas. 

(452) Kartu pastebėtina, kad vienas iš dviejų likusių RIMI konkurentų, NORFA, nėra 

artimas RIMI ir PALINK parduotuvių konkurentas. Tuo tarpu susijungiantys ūkio subjektai RIMI ir 

PALINK yra artimi vienas kito konkurentai. Tai leidžia daryti išvadą, kad po koncentracijos 

įgyvendinimo konkurencinis spaudimas RIMI žymiai sumažėtų. 

 

8.2.5.2.  Gedimino g. 116, Kaišiadoryse, esančio PALINK prekybos centro rinkos 

 

(453) Po koncentracijos Gedimino g. 116, Kaišiadoryse esančio PALINK prekybos centro 

apsipirkimo pėsčiomis rinkoje konkurentų skaičius sumažėtų nuo 4 iki 3. Be to, koncentracijos 

dalyvių rinkos dalis aprėpties teritorijoje pagal pajamas sudarytų [40-50] proc. rinkos, o pagal 

parduotuvių skaičių – 50 proc. rinkos. Dviejų didžiausių konkuruojančių ūkio subjektų (RIMI ir 

NORFA) rinkos dalys kartu sudarytų daugiau kaip [70-80] proc. rinkos. HHI po koncentracijos 

apsipirkimo pėsčiomis rinkoje siektų [3000-4000], o pokytis sudarytų [750-1250].  

(454) Pažymėtina, kad aprėpties teritorijoje esantis vienas koncentracijoje dalyvaujantiems 

ūkio subjektams priklausantis prekybos centras (Gedimino g. 115, Kaišiadorys) taip pat 

identifikuotas kaip probleminis dėl didelės rinkos dalies skaičiuojant pagal pajamas. Tai rodo, kad 

konkurencija dėl koncentracijos bus apribota ir aplinkinėse teritorijose. 

(455) Artimiausias pagal atstumą RIMI prekybos centro konkurentas yra MAXIMA 

prekybos centras (Gedimino g. 108), esantis už 433,5 m. Panašiu atstumu – už 440 m – yra RIMI 

prekybos centras (Gedimino g. 115). Konkurentas – NORFA prekybos centras (Gedimino g. 140) – 

yra už 611 m. 

(456) Šiuo metu atitinkamoje rinkoje trys dalyviai (NORFA, MAXIMA ir PALINK) pagal 

pajamas užima panašias rinkos dalis – po [20-30]-[30-40] proc. rinkos. Po koncentracijos RIMI 
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taptų didžiausiu atitinkamos rinkos dalyviu, turinčiu beveik [40-50] proc. rinkos. Kartu pastebėtina, 

kad vienas iš dviejų likusių RIMI konkurentų, NORFA, nėra artimas RIMI ir PALINK parduotuvių 

konkurentas. Tai leidžia daryti išvadą, kad po koncentracijos įgyvendinimo konkurencinis 

spaudimas RIMI žymiai sumažėtų. 

(457) Praplėtus aprėpties teritoriją 10 proc. (iki 1100 m) papildomų parduotuvių rinkoje 

neatsirastų, taigi nepasikeistų ir koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų padėtis. 

(458) Po koncentracijos apsipirkimo automobiliu rinkoje konkurentų skaičius sumažėtų nuo 

4 iki 3. Koncentracijos dalyviai užimtų [30-40] proc. rinkos, o dviejų didžiausių konkurentų (RIMI 

ir NORFA) rinkos dalys kartu sudarytų beveik [60-70] proc. rinkos. HHI po koncentracijos 

apsipirkimo automobiliu rinkoje siektų [3000-4000], o pokytis sudarytų [250-750]. Minėti rodikliai 

leidžia daryti išvadą, kad po koncentracijos RIMI turėtų didelę rinkos dalį, apibrėžtoje teritorijoje 

koncentracija dar labiau padidėtų, o konkurencija būtų apribota. 

(459) Pažymėtina, kad aprėpties teritorijoje esantis vienas koncentracijoje dalyvaujantiems 

ūkio subjektams priklausantis prekybos centras (Gedimino g. 115) taip pat identifikuotas kaip 

probleminis dėl didelės rinkos dalies skaičiuojant pagal pajamas. Tai rodo, kad konkurencija dėl 

koncentracijos bus apribota ir aplinkinėse teritorijose. 

(460) Artimiausias pagal atstumą RIMI prekybos centro konkurentas yra MAXIMA 

prekybos centras (Gedimino g. 108; 1,67 min. trukmės kelionė automobiliu). Kiek toliau yra antro 

konkurento RIMI prekybos centras (Gedimino g. 115; 1,73 min. trukmės kelionė automobiliu). Iki 

trečio konkurento – NORFA – dviejų prekybos centrų (Gedimino g. 138 ir Maironio g. 1) yra 

maždaug 2,67-3,82 min. trukmės kelionė automobiliu. 

(461) Šiuo metu didžiausias atitinkamos rinkos dalyvis yra NORFA, pagal pajamas 

užimantis beveik [30-40] proc. rinkos. Antras pagal dydį rinkos dalyvis – MAXIMA – užima apie 

[30-40] proc. rinkos. Po koncentracijos RIMI pagal užimamą rinkos dalį susilygintų su MAXIMA. 

Be to, vienas iš į aprėpties teritoriją patekusių MAXIMA prekybos centrų yra kitame mieste 

(Žiežmariuose), todėl jis nedaro arba daro labai ribotą konkurencinį spaudimą. Pastebėtina, kad 

minėtas prekybos centras dar nėra atidarytas. 

(462) Kartu pastebėtina, kad vienas iš dviejų likusių RIMI konkurentų, NORFA, nėra 

artimas RIMI ir PALINK parduotuvių konkurentas. Tuo tarpu susijungiantys ūkio subjektai RIMI ir 

PALINK yra artimi vienas kito konkurentai. Tai leidžia daryti išvadą, kad po koncentracijos 

įgyvendinimo konkurencinis spaudimas RIMI žymiai sumažėtų. 

 

8.2.6. Šventoji 

8.2.6.1. Jūros g. 2, Šventojoje, esančios RIMI parduotuvės rinka 

 

(463) Po koncentracijos Jūros g. 2, Šventojoje esančios RIMI parduotuvės apsipirkimo 

pėsčiomis rinkoje konkurentų skaičius sumažėtų nuo 3 iki 2. Be to, koncentracijos dalyvių rinkos 

dalis aprėpties teritorijoje sudarytų [80-90] proc. rinkos pagal pajamas ir 66,67 proc. rinkos pagal 

parduotuvių skaičių. Dviejų didžiausių konkuruojančių ūkio subjektų (RIMI ir aljanso AIBĖ 

parduotuvės) rinkos dalys kartu sudarytų 100 proc. rinkos. HHI po koncentracijos siektų [7000-

8000], o pokytis sudarytų [1750-2250].  

(464) Įsigyjamas ūkio subjektas PALINK šiuo metu yra didžiausias atitinkamos rinkos 

dalyvis, pagal pajamas užimantis beveik [70-80] proc. rinkos. Po koncentracijos RIMI taptų 

didžiausiu rinkos dalyviu, užimančiu beveik [80-90] proc. rinkos. Kartu pastebėtina, jog vienintelis 

likęs RIMI konkurentas, aljanso AIBĖ parduotuvė, nėra artimas RIMI ir PALINK parduotuvių 

konkurentas. Tai leidžia daryti išvadą, kad po koncentracijos konkurencinis spaudimas RIMI žymiai 

sumažėtų. 

(465) Praplėtus aprėpties teritoriją 10 proc. (iki 1100 m) papildomų parduotuvių rinkoje 

neatsirastų, taigi nepasikeistų ir koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų padėtis. 



 117  

IŠRAŠAS 

 

(466) Pastebėtina, kad RIMI pati analizuojamos parduotuvės atidarymą argumentavo tuo, 

kad minėtoje vietoje konkurencija yra silpna, nes rinkoje veikia tik PALINK parduotuvė, o kelios 

vietinės parduotuvės parduoda daugiausia alkoholį ir gaiviuosius gėrimus
209

.  

(467) Be to, RBB Economics pateiktoje analizėje
210

 nurodoma, kad minėtos parduotuvės 

atitinkamoje rinkoje koncentracijoje dalyvaujantys ūkio subjektai, tikėtina, po koncentracijos 

įgyvendinimo bus stiprūs bei konkurencijos problema lokalioje rinkoje galimai yra pagrįsta. 

 

8.2.7. Palanga 

8.2.7.1. Žvejų g. 35, Palangoje, esančios PALINK parduotuvės rinka 

 

(468) Po koncentracijos Žvejų g. 35, Palangoje esančios PALINK parduotuvės apsipirkimo 

pėsčiomis rinkoje konkurentų skaičius sumažėtų nuo 4 iki 3. Be to, koncentracijos dalyvių rinkos 

dalis pagal pajamas sudarytų [60-70] proc. rinkos aprėpties teritorijoje, o dviejų didžiausių 

konkuruojančių ūkio subjektų (RIMI ir MAXIMA) rinkos dalys kartu sudarytų apie [90-100] proc. 

rinkos. HHI po koncentracijos siektų [5000-6000], o pokytis sudarytų [1250-1750]. Kiek mažesnę, 

tačiau taip pat didelę rinkos dalį RIMI užimtų ir vertinant parduotuvių skaičių – 50 proc. Tai rodo, 

kad net nevertinant rinkos dalies pagal pajamas, RIMI turėtų didelę rinkos dalį.  

(469) Artimiausias pagal atstumą PALINK parduotuvės konkurentas yra aljanso AIBĖ 

parduotuvė (Vytauto / Kastyčio g. 128/31), esanti už 263 m. RIMI prekybos centras (Malūno g. 10) 

yra už 763,5 m, o trečio konkurento – MAXIMA – prekybos centras (Vytauto g. 98) yra už 794 m.  

(470) Šiuo metu RIMI yra didžiausias atitinkamos rinkos dalyvis, pagal pajamas užimantis 

daugiau kaip [50-60] proc. rinkos. Antras pagal dydį rinkos dalyvis MAXIMA pagal pajamas užima 

apie [30-40] proc. rinkos. Po koncentracijos RIMI rinkos dalis išaugtų iki [60-70] proc. Kartu 

pastebėtina, jog vienas iš dviejų likusių RIMI konkurentų, aljanso AIBĖ parduotuvė, nėra artimas 

RIMI ir PALINK parduotuvių konkurentas. Tuo tarpu susijungiantys ūkio subjektai RIMI ir 

PALINK yra artimi vienas kito konkurentai. Tai leidžia daryti išvadą, kad po koncentracijos 

konkurencinis spaudimas RIMI žymiai sumažėtų. 

(471) Apsipirkimo pėsčiomis rinkoje aprėpties teritoriją padidinus 10 proc. (iki 1100 m), 

papildomai į ją patektų dar viena PALINK parduotuvė (Taikos g. 68A), dėl ko RIMI rinkos dalis 

pagal pajamas po koncentracijos dar labiau padidėtų ir siektų apie [70-80] proc. rinkos. HHI po 

koncentracijos siektų [5000-6000], pokytis sudarytų [2250-2750]. Minėti rodikliai leidžia daryti 

išvadą, kad padidinus aprėpties teritoriją 10 proc. koncentracija dar labiau apribotų konkurenciją 

atitinkamoje rinkoje. 

(472) RBB Economics savo analizėje
211

 nurodo, kad vertinant Žvejų g. 35, Palanga  esančios 

parduotuvės aprėpties teritoriją reikia įvertinti, kad Žvejų g. 35A, Palanga yra UAB „Čia Market“ 

parduotuvė. Vis dėlto, UAB „Čia Market“ nurodė, kad jos parduotuvės nedaro konkurencinio 

spaudimo RIMI ir PALINK parduotuvėms (Žr. šio nutarimo 8.2.1.3.5. dalį). Nepaisant to, 

pažymėtina, kad net ir įtraukus minėtą parduotuvę poveikio vertinimo tai nekeistų, kadangi 

aprėpties teritorijoje RIMI rinkos dalis vis tiek siektų [60-70] proc. 

 

8.3. Išvada 

(473) Įvertinusi visas aukščiau išdėstytas aplinkybes, Konkurencijos taryba konstatuoja, kad 

dėl koncentracijos RIMI įgytų tokią padėtį Liepojos g. 27, Klaipėda, Molėtų pl. 49, Vilnius, J. 

Janonio g. 5, Biržai, Žirmūnų g. 2, Vilnius, Kretingos g. 83, Klaipėda, Herkaus Manto g. 90-1, 

Klaipėda, Vytauto g. 27, Biržai, Liepojos g. 238, Klaipėda, Visalaukio g. 1, Vilnius, Didžioji g. 28, 

Vilnius, Jūros g. 2, Šventoji, Jogailos g. 12, Vilnius, Vokiečių g. 13, Vilnius, Gedimino pr. 28, 

                                                 
209

 Bylos 36 tomas, 14-28 lapai. 
210

 Bylos 66 tomas, 27-93 lapai. 
211

 Bylos 66 tomas, 27-93 lapai. 
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Vilnius, Žvejų g. 35, Palanga, Medvėgalio g. 23A, Kaunas, Kovo 11-osios g. 67, Kaunas, Gedimino 

pr. 16, Vilnius, Gedimino pr. 9, Vilnius, Gedimino g. 115, Kaišiadorys, Gedimino g. 116, 

Kaišiadorys, Raudondvario pl. 94B, Kaunas, Šiaurės pr. 15, Klaipėda, Antakalnio g. 42, Vilnius, 

Šaulių g. 11, Klaipėda, Antakalnio g. 73, Vilnius, Franko g. 2A, Vilnius, Nemenčinės pl. 2, Vilnius, 

Žirmūnų g. 64, Vilnius, Romainių g. 67, Kaunas, Raudondvario pl. 166, Kaunas, Jeruzalės g. 17, 

Vilnius, Baltijos g. 59, Kaunas, esančių prekybos centrų apsipirkimo automobiliu arba apsipirkimo 

pėsčiomis rinkose, kuri sudarytų galimybę daryti vienpusę lemiamą įtaką šiose rinkose veiksmingai 

ribojant konkurenciją, todėl įgyvendinus koncentraciją jose būtų sukurta ar sustiprinta dominuojanti 

padėtis ir tuo itin apribota konkurencija. 

 

8.3.1. RIMI pateiktų įsipareigojimų vertinimas 

(474) Kaip nurodyta šio nutarimo 6 dalyje, RIMI Konkurencijos tarybai pateikė rašytinius 

įsipareigojimus. Nagrinėjant RIMI įsipareigojimų tinkamumą, būtina įvertinti, ar pateikti 

įsipareigojimai pašalina konkurencijos problemas, kurios dėl nagrinėjamos koncentracijos atsirastų 

Nutarimo 8.3 dalyje išvardintose atitinkamose rinkose. 

(475) Norėdama įgyvendinti koncentraciją RIMI įsipareigojo užtikrinti RIMI ir/ar PALINK  

kontroliuojamų parduotuvių verslo perleidimą Įsipareigojimuose numatyta apimtimi ir sąlygomis. 

RIMI įsipareigojo užtikrinti šių parduotuvių perleidimą:  

I. Vilniuje esančios parduotuvės:  

1) RIMI Molėtų pl. 49, Vilnius;  

2) PALINK Vokiečių g. 13, Vilnius;  

3) PALINK Gedimino pr. 28, Vilnius;  

4) PALINK Jeruzalės g. 17, Vilnius;  

5) PALINK Antakalnio g. 73, Vilnius;  

6) PALINK Lukšio g. 34, Vilnius;  

II. Palangoje esančios parduotuvės:  

7) RIMI Jūros 2, Šventoji;  

8) PALINK Žvejų g. 35, Palanga;  

III. Klaipėdoje esančios parduotuvės:  

9) PALINK Kretingos g. 83, Klaipėda;  

10) PALINK Liepojos g. 238, Klaipėda;  

11) RIMI Šiaurės pr. 15, Klaipėda;  

IV. Kaune esančios parduotuvės:  

12) PALINK Kovo 11-osios g. 67, Kaunas;  

13) PALINK Medvėgalio g. 23A, Kaunas;  

14) PALINK Raudondvario pl. 166, Kaunas;  

15) PALINK Baltijos g. 59, Kaunas;  

V. Kaišiadoryse esanti parduotuvė: 

16) RIMI Gedimino g. 115A, Kaišiadorys;  

VI. Biržuose esanti parduotuvė: 

17) RIMI Janonio g. 5, Biržai (toliau – Perleidžiamos parduotuvės).  

 

8.3.1.1. Įsipareigojimų poveikis lokalioms rinkoms 

 

8.3.1.1.1. Vilniaus centrinėje dalyje esančios rinkos 

 

(476) RIMI įsipareigojimas perleisti PALINK priklausančią parduotuvę, esančią Gedimino 

pr. 28, Vilnius, minėtoje lokalioje teritorijoje lemtų, jog po minėtos parduotuvės perleidimo RIMI 

rinkos dalis Gedimino pr. 9, Vilnius ir Jogailos g. 12, Vilnius esančių parduotuvių lokaliose rinkose 

po koncentracijos sudarytų nebe [60-70] proc., o [40-50] proc. Įgyvendinant įsipareigojimus 
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privalės būti užtikrinta, kad minėta parduotuvė bus perleista šiuo metu šiose rinkose neveikiančiam 

konkurentui ir tuo bus užtikrinta, kad iki koncentracijos buvęs konkurentų skaičius šiose rinkose 

nesumažės. 

 

8.3.1.1.2. Vilniaus senamiestyje esančios rinkos 

 

(477) RIMI įsipareigojimas perleisti PALINK priklausančią parduotuvę, esančią Vokiečių g. 

13, Vilnius, minėtoje lokalioje teritorijoje lemtų, jog po minėtos parduotuvės perleidimo po 

koncentracijos neliktų besijungiančių ūkio subjektų persidengimo šioje rinkoje. Įgyvendinant 

įsipareigojimus privalės būti užtikrinta, kad minėta parduotuvė bus perleista šiuo metu šiose rinkose 

neveikiančiam konkurentui ir tuo bus užtikrinta, kad iki koncentracijos buvęs konkurentų skaičius 

šiose rinkose nesumažės. 

 

8.3.1.1.3. Žirmūnuose ir Antakalnyje esančios rinkos 

 

(478)  RIMI įsipareigojimas perleisti PALINK priklausančius vidutinius prekybos centrus, 

esančius Antakalnio g. 73, Vilnius ir Lukšio g. 34, Vilnius, lemtų, jog po minėtų parduotuvių 

perleidimo RIMI rinkos dalis Žirmūnų g. 2, Vilnius esančios parduotuvės aprėpties teritorijoje po 

koncentracijos sudarys [40-50] proc., o ne [50-60] proc.; Žirmūnų g. 64, Vilnius esančios 

parduotuvės aprėpties teritorijoje – [30-40] proc., o ne [40-50] proc.; Antakalnio g. 42, Vilnius 

esančios parduotuvės aprėpties teritorijoje – [40-50] proc., o ne [50-60] proc.; Nemenčinės pl. 2, 

Vilnius esančios parduotuvės aprėpties teritorijoje – [30-40] proc., o ne [40-50] proc. 

(479) Perleidžiama PALINK parduotuvė, Lukšio g. 34, Vilnius, yra arčiausiai RIMI 

parduotuvės, Žirmūnų g. 64, Vilnius. Be to,  perleidžiama PALINK parduotuvė, Lukšio g. 34, 

Vilnius, yra arčiau PALINK parduotuvės, Žirmūnų g. 2, Vilnius, negu artimiausia RIMI parduotuvė 

(Zarasų g. 5, Vilnius). Tuo tarpu PALINK parduotuvė, Antakalnio g. 73, Vilnius, yra arčiau kitų 

PALINK parduotuvių, t.y. Antakalnio g. 42, Vilnius ir Nemenčinės pl. 2, Vilnius, negu artimiausios 

RIMI parduotuvės (Zarasų g. 5, Vilnius ir Kareivių g. 11A, Vilnius atitinkamai). Tai rodo, kad 

perleidus PALINK priklausančias parduotuves Žirmūnuose ir Antakalnyje esančių parduotuvių 

(Žirmūnų g. 2, Vilnius; Žirmūnų g. 64, Vilnius; Antakalnio g. 42, Vilnius ir Nemenčinės pl. 2, 

Vilnius) lokaliose rinkose atsiras papildomi konkurentai, kurie atstumo atžvilgiu sudarys didesnį 

konkurencinį spaudimą, negu šiuo metu sudaro arčiausiai viena kitos esančios koncentracijos 

dalyvių parduotuvės. 

(480) Įgyvendinant įsipareigojimus privalės būti užtikrinta, kad bent viena iš minėtų 

parduotuvių bus perleista šiuo metu Žirmūnų g. 2, Vilnius esančios parduotuvės aprėpties 

teritorijoje neveikiančiam konkurentui ir tuo bus užtikrinta, kad iki koncentracijos buvęs 

konkurentų skaičius šioje rinkoje nesumažės. 

 

8.3.1.1.4. Šiaurės Vilniuje esančios rinkos 

 

(481)  RIMI įsipareigojimas perleisti vidutinius prekybos centrus: RIMI, Molėtų pl. 49, 

Vilnius ir PALINK, Jeruzalės g. 17, Vilnius, lemtų, jog po minėtų parduotuvių perleidimo RIMI 

rinkos dalis Franko g. 2A, Vilnius esančios parduotuvės aprėpties teritorijoje po koncentracijos 

sudarytų [40-50] proc., o ne [60-70] proc. Be to, Molėtų pl. 49, Vilnius esanti parduotuvė yra 

artimiausia Franko g. 2A, Vilnius esančiai PALINK parduotuvei. 

(482) Minėtų parduotuvių perleidimas lemtų, jog RIMI rinkos dalis po koncentracijos 

Visalaukio g. 1, Vilnius esančios parduotuvės aprėpties teritorijoje būtų [50-60] proc., o ne [70-80] 

proc. Svarbu atkreipti dėmesį, kad Jeruzalės g. 17, Vilnius  esanti perleidžiama parduotuvė yra 

artimiausia parduotuvė Visalaukio g. 1, Vilnius esančiai PALINK parduotuvei, o persidengimas 

tarp besijungiančių ūkio subjektų atsiranda vėliau – tik 9,85 min. Be to, arčiausiai už Visalaukio g. 

1, Vilnius parduotuvės aprėpties teritorijos esanti parduotuvė yra pagal RIMI įsipareigojimus 
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perleidžiama Molėtų pl. 49, Vilnius esanti RIMI parduotuvė. Taip pat, net neįgyvendinus 

koncentracijos PALINK minėtoje teritorijoje užėmė [40-50] proc. rinkos.  

(483) Tai rodo, kad įsipareigojimai minėtoms probleminėms parduotuvėms sukurs 

papildomus konkurentus, kurie atstumo atžvilgiu sudarys didesnį konkurencinį spaudimą, negu šiuo 

metu sudaro arčiausiai viena kitos esančios koncentracijos dalyvių parduotuvės. 

(484) Įgyvendinant įsipareigojimus privalės būti užtikrinta, kad perleidus minėtas 

parduotuves Visalaukio g. 1, Vilnius bei Molėtų pl. 49, Vilnius esančių parduotuvių aprėpties 

teritorijose iki koncentracijos buvęs konkurentų skaičius šiose rinkose nesumažės. 

 

8.3.1.1.5. Vakarų Kauno dalyje esančios rinkos 

 

(485) RIMI įsipareigojimas perleisti PALINK priklausančias parduotuves, esančias 

Raudondvario pl. 166, Kaunas bei Baltijos g. 59, Kaunas, lemtų tai, kad perleidus minėtas 

parduotuves RIMI rinkos dalis prekybos centro, esančio Raudondvario pl. 94 B, Kaunas, aprėpties 

teritorijoje po koncentracijos būtų nebe [40-50] proc., o [40-50] proc. Be to, Raudondvario pl. 94 B, 

Kaunas, prekybos centro apsipirkimo automobiliu rinkoje būtų perleisti du artimiausi pagal kelionės 

automobiliu laiką prekybos centrai: Raudondvario pl. 166, Kaunas bei Baltijos g. 59, Kaunas.  

(486) Romainių g. 67, Kaunas esančio prekybos centro rinkoje būtų perleistas antras 

artimiausias pagal kelionės automobiliu laiką prekybos centras, esantis Raudondvario pl. 166, 

Kaunas. Romainių g. 67, Kaunas apsipirkimo automobiliu rinkoje esančio prekybos centro rinkos 

dalis po koncentracijos dėl perleidimo būtų ne [40-50] proc., o [30-40] proc. Pabrėžtina ir tai, kad 

kiti du identifikuoti probleminiai prekybos centrai, esantys Raudondvario pl. 166, Kaunas bei 

Baltijos g. 59, Kaunas, taip pat yra perleidžiami.  

(487) Įgyvendinant įsipareigojimus privalės būti užtikrinta, kad parduotuvė, esanti 

Raudondvario pl. 166, Kaunas, bus perleista šiuo metu Romainių g. 67, Kaunas esančios 

parduotuvės aprėpties teritorijoje neveikiančiam konkurentui ir tuo bus užtikrinta, kad iki 

koncentracijos buvęs konkurentų skaičius šioje rinkoje nesumažės. 

 

8.3.1.1.6. Kaune esančių būtiniausių prekių parduotuvių rinkos 

 

(488) RIMI įsipareigojimas perleisti abi identifikuotas problemines PALINK priklausančias 

parduotuves, esančias Medvėgalio g. 23A, Kaunas, bei Kovo 11-osios g. 67, Kaunas, lemtų, jog dėl 

minėto perleidimo neliktų besijungiančių ūkio subjektų persidengimo minėtose rinkose. 

(489) Įgyvendinant įsipareigojimus privalės būti užtikrinta, kad minėtos parduotuvės bus 

perleistos šiuo metu šiose rinkose neveikiančiam konkurentui ir tuo bus užtikrinta, kad iki 

koncentracijos buvęs konkurentų skaičius šiose rinkose nesumažės. 

 

8.3.1.1.7. Klaipėdoje esančios rinkos 

 

(490) RIMI įsipareigojimas perleisti PALINK priklausančias parduotuves, esančias 

Kretingos g. 83, Klaipėda, Liepojos g. 238, Klaipėda, bei RIMI priklausančią parduotuvę esančią 

Šiaurės pr. 15, Klaipėda, lemtų tai, kad po minėto perleidimo prekybos centro, esančio Liepojos g. 

27, Klaipėda rinkos dalis po koncentracijos būtų ne [60-70] proc., o iki [40-50] proc. Pažymėtina, 

kad būtų perleistos trys iš keturių arčiausiai, iki 7,45 min. trukmės kelionės automobiliu, esančių 

parduotuvių, t.y. didžiausią konkurencinį spaudimą minėtam prekybos centrui darančios 

parduotuvės.  

(491) Šaulių g. 11, Klaipėda, esančio prekybos centro apsipirkimo automobiliu rinkoje 

koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų rinkos dalis įgyvendinus įsipareigojimus po 

koncentracijos būtų [40-50] proc., o ne [60-70] proc. (prieš koncentraciją PALINK rinkos dalis 

siekė [40-50] proc.). Be to, koncentracijos dalyvių parduotuvių aprėpties teritorijų persidengimas 

įgyvendinus įsipareigojimus įvyktų tik už 8,25 min. (kelionės automobiliu trukmė).  
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(492) Herkaus-Manto g. 90-1, Klaipėda, esančio prekybos centro apsipirkimo automobiliu 

rinkoje koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų rinkos dalis įgyvendinus įsipareigojimus po 

koncentracijos būtų [40-50] proc., o ne [50-60] proc. Pažymėtina, kad būtų perleistos dvi 

artimiausios pagal kelionės trukmę automobiliu esančios parduotuvės.  

(493) Pažymėtina, kad trys prekybos centrai, kurių lokaliose rinkose po koncentracijos būtų 

reikšmingai apribota konkurencija, yra perleidžiami. 

(494) Įgyvendinant įsipareigojimus privalės būti užtikrinta, kad bent viena iš minėtų 

parduotuvių bus perleista šiuo metu Liepojos g. 238, Klaipėda ir Liepojos g. 27, Klaipėda esančių 

parduotuvių aprėpties teritorijoje neveikiančiam konkurentui ir tuo bus užtikrinta, kad iki 

koncentracijos buvęs konkurentų skaičius šiose rinkose nesumažės. 

 

8.3.1.1.8. Biržuose esančios rinkos 

 

(495) RIMI įsipareigojimas perleisti parduotuvę, esančią Janonio g. 5, Biržai, lemtų tai, kad 

aprėpties teritorijose nebeliktų besijungiančių ūkio subjektų persidengimo. Įgyvendinant 

įsipareigojimus privalės būti užtikrinta, kad minėta parduotuvė bus perleista šiuo metu šiose rinkose 

neveikiančiam konkurentui ir tuo bus užtikrinta, kad iki koncentracijos buvęs konkurentų skaičius 

šiose rinkose nesumažės. 

 

8.3.1.1.9. Kaišiadoryse esančios rinkos  

 

(496) RIMI įsipareigojimas perleisti parduotuvę, esančią Gedimino g. 115A, Kaišiadorys, 

lemtų tai, kad aprėpties teritorijose nebeliktų besijungiančių ūkio subjektų persidengimo. 

Įgyvendinant įsipareigojimus privalės būti užtikrinta, kad minėta parduotuvė bus perleista šiuo metu 

šiose rinkose neveikiančiam konkurentui ir tuo bus užtikrinta, kad iki koncentracijos buvęs 

konkurentų skaičius šiose rinkose nesumažės. 

  

8.3.1.1.10. Šventojoje esanti rinka 

 

(497) RIMI įsipareigojimas perleisti identifikuotą probleminę parduotuvę, esančią Jūros g. 2, 

Šventoji, pašalintų besijungiančių ūkio subjektų persidengimą šioje rinkoje. Įgyvendinant 

įsipareigojimus privalės būti užtikrinta, kad minėta parduotuvė bus perleista šiuo metu šioje rinkoje 

neveikiančiam konkurentui ir tuo bus užtikrinta, kad iki koncentracijos buvęs konkurentų skaičius 

šioje rinkoje nesumažės. 

   

8.3.1.1.11. Palangoje esanti rinka 

 

(498) RIMI įsipareigojimas perleisti identifikuotą probleminę parduotuvę, esančią Žvejų g. 

35, Palanga, pašalintų besijungiančių ūkio subjektų persidengimą šioje rinkoje. Įgyvendinant 

įsipareigojimus privalės būti užtikrinta, kad minėta parduotuvė bus perleista šiuo metu šioje rinkoje 

neveikiančiam konkurentui ir tuo bus užtikrinta, kad iki koncentracijos buvęs konkurentų skaičius 

šioje rinkoje nesumažės. 

 

(499) Viešų konsultacijų metu nuomones pateikę ūkio subjektai pateikė šias pastabas dėl 

RIMI pateiktų įsipareigojimų: nurodė, kad jeigu pirkėjas pageidauja, jam turėtų būti perleistos 

nuosavybės teise RIMI ar PALINK priklausančios patalpos,  o darbuotojai galėtų būti perleidžiami 

kitais būdais nei darbdavio susitarimu bei kita. 2017 m. spalio 10 d. RIMI pateikė patikslintus 

įsipareigojimus, kuriuose atsižvelgė į papildomas Konkurencijos tarybos pastabas bei rinkos 

dalyvių nuomones, t.y. pakeitimuose numatyta perleisti nuosavybės teise priklausančias patalpas, 

jei to reikalautų pirkėjas, taip pat perleisti darbuotojus ne tik pagal darbdavių susitarimą, bet ir 
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kitais būdais, jei to pageidautų pirkėjas, taip pat patikslinti reikalavimai pirkėjui, patikslintos 

patikėtinio funkcijos.  

(500) Konkurencijos taryba daro išvadą, jog tinkamai ir laiku įgyvendinus RIMI prisiimtus 

įsipareigojimus bus pašalintos Konkurencijos tarybos nustatytos neigiamos koncentracijos 

pasekmės atitinkamose rinkose, t.y. nebūtų sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis ar itin 

apribota konkurencija atitinkamose rinkose.  

(501) Konkurencijos taryba konstatuoja, kad vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 12 

straipsnio 1 dalies 2 punktu, yra pagrindas leisti vykdyti koncentraciją RIMI įsigyjant 100 proc. 

PALINK akcijų ir įgyjant vienvaldę šios bendrovės kontrolę su koncentracijos vykdymo sąlygomis 

ir įpareigojimais. 

 

  Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 

 

Konkurencijos taryba n u t a r i a :  

           1.  Leisti vykdyti koncentraciją uždarajai akcinei bendrovei „Rimi Lietuva“ įsigyjant 100 

proc. uždarosios akcinės bendrovės „PALINK“ akcijų ir įgyjant vienvaldę šios bendrovės kontrolę, 

įpareigojant uždarąją akcinę bendrovę „Rimi Lietuva“ laikytis 2017 m. spalio 10 d. Konkurencijos 

tarybai pateiktų uždarosios akcinės bendrovės „Rimi Lietuva“ įsipareigojimų (toliau – 

Įsipareigojimai), kurie pridedami prie šio Konkurencijos tarybos nutarimo ir laikomi neatsiejama 

leidimo vykdyti koncentraciją dalimi (Priedas Nr. 1). 

2.  Nustatyti, kad koncentracija gali būti įgyvendinama tik po to, kai uždaroji akcinė 

bendrovė „Rimi Lietuva“ ir uždaroji akcinė bendrovė „PALINK“ sudarys Įsipareigojimuose 

nurodytos apimties teisiškai įpareigojančius parduotuvių perleidimo susitarimus su Konkurencijos 

tarybos patvirtintu pirkėju ar pirkėjais. 

 

Nutarimas per 20 dienų nuo jo paskelbimo Konkurencijos tarybos interneto svetainėje 

www.kt.gov.lt dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui.  

 

 

Pirmininko pavaduotojas, pavaduojantis pirmininką                      (parašas)                    Elonas Šatas 

 

http://www.kt.gov.lt/


 

 
NEKONFIDENCIALI ĮSIPAREIGOJIMŲ VERSIJA 

 
PRIEDAS NR. 1 

 
 

 
Bylos Nr. 17/17/2/1/05/34/015  
UAB „RIMI LIETUVA“ įsigyjant 100% UAB „PALINK“ akcijų ir vienvaldę šios bendrovės kontrolę  
 
 

UAB “RIMI LIETUVA” ĮSIPAREIGOJIMAI  
LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBAI  

 
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konkurencijos įstatymo 12 str. 1 d. 2 p., UAB „RIMI Lietuva“ 
prisiima šiuos įsipareigojimus prieš Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybą („Konkurencijos taryba“). 
Įsipareigojimai teikiami tam, kad įsigyjant iki 100% UAB „PALINK“ akcijų būtų užtikrintas Konkurencijos 
tarybos interesas apsaugoti konkurenciją lokalinėse mažmeninės prekybos kasdienio vartojimo prekėmis 
rinkose.  
 
Įsipareigojimai įsigalioja Konkurencijos tarybai priėmus sprendimą 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 
lokalinėse mažmeninės prekybos kasdienio vartojimo prekėmis rinkose, kaip kad nustatyta Konkurencijos 
tarybos Dominuojančių ūkio subjektų ir susijungimų priežiūros skyriaus 2017 m. rugpjūčio 23 d. 
koncentracijos nagrinėjimo išvadose („Išvados“).  
 
Žemiau suformuluoti išsamūs įsipareigojimai yra grindžiami keliais esminiais principais: 

 Norėdama įgyvendinti koncentraciją UAB „RIMI Lietuva“ turi užtikrinti UAB „RIMI Lietuva“ ir/ar 
UAB „PALINK“ kontroliuojamų parduotuvių verslo perleidimą tokia apimtimi, kuri numatyta šiuose 
Įsipareigojimuose; 

 [...] 

A. Sąvokos 

1. Įsipareigojimuose toliau nurodytos sąvokos turės šią reikšmę:  

 

[...]  [...] 

„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“ Nutarimo priėmimo diena. 

„Įsipareigojimai“ šie įsipareigojimai. 

„Koncentracija“ bet kurios dalies PALINK akcijų nuosavybės perleidimas RIMI arba 
PALINK kontrolės įgijimas bet kokiais kitais būdais; „kontrolės“ sąvoka 
aiškinama pagal Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 3, 9 ir 11 dalies 
nuostatas.  

„Konkurencijos įstatymas“ Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymas Nr. VIII-1099. 
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„Nutarimas“ Konkurencijos tarybos nutarimas leisti vykdyti Koncentraciją RIMI / 
PALINK susijungimo byloje (Nr. M. 17/17/2/1/05/34/015) kartu su 
Konkurencijos tarybos nustatytomis sąlygomis ir įsipareigojimais, 
priimtas Lietuvos Respublikos Konkurencijos įstatymo 12 str. 1 d. 2 p. 
pagrindu. 

„PALINK“  UAB “PALINK“, juridinio asmens kodas 110193723, registruotos 
buveinės adresas: Lentvario g. 33, Vilnius, Lietuva. 

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

„Perleidimas“  Perleidžiamų Parduotuvių naudojimo ir/ar valdymo ir/ar disponavimo 
teisių perleidimas Pirkėjui. 

„Perleidimo Susitarimai“  bet kokie susitarimai tarp Šalių ir Pirkėjo(-ų) (kurie taip pat gali apimti ir 
trečiuosius asmenis), kuriais Perleidžiamos Parduotuvės bus perleistos 
Pirkėjui ar Pirkėjams, sudaromi pagal 5 punkte nustatytus reikalavimus.  

„Perleidžiamos 
Parduotuvės“ 

mažmeninės prekybos verslas, kurį Priede Nr. 1 nurodyta apimtimi RIMI 
įsipareigoja perleisti Pirkėjui ar Pirkėjams, įskaitant RIMI ar PALINK 
parduotuvių patalpų, viso Turto, kuris sudaro tokiose patalpose vykdomo 
verslo sudėtinę dalį [...].  

„Pirkėjas“ ar „Pirkėjai“ ūkio subjektas ar ūkio subjektai, kuriuos vadovaujantis Įsipareigojimų 26 
punkte nustatytais kriterijais, Konkurencijos taryba pripažįsta tinkamais 
Perleidžiamų Parduotuvių pirkėjais. 

[...]  

 
 

[...] 

„Reikalavimai Pirkėjui“  Įsipareigojimų 26 punkte nustatyti kriterijai, kuriuos turi atitikti Pirkėjas. 

„RIMI“ UAB „RIMI Lietuva“, juridinio asmens kodas 123715317, registruotos 
buveinės adresas: Kedrų g. 4, Vilnius, Lietuva. 

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

„Šalys“  RIMI ir/arba PALINK, priklausomai nuo konteksto. 

„Turtas“ 5.4 punkte nurodytos apimties turtas, kuris galėtų būti perleidžiamas 
Pirkėjui kartu su Perleidžiamų Parduotuvių patalpomis. 

 
 
 

B. Įsipareigojimai ir Perleidžiamos Parduotuvės  

2. Siekdama išsaugoti veiksmingą konkurenciją, RIMI įsipareigoja iki [...] užtikrinti Priede Nr. 1 nurodytos 
apimties parduotuvių perleidimą.  

3. Koncentracija galės būti įgyvendinta, kai RIMI ir/ar PALINK sudarys Priede Nr. 1 nurodytos apimties 
teisiškai įpareigojančius Perleidimo Susitarimus su Konkurencijos tarybos patvirtintu Pirkėju ar 
Pirkėjais. Jeigu šios sąlygos nebus įgyvendintos iki [...] įgyvendinti Koncentracijos nebus galima. 
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4. [...] 

5. Perleidimas turi atitikti žemiau nurodytas sąlygas: 

5.1. Priede Nr. 1 nurodytos apimties Perleidimas gali būti įgyvendinamas perleidžiant vieną arba 
kelias Perleidžiamas Parduotuves vienam ar keliems Pirkėjams; 

5.2. Perleidimas gali būti atliekamas bet kokiais susitarimais, kurių pagrindu (i) Šalys nutrauktų savo 
vykdomą prekybą kasdienio vartojimo prekėmis Perleidžiamų Parduotuvių patalpose; ir (ii) tokį 
Perleidžiamų Parduotuvių verslą perimtų Konkurencijos tarybos patvirtintas Pirkėjas arba 
Pirkėjai. 

Siekiant aiškumo bus laikoma, kad Perleidimas inter alia gali būti vykdomas (i) perleidžiant Šalių 
nuomos sutartyse numatytas teises ir pareigas ir/arba (ii) subnuomojant Perleidžiamų 
Parduotuvių patalpas; ir/arba (iii) Šalims nutraukiant esamas, o Pirkėjui sudarant naujas 
nuomos sutartis [...]. 

Pirkėjams bus pasiūlyta galimybė perimti Šalių teisę naudotis Perleidžiamų Parduotuvių 
patalpomis mažiausiai tokiam laikotarpiui, kurį RIMI ar PALINK yra įsipareigojusi nuomotis 
patalpas iš atitinkamų patalpų nuomotojo. Pirkėjų pageidavimu, teisė naudotis Perleidžiamų 
Parduotuvių patalpomis gali būti suteikiama ir trumpesniam terminui.   

5.3. Su Pirkėju sudaromi Perleidimo Susitarimai numatys Pirkėjo pareigą Perleidžiamose 
Parduotuvėse vykdyti mažmeninę prekybą kasdienio vartojimo prekėmis.  

5.4. Pirkėjams bus pasiūlyta galimybė įsigyti atitinkamoje Perleidžiamoje Parduotuvėje naudotą 
materialų turtą (įskaitant, tačiau tuo neapsiribojant lentynas, šaldytuvus, vaizdo stebėjimo 
sistemas, kasos įrangą, banko kortelių skaitytuvus, parduotuvėse vykdomai maisto gamybai 
skirtą įrangą, prekių sandėliavimui naudojamą įrangą, prekių vežimėlius ar krepšelius ir/arba kitą 
įrangą) kuris sudaro sudėtinę mažmeninės prekybos verslo, vykdomo konkrečiose 
Perleidžiamose Parduotuvėse dalį, išskyrus: 

5.4.1. turtą, kurio perleidimui reikalingas trečiųjų asmenų sutikimas, kurio Šalys neturi galimybės 
gauti, įdėdamos protingas pastangas; arba 

5.4.2. turtą, kurio perleidimas pažeistų intelektinės nuosavybės teises.  

Siekiant aiškumo numatoma, kad programinė įranga ir IT sistemos nebus laikomos sudėtine 
Perleidžiamų Parduotuvių dalimi.  

5.5. Tuo atveju, jeigu RIMI ar su RIMI Susijusi įmonė turės nuosavybės teisę į Perleidžiamą 
Parduotuvę, tokią Perleidžiamą Parduotuvę perimančio Pirkėjo atskiru prašymu (tokį prašymą 
Pirkėjas gali pateikti per 5 mėnesius nuo Perleidimo Susitarimo sudarymo) RIMI pasiūlys tokias 
patalpas įsigyti Pirkėjui ir/arba bet kuriam kitam suinteresuotam asmeniui, kuris nėra su RIMI 
Susijusi įmonė. Pirkėjui pateikus tokį prašymą RIMI įsipareigoja sudaryti patalpų pirkimo-
pardavimo sutartį ir faktiškai perleisti nuosavybės teisę į tokias patalpas per 1 metus po 
atitinkamos parduotuvės Perleidimo įgyvendinimo.    

6. Įgyvendinus Koncentraciją Pirkėjams bus sudaryta galimybė visiems Perleidžiamų Parduotuvių 
darbuotojams pasiūlyti pereiti dirbti Pirkėjui sudarant darbdavių susitarimą dėl darbuotojų perkėlimo 
ar bet kokiais kitais šalių sutartais būdais. [...]  

7. [...] 

8. RIMI užtikrins, kad nuo Įsigaliojimo Dienos iki Perleidimo Šalys susilaikytų nuo bet kokių veiksmų, 
kurie galėtų padaryti reikšmingą neigiamą poveikį Perleidžiamų Parduotuvių vertei ar 
konkurencingumui. RIMI taip pat įsipareigoja užtikrinti, kad abi Šalys susilaikytų nuo mažmeninės 
prekybos Perleidžiamose Parduotuvėse nutraukimo, nebent tokio nutraukimo reikalautų išskirtinės 
aplinkybės (pvz. saugumas, atsakingų institucijų reikalavimas, kt.). 

9. Perleidžiamų Parduotuvių patalpose RIMI ir Susijusios Įmonės negalės vykdyti mažmeninės prekybos 
kasdienio vartojimo prekėms veiklos 10 metų po Perleidimo įgyvendinimo. Tačiau RIMI ir toliau galės 
išlaikyti Perleidžiamų Parduotuvių patalpų nuosavybės arba nuomos teisę. RIMI prašymu 
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Konkurencijos taryba gali panaikinti tokį draudimą atsižvelgdama į pokyčius atitinkamoje rinkoje, kurie 
įvyko po Perleidimo įgyvendinimo.   

10. RIMI negali subnuomos pagrindais išsinuomoti patalpų iš Pirkėjo, jeigu tokios Pirkėjo 
subnuomojamos patalpos patektų į Konkurencijos tarybos apibrėžtą atitinkamo Pirkėjo perimamų 
Perleidžiamų Parduotuvių aprėpties zoną. Toks draudimas galioja 5 metus nuo Perleidimo 
įgyvendinimo. RIMI prašymu Konkurencijos taryba gali panaikinti tokį draudimą atsižvelgdama į 
pokyčius atitinkamoje rinkoje, kurie įvyko po Perleidimo įgyvendinimo. Siekiant aiškumo numatoma, 
kad šis įsipareigojimas neriboja RIMI galimybės konkuruoti dėl Perleidžiamų Parduotuvių aprėpties 
zonose esančių patalpų, kurias anksčiau naudojo Pirkėjas, nuomos, jeigu pasibaigus nuomos 
sutarčiai nuomotojas vykdo nuomininko parinkimo procesą. 

C. Patikėtinis 

11. Per 1 savaitę nuo Įsigaliojimo dienos RIMI pateiks mažiausiai dvi Patikėtinio kandidatūras 
Konkurencijos tarybos patvirtinimui. Ne vėliau kaip kitą darbo dieną po Konkurencijos tarybos 
patvirtinimo RIMI paskirs Patikėtinį, kuris vykdys Įsipareigojimuose numatytas Patikėtinio funkcijas. 
Per 1 savaitę nuo Patikėtinio paskyrimo RIMI pateiks Konkurencijos tarybos suderinimui susitarimo 
su Patikėtiniu projektą. Susitarimas su Patikėtiniu privalo numatyti visas nuostatas, kurios yra 
reikalingos Patikėtiniui tam, kad jis galėtų įgyvendinti šiuose Įsipareigojimuose numatytas užduotis. 
Sutartis su Patikėtiniu sudaroma per 2 darbo dienas nuo to momento, kai Konkurencijos taryba 
patvirtina susitarimo su Patikėtiniu projektą.   

12. Konkurencijos taryba turi teisę patvirtinti arba atmesti siūlomas Patikėtinio kandidatūras ir patvirtinti 
Patikėtinio įgaliojimus 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, RIMI turės paskirti tokį Patikėtinį suteikdama Konkurencijos tarybos patvirtintus 
įgaliojimus. Jeigu Konkurencijos taryba patvirtins daugiau nei vieną kandidatūrą, RIMI turės teisę 
pasirinkti iš visų Konkurencijos tarybos patvirtintų kandidatų. Jeigu Konkurencijos taryba atmes visas 
kandidatūras, RIMI pateiks naujas Patikėtinio kandidatūras per 7 dienas nuo Konkurencijos tarybos 
sprendimo atmesti RIMI pasiūlytas kandidatūras priėmimo, o Patikėtinio patvirtinimo procedūra bus 
kartojama iš naujo. Jeigu Konkurencijos taryba atmes visas pasiūlytas Patikėtinio kandidatūras po 
antrojo pateikimo, Patikėtinį nurodys Konkurencijos taryba, kurį RIMI turės paskirti suteikdama jam 
Konkurencijos tarybos patvirtintus įgaliojimus. 

13. Patikėtinis privalo būti nepriklausomas nuo Šalių ir su jomis Susijusių Įmonių ir turėti reikiamą 
kvalifikaciją tam, kad galėtų įgyvendinti Patikėtiniui priskirtus įgaliojimus. Konkrečiai, Patikėtinis turi 
turėti pakankamą patirtį dirbdamas kaip verslo konsultantas ir patardamas klientams mažmeninės 
prekybos verslo pirkimo ar pardavimo sandoriuose, ir būti susipažinęs su esminiais konkurencijos 
teisės reikalavimais. Patikėtinis turi turėti pakankamą patirtį ir kvalifikaciją, kurios reikia siekiant 
įvertinti potencialių Pirkėjų atitikimą Reikalavimams Pirkėjui bei kitą Konkurencijos tarybai RIMI 
teikiamą informaciją susijusią su parduotuvių perleidimu. Patikėtinis turi neturėti Interesų konflikto ir 
vengti rizikos į jį patekti.  

14. Gavęs atskirą 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.   

15. Patikėtinis vykdo žemiau nurodytas pareigas: 

15.1. stebi, kaip RIMI laikosi Nutarime numatytų sąlygų ir įpareigojimų; 

15.2. siūlo RIMI priemones, kurios, Patikėtinio nuomone, yra reikalingos, norint užtikrinti, kad RIMI 
laikytųsi Nutarime numatytų sąlygų ir įpareigojimų; 

15.3. peržiūri ir vertina potencialius Pirkėjus (jų atitikimą Reikalavimams Pirkėjui), taip pat perleidimo 
proceso eigą, ir patikrina, ar (priklausomai nuo perleidimo proceso etapo) potencialūs Pirkėjai 
gauna pakankamą ir teisingą informaciją apie Perleidžiamas Parduotuves; 

15.4. teikia Konkurencijos tarybai rašytinę ataskaitą (tuo pačiu išsiunčiant nekonfidencialią versiją 
RIMI) apie potencialių Pirkėjų atitikimą Reikalavimams Pirkėjui, kuri bus parengta atlikus 
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potencialių Pirkėjų vertinimą pagal Patikėtinio ir Konkurencijos tarybos iš anksto suderintą 
metodiką;  

15.5. teikia Konkurencijos tarybai nuomonę (tuo pačiu išsiunčiant nekonfidencialią versiją RIMI) apie 
tai, ar [...] RIMI įgyvendino visas šiuose Įsipareigojimuose numatytas sąlygas leidžiančias 
įgyvendinti Koncentraciją; 

15.6. per 15 (penkiolika) dienų nuo visų Perleidžiamų Parduotuvių Perleidimo pateikia Konkurencijos 
tarybai rašytinę ataskaitą apie tinkamą ir Nutarime nustatytas sąlygas atitinkantį Įsipareigojimų 
įgyvendinimą (tuo pačiu išsiunčiant jos nekonfidencialią versiją RIMI); 

15.7. nedelsiant pranešti raštu Konkurencijos tarybai (tuo pačiu išsiunčiant nekonfidencialią versiją 
RIMI), jeigu Patikėtinis pagrįstai mano, kad RIMI pažeidžia šiuose Įsipareigojimuose numatytas 
sąlygas, kartu pateikdamas pasiūlymus dėl veiksmų, kurių reikėtų imtis siekiant ištaisyti 
susidariusią situaciją; 

15.8. įgyvendinta kitas užduotis, kurios yra priskiriamos Patikėtiniui pagal Nutarime nurodytas sąlygas 
ir įpareigojimus. 

16. Patikėtinis turi teisę iš Pirkėjo gauti visą informaciją, reikalingą vertinimui, kaip RIMI laikosi Nutarime 
numatytų sąlygų ir įpareigojimų. 

17. 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 Nutarime numatytų sąlygų ir 
Įsipareigojimų laikymasis. 

18. RIMI užtikrins, kad Šalys ir jų konsultantai teiktų Patikėtiniui visokeriopą pagalbą, duomenis ir 
informaciją, kurios Patikėtinis gali pagrįstai paprašyti vykdydamas jam nustatytas pareigas.  

19. Jeigu Patikėtinis dėl bet kokių priežasčių, įskaitant tuos atvejus kai Patikėtinis patenka į Interesų 
Konfliktą, nustoja vykdyti Įsipareigojimuose nustatytas pareigas, arba jeigu RIMI mato poreikį įtraukti 
daugiau pajėgumų siekiant paspartinti Patikėtiniui nustatytų užduočių įgyvendinimą, pateikusi 
mažiausiai dvi Patikėtinio kandidatūras ir gavusi išankstinį Konkurencijos tarybos pritarimą, RIMI gali 
pakeisti Patikėtinį arba pasitelkti papildomus Patikėtinius. 

20. RIMI įsipareigoja užtikrinti, kad Patikėtiniui būtų pateiktos rašytinės ataskaitos apie Perleidžiamų 
Parduotuvių potencialius Pirkėjus ir derybų su potencialiais Pirkėjais eigą, taip pat apie Perleidimo 
Susitarimų įgyvendinimą.  

21. Konkurencijos taryba gali kreiptis į RIMI 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 dienas. 

22. RIMI atleis nuo atsakomybės Patikėtinį ir kiekvieną jo darbuotoją bei atstovą už atsakomybę prieš 
RIMI dėl bet kokios atsakomybės už Patikėtinio tinkamai ir teisėtai vykdytų Patikėtinio pareigų bei 
įgaliojimų pagal Įsipareigojimus, išskyrus tiek, kiek atsakomybė kyla iš Patikėtinio, įskaitant jo 
darbuotojus, atstovus ar konsultantus, įsipareigojimų nevykdymo, neatsargumo, aplaidumo ar 
nesąžiningumo. 

23. RIMI sutinka, jog Konkurencijos taryba atskleistų Patikėtiniui konfidencialią informaciją apie RIMI, taip 
pat įsipareigoja gauti ir pateikti Konkurencijos tarybai PALINK sutikimą, jog Konkurencijos taryba 
galėtų atskleisti Patikėtiniui konfidencialią informaciją apie PALINK.  

24. RIMI sutinka, jog Patikėtinio kontaktai būtų skelbiami KT interneto svetainėje ir supažindins 
trečiuosius asmenis ir potencialius pirkėjus su Patikėtinio uždaviniais bei atskleis Patikėtinio tapatybę. 

25. Patikėtinis privalės laikytis jo profesijai taikomų etikos ir profesinių standartų 

D. Pirkėjas 
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26. Perleidžiamos Parduotuvės gali būti perleidžiamos Pirkėjui ar Pirkėjams su sąlyga, kad pirkėjas 
atitinka šiuos Reikalavimus Pirkėjams: 

26.1. Pirkėjas nėra su Šalimis Susijusi Įmonė; 

26.2. Pirkėjas (įskaitant su Pirkėju Susijusias Įmones veikiančias Lietuvoje ar kitose valstybėse) 
sugebės užtikrinti tvarią ir ne mažiau veiksmingą konkurenciją nei sudarė perimamas verslas 
konkrečioje Perleidžiamoje Parduotuvėje. Vertinant atitikimą šiam kriterijui Konkurencijos 
taryba, be kita ko, gali atsižvelgti į: (i) pirkėjo prekių įsigijimo sąlygas; (ii) pirkėjo 
suinteresuotumą ir galimybes išlaikyti ir/arba plėtoti mažmeninės prekybos kasdienio vartojimo 
prekėmis nespecializuotose parduotuvėse verslą perleidžiamose parduotuvėse, kuris 
veiksmingai konkuruotų su RIMI ir jos konkurentais; (iii) pirkėjo suinteresuotumą išlaikyti toje 
pačioje atitinkamoje lokalioje rinkoje iki perėmimo turėtas parduotuves; (iv) pirkėjo finansinius ir 
kitokius resursus leidžiančius veiksmingai konkuruoti vykdant veiklą Perleidžiamose 
Parduotuvėse; (v) turėjimą visų reikiamų licencijų (išskyrus licencijų, kurios siejamos su veiklos 
vykdymu konkrečioje Perleidžiamoje Parduotuvėje); (vi) pirkėjo patirtį valdant pakankamo 
dydžio mažmeninės prekybos nespecializuotose parduotuvėse verslą, leidžiančią veiksmingai 
konkuruoti vykdant veiklą Perleidžiamose Parduotuvėse. 

26.3. tikėtina, kad Pirkėjui įsigijus parduotuvę nebus sukurtos prima facie konkurencijos problemos ir 
nekils rizika, kad Konkurencijos tarybos atžvilgiu prisiimtų Įsipareigojimų įgyvendinimas vėluos 
dėl būtinybės gauti Konkurencijos tarybos leidimą koncentracijai.  

27. Pirkėjas turi būti suderintas su Konkurencijos taryba. Siekdama inicijuoti tokias suderinimo 
procedūras RIMI pateiks Konkurencijos tarybai argumentuotą ir dokumentais pagrįstą pasiūlymą, 
kuriame (i) parodomas potencialaus Pirkėjo atitikimas Reikalavimams Pirkėjui; ir (ii) pateikiama 
informaciją apie potencialaus perleidimo apimtį, kuri yra sutarta arba derinama tarp Šalių ir 
potencialaus Pirkėjo; (iii) pateikiamos su tokiu Pirkėju sudarytos preliminarios sutartys ar panašaus 
pobūdžio susitarimai dėl Perleidžiamų Parduotuvių (jeigu tokių būtų). Toks pasiūlymas kartu su 
Patikėtinio ataskaita apie potencialaus Pirkėjo atitikimą Reikalavimams Pirkėjui turi būti pateiktas 
Konkurencijos tarybai [...] 

28. Konkurencijos taryba raštu informuos apie potencialaus Pirkėjo kandidatūros patvirtinimą arba 
atmetimą per [...] nuo momento, kada Konkurencijos taryba (i) gaus Šalių pasiūlymą kartu su 
Patikėtinio ataskaita; ir (ii) bus atsakyta į visus Konkurencijos tarybos klausimus, kurie yra aktualūs 
vertinant potencialaus Pirkėjo atitikimą Reikalavimams Pirkėjui.   

29. RIMI pateiks Konkurencijos tarybai su Pirkėjais sudarytus Perleidimo Susitarimus. Tokie Perleidimo 
Susitarimai turi būti pateikti Konkurencijos tarybai kitą darbo dieną po jų sudarymo, tačiau ne vėliau 
nei [...]. 

E. Peržiūros sąlyga 

30. Atsižvelgiant į RIMI rašytinį prašymą kartu su Patikėtinio ataskaita dėl pagrįstų priežasčių 
Konkurencijos taryba gali: 

30.1. pratęsti Įsipareigojimuose numatytus terminus; 

30.2. atsisakyti vienos ar kelių Įsipareigojimų sąlygų, jas pakoreguoti ar pakeisti.  

31. Siekdama pratęsti Įsipareigojimuose numatytus terminus, RIMI turi pateikti Konkurencijos tarybai 
prašymą pratęsti terminą. Toks prašymas turi būti teikiamas iki termino pabaigos likus ne mažiau, 
kaip 1 mėnesiui. Teikdama prašymą RIMI turi nurodyti pagrįstas priežastis reikalaujančias pratęsti 
terminą. Vėliau pateikti prašymą galima tik tada, jeigu pateikti tokio prašymo anksčiau nebuvo galima 
dėl objektyvių priežasčių. 

32. Aukščiau nurodyti įgaliojimai inter alia apima Konkurencijos tarybos teisę pakeisti su Konkurencijos 
taryba suderintas Perleidžiamas Parduotuves ir patvirtinti naują Pirkėją tuo atveju, jeigu įgyvendinus 
Koncentraciją Perleidžiamų Parduotuvių Pirkėjas pažeidžia savo įsipareigojimus prisiimtus pagal 
įpareigojančius Perleidimo Susitarimus.   



6 
 

33. Aplinkybės, už kurias atsakinga pati RIMI negali būti laikomos pateisinama priežastimi pratęsti 
terminą. Terminas taip pat nėra pratęsiamas, jeigu RIMI nepagrindžia, kad dėjo visas pastangas tam, 
kad tinkamai ir laiku būtų įgyvendinti Įsipareigojimai, o Pirkėjas perimtų Perleidžiamas Parduotuves. 

F. Įsigaliojimas 

34. Įsipareigojimai įsigalioja Nutarimo priėmimo dieną. 
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Priedas Nr. 1 
 

PERLEIDŽIAMO VERSLO APIMTIS 
 

1. RIMI įsipareigoja užtikrinti žemiau nurodytų RIMI ir PALINK parduotuvių (įskaitant patalpas, Pirkėjo 
pasirinktos apimties Turtą [...]), Perleidimą: 

Miestas  Šalis, valdanti patalpas Adresas 

Vilnius Rimi Molėtu pl. 49 

Vilnius Palink Vokiečių g. 13 

Vilnius Palink Gedimino pr. 28 

Vilnius Palink Jeruzalės g. 17 

Vilnius Palink Antakalnio g. 73 

Vilnius Palink Lukšio g. 34 

Palanga Rimi Jūros 2, Šventoji 

Palanga Palink Žvejų g. 35 

Klaipėda Palink Kretingos g. 83 

Klaipėda Palink Liepojos g. 238 

Klaipėda Rimi Šiaures pr. 15 

Kaunas Palink Kovo 11-osios g. 67 

Kaunas Palink Medvėgalio g. 23A 

Kaunas Palink Raudondvario pl. 166 

Kaunas Palink Baltijos g. 59 

Kaišiadorys Rimi Gedimino g. 115A 

Biržai Rimi Janonio g. 5 
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Priedas Nr. 2 

 
 

ĮSIPAREIGOJIMŲ ĮGYVENDINIMO LAIKOTARPIAI 

Įsipareigojimai bus įgyvendinti [...]  

 


