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NUTARIMAS
DĖL ŪKIO SUBJEKTŲ, UŽSIIMANČIŲ GRŪDŲ PERDIRBIMO IR DUONOS BEI JOS 

GAMINIŲ GAMYBOS IR PARDAVIMO VEIKLA, BEI JŲ ASOCIACIJŲ VEIKSMŲ 
ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO

5 STRAIPSNIO REIKALAVIMAMS TYRIMO PRADĖJIMO 

2010 m. rugsėjo 21 d. Nr. 1S-172
Vilnius

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba) 2010 m. rugsėjo 
21 d. tvarkomajame posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl ūkio subjektų, užsiimančių grūdų perdirbimo 
ir  duonos  bei  jos  gaminių  gamybos  ir  pardavimo  veikla,  bei  jų  asociacijų  veiksmų  atitikties 
Lietuvos  Respublikos  konkurencijos  įstatymo  (toliau  –  Konkurencijos  įstatymas)  5  straipsnio 
reikalavimams tyrimo pradėjimo.

Konkurencijos taryba n u s t a t ė : 
Paskutiniu  metu  žiniasklaidoje  ne  kartą  pasirodė  informacija  apie  jau  pakeltas  arba 

numatomas kelti miltų bei duonos gaminių kainas. Parduotuvėse paduodamų duonos gaminių kainų 
stebėjimas rodo, kad vyksta duonos gaminių kainų kilimas, atskirais atvejais siekiantis net iki 10 
proc. Kaip nurodoma žiniasklaidoje, ekspertų nuomone, duonos gaminių kainos dėl grūdų brangimo 
turėtų augti vos nuo 2 iki 5 proc., nes grūdų kaina sudaro tik penktadalį bendros duonos kainos.

Lietuvos  Respublikos  žemės  ūkio  ministerija  pateikė  informaciją  apie  miltų  bei  duonos 
gaminių  kainų svyravimą Lietuvoje.  Pateiktoje  informacijoje  nurodoma,  kad šiuo metu  duonos 
gaminių  gamyboje  dar  turi  būti  naudojamas  senas  grūdų derlius,  todėl  pagrindo  kainų  kilimui 
neturėtų būti.  Kaip nurodyta Žemės ūkio ministerijos pateiktoje informacijoje bei žiniasklaidoje, 
dauguma  miltų  bei  duonos  gaminių  gamintojų  pranešė  apie  miltų  bei  duonos  gaminių  kainų 
pakėlimą panašiu metu ir kėlė kainas keliais etapais.

Iš Lietuvoje miltų gamyba užsiimančių ūkio subjektų stambiausi yra AB „Kauno grūdai“ ir 
UAB „Malsena  Plius“.  Grūdų perdirbėjai  yra  apsijungę į  Lietuvos  grūdų perdirbėjų  asociaciją. 
Duonos gaminių gamybos srityje stambiausiais ūkio subjektais yra UAB „Vilniaus duona”, <...>, 
UAB  „Mantinga“,<...>  UAB  „Fazer  kepyklos“  ir  <...>.  Duonos  gamintojai  yra  apsijungę  į 
Nacionalinę duonos kepėjų asociaciją.

Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a :
Gauta informacija leidžia įtarti,  kad ūkio subjektai,  užsiimantys miltų bei duonos gaminių 

gamyba ir pardavimu, galėjo pasinaudoti susidariusia padėtimi Lietuvoje, kai miltų gamybai vis dar 
buvo naudojamos ankščiau sukauptos pigesnių grūdų atsargos, ir derinti tarpusavyje miltų ir duonos 
gaminių kainų kėlimo veiksmus.  Kadangi grūdų perdirbimo įmonės yra apsijungusios į Lietuvos 
grūdų perdirbėjų asociaciją, todėl jos narių vykdomi draudžiami veiksmai galėjo būti atliekami ir 
asociacijos veikloje. Duonos gamintojai yra apsijungę į Nacionalinę duonos kepėjų asociaciją, todėl 
jos narių vykdomi draudžiami veiksmai galėjo būti atliekami ir asociacijos veikloje.

Tokie ūkio subjektų veiksmai yra draudžiami Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalimi, 
kurioje nustatyta, kad draudžiami visi susitarimai, kuriais siekiama riboti konkurenciją arba kurie 
riboja ar gali riboti konkurenciją

Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 5 straipsniu, 20 straipsnio 6 dalimi, 23 straipsnio 1 
dalies  2  punktu  ir  2  dalimi,  24  straipsnio  2  dalimi,  25  straipsnio  5  dalimi,  26  straipsniu,  29 
straipsnio 1 dalimi,

Konkurencijos taryba n u t a r i a :
1. Pradėti tyrimą dėl AB „Kauno grūdai“ (registracijos adresas Kauno m. sav. Kauno m. H. ir 

O. Minkovskių g. 63, kodas 133818917),  UAB „Malsena Plius“ (registracijos adresas  Elektrėnų 



sav. Vievio m. Stoties g. 65, kodas 301673928), <...> UAB „Vilniaus duona” (registracijos adresas 
Vilniaus  m.  sav.  Vilniaus  m.  Perkūnkiemio  5, kodas  125374462),  <...> UAB  „Mantinga“ 
(registracijos adresas Marijampolės sav. Marijampolės m. Stoties g. 51, kodas 110669492, Vilniaus 
filialo buveinė Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žirmūnų g. 3A, kodas 124716692), <...> UAB „Fazer 
kepyklos“  (registracijos  adresas Kauno  m.  sav.  Kauno  m.  Raudondvario  pl.  129A,  kodas 
134582665),  <...>  veiksmų atitikties  Lietuvos Respublikos  Konkurencijos  įstatymo 5 straipsnio 
reikalavimams.

2.  Įgalioti  Konkurencijos  tarybos  Draudžiamų  susitarimų  skyriaus  vedėjo  pavaduotoją  A. 
Mačioką atlikti šio nutarimo rezoliucinės dalies 1 punkte numatytą tyrimą.

3. Įgalioti Konkurencijos tarybos valstybės tarnautojus: V. Aleksienę, A. Andriuškevičių, M. 
Augustinavičienę,  M.  Balnį,  R.  Belazarienę,  V.  Dundulytę,  J.,L  Gaulytę,  Ivanauskienę,  G. 
Izokaitytę,  A.  Jankauską,  I.  Jakubavičienę,  A.  Jakiūną,  G.  Jarmalytę,  R.  Kaulėnaitę.  L. 
Kasperavičienę, Ž. Kičaitę, L. Kirkilovskienę, V. Kondratienę, I. Kudzinskienę, E. Latkauskaitę, E. 
Lukšę, A. Mačioką, J. Margenį, S. Pabarčių, J. Paulauskaitę, E. Pažėraitę, M. Plikusą, Š. Pajarską, J. 
Ratkevičiūtę,  A.  Sriubienę,  E.  Šatą,  K. Šukvietį,  E.  Vitkienę,  S.  Tolušytę,  E.  Uogintaitę,  atlikti 
Konkurencijos įstatymo 26 straipsnyje numatytus tyrimo veiksmus visose šio nutarimo rezoliucinės 
dalies  1  punkte  nurodytų  ūkio  subjektų  naudojamose  patalpose,  teritorijose  ir  transporto 
priemonėse.

4.  Įgalioti  Konkurencijos  tarybos  Draudžiamų susitarimų  skyriaus  vedėjo  pavaduotoją  A. 
Mačioką  pateikti  prašymą  Vilniaus  apygardos  administraciniam  teismui  dėl  leidimo  atlikti 
Konkurencijos įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatytus veiksmus išdavimo.

5.  Nutarimas  yra  laikomas  konfidencialiu  tol,  kol  bus  atliktas  bet  kuris  iš  Konkurencijos 
įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 1, 2,  3, 4,  5, 7 ar 8 punkte numatytų veiksmų dėl šio įstatymo 
pažeidimu įtariamų ūkio subjektų.

Nutarimas per  20 dienų nuo jo įteikimo dienos gali  būti  skundžiamas Vilniaus  apygardos 
administraciniam teismui.

Pirmininkas                                                                                                                     Jonas Rasimas
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