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UAB “Mantinga”: prikabinu dar viena pasiu-
lyma del lentynos kainu ir del baziniu kainu.

UAB “Maxima LT”: persiunciu laiska, kur kai kuriu 
gaminiu jus raset kad keliat bazine kaina, nors dar-
bar rasote, kad neraset. Del likusiu as pasiklausiu V., 
kadangi daugiau su ja derinot kainas tai nezinau ka 
sutaret.

UAB “Mantinga“: as rasiau “galime kelti”, bet ne-
sulaukus is Jusu jokios reakcijos, kainu nekeleme. 
Kadangi Jus net susitikimo metu sakete, kad mes 
kainas, net ir musu bazines, turime suderinti pirmiau-
siai su Jumis, Jums neatsakius kainu nekeleme.

Bet kuriuo atveju siais metais manau bus dar keliamos 
kainos tada ir susitarsime.

Bendrovės tyrimo metu tikino, kad savo veikloje 
stengiasi siūlyti palankiausias kainas vartotojams. 

Tačiau šio Konkurencijos tarybos tyrimo metu nustatėme, 
kad realybėje dvi vartotojams gerai žinomos įmonės norėjo 
„išlaikyti pakeltas kainas“, „sustabdyti akcijas“, „pakelti 
lentynos kainas“. Gamintojo ir prekybos tinklo susitarimas 
padėjo beveik dešimtmetį išlaikyti aukštesnes prekių kainas 
vartotojų, t.y. mūsų visų, nenaudai. 

– Šarūnas Keserauskas, Konkurencijos tarybos pirmininkas
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   koncentracijos

Įvertinusi su sandoriais susijusias aplinkybes, Konkurencijos taryba    
konstatavo, kad  dėl įvykdytų koncentracijų nebus sukurta ar susti-
printa dominuojanti padėtis, ar itin apribota konkurencija atitinka-
mose rinkose.
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Konkurencijos taryba gruodžio  
24 d. leido UAB „LORDS LB ASSET  

MANAGEMENT“ netiesiogiai per LORDS 
LB BALTIC FUND III įsigyti 100 proc. UAB 
„Citycon“ akcijų.

Konkurencijos taryba lapkričio 26 d. 
leido vykdyti koncentraciją UAB 

„Mano būstas LT“ netiesiogiai per 
UAB „Kauno centro būstas“ įsigyjant  
100 proc. UAB „ROLVIKA“ akcijų.

Konkurencijos taryba lapkričio  
26 d. leido vykdyti koncentraciją  

AB „Invalda“ įsigyjant iki 79,99 proc. 
AB banko „FINASTA“ akcijų, iki 80 proc. 
AB finansų maklerio įmonės „FINASTA“ 
akcijų ir 100 proc. UAB „Finasta Asset 
Management“ akcijų.

Konkurencijos taryba lapkričio 7 d. 
leido vykdyti koncentraciją UAB 

koncernui „ACHEMOS GRUPĖ“ įsigijus  
50 proc. UAB „Jūros vartai“ akcijų 
bei 18,46 proc. (kartu su turimomis 
akcijomis iš viso – 37,79 proc.) UAB 
„KLAIPĖDOS LAIVŲ REMONTAS“ akcijų 
ir įgijus vienvaldę pastarųjų bendrovių 
kontrolę.

Konkurencijos taryba gruodžio 31 d. 
leido UAB „Modus Energija“ įsigyti 

100 proc. UAB „Fotona“ akcijų, taip 
pat leido Practica Venture Capital KŪB 
įsigyti konvertuojamąsias pastarosios 
bendrovės obligacijas ir kartu su UAB 
„Modus Energija“ įgyti bendrą UAB „Fo-
tona“ kontrolę.

Konkurencijos taryba gruodžio 29 d. 
leido UAB „KDS grupė“ prisijungti 

UAB „Insupply“, kuri kaip savarankiškas 
ūkio subjektas baigia savo veiklą.

Konkurencijos taryba gruodžio  
5 d. leido UAB „Mineraliniai van- 

denys“ įsigyti iki 100 proc. įmonių 
grupės „Alita“, AB akcijų su sąlyga, kad 
UAB „Mineraliniai vandenys“ perleis  
ĮG „Alita“ verslą, susijusį su Lietuvoje 
vykdoma degtinės ir trauktinės gamy-
bos bei prekybos veikla. UAB „Minerali- 

niai vandenys“ įsipareigojo perleisti  
ĮG „Alita“, AB priklausančius degtinės ir 
trauktinės prekių ženklus ir su jais susijusį 
turtą, turtines teises, žaliavas, reklamos 
priemones, taip pat teises ir pareigas, 
kylančias iš sutarčių, susijusių su degtinės 
ir trauktinės prekių ženklų prekių gamy-
ba, platinimu ir reklama.

Kviečiame teikti pasiūlymus 
ir pastabas pranešimo apie 
koncentraciją pateikimo ir 

nagrinėjimo tvarkos projektui.

data:  
iki 2015 m. sausio 30 d. 

el. paštas:
 Ieva.Racickaite@kt.gov.lt

Pranešimo apie koncentraciją 
pateikimo ir nagrinėjimo projektas

Tipinės pranešimo apie 
koncentraciją formos projektas

faktai
2 šiuo metu vykdomi tyrimai dėl koncentracijų 

priežiūros procedūrų pažeidimų

7 lapkričio - gruodžio mėnesiais išduoti 
leidimai vykdyti koncentracijas
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http://kt.gov.lt/naujienos/doc/PRANE%C5%A0IMO%20APIE%20KONCENTRACIJ%C4%84%20PATEIKIMO%20IR%20NAGRIN%C4%96JIMO%20TVARKA.pdf
http://kt.gov.lt/naujienos/doc/PRANE%C5%A0IMO%20APIE%20KONCENTRACIJ%C4%84%20PATEIKIMO%20IR%20NAGRIN%C4%96JIMO%20TVARKA.pdf
http://kt.gov.lt/naujienos/doc/PRANE%C5%A0IMO%20APIE%20KONCENTRACIJ%C4%84%20PATEIKIMO%20IR%20NAGRIN%C4%96JIMO%20TVARKA.pdf
http://kt.gov.lt/naujienos/doc/Tipine%20pranesimo%20forma_projektas.pdf
http://kt.gov.lt/naujienos/doc/Tipine%20pranesimo%20forma_projektas.pdf


   viešasis sektorius
Konkurencijos taryba gruodžio 31 

d. baigė tyrimą dėl Šiaulių miesto 
savivaldybės tarybos sprendimų, kurie, 
Konkurencijos tarybos ekspertų ver-
tinimu, užkirto kelią nepriklausomiems 
šilumos gamintojams patekti į Šiaulių 
miesto šilumos gamybos ir pardavimo 
rinką ir taip galimai pažeidė Konkuren-
cijos įstatymo 4 straipsnį.

Konkurencijos taryba tyrimą dėl galimai 
konkurenciją ribojančių Šiaulių miesto 
tarybos sprendimų pradėjo vasario 4 d. 
gavusi UAB „GECO-Taika“ pranešimą.

Konkurencijos tarybos ekspertų verti- 
nimu, 2013 ir 2014 metais priimti spren-
dimai stabdė šilumos ūkio vystymo 
procedūras Šiaulių mieste iki kol nebus 
partvirtinta Nacionalinė programa, 
privilegijavo AB „Šiaulių energija“ ir 
diskriminavo nepriklausomus šilumos 
gamintojus.

Tyrėjų vertinimu, savivaldybės spren-
dimai sukūrė skirtingas konkurencijos 
sąlygas ūkio subjektams norintiems 
dalyvauti Šiaulių miesto šilumos gamy-
bos ir pardavimo rinkoje ir iš esmės elimi-
navo konkurenciją joje. Dėl nepagrįsto 
Šiaulių miesto savivaldybės delsimo, 
ignoruojant Šilumos ūkio įstatymo ir 
Nacionalinės strategijos nuostatas, kai 
kurie nepriklausomi šilumos gamintojai 
buvo priversti stabdyti savo veiklą, tuo 
tarpu savivaldybės valdoma AB „Šiaulių  

energija“ ir toliau turėjo galimybę  
aktyviai dalyvauti Šiaulių miesto šilumos 
ūkio atnaujinimo procese.

Konkurencijos tarybos išsiųstame 
pranešime siūloma įpareigoti Šiaulių 
miesto savivaldybę panaikinti 
konkurenciją ribojančius Šiaulių mies-
to savivaldybės tarybos sprendimus. 
Galutinį sprendimą dėl išsiųstame 
pranešime pareikštų įtarimų Konkuren-
cijos taryba priims tik išklausiusi visus su-
interesuotus asmenis.

Konkurencijos taryba gruodžio 19 d. 
priėmė nutarimą, jog Šalčininkų rajo-

no savivaldybės tarybos priimtas spren-
dimas, kuriuo komunalinių atliekų tvar-
kymo sistemos įdiegimas buvo pavestas 
UAB „Tvarkyba“ bei UAB „Eišiškių ko-
munalinis ūkis“ pažeidžia Konkurencijos 
įstatymo 4 straipsnį.

Konkurencijos tarybos vertinimu, 
savivaldybės administracija sudarė 
sutartis su minėtomis bendrovėmis teikti 
viešąsias paslaugas neskelbiant konkur-
so ar kitos atrankos procedūros. Tokiu 
būdu savivaldybė nustatė išimtines 
teises UAB „Tvarkyba“ bei UAB „Eišiškių 
komunalinis ūkis“ , o kitas atliekų  
eksploatavimo rinkoje veikiančias 
įmones diskriminavo. Tyrėjų verti- 
nimu kitoms bendrovėms buvo atimtos 
galimybės patekti į atitinkamą rinką tiek 
minėtos sutarties sudarymo metu, tiek 

ateityje.

Konkurencijos taryba įpareigojo 
Šalčininkų rajono savivaldybę ne vėliau 
kaip per 3 mėnesius nuo Konkurencijos 
tarybos nutarimo paskelbimo Konkuren-
cijos tarybos interneto svetainėje 
panaikinti konkurenciją ribojančius  
sprendimus.

Konkurencijos taryba gruodžio 18 d. 
nutarė pradėti tyrimą dėl Kauno 

miesto savivaldybės sprendimų, susijusių 
su Kauno miesto kapinių priežiūros ir 
laidojimo paslaugų teikimo organiza-
vimu, atitikties Lietuvos Respublikos 
konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 
reikalavimams.

Tyrimas pradėtas gavus pranešimų, kad 
Kauno m. savivaldybė galimai suteikė 
savo įmonei „Kapinių priežiūra“ išimtines 
teises atlikti kapinių prižiūrėtojo funkcijas, 
žmogaus palaikų laidojimui skirto kapo 
kasimą, taip pat atlikti pirminį žmogaus 
palaikų vežimą ir laikymą Kauno  
mieste, nors Kauno mieste veikia 
nemažai panašias paslaugas teikiančių 
įmonių.

Konkurencijos taryba lapkričio 17 d. 
išsiuntė Konkurencijos tarybos nu-

tarimo nevykdymu įtariamai Joniškio ra-
jono savivaldybei panešimą apie atlikto 
tyrimo išvadas. Tyrėjų verti-nimu, Joniškio 
rajono savivaldybė netinkamai įvykdė 
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Savivaldybės ypač dažnai savo konkurenciją ribojančius sprendimus argumentuoja siekiu “apsau-
goti vartotojus”. Deja, šis siekis dažniausiai tėra prastai maskuojama baimė įsileisti konkurenciją ten, 

kur dešimtmečius “karaliauja” savivaldybės įmonės.  Iš tiesų vartotojai yra „saugomi“  nuo konkurencijos tei- 
kiamos naudos, o dažnai tik dotacijų dėka gyvuojančias savivaldybių įmonės – nuo bankroto. Nuoširdžiai 
tikiuosi, kad pagarba konkurencijos teisės principams 2015 m. taps ne prievole, o savaime suprantama 
elgesio norma visiems viešojo administravimo subjektams.

– Šarūnas Keserauskas, Konkurencijos tarybos pirmininkas.
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Konkurencijos tarybos įpareigojimą – 
nutraukti 2010 m. sudarytą sutartį su UAB 
„Joniškio komunalinis ūkis“ ir VšĮ „Šiaulių 
regiono atliekų tvarkymo centras“.

Konkurencijos taryba 2012 m. balandžio 
26 d. nutarimu konstatavo, kad 
savivaldybė, priėmusi atitinkamus spren-
dimus ir jų pagrindu sudariusi sutartį su 
UAB „Joniškio komunalinis ūkis“, privi-
legijavo ją kitų ūkio subjektų atžvilgiu ir 
pažeidė Lietuvos Respublikos konkuren-
cijos įstatymo 4 straipsnį. Šiuo nutarimu 
savivaldybė buvo įpareigota panaikinti 
priimtus sprendimus, o sudarytą sutartį – 
nutraukti.

Atlikus tyrimą nustatyta, kad nors 
Savivaldybė 2010 m. pasirašytą sutartį 
ir nutraukė, tačiau, neorganizuodama 
konkurso, 2013 m. rugsėjo 18 d. su UAB 
„Joniškio komunalinis ūkis“ pasirašė 
naują atliekų surinkimo ir vežimo 
paslaugų teikimo sutartį. Tiek sudarius 
2010 m. sutartį, tiek ir 2013 m. sutartis, 
paslaugų teikėjas liko tas pats – UAB 
„Joniškio komunalinis ūkis“, parinktas 
netaikant konkurencingos procedūros, 
dėl ko situacija rinkoje išliko nepakitusi.

Išsiųstame pranešime Konkurenci-
jos tarybai siūloma kreiptis į teismą su 
prašymu įpareigoti Savivaldybę įvykdyti 
2012 metais Konkurencijos tarybos nus-
tatytus įpareigojimus bei nutraukti nau-
jai sudarytas sutartis.

Konkurencijos taryba atkreipė 
dėmesį į žiniasklaidoje pasirodžiusius 

pranešimus apie tai, kad Vilniaus mies-
to savivaldybės taryba sutiko padidinti 
UAB „Start Vilnius“ įstatinį kapitalą 6 mln. 
litų piniginiu įnašu ir nekilnojamuoju turtu 
už daugiau nei 3.8 mln. litų.

Konkurencijos taryba pažymi, kad 
viešojo administravimo subjekto teiki-
ama finansinė ir materialinė parama 
ūkio subjektams gali turėti valstybės 
pagalbos požymių. Konkurencijos tary-
ba primena, kad valstybės pagalba gali 
būti teikiama tik tokiu atveju, jei ji atitinka  
valstybės pagalbą reglamentuojančių 
teisės aktų – bendrųjų išimčių 
reglamentų – reikalavimus arba yra 
suderinta su Europos Komisija.  Priešingu 
atveju, suteikta valstybės pagalba  yra 
laikoma neteisėta.

Pagal ES Teisingumo Teismo išaiškinimus, 
nacionaliniai teismai privalo užtikrinti 
asmenų, kurie nukentėjo dėl neteisėtos 

valstybės pagalbos įgyvendinimo, 
teisių apsaugą. Nacionaliniuose teis-
muose ūkio subjektai turi teisę pareikšti 
ieškinius valstybės pagalbos teikėjams 
ir gavėjams bei pasinaudoti šiomis 
teisių gynimo priemonėmis: reikalauti 
taikyti laikinąsias apsaugos priemo-
nes, nukreiptas į neteisėtą valstybės 
pagalbą, reikalauti uždrausti suteikti 
ar grąžinti su palūkanomis jau gautą 
neteisėtą valstybės pagalbą, reikalauti  
žalos atlyginimo.

 

 

VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO SUBJEKTŲ SPRENDIMŲ  
POVEIKIO KONKURENCIJAI VERTINIMO KLAUSIMYNAS 

 

  AR SIŪLOMAS SPRENDIMAS TIESIOGIAI PAVEIKTŲ ŪKIO SUBJEKTŲ ĮĖJIMĄ Į RINKĄ? 

 

 

 

 

AR SIŪLOMAS SPRENDIMAS NETIESIOGIAI PAVEIKTŲ ŪKIO SUBJEKTŲ ĮĖJIMĄ Į RINKĄ? 

 

 

 

AR SIŪLOMAS SPRENDIMAS PAVEIKTŲ ŪKIO SUBJEKTŲ GALIMYBES KONKURUOTI? 

 

 

 

 

AR SIŪLOMAS SPRENDIMAS PAVEIKTŲ ŪKIO SUBJEKTŲ PASKATAS VEIKSMINGAI KONKURUOTI? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAI BŪTŲ TIKĖTINA, JEI SIŪLOMU SPRENDIMU: 
 
 ūkio subjektui suteikiama išimtinė ar specialioji teisė; arba 
 prekė perkama iš vieno ūkio subjekto ar apibrėžtos ūkio subjektų grupės; arba 
 ūkio subjektams, siekiantiems vykdyti veiklą, nustatoma licencijavimo, leidimų ar kitokia teisės verstis ūkine veikla įgijimo 

tvarka; arba 
 nustatomas fiksuotas ūkio subjektų skaičius. 
 

TAI BŪTŲ TIKĖTINA, JEI SIŪLOMAS SPRENDIMAS REIKŠMINGAI PADIDINA: 
 
 ūkio subjektų, siekiančių įeiti į rinką, kaštus; arba  
 ūkio subjektų, siekiančių išeiti iš rinkos, kaštus. 
 

TAI BŪTŲ TIKĖTINA, JEI SIŪLOMAS SPRENDIMAS: 
 
 riboja ūkio subjektų galimybes nustatyti savo prekių kainas; arba  
 nustato nepagrįstus reikalavimus prekių savybėms; arba  
 padidina dalies rinkoje veikiančių ūkio subjektų veiklos kaštus; arba  
 riboja prekių pardavimo būdų ar vietos pasirinkimą; arba  
 riboja ūkio subjektų galimybes reklamuoti savo prekes. 

TAI BŪTŲ TIKĖTINA, JEI SIŪLOMU SPRENDIMU: 
 
 reikalaujama ar skatinama viešai skelbti informaciją apie ūkio subjektų prekių kainas, kaštus, pardavimus, gamybos apimtis; 

arba  
 tam tikriems ūkio subjektams ar sektoriams netaikomos konkurencijos taisyklės; arba  
 padidina vartotojų, norinčių pasirinkti ar pakeisti tiekėją, kaštus; arba 
 nustato ar keičia intelektinės nuosavybės režimą. 
 nustato nepagrįstus reikalavimus prekių savybėms; arba  
 padidina dalies rinkoje veikiančių ūkio subjektų veiklos kaštus; arba  
 riboja prekių pardavimo būdų ar vietos pasirinkimą; arba  
 riboja ūkio subjektų galimybes reklamuoti savo prekes. 

JEIGU Į VISUS KLAUSIMUS ATSAKĖTE NEIGIAMAI, MAŽAI TIKĖTINA, KAD SIŪLOMAS SPRENDIMAS DARYS NEIGIAMĄ 
POVEIKĮ KONKURENCIJAI.  
JEIGU NORS Į VIENĄ KLAUSIMĄ ATSAKĖTE TEIGIAMAI, TOLIAU TURĖTŲ BŪTI ĮVERTINTOS PROBLEMOS SPRENDIMO 
ALTERNATYVOS IR IŠRINKTA TA ALTERNATYVA, KURI NEDARYTŲ POVEIKIO KONKURENCIJAI ARBA NEIGIAMAS 
POVEIKIS KONKURENCIJAI BŪTŲ MINIMALUS. ! 

Konkurencijos tarybos ekspertai yra parengę Sprendimų poveikio 
konkurencijai vertinimo gaires, kurios išsamiai paaiškina viešojo  
administravimo subjektams, kaip rengti teisės aktus, kad šie neiškraipytų 
konkurencijos ir užtikrintų vienodas rinkos dalyvių veikimo sąlygas 
įvairiose ekonomikos srityse. Konkurencijos tarybos ekspertai kartu 
su Gairėmis parengė ir trumpą 15 punktų klausimyną, kuris padės 
greitai įvertinti galimą sprendimo poveikį konkurencijai.

faktai

8 šiuo metu vykdomi 
tyrimai dėl viešojo 
administravimo 
subjektų veiksmų
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   reklama
Konkurencijos taryba lapkričio 12 

d. nustatė, kad UAB „EUROCOM“ 
interneto svetainėse www.labas.lt ir  
www.youtube.com bei televizijos 
kanaluose „BTV“, „Info TV“, „LNK“, 
„NTV Mir“, „RTR Planeta“, „TV1“, „TV3“, 
„TV6“, „TV8“ skleistos dviejų rūšių „Labas  
kontraktas“ reklamos klaidino vartotojus 
bei galėjo paveikti jų ekonominį elgesį.

Reklamose buvę mobiliojo ryšio „TELE2“ 
vartotojai Ugnė, Monika bei Martynas 
teigė, kad pakeitę planą į „Labas kon-

traktas“ sutaupė nuo 50 iki 70 lt. Tačiau 
Konkurencijos tarybos tyrimo metu UAB 
„EUROCOM“ nepateikė duomenų, 
pagrindžiančių šių teiginių teisingumą. 
Šiose reklamose paslaugos nebuvo 
palygintos objek-
tyviai, kadangi 
iš reklamų turinio 
nebuvo aišku, 
kokios konkrečios 
paslaugos bei 
kokios išlaidos 
buvo lyginamos. 

Konkurencijos tarybos ekspertai taip 
pat nustatė, kad reklamose nusifilmavę 
„Labas kontraktas“ vartotojai net nesin-
audojo reklamuojamu mobiliojo ryšio 
planu.

Konkurencijos taryba, 
įvertinusi visas aplinkybes 
bei didelį pažeidimo mastą 
už vartotojus klaidinančių 
reklamų skleidimą UAB 
„EUROCOM“ skyrė 18 600 
litų baudą.
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Konkurencijos taryba 

ne kartą yra nurodžiusi, 

kad reklama turi atitikti 

išsamumo, teisingumo ir 

tinkamo pateikimo  
kriterijus.

Išpardavimų portalų žabangos: 
ar tikrai pigiau? Elono Šato komentaras

Prekyba internetu įgauna pagreitį ir Lietuvoje. Internete perkame ir lėktuvų 
bilietus, ir batus, ir maisto produktus. Vienas iš pagrindinių motyvų, skatinantis 
vartotojus pirkti internete – „gera“ kaina. Savaime suprantama, kad kaina 
visuomet yra labai svarbi renkantis prekę ar paslaugą, tačiau perkant inter-
netu kaina tampa bene svarbiausiu kriterijumi sprendimui dėl pirkinio priimti.

Juk neretai pirkdamas internetu pirkėjas net negali prekės realiai įvertinti 
(pamatyti ar paliesti), įsitikinti prekės funkcine kokybe, bet gali pasinaudoti 
proga ir įsigyti prekę už labai patrauklią kainą. O jeigu toks kainos pasiūlymas 
galioja itin trumpą laiką (čia ir dabar), matyt, dažnas vartotojas neatsilaiko ir 
per daug negalvojęs spaudžia mygtuką „PIRKTI“.

Žemiau pateikiame dažniausiai reklamose vartojamus teiginius - tikimės, kad 
į juos atkreips dėmesį ir reklamos davėjai, ir vartotojai. Reklama privalo būti ir 
teisinga, ir išsami!

PERBRAUKTA KAINA. Jei siūloma įsigyti prekių, kurių aktualios kainos yra 
lyginamos su perbrauktomis kainomis, nenurodant ką ta perbraukta kaina 
reiškia, nėra aišku, ar tokia kaina žymi buvusią šios prekės kainą, ar dažnai 
pasitaikančią (įprastą) prekės kainą, o gal turi dar kitokią reikšmę - pavyzdžiui, 
prekės kainą kur nors Monake. Be paaiškinimo, vartotojams sunku įvertinti 
tikrąją pasiūlymo naudą (kiek „gera“ siūloma kaina), tačiau itin lengva 
siūlomą prekę pervertinti ir įsivaizduoti „unikalią galimybę“ nusipirkti siūlomą 
prekę gerokai pigiau nei jos tikroji vertė. Taigi jei reklamoje su aktualia prekės 
ar paslaugos kaina palyginimui pateikta ir didesnė kaina, turi būti aiškiai 
įvardinta, ką tokia kaina žymi. Priešingu atveju, skirtingi vartotojai gali manyti, 
jog didesnė kaina žymi skirtingas reikšmes, o reklamos davėjas turės pareigą 
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pagrįsti prekės kainą visomis protingai vartotojų numanomomis prasmėmis.

PREKĖS VERTĖ. Jei reklamoje šalia aktualios prekės kainos yra nurodyta prekės vertė (kuri paprastai yra didesnė nei siūloma 
kaina), reklamos davėjas turėtų pagrįsti, jog būtent už tokią mažiausią kainą vartotojas gali įsigyti siūlomą prekę rinkoje. 
Vargu ar kas drįstų ginčytis, kad pirkėjui prekė verta daugiau nei minimali kaina už kurią galima tokią prekę nusipirkti. 
Tai reikštų, jog vartotojas vis tik nusprendęs nepirkti prekės „čia ir dabar“ už reklamos davėjo siūlomą kainą, kitur prekės 
negalėtų įsigyti pigiau nei reklamoje nurodoma prekės vertė. Jei vis tik rinkoje prekė yra parduodama pigiau, reklamoje 
neturėtų būti nurodoma, jog reklamos davėjo siūloma kaina yra mažesnė nei prekės vertė. Rinkos ekonomikoje kiekvienas 
pardavėjas laisvai nustato parduodamų prekių kainas ir jas keičia (didina arba mažina) kada panorėjęs, todėl prekės 
vertė gali pasikeisti labai greitai – tad ar tikrai verta masinti pirkėjus kaina mažesne už vertę?

Jei reklamoje nurodoma, pavyzdžiui, kad prekės vertė „atitinka kitose internetinėse parduotuvėse parduodamų analogiškų 
prekių kainą šio pasiūlymo paskelbimo svetainėje metu“, reklamoje turėtų būti nurodyta reklamos paskelbimo data. Var-
totojas turi matyti, kokio aktualumo yra prekės vertė, pateikta kaip palyginimas greta realiai taikomos pasiūlymo kainos.

KAINŲ PALYGINIMAS. Jei reklamoje lyginamos skirtingų įmonių siūlomos analogiškų prekių kainos, jos turi būti lyginamos  
objektyviai, t.y. šios kainos turi būti aktualios reklamos skleidimo metu, o jei lyginamos istorinės (anksčiau taikytos) įmonių 
kainos, turi būti lyginami tie patys kainų laikotarpiai. Jokių būdu neturėtų būti lyginamos vienų įmonių aktualios (rekla-
mos naudojimo metu taikomos) kainos su kitų įmonių istorinėmis (jau nebetaikomomis) kainomis. Tik objektyvus palygini-
mas sudaro galimybes vartotojams pagrįstai įvertinti, kurios įmonės kainos yra patraukliausios, o tuo pačiu skatina įmones 
sąžiningai konkuruoti kainomis.

faktai
3 šiuo metu vykdomi tyrimai dėl 

galimai klaidinančių reklamų.

101įspėjimas išsiųstas dėl 
reklamos neatitikimo euro 
įvedimo reikalavimams 
lapkričio-gruodžio mėn.

54 skundai gauti dėl galimų 
Reklamos įstatymo pažeidimų 
lapkričio-gruodžio mėn.

17 įspėjimų išsiųsta reklamos davėjams lapkričio-gruodžio mėn.

Vilniaus apygardos administracinis 
teismas gruodžio 15 d. patvirtino 

Konkurencijos tarybos išvadas, kad UAB 
„Norfos mažmena“ ir UAB „Rivona“ 
sutarčių nuostatos nepagrįstai perkėlė 
tiekėjams riziką, susijusią su nuostolių 
kompensavimu ir prekių grąžinimu. 
Įvertinęs visas  aplinkybes Vilniaus apy-
gardos administracinis teismas (VAAT) 
patvirtino Konkurencijos tarybos nutari-
mo pagrįstumą ir paliko galioti įmonėms 
skirtą bendrą 90 000 Lt baudą.

VAAT patvirtino Konkurencijos tarybos 
išvadas, kad UAB „Norfos mažmena“ 
ir UAB „Rivona“, veikusios kaip vienas 
ūkinis vienetas, piktnaudžiaudavo savo 

rinkos galia ir sutartyse su maisto prekių 
ir gėrimų tiekėjais nustatė Mažmeninės 
prekybos įmonių nesąžiningų 
veiksmų draudimo įstatymo nuosta-
tas pažeidžiančias prekių grąžinimo 
ir nuostolių kompensavimo sąlygas. 

Sutartyse tiekėjams buvo perkelta 
neproporcingai didelė rizikos dalis ir 
atsakomybė už nuostolius, susijusius su 
prekybos įmonių jau įsigytų prekių par-
davimu.

Džiaugiamės, kad įmonės pripažino Konkurencijos tary-
bos nutarimo pagrįstumą ir nebeskundė VAAT sprendimo 

Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. VAAT sprendimas 
reikšmingas tuo, kad teismas jame pasisakė dėl didelę rinkos galią 
turinčių mažmeninės prekybos įmonių su tiekėjais sutarčių – jose ne-
turi būti neaiškių nuostatų, kurios gali būti interpretuojamos tiekėjų 
nenaudai. 

- Konkurencijos tarybos pirmininko pavaduotojas Elonas Šatas

   teismų sprendimai
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   draudžiami susitarimai
Konkurencijos taryba gruodžio 4 d. 

nustatė, kad MAXIMA LT, UAB ir 
UAB „Mantinga“ susitarė neparduoti 
UAB „Mantinga“ gaminamų duonos 
ir kitų prekių MAXIMA LT parduotuvėse 
už mažesnę  nei UAB „Mantinga“  
kainoraščio kainą (dar vadinamą „ba-
zine“ kaina). Tokie bendrovių veiksmai 
yra draudžiami pagal Konkurencijos 
įstatymo 5 straipsnio 1 dalį bei Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straip-
snio 1 dalį.

Už 10 metų trukusį draudžiamą 
susitarimą Konkurencijos taryba skyrė  
58 255 200  litų baudą MAXIMA LT ir  
15 284 800 litų baudą UAB „Mantinga“.

Konkurencijos tarybos vertinimu, MAXI-
MA LT ir UAB „Mantinga“ tiekimo sutarčių 
nuostatos, šių įmonių darbuotojų tar-
pusavio susirašinėjimas bei kitos nustaty-

tos faktinės aplinkybės liudija ilgalaikius, 
nuoseklius ir kryptingus bendrovių veiks-
mus užtikrinant, kad mažmeninės kai-
nos (dar vadinamos „lentynos“  kaino-
mis) MAXIMA LT parduotuvėse nebūtų 
mažesnės nei minėtos „bazinės“ kainos.

Konkurencijos taryba tyrimo metu 
surinko pakankamai įrodymų, kad  
MAXIMA LT ir UAB „Mantinga“ sude-
rintus sprendimus dėl „lentynos“ kainų 
lėmė ne konkurencinė aplinka rinkoje, o 
įmonių siekis užsitikrinti ir išlaikyti didesnę 
pelno maržą vartotojų sąskaita.

Tyrimo metu Konkurencijos tarybos 
ekspertai taip pat nagrinėjo ir kitų 
mažmeninės prekybos įmonių veiksmų 
atitikimą konkurencijos teisei. Konkuren-
cijos taryba nustatė, kad UAB „Mantin-
ga“ ir MAXIMA LT sudarytas susitarimas 
dėl minimalių mažmeninių kainų galėjo 

daryti įtaką UAB „Mantinga“ produkci-
jos kainoms visose mažmeninės preky-
bos maisto produktais įmonėse.

Konkurencijos tarybos tyrėjai surinko 
duomenų, kad MAXIMA LT ir UAB 
„Mantinga“ buvo suinteresuotos kitų 
mažmeninės prekybos tinklų prisi-
jungimu prie susitarimo, tačiau tyrimo 
eigoje surinktų įrodymų nepakako nus-
tatyti UAB „Prisma LT“, UAB „Palink“, 
UAB „NORFOS MAŽMENA“ ir UAB „RIMI 
Lietuva“ dalyvavimą draudžiamuose 
susitarimuose.

Konkurencijos taryba šį tyrimą pradėjo 
2010 m. rugsėjo 21 d. įtarusi, kad ūkio 
subjektai, užsiimantys maisto gaminių 
gamyba ir pardavimu, galėjo tar-
pusavyje derinti šių gaminių kainas.

Konkurencijos taryba lapkričio  
12 d. nustatė, kad statybų sekto-

riuje veikiančios UAB „Convertus“ ir UAB 
„UGNA“, o taip pat UAB „Aketus“, UAB 
„Aestus“ ir UAB „Gedarta“ dalyvau-
damos UAB „Baltic Transport Service“  
2011-2012 metais organizuotuose 
viešuosiuose pirkimuose tarpusavyje 
derino savo veiksmus ir taip pažeidė 
Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 
dalies 1 punkto reikalavimus.

Tyrimo metu buvo nustatyta, kad 
perkančioji organizacija - UAB „Bal-
tic Transport Service“ 2011-2012 m. iš 
Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. 
programos lėšų organizavo viešuosius 
pirkimus statybos darbams atlikti. 
Konkurencijos tarybos ekspertai nustatė, 
kad 2011 m. ir 2012 m. organizuotų 
viešųjų pirkimų laimėtojai buvo iš an-
ksto žinomi, tuo tarpu likusieji dalyviai 
viešiesiems pirkimams pateikė suderin-

tus pasiūlymus ir pirkimų procedūrose 
dalyvavo tik imituodami konkurenciją.

Tyrimo metu taip pat nustatyta, kad pati 
perkančioji organizacija UAB „Baltic 
Transport Service“ skatino draudžiamų 
susitarimų sudarymą ir aktyviai prisidėjo 
prie jų įgyvendinimo. Įvertinusi šias bei ki-
tas reikšmingas aplinkybes, Konkurenci-
jos taryba konstatavo, kad perkančioji 
organizacija UAB „Baltic Transport Ser-
vice“ yra laikytina 2011-2012 m. tiekėjų 
sudarytų draudžiamų susitarimų dalyve.
Už konkurenciją ribojančius susitari-
mus, Konkurencijos taryba skyrė  
25 000 Lt baudą UAB „Convertus“,  
20 800 Lt baudą UAB „Gedarta“,  
7 800 Lt baudą UAB „UGNA“ ir 1 200 Lt. 
baudą AB „Aestus“.

Konkurencijos taryba atkreipia dėmesį į 
tai, kad vertinant draudžiamus susitari-
mus tarp viešųjų pirkimų dalyvių, ski- 

riamos baudos dydis priklauso nuo 
pažeidimu įtariamų bendrovių apyvar-
tos. Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Baltic 
Transport Service“ 2011-2012 m. negavo 
pajamų, Konkurencijos taryba neturėjo 
teisinio pagrindo skirti šiai bendrovei 
baudos.

Įsiteisėjus šiam Konkurencijos tary-
bos nutarimui dėl ūkio subjektų tar-
pusavio veiksmų derinimo viešuosiuose 
pirkimuose Konkurencijos taryba 
svarstys klausimą dėl asmeninės 
atsakomybės taikymo ūkio subjektų va-
dovams, prisidėjusiems prie draudžiamų 
susitarimų sudarymo. Pažymėtina, 
kad  sprendimą taikyti asmeninę ūkio 
subjektų vadovų atsakomybę priims 
teismas, įvertinęs Konkurencijos tarybos 
prašymą bei kitas vertinimui reikšmingas 
aplinkybes.
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Konkurencijos taryba gruodžio 23 d. nutarė pradėti pieno ir 
pieno produktų sektoriaus rinkos tyrimą. Šiuo tyrimu siekiama 
identifikuoti galimai pieno sektoriuje esančias konkurencijos 
problemas ir, remiantis kitų rinkų gerąja patirtimi bei užsienio 

valstybių praktika, pateikti siūlymus dėl priemonių veiksmingai 
konkurencijai užtikrinti. Pieno sektoriaus rinkos tyrimą Konkuren-
cijos taryba pradėjo atsižvelgusi į pieno ir pieno produktų sek-

toriaus svarbą, skirtingus kainų pokyčius pieno produktų tiekimo 
grandinėje bei įvertinusi tai, kad pieno sektoriuje kylančias 

konkurencijos problemas Konkurencijos taryba jau kelis kartus 
analizavo tirdama įtariamus pažeidimus.

Konkurencijos taryba tirs pieno ir 
pieno produktų sektorių

   Konkurencijos tarybos mokymai
Konkurencijos taryboje gruodžio  

3-5 dienomis viešėjo atstovai iš Gru-
zijos konkurencijos priežiūros institucijos. 
Jie visi dalyvavo trijų dienų mokymuose.

Mokymų metu didelis dėmesys 
buvo skiriamas viešojo sektoriaus bei 
Konkurencijos priežiūros institucijų  
santykiams, Konkurencijos įstatymo 
priežiūrai, konkurencijos kultūros sklai-
dai, kartelių, įmonių susijungimo ir kitiems 
konkurencijos klausimams.

Mokymų metu KT pirmininkas Šarūnas 
Keserauskas su kolegomis iš Gruzijos 
dalinosi patirtimi apie tai, kaip efekty-
viausiai valdyti ribotus žmogiškuosius ir 
finansinius išteklius bei supažindino juos 
su dažniausiai patiriamais iššūkiais.

Konkurencijos tarybos nariai taip pat 
konsultavo Gruzijos atstovus Konkuren-
cijos įstatymo, bei atskirų sektorių regu-
liavimo klausimais.

Lapkričio 19-20 dienomis Konkuren-
cijos taryba Klaipėdoje surengė 

nemokamus mokymus “Konkurencijos 
teisės aktualijos: Karteliai ir valstybės 
pagalba”. Šiuose mokymuose daly-
vavo Klaipėdos apskrities viešojo sek-
toriaus institucijos ir Klaipėdos regiono 
verslo atstovai.

Konkurencijos tarybos narė Jolanta 
Ivanauskienė pristatė viešuosiuose pir-
kimuose pasitaikančius kartelius, jų 
požymius bei būdus kaip tokių susitarimų 
išvengti. Mokymų dalyviai sužinojo apie 
Konkurencijos tarybos tirtus kartelius 
viešuosiuose pirkimuose, kitus tyrimus, o 
taip pat turėjo galimybę pasikonsultuoti 
aktualiais konkurencijos teisės klausi-
mais.

Antroje mokymų dalyje buvo kalbama 
apie valstybės pagalbą. Konkurencijos 
tarybos ekspertės Stasė Vaitkūnienė 
ir Agnė Adomaitytė pristatė valstybės 

pagalbos formas ir rūšis, mažareikšmės 
(de minimis) pagalbos požymius, teismų 
bei Europos Komisijos praktiką, valstybės 
pagalbos modernizavimo perspektyvas 
bei kitus su valstybės pagalba susijusius 
dalykus.

Gruodžio 8-9 dienomis tokie pat mo-
kymai buvo surengti Šiaulių miesto bei 
apskrities viešųjų įstaigų bei verslo ben-
druomenei, o 2015 m. mokymai vyks ir 
kituose Lietuvos regionuose.

Pasirodė nauja Konkurencijos tarybos ekonominės analizės 
eksperto Dr. Šarūno Pajarsko knyga „Konkurencijos teisė 
Lietuvoje: sprendimai ir bylos”. Apie oficialų knygos pristatymą  

informuosime.
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