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Konkurencijos stiprinimas, antimono-
polinės priemonės, kartelinių susitari-
mų išaiškinimas ir jų prevencija – tai 
svarbiausios Lietuvos Respublikos 
konkurencijos tarybos veiklos kryptys 
2007 m. Konkurencingų rinkos struk-
tūrų palaikymas prisidėjo sprendžiant 
ekonomines valstybės problemas. 2007 
metų veiklos ataskaita apibendrintai 
parodo, kaip siekiant minimų tikslų 
plėtojama institucijos veikla tiek įgy-
vendinant nacionalinę konkurencijos 
politiką, tiek ir prižiūrint Europos Są-
jungos (ES) konkurencijos taisyklių lai-
kymąsi. Ataskaitoje atsispindi įvairia-
pusiška Konkurencijos tarybos veikla 
įgyvendinant konkurencijos politiką ir 
plėtojant konkurencijos kultūrą. Tai pa-
rodo veiklos rezultatai prižiūrint Kon-
kurencijos ir Reklamos įstatymų nuos-
tatas, koordinuojant ūkio subjektams 
teikiamą valstybės pagalbą, ginant pri-
imtus sprendimus teismuose, plėtojant 
tarptautinius ir viešuosius ryšius ir t.t.

Įgyvendindama Konkurencijos įsta-
tymo nuostatas, Konkurencijos tary-
ba ypatingą dėmesį skyrė kartelinių 
susitarimų, darančių didelę žalą tiek 
atskirų šalių, tiek ir bendrai ES rinkai 
ir vartotojams, išaiškinimui. Tai rodo 
ir priimti nutarimai, ir metų pabaigoje 
Konkurencijos tarybai pateiktos dide-
lės apimties tyrimo išvados dėl galimo 
draudžiamo susitarimo tarp pieno su-
pirkimo ir perdirbimo veikla užsiiman-
čių bendrovių. 

Konkurencijos plėtra kasmet susijusi su 
tam tikrais ypatumais dėl besiplečian-
čių ir kintančių rinkų bei augančio ūkio 
subjektų aktyvumo. 2007 metai pasižy-
mėjo aktyviais koncentracijos proce-
sais, todėl savo ruožtu daugiau pastan-
gų teko skirti koncentracijos kontrolei.

Konkurencijos politikos įgyvendinimo 
uždaviniai ir veiklos praktika 2007 m. 
įgalino parengti ir pateikti svarstyti 
Lietuvos Respublikos Seimui Lietuvos 
Respublikos konkurencijos įstatymo 
pakeitimo ir papildymo įstatymo pro-
jektą tam, kad būtų sudarytos papildo-
mos teisinės prielaidos veiksmingesnei 
sąžiningos konkurencijos apsaugai bei 
efektyvesniam atleidimo nuo baudų 
sistemos taikymui ir jos propagavimui 
siekiant, jog patys ūkio subjektai būtų 
suinteresuoti šalinti nesąžiningos kon-
kurencijos apraiškas. Atsižvelgusi į Eu-
ropos Komisijos (EK) iniciatyvą, Kon-
kurencijos taryba pasisakė ir už grupės 
ieškinio instituto aiškaus reglamentavi-
mo būtinybę konkurencijos teisės pa-
žeidimais padarytos žalos atlyginimo 
atvejais, bei kitais atvejais, kai reikia ap-
ginti vartotojų ekonominius interesus.

Konkurencijos tarybai aktualūs buvo ir 
tokie svarbūs uždaviniai, kaip institu-
cijos nepriklausomybė nuo politikos ir 
verslo struktūrų įtakos, problemų atski-
ruose ekonomikos sektoriuose spren-
dimas, valstybės pastangos sumažinti 
rinkų reguliavimą.

Žvelgdamas į Konkurencijos tarybos 
veiklos perspektyvas 2008 m., noriu 
tikėti, kad ir toliau sėkmingai įgyven-
dinsime savo tikslus, profesionaliai ir 
kokybiškai bus atliekami tyrimai, o 
pakeistos ir papildytos Konkurencijos 
įstatymo nuostatos suteiks galimybių 
dar sėkmingiau užtikrinti sąžiningą 
konkurenciją valstybės gerovei ir var-
totojų labui.

Rimantas Stanikūnas

Konkurencijos tarybos pirmininkas

 

Ritos Stankevičiūtės nuotr.

PRaTaRMĖ

25 d. Siekiant išvengti nepataisomos 
žalos ūkio subjektų interesams, Suo-
mijos bendrovei „Rautakirja“ buvo 
pratęstas laikinojo pobūdžio prie-
monių taikymo terminas.

2007 M. 
ĮVYKiŲ 
sUVesTinĖ

saUsis

VasaRis

21 d. Surengtas susitikimas su mi-
nisterijų, savivaldybių ir kitų insti-
tucijų atstovais, skirtas supažindinti 
su nereikšmingos valstybės pagalbos 
reglamentavimo naujovėmis.

KoVas

1 d. Paskelbti atlikto tyrimo dėl di-
džiųjų mažmeninės prekybos tinklų 
padėties rinkoje duomenys.

15 d. Priimtas nutarimas dėl bendro-
vių, dalyvavusių Klaipėdos miesto 
savivaldybės Švietimo įstaigų ūkio 
tarnybos organizuotose viešųjų pir-
kimų konkursuose, veiksmų, kurie 
pažeidė Konkurencijos įstatymo 5 
straipsnio reikalavimus.

BalanDis

26 d. Priimtas nutarimas, kad Vil-
niaus miesto savivaldybės sprendi-
mai, susiję su Vilniaus bendrojo plano 
rengimu, suteikė privilegijų „Vil-
niaus plano“ įmonei, tuo pažeisdami 
Konkurencijos įstatymo 4 straipsnį.

gegUžĖ

30 d. Susipažinti su sukaupta patirti-
mi buvo atvykę Estijos Respublikos 
finansų ministerijos Viešojo valdy-
mo politikos departamento Valsty-
bės pagalbos skyriaus specialistai.

31 d. Už klaidinančią reklamą nu-
baustos dvi didžiosios Lietuvos mo-
biliojo ryšio bendrovės – „Bitė Lietu-
va“ ir „Tele2“.

BiRželis

7 d. Pripažinus, kad Valstybės įmo-
nė Tarptautinis Vilniaus oro uostas 
piktnaudžiavo dominuojančia padė-
timi, skirta 50 tūkst. Lt bauda.

14 d. Lietuvoje lankėsi ir su Konku-
rencijos tarybos kolektyvu susitiko 
EK komisarė konkurencijai Neelie 
Kroes ir kiti EK pareigūnai.

liePa

5 d. Priimtas nutarimas dėl klai-
dinančios reklamos, kuria žmonės 
buvo skatinami parduoti žemę UAB 
„Žemės vystymo fondas“.

RUgsĖJis

5-6 d. Konkurencijos tarybos atsto-
vai dalyvavo Baltijos regiono IV me-
tinėje konferencijoje konkurencijos 
klausimais Taline.

13 d. Pripažinta, kad UAB „Vilniaus 
energija“ piktnaudžiavo dominuo-
jančia padėtimi, primesdama nesą-
žiningas kainas komunikacijų tune-
lių nuomos rinkose Vilniaus mieste. 
Bendrovei skirta 178 tūkst. Lt bauda.

27 d. Už piktnaudžiavimą dominuo-
jančia padėtimi AB Lietuvos paštas 
skirta 80 tūkst. Lt bauda.

sPalis gRUoDis

15-18 d. Konkurencijos tarybos 
pirmininkas dalyvavo Ekonominio 
bendradarbiavimo ir plėtros or-
ganizacijos (OECD) posėdžiuose. 
Lietuvai pratęstas stebėtojos statu-
sas OECD konkurencijos komitete 
2008-2009 metų laikotarpiui. 

24 d. Vyriausybė pritarė Konkuren-
cijos įstatymo kai kurių straipsnių ir 
priedo pakeitimo ir papildymo įsta-
tymo projektui.

29 d. Surengta spaudos konferenci-
ja, kurioje buvo pristatytas Konku-
rencijos tarybos specialistų atliktas 
maisto produktų kainų kilimo prie-
žasčių vertinimas.

17 d. TEO LT, AB duotas leidimas 
vykdyti koncentraciją įsigyjant 100 
proc. UAB „Nacionalinė skaitmeni-
nė televizija“ akcijų su įpareigojimu.

28 d. Buvo konstatuota, kad tyrimas 
dėl pieno supirkimo ir perdirbimo 
veikla užsiimančių ūkio subjektų 
ir jiems atstovaujančios asociacijos 
veiksmų atitikties Konkurencijos 
įstatymo 5 straipsnio reikalavimams 
yra baigtas ir jo išvados pateikiamos 
susipažinti ūkio subjektams.

29 d. Bendrovei „Rautakirja“ leista 
vykdyti koncentraciją įsigyjant 100 
proc. UAB „Impress Teva“ akcijų su 
sąlygomis ir įpareigojimais.
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Statistinė informacija apie Konkurencijos tarybos (toliau-KT) vykdytų jos kompetencijai priskirtų darbų apimtis 2007 m. pagal 
Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (toliau–KĮ) ir Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo (toliau –RĮ) reikalavimus 
ir ankstesniais metais pagal KĮ reikalavimus priimtų nutarimų skaičių palyginimas pateikiami žemiau esančiose lentelėse. 

Iš viso 2007 m. priimta nutarimų 148

Pagal KĮ:
nutarimai dėl baigtų tyrimų      

iš jų:           
-dėl tyrimų, pradėtų KT iniciatyva           
-pagal gautus skundus

104  
84 
   
1  

83

atsisakyta pradėti tyrimų   15

nutraukta tyrimų    5

Pratęsta tyrimų  14

Pagal RĮ:  27

Kiti nutarimai    3

LR Vyriausybės LINESIS sistema* pateikta pozicijų dėl ES teisės aktų    2

Suderinta LINESIS sistemoje kitų institucijų parengtų pozicijų dėl ES teisės aktų   41

Pateikta pastabų įstatymų ir LR Vyriausybės nutarimų projektams   47

Pateikta pastabų kitų institucijų teisės aktų projektams   19

Atsakyta raštu į gautus paklausimus 243

Suderinta kainų ir tarifų 352

Suderinta kainų ir tarifų nustatymo tvarkų    7

* Lietuvos narystės ES informacinė sistema

KĮ taikymo priežiūrą per septynerius metus iliustruoja lentelėje palyginimui pateikiami priimtų nutarimų skaičiai. 

PAgAL KĮ REIKALAVImuS PRIImtų nutARImų SKAIčIuS

Metai 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

nutarimai 73 70 73 79 81 85 104

BenDRa 
VeiKlos
aPžValga

2007 m. ypatingas dėmesys buvo ski-
riamas horizontaliųjų (kartelinių) susi-
tarimų priežiūrai visose ūkinės veiklos 
rinkose Lietuvoje. Svarbiausiais galima 
įvardinti kartelinių susitarimų tyrimus 
pieno ir mėsos supirkimo ir perdirbi-
mo rinkose, taip pat tyrimus dėl viešųjų 
pirkimų konkursų energetikos įrengi-
nių eksploatavimo ir remonto darbų 
rinkose bei kt. Kai kuriems labai dide-
lės apimties ir sudėtingiems tyrimams 
atlikti buvo sudarytos specialios darbo 
grupės.

2007 m. buvo pradėti 9 tyrimai dėl 
draudžiamų susitarimų.

Baigus tyrimus pagal KĮ 5 str. 
reikalavimus priimti 4 nutarimai.

Už nustatytus pažeidimus ūkio 
subjektams skirta beveik 172 tūkst. 
Lt baudų.

KARtELInIS SuSItARImAS 
AudIto PASLAugų RInKojE

Tyrimas dėl ūkio subjektų, veikiančių 
Lietuvos Respublikos audito paslaugų 
rinkoje, veiksmų atitikties KĮ 5 str. buvo 
atliekamas pagal bendrovių „Audata“ ir 
„Baltijos auditas“ prašymą, gautą 2006 
m. Buvo aiškintasi, ar Lietuvos audito-
rių rūmų prezidiumas, nustatydamas 
ES struktūrinių fondų paramos lėšų 
minimalias audito kainas, minimalias 
darbo laiko sąnaudas bei minimalų va-
landinį įkainį, neriboja konkurencijos, 
tiesiogiai primesdamas kitiems audi-
toriams nepagrįstas audito paslaugų 
teikimo kainas. Paaiškėjus, kad Lietu-
vos auditorių rūmų (LAR) prezidentas 
bei minėtų rūmų struktūriniai padali-
niai galėjo nustatyti minimalias audito 
paslaugų kainas ES struktūrinių fondų 
paramos lėšų auditui bei kitoms audito 
paslaugoms, buvo vertinamos naujos 
aplinkybės. 

Tyrimo metu buvo analizuojama ates-
tuotų auditorių bei audito bendro-
vių teikiama audito paslauga, kuri ES 
struktūrinių fondų paramos lėšų audito 

atveju yra platesnė, negu įmonių finan-
sinės atskaitomybės auditas, ir yra ypač 
svarbi siekiant ES struktūrinių fondų 
paramos lėšų tinkamo panaudojimo. 
LAR yra vienintelė asociacija, vienijanti 
visus atestuotus auditorius (daugiau nei 
400) ir audito įmones (daugiau nei 200) 
bei įgyvendinanti jų savivaldą visoje 
Lietuvos Respublikos teritorijoje. 

2004 m. LAR tinklalapyje skelbta in-
formacija apie ES struktūrinių fondų 
paramos lėšų audito minimalias kai-
nas buvo prieinama tik auditoriams ir 
audito bendrovėms. Tokio pobūdžio 
informacijos skelbimas sudarė prie-
laidų riboti konkurenciją, teikiant ES 
struktūrinių fondų paramos lėšų audito 
paslaugas Lietuvoje, nes ūkio subjektai, 
teikiantys šias paslaugas, ir ūkio subjek-
tai, planuojantys pirkti minėtas audito 
paslaugas, naudojosi LAR parengtomis 
ir tinklalapyje paskelbtomis minima-
liomis audito kainomis, nors jos buvo 
tik rekomendacinio pobūdžio. Tokiu 
būdu, LAR pažeidė KĮ 5 str. punktą, 
kuris draudžia susitarimą tiesiogiai ar 
netiesiogiai nustatyti (fiksuoti) tam tik-
ros prekės kainas arba kitas pirkimo ir 
pardavimo sąlygas. 

Be to, LAR prezidiumas, 2006 m. sau-
sį patvirtinęs projektų, finansuojamų 
įgyvendinant Lietuvos 2004-2006 m. 
bendrojo programavimo dokumento 
priemones, audito atlikimo rekomen-
duotinus minimalius darbo laiko są-
naudų normatyvus bei išsiuntęs juos bei 
darbo laiko sąnaudų planą auditoriams 
ir audito įmonėms, taip pat pažeidė KĮ 
reikalavimus. Nustatyta, kad LAR pre-
zidiumas, keisdamas audito įmonių at-
rinkimo patikrinimui metodiką, siekė, 
kad audito įmonės, norėdamos išvengti 
reguliarių patikrinimų, padidintų kai-
nas už teikiamas audito paslaugas. LAR 
naudojo ir kitas priemones (raštus, 
svarstymus posėdžiuose ir kt.), kurio-
mis buvo siekiama, kad audito įmonės 
didintų audito paslaugų kainas ir tai 
darytų pagal LAR parengtus minimus 
dokumentus. 

Nei ES, nei Lietuvos Respublikos teisės 
aktai neįpareigoja LAR rekomenduoti 

ES struktūrinių paramos lėšų audito 
minimalių kainų, darbo laiko sąnaudų 
minimalių normatyvų, vienos valandos 
minimalaus įkainio. Priešingai, mokestį 
už audito paslaugas turi nustatyti audi-
torius ir audituojamos įmonės vadovas 
susitarimo pagrindu. Be to, EK vieno-
je iš savo ataskaitų apie konkurenciją 
laisvųjų profesijų srityje yra nurodžiusi, 
kad rekomenduojamos kainos, kaip ir 
fiksuojamos kainos, gali sukelti nemažą 
neigiamą poveikį konkurencijai: vie-
na vertus, rekomenduojamos kainos 
gali palengvinti kainų derinimą tarp 
paslaugų tiekėjų, kita vertus, jos gali 
klaidinti vartotojus dėl pagrįstų kainų 
lygio. Šioje byloje KT rėmėsi panašaus 
pobūdžio ES šalių narių konkurencijos 
institucijų sprendimais.

Įvertinusi tyrimo išvadas, KT nutarė, 
kad LAR pažeidė KĮ 5 str. reikalavimus 
dėl pateiktų suderintų ES struktūrinių 
fondų paramos lėšų audito paslaugų 
minimalių kainų, darbo laiko sąnaudų 
minimalių normatyvų, vienos valandos 
minimalaus įkainio. Už šį pažeidimą 
LAR skirta 30 tūkst. Lt bauda ir jie įpa-
reigoti nutraukti veikas, pažeidžiančias 
KĮ reikalavimus.

KARtELInIS SuSItARImAS 
EnERgEtIKoS ĮREngInIų 
EKSPLoAtAVImo IR REmonto 
dARbų RInKojE

Tyrimas dėl galimo draudžiamo susita-
rimo tarp ūkio subjektų, 2005-2006 m. 
dalyvavusių Klaipėdos miesto savival-
dybės švietimo įstaigų ūkio tarnybos or-
ganizuotuose viešųjų pirkimų konkur-
suose, buvo pradėtas Viešųjų pirkimų 
tarnybos prie LR Vyriausybės prašymu. 

Buvo analizuojama ūkio subjektų, vei-
kiančių atitinkamoje energetinių įren-
ginių eksploatavimo rinkoje, veikla. 
Tai – energetikos įrenginių eksploata-
vimo paslaugų komplekso (įrenginių 
technologinio valdymo, remonto, re-
novacijos, bandymų, techninės priežiū-
ros darbų) teikimas užsakovams. Rinka 
buvo apibrėžta kaip šilumos įrenginių 
eksploatavimo paslaugų (darbų) rinka, 
kuri, būdama vienu iš energetikos sekto-

1. 
Draudžiami susitarimai 
(KĮ 5 str.)
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SPEcIALISto KomEntARAS

TyrImą paSkaTINo 
kaINų šuoLIS 

Lina Kasperavičienė
Kartelių skyriaus vyriausioji specialistė

Tyrimas dėl pieno supirkimo ir per-
dirbimo veikla užsiimančių ūkio su-
bjektų bei šių ūkio subjektų asociaci-
jos veiksmų atitikties KĮ 5 straipsniui 
pradėtas 2007 rugsėjo mėn. Konku-
rencijos tarybos iniciatyva. Paskata 
tyrimui pradėti buvo metų viduryje 
įvykęs maisto produktų kainų šuolis 
ir Konkurencijos tarybos specialistų 
atliekamos šių kainų kilimo priežas-
čių analizės preliminarūs rezultatai. 

Tyrimo metu buvo nagrinėjamos su 
pieno pramone susijusios rinkos, ap-
imančios skirtingus tiekimo grandi-
nės lygius – žalio pieno supirkimą bei 
įvairių pieno produktų pardavimą. 
Tuo tikslu buvo apibrėžtos šios rin-
kos - atitinkama žalio (karvės) pieno 
supirkimo perdirbimui rinka bei ati-
tinkamos geriamo pieno, grietinėlės, 
jogurto, grietinės, varškės, sviesto, 
minkštų/pusminkščių, puskiečių, kie-
tų/labai kietų, lydytų sūrių ir kitos 
rinkos.

Pagrindiniai dalyviai žalio pieno su-
pirkimo perdirbimui ir pieno produk-
tų rinkose buvo AB „Kelmės pieninė“, 
UAB „Kelmės pieno centras“, UAB 
„Marijampolės pieno konservai“, 
UAB „Modest“, AB „Pieno žvaigždės“, 
AB „Rokiškio sūris“, AB „Žemaitijos 
pienas“ ir AB „Vilkyškių pieninė“. 
Šios bendrovės yra Lietuvos pieninin-
kų asociacijos „Pieno centras“ narės, 
išskyrus AB „Žemaitijos pienas“.

riaus segmentų, pirkėjo požiūriu negali 
būti pakeista kitu šios rinkos (elektros, 
gamtinių dujų ar suskystintų naftos 
dujų) segmentu dėl iš esmės skirtingos 
energetikos objektų prigimties, tech-
ninės energetikos (šilumos) įrenginių 
konstrukcijos bei eksploatavimo darbų 
specifikos.

Tyrimo metu atlikta 15 Klaipėdos švie-
timo ūkio tarnybos organizuotų kon-
kursų analizė parodė, kad bendrovės 
„Lamberta“, „Sobo“ sistemos ir „Ter-
mofora“, dalyvaudamos viešųjų pirki-
mų konkursuose, viena kitai rengdavo 
konkursinių pasiūlymų formas bei 
skaičiuodavo kainas. Tokie veiksmai 
padėjo bendrovėms laimėti jas domi-
nančius konkursus. Bendrovė „Lam-
berta“ laimėdavo konkursus renova-
cijos darbams mokyklose, o bendrovė 
„Sobo“ sistemos – ikimokyklinio ug-
dymo įstaigose. Bendrovė „Termofora“ 
ikimokyklinio ugdymo įstaigoms orga-
nizuotuose konkursuose dalyvaudavo 
pateikdama bendrovės „Sobo“ sistemos 
parengtas pasiūlymų formas ir apskai-
čiuotas kainas, kurios būdavo didesnės, 
sudarant įspūdį, jog konkuruojama, 
tačiau ji konkursų nelaimėdavo. Tokiu 
būdu UAB „Lamberta“ laimėjo 2 kon-
kursus bendrojo lavinimo mokykloms, 
o UAB „Sobo“ sistemos – 13 konkursų 
ikimokyklinio ugdymo įstaigoms.

Dar vykstant tyrimui visos trys bendro-
vės KT pateikė pareiškimus, kuriuose 
pripažino, kad bendrovių atsakingi dar-
buotojai tarėsi su įmonėmis konkuren-
tėmis dėl dalyvavimo 15 konkursų.

KT, įvertinusi atlikto tyrimo išvadas, 
konstatavo, kad konkurentės UAB 
„Lamberta“, UAB „Sobo“ sistemos ir 
UAB „Termofora“, dalyvaudamos Klai-
pėdos švietimo įstaigų ūkio tarnybos 
organizuotuose viešųjų pirkimų kon-
kursuose, iš anksto suderintais veiks-
mais tarėsi dėl konkursinių pasiūlymų 
sąlygų bei viešųjų pirkimų objektų 
(mokyklų arba darželių) pasidalinimo 
pagal pirkėjų veiklos pobūdį ir tuo pa-
žeidė KĮ 5 str. 

Už šį pažeidimą UAB „Lamberta“ skir-
ta 71 755 Lt, UAB „Sobo“ sistemos – 62 
744 Lt, UAB „Termofora“ - 7 252 Lt 
bauda. Skirdama baudas KT atsižvelgė 
į pajamas, kurias bendrovės gavo dėl 
buvusių draudžiamų susitarimų, bei į 
lengvinančią aplinkybę, kad minėtos 
bendrovės dar nebaigus tyrimo pateikė 
KT pareiškimus, kuriuose prisipažino 
nustatytų faktų ir įsipareigojo daugiau 
neatlikti KĮ pažeidžiančių veiksmų.

Tyrimo metu buvo nagrinėta galimybė 
bendrovėms-asociacijos narėms keis-
tis tarpusavyje informacija, įskaitant 
ir konfidencialią, kurios turėjimas 
galėtų daryti įtaką galutiniams ūkio 
subjektų sprendimams atitinkamose 
rinkose. Narystė asociacijoje savaime 
nesuteikė galimybės gauti konfiden-
cialios ar riboto naudojimo informa-
cijos. Ją galėjo gauti tik tos asociacijos 
narės, kurios taip pat sutiko atskleisti 
savo duomenis, pasirašydamos atitin-
kamus leidimus, kad tokia informaci-
ja gali būti naudojama. Minėti ūkio 
subjektai per savo asociaciją sukūrė 
keitimosi informacija sistemą, dėl ku-
rios Asociacijos narės – konkurentės 
atitinkamose žalio pieno supirkimo 
bei atskirų pieno produktų rinko-
se – galėjo žinoti ir stebėti kiekvie-
nos atskiros savo konkurentės, kuri 
yra Asociacijos narė, tiek atitinkamų 
rinkų dalis, jų raidą, tiek ir atlikti 
atitinkamų rinkų analizes, remiantis 
aktualiais personifikuotais, o ne api-
bendrintais duomenimis, siekdamos 
išlaikyti stabilias savo rinkos dalis ir 
izoliuoti minėtas rinkas nuo potenci-
alių konkurentų atsiradimo.

Keitimasis konfidencialaus pobūdžio 
informacija, atsižvelgus į tokios in-
formacijos detalumą, dažną periodiš-
kumą bei mastą, ir į tokio pobūdžio 
informacijos keitimosi poveikį kon-
kurencijai, vertintinas kaip vidutinio 
sunkumo KĮ pažeidimas. ES prakti-
koje yra nemažai bylų, kuriose ūkio 
subjektų asociacijos buvo nubaustos 
už visos ar dalies informacijos perda-
vimą tarytum oficialiu būdu asocia-
cijų posėdžiuose. 

Kaip nustatyta tyrimo metu, keiti-
masis konfidencialaus pobūdžio in-
formacija vyko kas mėnesį nuo 2000 
m. iki 2007 m. kaip tęstinis ilgalaikis 
pažeidimas. Taip pat nustatyta, kad 
keitimasis informacija dėl pieno pro-
duktų pardavimo kainų vyko atskirais 
atvejais ir buvo susijęs su padėties ati-
tinkamose užsienio bei Lietuvos pie-
no rinkose pasikeitimu. Pavyzdžiui, 
tyrimo metu nustatyti atskiri kainų 
derinimo atvejai 2007 m. kovo mėn., 
balandžio mėn. bei liepos-rugpjūčio 
mėnesiais, todėl kiekvienas jų pagal 
trukmę vertinamas kaip galimas ats-
kiras KĮ pažeidimas.

Tyrimas baigtas 2007 m., o KT spren-
dimas bus priimtas 2008 m. 

2007 m. VyKdytI tyRImAI:

 Taksi paslaugų teikimo rinkoje

KT, vykdydama išplėstinį taksi paslau-
gų rinkų tyrimą Lietuvoje bei lyginda-
ma konkurencijos sąlygas, kuriomis kai 
kuriuose šalies miestuose vartotojams 
yra teikiamos taksi paslaugos, 2007 m. 
liepos mėn. nutarė pradėti tyrimą dėl 
taksi paslaugų teikimo veiklą Klaipėdos 
m. vykdančių ūkio subjektų veiksmų 
atitikimo KĮ 5 str. Tyrimas tęsiamas. 
 Mėsos perdirbimo rinkoje

2007 m. pabaigoje pradėtas tyrimas dėl 
mėsos perdirbimo veikla užsiimančių 
ūkio subjektų bei šių ūkio subjektų aso-
ciacijų veiksmų atitikties KĮ 5 str. 

Iš Lietuvoje mėsos perdirbimo veikla 
užsiimančių ūkio subjektų stambiau-
si yra UAB „Agrovet“, UAB „Agaras“, 
UAB „Biovela“, UAB ,,Kaišiadorių 
agrofirma“, UAB „Mažeikių mėsinė“, 
ŽŪB „Nematekas“, ŽŪB „Krekenavos 
mėsa“, UAB ,,Rovisa“, UAB ,,Samsonas“, 
AB ,,Tauragės maistas“, UAB „Utenos 
mėsa“ ir UAB „Klaipėdos mėsinė“, ku-
rie pagamina virš 60 procentų visos 
perdirbamos mėsos produkcijos. Taip 
pat šioje rinkoje veikia ir Lietuvos mė-
sos perdirbėjų asociacija bei Lietuvos 
kiaulių augintojų asociacija, kurioms 
priklauso įvardinti ūkio subjektai. 

Tyrimo metu buvo analizuotas mėsos 
supirkimo ir gaminamos mėsos pro-
dukcijos kainų lygis bei jo svyravimai 
2006-2007 m. laikotarpiu. Tyrimo tiks-
lui išskirtos šios atitinkamos rinkos  – 
mėsos skerdienos supirkimo rinka; 
skerdienos pardavimo rinka; gatavų 
mėsos produktų gamybos ir pardavimo 
rinka. 

Tyrimu siekiama išsiaiškinti, kokio 
pobūdžio konfidencialia informacija 
galėjo keistis ūkio subjektai ir ar tai ga-
lėjo daryti įtaką galutiniams jų spren-
dimams.
 Atliekų tvarkymo, naudojimo ir 

perdirbimo rinkose

2007 m. pradėtas tyrimas dėl ūkio sub-
jektų, užsiimančių stiklinės, plastikinės, 
metalinės ir PET pakuotės atliekų tvar-
kymo, naudojimo ir perdirbimo veikla, 
veiksmų atitikties KĮ 5 str. 

Lietuvoje nuo 2007 m. pavasario nau-
dotų pakuočių tvarkymo rinkoje didėjo 
įvairių pakuočių kainos, kai kurios - net 
5 kartus. Šiuo tyrimu siekiama išsiaiš-

kinti tokio staigaus kainų kilimo prie-
žastis. 
 Pastatų rekonstravimo darbų 

rinkoje

KT 2007 m. liepos 19 d. pagal Lietuvos 
Respublikos viešųjų pirkimų tarnybos 
prašymą pradėjo tyrimą dėl ūkio su-
bjektų, dalyvavusių Varėnos techno-
logijos ir verslo mokyklos skelbtame 
supaprastintame atvirame pastatų re-
konstravimo darbų konkurse, veiksmų 
atitikties KĮ 5 str. Tyrimas tęsiamas. 
 ES struktūrinių fondų konsultacinių 

paslaugų rinkoje

2007 m. buvo pradėti du tyrimai dėl 
ūkio subjektų, dalyvavusių viešųjų pir-
kimų konkursuose dėl ES struktūrinių 
fondų paramos projektų įgyvendinimo 
aplinkosaugos investicinių projektų 
rengimo srityse, veiksmų atitikimo KĮ 
5 str.

Abiem atvejais nustatyta, kad konkursų 
dalyviai keitėsi informacija apie kon-
kursinių pasiūlymų kainas, kas gali by-
loti apie susitarimą pateikti suderintus 
konkursinius pasiūlymus. Abu šie tyri-
mai bus tęsiami 2008 m. 
 Dėl naujus automobilius 

parduodančių įmonių veiksmų

2007 m. balandžio mėn. buvo gautas 
UAB „Martonas“ prašymas išaiškinti, 
ar įmonės, parduodančios automobi-
lius, teisėtai reikalauja, kad parduotų 
naujų automobilių techninis aptarnavi-
mas būtų atliekamas tik autorizuotuose 
servisuose. Priešingu atveju (atliekant 
automobilių techninį aptarnavimą ne 
autorizuotuose servisuose), pareiškėjo 
teigimu, automobilio savininkas neten-
ka garantinio aptarnavimo.

Tyrimas buvo pradėtas esant pagrin-
do įtarti, kad minėti veiksmai galimai 
pažeidžia KĮ 5 str. Tyrimo metu anali-
zuojama automobilius parduodančių 
įmonių pateikta informacija, EK regla-
mento Nr. 1400/2002 nuostatos, remia-
masi EK atliktų bylų praktika. Galutinį 
sprendimą KT priims 2008 m.

nutRAuKtI tyRImAI:

 Dėl AB „flyLAL – Lithuanian Airlines“ 
veiksmų

KT nutraukė tyrimą dėl AB „flyLAL – 
Lithuanian Airlines“ (AB „flyLAL“) 
veiksmų atitikties KĮ 5 str. nuostatoms. 
Tyrimas buvo pradėtas 2006 m. pagal 

„Air Baltic Corporation“ filialo Lietu-
voje prašymą ištirti, ar aviakompanija 
AB „flyLAL“ sudarė atitinkamus susita-
rimus su kelionių agentūromis, kuriais 
siekė riboti konkurenciją arba kurie 
riboja ar gali riboti konkurenciją avia-
kompanijų bilietų platinimo per ke-
lionių agentūras rinkoje. Tyrimo metu 
buvo išanalizuota aviabilietų platinimo 
per kelionių agentūras rinka Lietuvoje, 
išnagrinėta kelionių agentūroms mo-
kamų komisinių sistema, aviabilietų 
rezervavimo sistema ir su tuo susiję kiti 
šios rinkos funkcionavimo ypatumai, 
tačiau nebuvo rasta pakankamai įrody-
mų apie skunde nurodytą susitarimą.
 Dėl šilumos ūkio sistemų keitimo 

darbų konkurso

2007 m. buvo atliktas tyrimas dėl ūkio 
subjektų, dalyvavusių šilumos punktų - 
šilumos ūkio sistemų - keitimo darbų 
viešojo pirkimo konkurse, įtarus, kad 
konkurso dalyviai – TŪB „Ekostata“ ir 
UAB „Katra“ – galėjo derinti konkursi-
nius kainų pasiūlymus ir taip pažeisti 
KĮ 5 str. Neradusi pakankamai pažeidi-
mą patvirtinančių įrodymų, KT tyrimą 
nutraukė. 
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2.  Piktnaudžiavimas 
 dominuojančia 
 padėtimi (KĮ 9 str.)

2007 m. priimta nemažai nutarimų dėl 
ūkio subjektų piktnaudžiavimo domi-
nuojančia padėtimi. Tyrimai buvo pra-
dėti ūkio subjektų pareiškimų pagrindu. 
Pareiškėjai dažniausiai skundėsi, kad jų 
atžvilgiu buvo taikomos nesąžiningos 
kainos, diskriminacinės sutarčių są-
lygos ir pan. Atlikus išsamius tyrimus, 
daugeliu atvejų įtarimai nepasitvirtino. 
Nustačius ir įrodžius pažeidimus, trys 
ūkio subjektai buvo nubausti jiems 
paskiriant atitinkamo dydžio baudas.

2007 m. buvo pradėti 3 tyrimai dėl 
piktnaudžiavimo dominuojančia 
padėtimi.

Baigus tyrimus pagal KĮ 9 str. 
reikalavimus priimti 6 nutarimai.

Už nustatytus pažeidimus ūkio 
subjektams skirta 308 tūkst. Lt baudų.

dėL KomunIKAcInIų tunELIų 
nuomoS KAInų

Tyrimas dėl UAB ,,Vilniaus energija“ 
veiksmų atitikties KĮ 9 str. buvo pradė-
tas 2006 m. Viešosios įstaigos ,,Telera-
dijo kompanija Hansa“ pareiškimo pa-
grindu. Tyrimu siekta nustatyti, ar UAB 
,,Vilniaus energija“ nepiktnaudžiavo 
dominuojančia padėtimi požeminių 
pereinamųjų kolektorių ir techninių 
koridorių (toliau – komunikaciniai tu-
neliai) nuomos rinkoje Vilniaus mieste.

Vilniaus mieste komunikacinius tune-
lius, skirtus miesto inžinerinėms ko-
munikacijoms nutiesti ir eksploatuoti, 
nuomoja tik UAB ,,Vilniaus energija“, 
alternatyvų patalpinti savo komuni-
kacijas kitur nuomininkai, kurie tiesia 
savo komunikacijas komunikaciniuose 
tuneliuose, neturi. Tyrimo metu buvo 
išskirta ir nagrinėta atitinkama prieš-
srovinė komunikacinių tunelių nuo-
mos rinka. Taip pat buvo išskirtos ir 
nagrinėtos 9 geografinės lokalinės rin-
kos bei apibrėžtos 9 atitinkamos rinkos 
Vilniaus miesto mikrorajonuose. Nu-
statyta, kad UAB ,,Vilniaus energija“, 
būdama esminių išteklių valdytoja, uži-

ma dominuojančią padėtį atitinkamose 
priešsrovinėse komunikacinių tunelių 
nuomos rinkose, o jos užimamų rinkų 
dalys sudaro po 100 procentų. 

Atsižvelgus į tyrimo išvadas, KT kons-
tatavo, kad UAB „Vilniaus energija“, su-
tartyse su komunikacinių tunelių nuo-
mininkais taikydama nuomos tarifus, 
kurie buvo neproporcingi komunika-
ciniuose tuneliuose esančių komuni-
kacijų užimamoms erdvėms, komuni-
kacinių tunelių nuomininkams taikė 
nesąžiningas kainas (nesilaikydama 
Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 
1996 sprendimu Nr. 843V patvirtintų 
tarifų bei jų nustatymo principų prime-
tė nuomininkams nesąžiningas kainas), 
tuo pažeisdama KĮ 9 str. 

Už šį pažeidimą KT skyrė AB „Vilniaus 
energija“ 178 tūkst. Lt baudą ir įpareigo-
jo nutraukti KĮ draudžiamus veiksmus.

SPEcIALISto KomEntARAS

TarpTauTINIo VILNIauS oro 
uoSTo VEIkSmaI rIbojo 
koNkurENcIją

Kęstutis Šukvietis
Pramonės ir transporto skyriaus 
vyriausiasis specialistas

Tyrimas dėl Valstybės įmonės Tarp-
tautinis Vilniaus oro uostas (Oro uos-
tas) veiksmų atitikties KĮ 9 str. buvo 

pradėtas 2006 m. UAB „RSS MO-
TORS“ pareiškimo pagrindu. Tyrimu 
siekta nustatyti, ar Oro uostas, kaip 
įmonė, valdanti ir eksploatuojanti 
oro uosto infrastruktūrą, užimanti 
dominuojančią padėtį valdymo ir or-
ganizavimo paslaugų Tarptautiniame 
Vilniaus oro uoste rinkoje, savo veiks-
mais nepiktnaudžiavo šioje rinkoje, 
darydama įtaką kitoje susijusioje - re-
aktyvinių degalų tiekimo orlaiviams 
rinkoje. Atliekant tyrimą buvo nagri-
nėta priešsrovinė valdymo ir organi-
zavimo paslaugų Tarptautiniame Vil-
niaus oro uoste rinka bei su ja susijusi 
pasrovinė reaktyvinių degalų teikimo 
orlaiviams šiame oro uoste rinka. 
Nustatyta, kad Oro uostas, būdamas 
esminių išteklių valdytojas, užima 
dominuojančią padėtį valdymo ir or-
ganizavimo paslaugų rinkoje (rinkos 
dalis – 100 proc.)šiame oro uoste, o 
veikdamas šioje atitinkamoje rinkoje, 
kartu su UAB „RSS MOTORS“ kon-
kuruoja orlaivių aprūpinimo reakty-
viniais degalais rinkoje oro uoste, t. y. 
vykdo komercinę veiklą.

Atsižvelgusi į tyrimo išvadas, KT 
konstatavo, kad Oro uosto reikalavi-
mas UAB „RSS MOTORS“ pateikti 
sutartis su klientais yra nepagrįstas 
net vykdant Tarptautinio Vilniaus oro 
uosto administravimo funkciją. Todėl 
tokie Oro uosto veiksmai, suteikiantys 
konkurencinį pranašumą, pripažinti 
piktnaudžiavimu dominuojančia pa-
dėtimi. Kartu KT konstatavo, kad Oro 
uosto administracija neturėjo teisės 
spręsti, ar UAB „RSS MOTORS“ veik-
lai yra būtinas antras degalų pylimo 
automobilis. Nepagrįstai atsisakyda-
ma suteikti vietą antrajam degalų py-
limo automobiliui laikyti, Oro uosto 
administracija apribojo UAB „RSS 
MOTORS“ galimybes veikti atitinka-
moje rinkoje. Tokiais Oro uosto veiks-
mais buvo apribota galimybė įmonei 
didinti gamybinės veiklos apimtis ir 
užtikrinti patikimumą bei konkuruo-
ti su Oro uostu.
Pripažinusi, kad Oro uostas pažeidė 
KĮ 9 str., KT skyrė 50 tūkst. Lt baudą.

BenDRa 
VeiKlos 
aPžValga

dėL Ab „LIEtuVoS PAštAS“ 
VEIKSmų

KT 2007 m. vasario 8 d. atnaujino ty-
rimą dėl AB „Lietuvos paštas“ veiksmų 
atitikties KĮ 9 str. Tyrimas buvo atnau-
jintas remiantis Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo sprendimu pa-
naikinti KT 2006 m. sausio 5 d. nutari-
mą ir grąžinti bylą KT papildomam ty-
rimui atlikti. Atlikus papildomą tyrimą 
ir patikslinus atitinkamos rinkos api-
brėžimą, KT 2007 m. rugsėjo 27 d. nu-
tarimu pripažino AB „Lietuvos paštas“ 
pažeidus KĮ 9 str. ir skyrė 80 tūkst. Lt 
baudą. KT tyrimą dėl AB „Lietuvos paš-
tas“ veiksmų atitikties KĮ 9 str. reikala-
vimams atliko remdamasi UAB „Biznio 
mašinų kompanija“ prašymu išnagri-
nėti, ar AB „Lietuvos paštas“ veiksmai, 
nustatant skirtingas kainas pristatymo 
paslaugoms, nėra piktnaudžiavimas 
dominuojančia padėtimi.

2007 m. VyKdytI tyRImAI:

 Dėl Tarptautinio Vilniaus oro uosto 
veiksmų

2007 m. KT pradėjo tyrimą dėl Valsty-
bės įmonės Tarptautinis Vilniaus oro 
uostas veiksmų atitikties EB sutarties 
82 str. ir KĮ 9 str. reikalavimams. UAB 
„Naftelf“ prašė ištirti, ar VĮ Tarptautinis 
Vilniaus oro uostas nepiktnaudžiauja 
dominuojančia padėtimi diskriminuo-
damas bendrovę – nevykdydamas de-
galų orlaiviams tiekėjų atrankos Tarp-
tautiniame Vilniaus oro uoste. 

     

2007 m. gruodžio mėn. KT pradėjo 
dar vieną tyrimą dėl Valstybės įmonės 
Tarptautinis Vilniaus oro uostas (Oro 
uostas) veiksmų atitikties KĮ 9 str. Ty-
rimas pradėtas atsižvelgus į Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo nu-
tartį pradėti tyrimą pagal AB „flyLAL – 
Lithuanian Airlines“ 2006-10-06 pareiš-
kimą, kuriame buvo teigiama, kad Oro 
uostas neleido bendrovei statyti angaro 
Oro uosto teritorijoje esančiame skly-
pe, nors leidimas statybai buvo gautas. 
KT 2006-11-02 nutarimu atsisakė pra-
dėti tyrimą pagal minimą pareiškimą 
konstatavusi, kad pareiškėjui aktualūs 
lėktuvų eksploatavimo angaro statybos 
ir jo statybos leidimo teisėtumo ir kiti 
klausimai spręstini pagal kitų Lietuvos 
Respublikos įstatymų ir su jais susiju-
sių teisės aktų reikalavimus. Kadangi 
pareiškėja pateikė naujų aplinkybių dėl 
KĮ 9 str. 2 p. galimo pažeidimo (preky-

bos, gamybos ar techninės pažangos 
ribojimas darant žalą vartotojams), va-
dovaujantis teismo nutartimi tyrimas 
atnaujintas. 

Abu tyrimai tęsiami 2008 m.

nutRAuKtI tyRImAI:

 Dėl AB „Lietuvos dujos“ veiksmų

2007 m. KT nutraukė tyrimą dėl AB 
„Lietuvos dujos“ veiksmų atitikties KĮ 
9 str. Tyrimas buvo pradėtas 2006 m. 
pagal UAB „Akmenės energija“ pareiš-
kimą, esant pagrindo manyti, kad AB 
„Lietuvos dujos“ galimai piktnaudžiavo 
dominuojančia padėtimi gamtinių dujų 
tiekimo (pardavimo) laisviesiems var-
totojams rinkoje, atlikdama veiksmus, 
nesuderinamus su KĮ 9 str., kadangi 
atsisakė sudaryti gamtinių dujų pir-
kimo–pardavimo sutartis su atskirais 
ūkio subjektais.

Atsižvelgusi į tyrimo išvadas, KT kons-
tatavo, kad AB „Lietuvos dujos“ padėtis 
neleidžia jai daryti vienpusės lemiamos 
įtakos atitinkamoje gamtinių dujų tie-
kimo (pardavimo) laisviesiems varto-
tojams Lietuvos Respublikos teritori-
joje rinkoje, ribojant konkurenciją joje. 
Be AB „Lietuvos dujos“ atitinkamoje 
rinkoje dar veikia UAB „Dujotekana“. 
Kadangi Lietuvos Respublika gamtines 
dujas importuoja iš vienintelio šalti-
nio – Rusijos Federacijos įmonės OAO 
„Gazprom“, o pastaroji nustato kvotas 
abiems bendrovėms, AB „Lietuvos du-
jos“ galimybės aprūpinti gamtinėmis 
dujomis visus pageidaujančius laisvuo-
sius vartotojus yra ribotos. Dėl šių bei 
kitų priežasčių atsisakymas sudaryti 
gamtinių dujų pirkimo – pardavimo 
sutartį su UAB „Akmenės energija“ gali 
būti objektyviai pateisinamas. 
 Dėl UAB „AGA“ ir 

UAB „Elme Messer Lit“ veiksmų

Nutrauktas tyrimas dėl UAB „AGA“ ir 
UAB „Elme Messer Lit“ veiksmų ati-
tikties KĮ 9 str. Tyrimas buvo pradėtas 
2006 m. pagal UAB „Mažeikių aceti-
lenas“, UAB „Žemaitijos deguonis“ ir 
UAB „Jungalo dujos“ prašymus ištirti, ar 
nurodytos bendrovės nepiktnaudžiavo 
dominuojančia padėtimi pramoninių 
dujų rinkose atlikdamos veiksmus, ku-
riais buvo siekiama pareiškėjus išstumti 
iš rinkos. 

Buvo nagrinėtos šešios atitinkamos rin-
kos (pramoninio deguonies, acetileno, 
argono, angliarūgšties, azoto ir dujų mi-
šinių) Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Tyrimo metu nebuvo nustatyta, kad 
UAB „AGA“ ir UAB „Elme Messer Lit“ 
nepagrįstai būtų taikiusios skirtingas 
kainas panašaus pobūdžio sutartyse 
skirtinguose Lietuvos regionuose, taip 
pat nenustatyta atvejų, kad šios ben-
drovės būtų taikiusios kainas, mažesnes 
už savikainą, ir perėmusios pareiškėjų 
klientus. 
 Dėl AB „Lietuvos paštas“ veiksmų

KT 2006 m. buvo pradėjusi tyrimą dėl 
AB „Lietuvos paštas“ veiksmų atitikties 
KĮ 9 str. pagal AB „Rytų skirstomieji 
tinklai“, AB „Lietuvos dujos“, UAB „Vil-
niaus vandenys“ bei UAB „Aukštaitijos 
vandenys“ prašymą. Buvo tiriami AB 
„Lietuvos paštas“ veiksmai vykdant 
įmokų ir mokesčių už suteiktas pas-
laugas priėmimą. Tyrimo metu buvo 
nustatyta, kad AB „Lietuvos paštas“ ne-
užima dominuojančios padėties atitin-
kamoje rinkoje, todėl 2007 m. vasario 
26 d. tyrimas nutrauktas. 

AtSISAKytA PRAdėtI tyRImuS:

 Dėl Lietuvos lizingo bendrovių ir 
draudimo brokerių įmonių veiksmų

KT konstatavo nesant pakankamai po-
žymių, kurie leistų įtarti lizingo ben-
drovių piktnaudžiavimo dominuojan-
čia padėtimi buvimą. Nustatyta, kad nė 
vienos iš lizingo bendrovių užimama 
padėtis rinkoje neleidžia daryti lemia-
mos vienpusės įtakos rinkoje, todėl 
nėra pagrindo pagrįstai įtarti KĮ 9 str. 
pažeidimą.
 Dėl TEO LT, AB veiksmų

UAB „Alpha komunikacijos – 2“ patei-
kė pareiškimą, kuriuo buvo prašoma 
ištirti, ar TEO LT, AB, nevykdydama 
sutartyje numatytų įsipareigojimų, 
nepažeidžia KĮ 9 str. KT nurodė, kad 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
civiliniu kodeksu, sutarties terminų ne-
silaikymas laikomas vienu iš sutarties 
neįvykdymo būdų, tačiau toks sutarties 
neįvykdymas nelaikytinas pakankama 
aplinkybe, rodančia piktnaudžiavimą 
dominuojančia padėtimi pagal KĮ 9 
str. Dėl sutarties neįvykdymo pažeistos 
pareiškėjo teisės gali būti ginamos Ci-
viliniame kodekse nustatytais būdais. 
Tyrimą pradėti buvo atsisakyta.
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BenDRa 
VeiKlos 
aPžValga 3. 

Koncentracijos 
kontrolė

 Dėl Tarptautinio Palangos oro uosto 
veiksmų

KT atsisakė pradėti tyrimą dėl Valsty-
bės įmonės Tarptautinis Palangos oro 
uostas (Oro uostas) veiksmų atitikties 
KĮ 9 str. nuostatoms. Pareiškėja - UAB 
,,Baltic Ground Services“ teigė, kad Oro 
uostas piktybiškai ir nesivadovaudamas 
jokiomis objektyviomis aplinkybėmis 
neleidžia UAB „Baltic Ground Servi-
ces“ pradėti veiklos šiame oro uoste, t. y. 
atsisako sudaryti antžeminių paslaugų 
teikimo sutartį, suteikdamas išimtines 
teises teikti antžeminio orlaivių aptar-
navimo paslaugas tik vienam ūkio sub-
jektui, konkrečiai UAB „Orlaivių aptar-
navimo agentūra“.

Išanalizavus informaciją konstatuota, 
kad Oro uostas savo sprendimą atsi-
sakyti sudaryti sutartį su UAB „Baltic 
Ground Services“ grindė objektyviomis 
aplinkybėmis. Pagal savo dydį minimas 
Oro uostas priskirtinas mažiems tarp-
tautiniams oro uostams, kurio talpa bei 
ribota teritorija nesudaro galimybės 
veikti neribotam antžeminių paslaugų 
teikėjų skaičiui. Atsižvelgiant į Antže-
minių paslaugų teikimo oro uostuo-
se taisykles, konkurencijos galimybės 
antžeminių paslaugų rinkoje/rinkose 
yra susijusios su oro uosto dydžiu, o tai 
patvirtina, kad mažuose oro uostuose 
gali būti pateisinamas didesnis konku-
rencijos ribojimas, grindžiamas objek-
tyviomis aplinkybėmis.

PAdėtIES APžVALgA

2007 m. padidėjo vykdomos koncen-
tracijos kontrolės apimtys: buvo gauti 
78 pranešimai dėl leidimų vykdyti rin-
kų struktūros koncentraciją. 74 atve-
jais KT nutarimais buvo leista vykdyti 
koncentraciją, o vienu atveju - neleista. 
3 atvejais ūkio subjektų prašymu buvo 
nutrauktas koncentracijos prašymų na-
grinėjimas. 3 atvejais priimant spren-
dimus dėl koncentracijos ūkio subjek-
tams, vykdantiems koncentraciją, buvo 
nustatytos sąlygos ir įpareigojimai. 
Toliau buvo tęsiamas tyrimas dėl KT 
2005-10-27 nutarimu Rautakirja Oy 
nustatytų koncentracijos vykdymo są-
lygų ir įpareigojimų galimo pažeidimo 
ir Rautakirja Oy (jos kontroliuojamų 
ūkio subjektų) veiksmų atitikties KĮ 9 
str. reikalavimams. Siekdama išlaikyti 
esamą konkurencinę padėtį ir išvengti 
esminės žalos ar nepataisomų pasekmių 
padarymo ūkio subjektų interesams, 
KT 3 kartus pratęsė nutarimą dėl laiki-
nojo pobūdžio priemonių taikymo.

5 atvejais, siekiant operatyviau spręsti 
ūkio subjektų prašymus leisti vykdyti 
koncentraciją, ir atsižvelgus į tai, kad dėl 
vykdomos koncentracijos akivaizdžiai 
nebus sukurta dominuojanti padėtis ar 
ribojama konkurencija, remiantis KĮ 12 
str. 3 d., KT nutarimais buvo leista vyk-
dyti atskirus koncentracijos veiksmus 
iki galutinio sprendimo priėmimo.

Dauguma atvejų ūkio subjektai, prieš 
teikdami pranešimus, konsultuodavosi 
su KT specialistais, dėl to pagerėjo ūkio 
subjektų pateikiamų pranešimų ko-
kybė bei atsirado galimybė sumažinti 
pateikiamos informacijos, reikalingos 
sprendimų priėmimui, apimtį. Kai ku-
riais atvejais pasikonsultavę ūkio su-
bjektai atsisakė ketinimų vykdyti kon-
centraciją. 23 atvejais ūkio subjektams 
ar institucijoms į gautus paklausimus 
buvo atsakyta raštu, ūkio subjektai buvo 
nuolat konsultuojami elektroniniu paš-
tu ir žodžiu.

Ūkio subjektai vis atidžiau seka tiek 
konkurentų veiksmus, tiek KT spren-
dimų pagrįstumą. KT sprendimas dėl 
laikino pobūdžio priemonių buvo ap-
skųstas teismui, tačiau Administracinis 
teismas atmetė ūkio subjekto skundą 
kaip nepagrįstą. Nuo 1996 m. iki 2008 
m., t.y. per 12 metų, nė vienas KT spren-
dimas koncentracijos bylose nebuvo 
teismo pakeistas. Tai akivaizdžiai rodo, 
kad KT priimami sprendimai koncen-
tracijos klausimais objektyvūs, moty-
vuoti ir pagrįsti, nors koncentracijos 
bylų sudėtingumą rodo tai, kad net 3 
atvejais tiesiogiai ar netiesiogiai bylos, 
susijusios su koncentracija, buvo ar bus 
nagrinėjamos Konstituciniame Teisme.

Keičiasi situacija mažmeninėje preky-
boje – konkurencija čia turėtų dar labiau 
padidėti vienam iš didžiausių Vokietijos 
prekybos tinklų REWE International ga-
vus EK konkurencijos direktorato leidi-
mą ir įsigijus UAB „Palink“, valdžiusios 
„Iki“ prekybos tinklą, kontrolę.

LEIdImAI užSIEnIo ūKIo 
SubjEKtAmS

Leidimų, išduotų užsienio ūkio subjek-
tams, skaičius nedidėjo – 14 (žr. lentelę), 
iš kurių tik 4 atvejais koncentracija vyko 
tarp užsienyje registruotų ūkio subjek-
tų, tačiau jie veikė ir Lietuvos prekių 
rinkose. Užsienio ūkio subjektų įvyk-
dytos koncentracijos 9 atvejais buvo 
vertinamos kaip horizontaliosios, dėl to 
didėjo koncentracijos laipsnis Lietuvoje. 
2007 m. 2 atvejais Lietuvoje registruoti 
ūkio subjektai steigė bendras įmones 
užsienyje.

LIEtuVoS ūKIo SubjEKtų 
tELKImASIS

Koncentracija tarp Lietuvoje registruotų 
ūkio subjektų vyko 62 atvejais, iš kurių 
11 atvejų leidimai buvo išduoti užsienio 
kapitalo kontroliuojamiems ūkio sub-
jektams, o 4 atvejais – bendro užsienio 
ir Lietuvos kapitalo kontroliuojamiems 
ūkio subjektams. Toliau akivaizdžiai di-
dėjo koncentracija tarp ūkio subjektų, 
veikiančių tose pačiose rinkose: net 38 

atvejais koncentracija buvo vertinama 
kaip horizontalioji.

Toliau intensyviai vyko koncentracija 
gyvenamųjų bei komercinės paskirties 
objektų statybos ir nekilnojamojo tur-
to plėtros rinkose – 12 atvejų (2006 m. 
- 13). Horizontalioji koncentracija taip 
pat vyko prekybos sektoriuje – 4 atvejai, 
pramonės – 7, transporto ir paslaugų 
sektoriuje – 7, informacinių technolo-
gijų, visuomenės informavimo ir rekla-
mos sektoriuje – 6, žemės ūkio produk-
tų gamybos ir supirkimo sektoriuje – 2. 

Net 18 atvejų koncentracija buvo ver-
tinama kaip vertikalioji ir 11 atvejų KT 
pritarė naujų ūkio subjektų steigimui. 

2007 m. buvo akivaizdus stambių verslo 
grupių siekis įsigyti visuomenės infor-
mavimo priemones: laikraščių, žurnalų 
leidybą, televiziją. Tokios tendencijos 
ilgainiui gali sukelti problemų objek-
tyvaus visuomenės informavimo srity-
je, kadangi ir šioje srityje taikomos tos 
pačios konkurencijos taisyklės kaip ir 
kitose prekių (paslaugų) srityse.

KoncEntRAcIjoS AtVEjų 
StAtIStIKA

Lentelėje pateikti duomenys rodo, kad 
koncentracijos pranešimų dinamika iš 
esmės kelerius metus nesikeitė, o 2007 
m. gerokai išaugo dėl padidėjusio kon-
glomeratinių (kapitalo) koncentracijų 
ir dėl nemažėjančių koncentracijų gy-
venamųjų bei komercinės paskirties 
objektų statybos ir nekilnojamojo turto 
plėtros rinkose. Labai mažai koncen-
truotas ir toliau išlieka mėsos perdir-
bimo sektorius, kuriame veikia apie 
200 mėsos perdirbimo įmonių. Pieno 
supirkimo ir perdirbimo sektoriuje di-
dėja įmonių, kontroliuojamų stambaus 
ar užsienio kapitalo, tokių kaip Alytaus 
pieninė, UAB „Varėnos pienelis“, UAB 
„Marijampolės pieno konservai“ ir kt. 
įtaka. Iš dalies dėl to stambiosios pieno 
perdirbimo įmonės vis daugiau pieno 
superka Latvijoje.

Statistikos departamento duomenimis 
2007 m. Lietuvoje aktyviai veikė apie 82 
tūkst. įmonių, iš kurių virš 700 įmonių 
bendrosios metinės pajamos sudarė virš 
5 mln. Lt ir virš 400 įmonių – 30 mln. 
Lt, t.y. įmonės, pagal KĮ galinčios poten-
cialiai patekti į koncentracijos kontrolės 
sritį, tesudarė 0,8 proc. visų veikiančių 
įmonių. Taigi, koncentracijos kontrolė 
2007 m. neapėmė ir 0,1 proc. nuo visų 
veikiančių įmonių.

KoncEntRAcIjoS AtVEjų dInAmIKA

metai 2002 2003 2004 2005 2006 2007

gauta pranešimų 52 54 56 64 61 78

išduota leidimų 48 52 54 59 59 74

iš jų leidimai koncentracijai užsieny-
je registruotiems ūkio subjektams

15 10 15 22 15 14

išduota leidimų su sąlygomis ir 
įpareigojimais

5 6 5 4 1 2

atsisakyta duoti leidimą 1

Atsižvelgus į tai, kad steigiamo kon-
sorciumo „Tiltra“ veikloje dalyvavo 2 
stambiausi rinkos dalyviai (užimantys 
po 15 proc. rinkos), kurie ekonominiais 
ryšiais susiję su kitais 2 stambiausiais 
rinkos dalyviais (atitinkamai užiman-
čiais 15 ir 10 proc. rinkos), buvo gali-
ma teigti, kad dėl tokios koncentraci-
jos būtų sudarytos sąlygos itin riboti 
konkurenciją kelių tiesimo ir remonto, 
tiltų ir kitų stambių objektų statybos ir 
kitų susijusių paslaugų rinkoje. Todėl 
būtų galimas tam tikrų veiksmų koor-
dinavimas (dėl nurodytų ekonominių 
ryšių) dalyvaujant konkursuose, kartu 
atliekant kai kuriuos darbus teikiant 
subrangovo paslaugas vienų kitiems. 
Be to, kiekvienas iš minėtų stambiau-
sių rinkos dalyvių siekė stiprinti savo 
pozicijas rinkoje, įsigydamas smulkes-
nes įmones, pritraukdamas stambias 
ir finansiškai stiprias įmones dalyvauti 
savo įmonių kapitale, dalyvaudamas 
konsorciumų ir kitų įmonių bendro 
valdymo veikloje. 
 Ryšių ir televizijos sektorius

TEO LT, AB buvo duotas leidimas vyk-
dyti koncentraciją įsigyjant 100 proc. 
UAB „Nacionalinė skaitmeninė televi-
zija“ akcijų pagal pateiktą pranešimą su 
įpareigojimu per 1 mėnesį įdiegti ir už-
tikrinti atskirą visų teikiamų skaitme-
ninės televizijos paslaugų apskaitą.

Pranešime apie koncentraciją TEO LT, 
AB nurodė, kad pagrindinis vykdomos 
koncentracijos tikslas – įsigyti skaitme-
ninės antžeminės televizijos (DBV-T) 
retransliuotojo verslą ir taip integruoti 
numatomas teikti didmenines ir maž-
menines DBV-T paslaugas. TEO LT, 
AB numatė giminingų, technologiškai 
intensyvių verslo sričių plėtrą, iš jų - 
televizijos signalų siuntimo tinklų ir 
daugiakanalės abonentinės televizijos 
retransliavimo paslaugų srityje. 

Nagrinėjant šią koncentraciją buvo iš-
skirtos ir apibrėžtos 2 koncentracijos 
veikiamos rinkos: didmeninė televi-

2007 m. ūkio subjektai sumokėjo 319,8 
tūkst. Lt valstybinės rinkliavos mokes-
čių už koncentracijos pranešimų nagri-
nėjimą.

2007 m. nAgRInėtI AtVEjAI:

 Kelių tiesimo rinka

2007 m. liepos 19 d. KT atsisakė duo-
ti leidimą vykdyti koncentraciją UAB 
„Šiaulių plentas“, UAB „Alkesta“ ir AB 
„Kauno tiltai“ įsteigiant AB „Kauno til-
tai“ TŪB konsorciumą „Tiltra“ ir įpa-
reigojo koncentracijoje dalyvaujančius 
ūkio subjektus atlikti veiksmus, kad 
būtų atkurta ankstesnė padėtis. Įparei-
gojimas buvo įvykdytas per nutarime 
nustatytą laikotarpį.

UAB „Alkesta“, AB „Kauno tiltai“ ir 
AB „Šiaulių plentas“ pagrindinė veik-
la – automagistralių, kelių tiesimas ir 
remontas, taip pat tiltų, viadukų statyba 
ir kitų stambių objektų statyba. Kon-
centracijos nagrinėjimo metu „Alkes-
ta“ pasitraukė iš įsteigtos įmonės. Visos 
koncentracijoje dalyvavusios įmonės 
turėjo asfaltbetonio gamybos pajėgu-
mus, išdėstytus įvairiose Lietuvos vie-
tovėse ir Lenkijoje. 

Išanalizavus kelių tiesimo, remonto ir 
statybos bei su jomis susijusias rinkas, 
buvo nustatyta, kad UAB „Šiaulių plen-
tas“, AB „Kauno tiltai“, UAB „Alkesta“‘ 
ir AB „Panevėžio keliai“ yra patys stam-
biausi šių rinkų dalyviai. Visi kiti yra 
kur kas smulkesni, o valstybinės įmo-
nės dažniausiai veikia tik tam tikros sa-
vivaldybės ar regiono mastu ir iš esmės 
atlieka tik smulkius su kelių priežiūra 
susijusius darbus.

Be to, buvo nustatyta, kad Kelių direk-
cijos skelbiamuose konkursuose kelių ir 
kitų stambių objektų statybai faktiškai 
nebuvo atvejų, kad konkursus laimėtų 
užsienio ūkio subjektai, o dažniausiai 
laimėdavo minėtos konsorciumo „Til-
tra“ dalyvės ir AB „Panevėžio keliai“. Įgy-
vendinant projektus šių grupių įmonės 
dažnai dalyvavo ir kaip subrangovai. 
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zijos signalo siuntimo rinka Lietuvos 
Respublikoje ir mažmeninė abonenti-
nės daugiakanalės televizijos paslaugų 
teikimo rinka Lietuvos Respublikoje. 
Šios rinkos yra vertikaliai susijusios pa-
gal teikiamų paslaugų pobūdį.

Tuo metu Lietuvoje veikė du skaitme-
ninės antžeminės televizijos (DVB-T) 
programų siuntėjai: Lietuvos radijo ir 
televizijos centras ir TEO LT, AB. 

Daugiakanalės abonentinės televizijos 
rinkoje Lietuvoje veikė daugiau nei 50 
ūkio subjektų. 

Tyrimo metu buvo nustatyta, kad kon-
centracijos laipsnis atitinkamoje maž-
meninėje daugiakanalės abonentinės 
televizijos paslaugų rinkoje keitėsi ne-
žymiai. Tačiau, atsižvelgus į televizijos 
paslaugų rinkos vystymosi perspekty-
vas ir į tai, kad TEO LT, AB turi gerai 
išvystytą fiksuoto telefono ryšio tinklą 
ir laidinę duomenų perdavimo infra-
struktūrą, kurie apima visą Lietuvos te-
ritoriją, be to, dominuoja plačiajuosčio 
ryšio prieigos didmeninės paslaugos ir 
skirtųjų linijų paslaugų rinkose, kartu 
su susijusiais ūkio subjektais vysto al-
ternatyvias interneto prieigos ir duo-
menų perdavimo technologijas, buvo 
konstatuota, kad po koncentracijos gali 
būti užimta reikšmingesnė dalis atitin-
kamoje mažmeninėje daugiakanalės 
abonentinės televizijos paslaugų rin-
koje. Be to, buvo nustatyta, kad plėto-
damas naujas skaitmeninės televizijos 
paslaugas ir tinklus, TEO LT, AB kartu 
su susijusiais ūkio subjektais gali susti-
printi savo padėtį tam tikrose teikiamų 
paslaugų rinkose, ypač tose rinkose, ku-
riose šiuo metu užima dominuojančią 
padėtį, ir teikia fiksuoto telefono ryšio, 
interneto prieigos, internetinės televizi-
jos bei ateityje teiks ir DBV-T paslaugų 
paketus. Kadangi TEO LT, AB taps ir 
televizijos signalų siuntėju, ir televizi-
jos programų retransliuotoju, būtina 
visas vykdomas skaitmeninės televi-
zijos paslaugų veiklas griežtai atskirti, 
siekiant užtikrinti, kad būtų išvengta 
kryžminio paslaugų subsidijavimo ar 
piktnaudžiavimo, nustatant teikiamų 
paslaugų įkainius. Siekiant šio tikslo, 
mažmeninės skaitmeninės antžeminės 
televizijos paslaugos turi išlikti su atski-
ra savo pajamų ir išlaidų apskaita, taip 
pat turi būti užtikrinta atskira visų kitų 
skaitmeninės televizijos paslaugų, įskai-
tant didmenines antžeminės televizijos 
siuntimo paslaugas bei internetinės 
televizijos paslaugas, pajamų ir išlaidų 
apskaita.

SPEcIALISto KomEntARAS

SpaudINIų pLaTINImo rINkoS 
ypaTumaI

Irena Kudzinskienė
Koncentracijos skyriaus vyriausioji 
specialistė

„Rautakirja Oy“ pateikė pranešimą 
apie koncentraciją įsigyjant 100 proc. 
UAB „Impress Teva“ akcijų. Numato-
mas likusio akcijų paketo įsigijimas 
buvo įvertintas kaip bendros kontro-
lės pasikeitimas į vienvaldę, kadangi 
„Rautakirja Oy“ jau valdė 51 proc. 
pastarosios įmonės akcijų. Numato-
mos koncentracijos tikslas – pradėti 
teikti daugiau logistikos ir kitų su 
spaudos platinimu susijusių paslaugų 
leidėjams, leidykloms ir platintojams.

„Rautakirja Oy“ per savo dukterines 
įmones užsiima spaudinių platinimu 
ir mažmeninės prekybos kioskuose 
verslu Suomijoje, Latvijoje, Estijoje 
ir Rusijoje. Per dukterinę įmonę UAB 
„Impress Teva“ užsiima spaudinių 
platinimo veikla Lietuvoje, teikdama 
spaudinių logistikos, transporto pas-
laugas ir (ar) spaudinių pardavimą 
mažmeninės prekybos vietoms, taip 
pat rinkodaros ir reklamos paslau-
gas. Su „Rautakirja Oy“ susijęs ūkio 
subjektas - UAB „Lietuvos spaudos“ 
Vilniaus agentūra veikia mažmeni-
nės spaudinių platinimo ir kasdienio 
vartojimo prekių prekybos rinkoje.

„Rautakirja Oy“, vykdydama koncen-
traciją, stiprina spaudinių platinimo 
didmeninių ir mažmeninių veiklų 
vertikalią integraciją. Kartu su prane-
šimu apie koncentraciją „Rautakirja 
Oy“  pateikė naujus įsipareigojimus, 
kurie turėtų išspręsti spaudinių plati-
nimo rinkoje kylančias problemas.

2006 m. UAB „Impress Teva“ didme-
ninės spaudinių platinimo Lietuvoje 

rinkos dalis sudarė apie 50-60 proc. 
Buvo nustatyta, kad „Rautakirja Oy“, 
užimdama dominuojančią padėtį 
didmeninėje spaudinių platinimo 
rinkoje ir ją galimai stiprindama per 
numatomas teikti naujas logistikos, 
sandėliavimo ir kitas su spaudinių 
platinimu susijusias paslaugas, gali 
riboti leidėjų ir konkurentų (spaudos 
platintojų) galimybes patekti į maž-
meninę spaudos platinimo ir kasdie-
nio vartojimo prekių prekybos rinką, 
ypač spaudos kioskus. Be to, „Rauta-
kirja Oy“ turėtų galimybę, elgdamasi 
nepriklausomai nuo konkurentų, pa-
didinti įkainius (komisinius), dėl to 
smulkūs leidėjai turėtų nutraukti tam 
tikrų spaudinių leidybą. Be to, leidėjų, 
leidyklų ir platintojų apklausa paro-
dė, kad „Rautakirja Oy“ taikoma ko-
misinio atlygio sistema yra ne visiems 
suprantama ir skaidri. 

Atsižvelgusi į „Rautakirja Oy“ pateik-
tus įsipareigojimus bei į pasikeitusią 
padėtį rinkoje, KT 2007-12-29 nuta-
rimu „Rautakirja Oy“ nustatė naujus, 
platesnius įpareigojimus ir koncentra-
cijos vykdymo sąlygas. Šiame nutari-
me numatoma, kad komisinio atlygio 
sistema kiekvienai įmonei – UAB 
„Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra 
ir UAB „Impress Teva“ bus diferenci-
juojama ir taikoma kiekvienai kon-
krečiai leidinių kategorijai. Siekiant, 
kad būtų užtikrintas komisinio atly-
gio sistemos skaidrumas, viešumas ir 
išvengiama diskriminavimo, būtina 
kiekvieną leidėją ar leidyklą supažin-
dinti su kiekvienam leidiniui priski-
riamos kategorijos komisinio atlygio 
lentele iš anksto, pateikus skaičiavimo 
principus, papildomų mokėjimų są-
rašą ir įkainius. 

UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus 
agentūra turi būti atvira visiems lei-
dinių tiekėjams (leidėjai, platintojai, 
leidyklos), nepriklausomai nuo leidi-
nių patekimo į kioskų tinklą būdo (tie-
siogiai ar per UAB „Impress Teva“), 
su nustatytais ir viešai skelbiamais 
konkrečiais patekimo į kioskus krite-
rijais. Tuo tikslu turi būti sudaromos 
atskiros tiesioginės sutartys tarp lei-
dinių tiekėjų ir UAB „Impress Teva“ 
bei UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus 
agentūra dėl spaudinių platinimo. 

Įpareigojimų vykdymo priežiūra pa-
vedama stebėtojui, kurio kandidatūrą 
turi patvirtinti KT. Siekiant užtikrinti 
įpareigojimų veiksmingumą ir pa-
greitinti ginčų tarp leidėjų, leidyklų, 
platintojų ir UAB „Impress Teva“ ir 
(arba) UAB „Lietuvos spaudos“ Vil-
niaus agentūra sprendimą, stebėto-
jui numatyta pavesti vykdyti ginčų 
dėl tinkamo įpareigojimų vykdymo 
sprendimo tarpininko funkcijas.

2007 m. baigus tyrimus pagal 
KĮ 4 str. reikalavimus priimti 4 
nutarimai, kuriuose konstatuoti 
pažeidimai, pradėti 6 nauji tyrimai 
ir 1 tyrimas atnaujintas.

dėL tELšIų APSKRItIES 
gydytojo tARnyboS VEIKSmų

Baigtas tyrimas dėl Telšių apskrities gy-
dytojo tarnybos atsisakymo rekomen-
duoti UAB ,,Plungės sveikatos centras“ 
sudaryti sutartį su Šiaulių teritorine 
ligonių kasa atitikties KĮ 4 str. UAB 
,,Plungės sveikatos centras“ kreipėsi į 
KT su prašymu ištirti Telšių apskrities 
viršininko administracijos Apskrities 
gydytojo tarnybos bei Šiaulių teritori-
nės ligonių kasos veiksmus, atsisakant 
rekomenduoti sudaryti bei pasirašyti 
sutartį dėl antrinio lygio gydytojų pul-
monologo, ortopedo, neurologo, trau-
matologo bei echoskopuotojo paslaugų 
teikimo ir apmokėjimo iš Privalomojo 
sveikatos draudimo fondo. KT 2007 m. 
kovo 29 d. nutarimu pripažino, kad Tel-
šių apskrities viršininko administracija, 
nemotyvuotai atsisakydama rekomen-
duoti UAB „Plungės sveikatos centras“ 
sudaryti sutartį su Šiaulių teritorine 
ligonių kasa, pažeidė KĮ 4 str. ir įparei-
gojo Telšių apskrities viršininko admi-
nistraciją savo sprendimą pakeisti taip, 
kad jis neprieštarautų KĮ.

dėL APmoKėjImo tVARKoS 
APRAšo 

UAB „Baltic Orthoservice“ pareiškimo 
pagrindu 2007 m. gegužės 31 d. pradė-
tas tyrimas dėl Sveikatos apsaugos mi-
nistro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymu 
Nr. V–1113 patvirtinto Asmens sveika-
tos priežiūros paslaugų apmokėjimo 
tvarkos aprašo 10 punkto atitikties KĮ 
4 str. 

Tyrimo metu nustatyta, kad išankstinis 
lėšų paskirstymas įmonėms atsižvel-
giant į minimo aprašo 6 punktą ir 10 
punkte nustatytų kriterijų taikymo me-

chanizmą, diskriminuoja asmens svei-
katos priežiūros įstaigas ir tokiu būdu 
sukuria skirtingas konkurencijos sąly-
gas ūkio subjektams, teikiantiems tam 
tikras sveikatos priežiūros paslaugas. 
Tyrimas tęsiamas 2008 m.

dėL KonKuRSo PASKELbImo 
tVARKoS IR SąLygų

Atsisakyta pradėti tyrimą dėl Mykolo 
Romerio universiteto patalpų nuomos 
konkurso paskelbimo tvarkos ir kon-
kurso sąlygų atitikimo KĮ 4 str. reika-
lavimams. Nustatyta, kad vadovaujantis 
Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo 
įstatymo nuostatomis, universitetas lai-
kytinas ūkio subjektu ir jo veiksmų na-
grinėjimas nepatenka į KĮ 4 str. taikymo 
sritį. Pagal LR Vyriausybės patvirtintas 
Valstybės materialiojo turto viešosios 
nuomos konkurso organizavimo taisy-
kles, konkurso dalyviai konkurso rezul-
tatus gali skųsti Lietuvos Respublikos 
administracinių bylų teisenos įstatymo 
nustatyta tvarka. 

SAVIVALdybIų SPREndImAI:

 Vilniaus miesto

VšĮ „Naujosios viešosios vadybos fon-
das“ prašė ištirti, ar Vilniaus mies-
to savivaldybės tarybos 2004-10-13 
sprendimo Nr. 1-537 5.2. punktas ne-
prieštarauja KĮ 4 str. 

Tyrimas buvo pradėtas esant pagrindo 
įtarti, kad Savivaldybės taryba, savo 
sprendimu pavesdama Savivaldybės 
administracijos miesto plėtros depar-
tamento direktoriui sudaryti sutartį su 
Savivaldybės įmone (SĮ) „Vilniaus pla-
nas“ dėl Vilniaus miesto savivaldybės 
bendrojo plano iki 2015 metų rengimo, 
galimai suteikė privilegijas „Vilniaus 
plano“ įmonei kitų ūkio subjektų, ga-
lėjusių rengti Vilniaus bendrąjį planą, 
atžvilgiu. 

Tyrimo metu buvo nustatyta, kad ati-
tinkama rinka apibrėžtina kaip Vilniaus 
miesto teritorijos bendrojo planavimo 
dokumentų sprendinių rengimo visoje 
Lietuvos teritorijoje rinka. Buvo pada-

ryta išvada, kad SĮ „Vilniaus planas“ 
nėra vienintelė įmonė, kuri galėtų pa-
rengti Vilniaus miesto bendrąjį planą. 
Siekiant visiems ūkio subjektams suda-
ryti vienodas konkurencijos sąlygas, ga-
limybė rengti Vilniaus miesto bendrąjį 
planą turėtų būti suteikta ir kitiems rin-
kos dalyviams. Todėl savo sprendimais 
sudaryti sutartį su SĮ „Vilniaus planas“ 
Savivaldybė suteikė išimtinę teisę savo 
įmonei rengti Vilniaus miesto bendrąjį 
planą ir tokiu būdu pažeidė KĮ 4 str.

     

KT pripažino, kad Vilniaus miesto sa-
vivaldybės tarybos sprendimas „Dėl 
paslaugų pirkimo iš UAB „Rubicon 
Eventus“, siekiant organizuoti Vilniaus 
miesto nevyriausybinių bei kitų orga-
nizacijų nekomercinius renginius“ ir 
sudaryta patalpų nuomos sutartis tarp 
Vilniaus miesto savivaldybės admi-
nistracijos ir UAB „Rubicon Eventus“, 
pažeidžia KĮ 4 str. Vilniaus miesto sa-
vivaldybės administracija buvo įparei-
gota nutraukti patalpų nuomos sutartį, 
sudarytą tarp Vilniaus miesto savival-
dybės administracijos ir UAB „Rubicon 
Eventus“, arba jos nuostatas pakeisti 
taip, kad neprieštarautų KĮ 4 str.

Tyrimas buvo pradėtas gavus UAB 
„Versenta“ pareiškimą ir dėl jame iš-
dėstytų faktų įtarus, kad Savivaldybės 
taryba, įsipareigodama pirkti paslaugas 
iš UAB „Rubicon Eventus“, galimai pri-
vilegijuoja šį ūkio subjektą kitų rinkoje 
veikiančių ūkio subjektų atžvilgiu. Ty-
rimas buvo nutrauktas Vilniaus mies-
to savivaldybės tarybai panaikinus šį 
sprendimą. Paaiškėjus naujoms aplin-
kybėms, tyrimas buvo atnaujintas ir 
papildytas. 

Tyrimo metu buvo nustatyta, kad Sa-
vivaldybės taryba, įpareigodama Savi-
valdybės administraciją pirkti paslaugų 
iš UAB „Rubicon Eventus“ už 1,5 mln. 
Lt kasmet ir tokiu būdu garantuodama 
vienam ūkio subjektui finansavimą, su-
kuria skirtingas konkurencijos sąlygas 
atitinkamoje rinkoje veikiantiems ūkio 

4. Konkurenciją ribojantys 
valstybės valdymo ir savivaldos 
institucijų veiksmai (KĮ 4 str.)
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subjektams. Buvo atsižvelgta į tai, kad 
atitinkamoje paslaugų rinkoje yra ir 
daugiau ūkio subjektų, teikiančių pana-
šias paslaugas. Todėl nekomerciniams 
renginiams organizuoti Vilniaus miesto 
savivaldybė gali nuomotis patalpas ne 
tik iš UAB „Rubicon Eventus“ valdomos 
universalios „Siemens“ arenos, bet ir iš 
kitų ūkio subjektų. Kadangi pasirašyta 
sutartis dėl paslaugų pirkimo iš UAB 
„Rubicon Eventus“ vertintina kaip il-
galaikis įsipareigojimas (iki 2012 m.), ji 
gali turėti įtakos ir ateityje atitinkamoje 
rinkoje veiksiantiems ūkio subjektams. 
Be to, vienai bendrovei sukuriamos iš-
skirtinės sąlygos, nes jai nereikia kon-
kuruoti kokybe bei kainomis dėl tam 
tikros savo pajamų dalies. 

     

Pradėtas tyrimas dėl Vilniaus miesto 
savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl 
pritarimo Vilniaus miesto savivaldybės 
ir UAB „JCDecaux Lietuva“ sutarčiai ir 
susitarimui dėl Vilniaus, Europos kultū-
ros sostinės 2009 m., reklamavimo ant 
lauko reklamos įrenginių užsienio šaly-
se“ atitikties KĮ 4 str. Tyrimas pradėtas 
Savivaldybės mero prašymu bei gavus 
Lietuvos Respublikos Seimo antiko-
rupcinės komisijos persiųstą bendrovių 
„Clear Channel Lietuva“, ETN-BAL-
TIC, „Baltijos vaizdinė reklama“ krei-
pimąsi dėl nevienodų konkurencijos 
sąlygų sudarymo. Pareiškėjų teigimu, 
Vilniaus miesto savivaldybė, priimtu 
sprendimu pritardama minėtiems su-
sitarimams, galimai privilegijuoja UAB 
„JCDecaux Lietuva“, sudaro teisines ir 
kitokias kliūtis konkurentams veikti 
atitinkamoje rinkoje. Tyrimas tęsiamas 
2008 m.

     

UAB ,,Švara visiems“ kreipėsi su prašy-
mu įvertinti Vilniaus miesto savivaldy-
bės tarybos sprendimą, kuriuo patvir-
tintos Viešosios komunalinių atliekų 
tvarkymo paslaugos teikėjo atrankos 
konkurso sąlygos. Tyrimas, kuris tę-
siamas 2008 m., buvo pradėtas esant 

pagrindo įtarti, kad nustatyti tam tikri 
kvalifikaciniai reikalavimai teikia privi-
legijas arba diskriminuoja atskirus ūkio 
subjektus, ir dėl jų gali atsirasti kon-
kurencijos sąlygų iškraipymų atitinka-
moje rinkoje konkuruojantiems ūkio 
subjektams. 
 Neringos miesto

KT 2007 m. gruodžio 13 d. nutarimu 
pripažino, kad Neringos savivaldybės 
tarybos patvirtintos vietinės rinklia-
vos už leidimą įvažiuoti mechaninėmis 
transporto priemonėmis į valstybės 
saugomą Kuršių nerijos nacionalinio 
parko Neringos savivaldybės adminis-
truojamą teritoriją lengvatos pažeidžia 
KĮ 4 str. ir įpareigojo atitinkamai pa-
keisti KĮ pažeidžiančias nuostatas.

Tyrimo metu buvo nustatyta, kad Ne-
ringos savivaldybės taryba, taikydama 
vietinės rinkliavos lengvatas, suteikė 
pranašumą Neringos savivaldybės ve-
žėjams, kadangi šie galėjo pasiūlyti 
mažesnę paslaugos kainą, palyginus 
su Klaipėdos miesto ir rajono vežėjais. 
Kaina yra vienas svarbiausių veiksnių 
kelionių agentūroms pasirenkant vežė-
jus, todėl tie vežėjai, kurie agentūroms 
gali pasiūlyti mažesnę paslaugos kainą, 
įgyja konkurencinį pranašumą. 
 Palangos miesto

2007 m. buvo gautas paklausimas dėl 
Palangos miesto savivaldybės tarybos 
sprendimo “Dėl tarybos sprendimų, 
reglamentuojančių prekybą ir paslaugų 
teikimą viešose vietose, pakeitimo”. KT, 
įvertinusi laikinųjų statinių naudojimą 
reglamentuojančius teisės aktus, kons-
tatavo, kad nustatydama įpareigojimą 
pasistatyti naujus laikinuosius statinius 
pagal Savivaldybės pateiktą projektą, 
Savivaldybė veikė pagal galiojančius 
Lietuvos Respublikos įstatymus. KT 
nuomone, nepakako duomenų, kurie 
leistų įtarti KĮ pažeidimą.
 Kitų miestų 

Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvar-
kytojų asociacija prašė ištirti, ar regio-

niniams atliekų tvarkymo centrams gali 
būti pavesta vykdyti ūkinę veiklą, ir ar 
tokie savivaldybių veiksmai nepažei-
džia KĮ 4 str. 2007 m. liepą buvo pra-
dėtas tyrimas dėl Šiaulių, Telšių, Klai-
pėdos ir Utenos apskričių savivaldybių 
sprendimų, kuriais suteiktos teisės re-
gioniniams atliekų tvarkymo centrams 
vykdyti atliekų tvarkymo komercinę 
ūkinę veiklą šių apskričių savivaldybių 
teritorijose, atitikties KĮ 4 str. Tyrimo 
metu nustatyta, kad savivaldybių pri-
imti sprendimai, kuriais ne konkurso 
būdu pavedamas ūkinės veiklos vyk-
dymas regioniniams atliekų tvarkymo 
centrams, suteikia jiems konkurenci-
nius pranašumus prieš kitus atliekų 
tvarkymo paslaugų rinkose veikiančius 
subjektus ir pažeidžia KĮ 4 str. Galutinį 
nutarimą KT priims 2008 m.

     

KT atsisakė pradėti tyrimą dėl Ukmer-
gės rajono savivaldybės veiksmų atitik-
ties KĮ 4 str. Pareiškėjas - Nacionalinė 
vandens, elektros ir šilumos vartotojų 
gynimo lyga skundėsi, kad Savivaldy-
bės sprendimas „Dėl šilumos energi-
jos kainos subsidijavimo gyventojams 
taisyklių patvirtinimo“ prieštarauja KĮ. 
KT konstatavo, kad tam tikrais atvejais 
savivaldybių institucijų sprendimai dėl 
paslaugų (prekių) kainos subsidijavimo 
gali sudaryti skirtingas konkurencijos 
sąlygas atitinkamoje rinkoje konku-
ruojantiems ūkio subjektams, tačiau 
šiuo konkrečiu atveju nėra duomenų, 
leidžiančių pagrįstai įtarti KĮ 4 str. pa-
žeidimą. Tokią išvadą KT padarė atsi-
žvelgusi į visas nustatytas aplinkybes. 

2007 m. rugpjūčio 17 d. gavusi LR Vy-
riausybės pavedimą, KT atliko pirmo 
būtinumo maisto produktų kainų pa-
sikeitimų nuo 2006 m. liepos mėn. iki 
2007 m. rugsėjo mėn. priežasčių analizę, 
kurios metu buvo išnagrinėti didžiausių 
duonos ir pyrago gamintojų, grūdų, pie-
no ir mėsos perdirbėjų, paukštynų bei 
didžiausių prekybos tinklų duomenys 
apie pagrindinių maisto produktų kai-
nų pasikeitimus tirtu laikotarpiu. Ana-
lizė parodė, kad grūdų kainų didėjimą 
daugiausiai lėmė beveik dvigubai padi-
dėjusi grūdų kaina pasaulinėse rinkose 
dėl sumažėjusio grūdų derliaus didžio-
siose ES valstybėse ir Australijoje, padi-
dėjusi grūdų paklausa Kinijos ir Indijos 
rinkose, didėjanti biodegalų, kurių ga-
mybai naudojamos grūdinės kultūros, 
paklausa. Grūdų, kurie miltų gamybos 
savikainoje sudaro 70-80 proc., pabran-
gimas lėmė ir miltų pardavimo kainų 
augimą, be to, tam įtakos turėjo ir 17-
28 proc. šio sektoriaus įmonėse padi-
dėjęs darbo užmokestis. Dėl pabrangu-
sių miltų, duonos ir pyrago gamintojai 
buvo priversti didinti savo gaminių par-
davimo kainas. Kai kurios įmonės dėl 
energetikos, transporto paslaugų, kitų 
padidėjusių išlaidų savo produktų kai-
nų nedidino ir kaštų padidėjimą dengė 
iš pelno. Tačiau, padidėjus pagrindinių 
žaliavų ir darbo užmokesčio išlaidoms, 
kurios turi esminę įtaką duonos ir py-
rago gaminių savikainai (sudaro apie 
60-70 proc., o kai kuriose įmonėse sie-
kia net 80 proc. išlaidų), nedidinti kainų 
įmonės tiesiog negalėjo. Mėsos produk-
tų kainų didėjimui didžiausios įtakos 
turėjo darbo užmokesčio didėjimas ir 
gamyboje naudojamų žaliavų – pries-
konių, kitų priedų pabrangimas. Tačiau 
dėl šiame sektoriuje esančios didelės 
konkurencijos, mėsos gaminiai nagri-
nėtu laikotarpiu pabrango mažiausiai. 
Pieno produktų kainų analizė parodė, 
kad pabrangimui nemažos įtakos tu-
rėjo žaliavinio pieno supirkimo kainų 
didėjimas dėl padidėjusios paklausos, 
padidėjus eksporto apimtims, ir darbo 
užmokesčio kaštų didėjimas, tačiau kai 

kurie pieno perdirbimo įmonių veiks-
mai branginant pieno produktus sukėlė 
įtarimų, jog didindamos pieno produk-
tų pardavimo kainas, įmonės galėjo de-
rinti tarpusavio veiksmus ar sudaryti 
draudžiamus susitarimus. Pasitvirtinus 
įtarimams, 2007 m. rugsėjo mėn. buvo 
pradėtas tyrimas.

Didžiųjų prekybos tinklų – „Maxima 
Lt“, „Iki“, „Rimi“ ir „Norfa“, kurie užima 
beveik 65 proc. mažmeninės prekybos 
maisto produktais rinkos, duomenų 
apie pirmo būtinumo maisto produktų 
mažmeninių kainų pasikeitimus nuo 
2007 m. pradžios iki rugsėjo mėnesio 
analizė parodė, kad miltų, duonos ir 
pyrago gaminių, mėsos ir jos produktų, 
paukštienos bei pieno produktų kainas 
prekybos tinklai keitė įvairiai. Dažniau-
siai tinklai kainas padidindavo, kai pro-
duktų kainas pakeldavo jų gamintojai. 
Kartais prekybos tinklai pardavimo 
kainas padidindavo daugiau, negu jas 
padidindavo gamintojai, o kartais – 
atvirkščiai. Taip pat nustatyta nemažai 
atvejų, kai gamintojai pardavimo kai-
nas tinklams nagrinėjamu laikotarpiu 
sumažindavo, tuo tarpu tinklai - jų ne-
keisdavo arba netgi padidindavo.

2007 m. KT atliko ir kitus bendruosius 
rinkų tyrimus – medienos perdirbimo; 
ūkio subjektų prijungimo/atjungimo 
prie/nuo elektros tinklų; gamtinių dujų 
didmeninės rinkos. 

2007 m. KT aktyviai dalyvavo teisėkū-
ros procese, išanalizavo ir konkurenci-
jos teisės požiūriu įvertino 23 įstatymų 
bei jų pakeitimų projektus, 24 LR Vy-
riausybės nutarimų projektus bei 19 
kitų teisės aktų projektų.

tEISėS AKtų dERInImAS

KT pasisakė dėl LR elektroninių ry-
šių įstatymo pakeitimo ir papildymo 
įstatymo projekto, kurio tikslas – Eu-
ropos Parlamento ir Tarybos direkty-
vos 2006/24/EB dėl duomenų, gene-
ruojamų arba tvarkomų teikiant viešai 
prieinamas elektroninių ryšių paslau-
gas arba viešuosius ryšių tinklus, sau-
gojimo perkėlimas į nacionalinę teisę. 

Su šios direktyvos perkėlimu yra susiję 
papildomi įpareigojimai ūkio subjek-
tams (prievolė saugoti tam tikrus duo-
menis), kas taip pat nulemia ir būtinas 
papildomas investicijas atitinkamų 
paslaugų teikėjams. KT pripažino, kad 
kompensavimo galimybė šiuo atveju 
kažin ar galėtų būti priimtina, kadangi 
būtų itin sudėtinga nustatyti nediskri-
minuojančią ir sąžiningos konkuren-
cijos principus atitinkančią kompen-
savimo sistemą, todėl iš esmės sutiko 
su įstatymo projekte išdėstyta antrąja 
alternatyva, pagal kurią šiame įstaty-
me nebūtų numatoma elektroninių 
ryšių paslaugų teikėjams kompensuoti 
sąnaudų, patirtų dėl įstatymo projekto 
įgyvendinimo, padidėjimo. 

Taip pat buvo pateikta nuomonė LR 
susisiekimo ministerijai dėl LR kelių 
priežiūros ir plėtros programos finan-
savimo įstatymo 10 straipsnio pakei-
timo įstatymo projekto. Jame buvo 
siūloma panaikinti perkėlimo keltais į 
(iš) Kuršių neriją(-os) lengvatą šioms 
transporto priemonėms ir asmenims: 
autocisternoms, vežančioms kurą į 
Kuršių neriją; juridinių asmenų, tu-
rinčių Kuršių nerijoje registruotą bu-
veinę, transporto priemonėms; asme-
nims, dirbantiems darbus Klaipėdos 
miesto Smiltynės dalyje. KT įvertino, 
kad šiuo metu taikoma perkėlimo kel-

5. 
Rinkų 
tyrimai

BenDRa 
VeiKlos 
aPžValga 6. Teisėkūra ir 

konkurencijos 
kultūros sklaida



18 2007 M. DaRBo aTasKaiTa 192007 M. DaRBo aTasKaiTa

Be to, KT pateikė pastabas dėl LR Vy-
riausybės nutarimo „Dėl Valstybės ir 
savivaldybių turto investavimo kriterijų 
ir sprendimų priėmimo tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ projekto. KT atkreipė dė-
mesį į tai, jog EK savo nuomonėje dėl 
EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo 
valdžios institucijų dalyvavimui įmo-
nių kapitale išdėstė sąlygas, kurioms 
esant toks dalyvavimas gali būti laiko-
mas valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta 
EB sutarties 87 str. 1 d. Taip pat nurodė, 
kad tais atvejais, kai taikant šio LR Vy-
riausybės nutarimo projekto nuostatas 
gali būti teikiama valstybės pagalba, bū-
tina užtikrinti, jog nebus pažeistos EB 
sutarties 88 str. 3 d. nuostatos, t.y. bus 
teikiamas pranešimas EK ir gautas jos 
pritarimas prieš įvykdant numatomą 
investiciją, arba pagalba bus teikiama 
laikantis tam tikro išimties reglamento 
reikalavimų. 

Buvo išsakyta nuomonė dėl LR ryšių 
reguliavimo tarnybos rengto LR Vy-
riausybės nutarimo „Dėl universaliųjų 
pašto paslaugų didžiausių tarifų pa-
tvirtinimo“ projekto. KT pastabose nu-
rodė, kad didinant rezervuotųjų pašto 
paslaugų tarifus negali būti kryžminio 
ne universaliųjų paslaugų subsidijavi-
mo, bei atkreipė dėmesį, kad rengiami 
universaliųjų pašto paslaugų tarifai turi 
būti skaidrūs ir nediskriminuojantys, 
prieinami naudotojams bei susieti su 
teikiamų paslaugų sąnaudomis.

Teiktos pastabos ir LR finansų minis-
terijos parengtam LR Vyriausybės nu-
tarimo „Dėl atlygio akcinei bendrovei 
Turto bankui už skolų administravimą 
ir valstybės nekilnojamojo turto atnau-
jinimo organizavimą ir koordinavimą 
apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ 
projektui. Vertindama šį projektą KT 
atkreipė dėmesį, kad projekte Turto 
bankui išvardintos funkcijos yra pa-
vestos įstatymu, todėl nustatomi atly-
gio dydžiai turi padengti ekonomiškai 
pagrįstas paslaugų sąnaudas ir užtik-
rinti pelną, galėsiantį sąlygoti plėtrą ir 
infrastruktūros gerinimą. Todėl buvo 

tais lengvata juridinių asmenų, turin-
čių Kuršių nerijoje registruotą buvei-
nę, transporto priemonėms, kai tokios 
transporto priemonės naudojamos ko-
merciniais tikslais, teikiant transporto 
ir pervežimo paslaugas kitiems asme-
nims, gali diskriminuoti ūkio subjek-
tus, neturinčius registruotos buveinės 
Kuršių nerijoje, taip galimai sąlygojant 
konkurencijos sąlygų skirtumų ati-
tinkamoje rinkoje konkuruojantiems 
ūkio subjektams atsiradimą. Dėl šių 
priežasčių, KT nuomone, siūlomi pa-
keitimai leistų išvengti konkurencijos 
sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje 
konkuruojantiems ūkio subjektams. 

Teikdama pastabas dėl LR aplinkos 
ministerijos rengto Atliekų tvarkymo 
įstatymo keitimo ir papildymo projek-
to KT pabrėžė būtinybę įstatyme aiš-
kiai apibrėžti atliekų tvarkymo ūkinės 
veiklos funkcijas ir atliekų tvarkymo 
sistemos administravimo veiklą bei 
šias funkcijas vykdančių subjektų pa-
rinkimo tvarką.

Pateiktos pastabos dėl LR susisiekimo 
ministerijos rengto Pašto įstatymo 3 ir 
8 straipsnių pakeitimo ir papildymo 
įstatymo projekto, kuriuo buvo svars-
toma galimybė kompensuoti laikraš-
čių ir žurnalų prenumeratos prista-
tymą į kaimo gyvenamąsias vietoves 
kaip universaliąją pašto paslaugą. Pas-
tabose buvo išdėstyta nuomonė, kad 
kompensuojant pristatymo paslaugų 
sąnaudas galimai būtų iškraipomos 
konkurencijos sąlygos tarp universa-
liųjų paslaugų teikėjo, kuris yra įpa-
reigotas teikti šias paslaugas kaimo 
vietovėse, ir kitų įmonių, pristatančių 
laikraščius bei kitą spaudą kaimo vie-
tovėse. Be to, šis kompensavimas gali 
atitikti visus EB sutarties 87 str. 1 d. iš-
dėstytus valstybės pagalbos kriterijus. 
Prieš įgyvendinant įstatymo projekte 
numatytą paramos priemonę, EK turė-
tų būti pateiktas pranešimas ir gautas 
pritarimas minėtai priemonei, kaip tai 
numato EB sutarties 88 str. 3 d. nuos-
tatos. 

siūloma atlygio dydį orientuoti į Turto 
banko patiriamas administravimo iš-
laidas, bet ne į rangovo darbų vertę ar 
atnaujinamo objekto vertę. 

dALyVAVImAS dARbo gRuPėSE

Dalyvauta LR teisingumo ministerijos 
organizuotoje darbo grupėje dėl notarų 
imamo atlyginimo už notarinių ir kitų 
veiksmų atlikimo dydžių nustatymo. 
KT, remdama notarų paslaugų rinkos 
liberalizavimą, pasisako tik už mak-
simalių atlyginimo notarams dydžių 
nustatymą, taip pat už kitų priemo-
nių – notarų skaičiaus didinimo, nota-
rų biurų steigimo, teritorinio pasiskirs-
tymo – įgyvendinimą liberalizuojant 
notarų paslaugas ir siekiant skatinti 
konkurenciją šioje srityje.

Taip pat dalyvauta Seimo ekonomikos 
komitete svarstant LR gamtinių dujų 
ir LR šilumos ūkio įstatymų projektus; 
teiktos pastabos ir pasiūlymai kitiems 
įstatymų, LR Vyriausybės nutarimų bei 
kitų ministerijų ir institucijų rengiamų 
tesės aktų projektams.

tEISėKūRA VALStybėS 
PAgALboS SRItyjE 

2007 m. KT, vykdydama KĮ 48 str. 3 da-
lyje numatytas funkcijas, glaudžiai ben-
dradarbiavo su EK ir LR institucijomis 
valstybės pagalbos klausimais, teikė 
pastabas ir pasiūlymus EK parengtiems 
teisės aktų projektams, rengė atsakymus 
į EK pateiktus klausimus. Ataskaitiniu 
laikotarpiu KT kartu su LR institucijo-
mis išsamiai išnagrinėjo ir pateikė pas-
tabas bei pasiūlymus dėl šių EK teisės 
aktų projektų:
 Komisijos reglamento (EB) dėl EB su-

tarties 87 ir 88 str. taikymo paskelbiant 
tam tikrų rūšių pagalbą suderinamą su 
bendrąja rinka;
 Komisijos reglamento (EB) dėl EB su-

tarties 87 ir 88 str. taikymo de minimis 
pagalbai žemės ūkio produktų gamy-
bos sektoriuje; 
 Komisijos reglamento, iš dalies kei-

čiančio Reglamentą (EB) Nr.794/2004, 
įgyvendinantį Tarybos reglamentą (EB) 
Nr.659/1999, nustatantį išsamias EB su-
tarties 93 str. taikymo taisykles;
 Komisijos reglamento (EB) dėl EB 

sutarties 87 ir 88 str. taikymo valsty-
bės pagalbai mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms, kurios verčiasi žuvininkystės 
produktų gamyba, perdirbimu ir pre-
kyba;
 Bendrijos valstybės pagalbos aplinkos 

apsaugai gairių;
 Patikslinto Komisijos pranešimo dėl 

EB sutarties 87 ir 88 str. taikymo garan-
tijomis suteikiamai valstybės pagalbai; 
 Komisijos komunikato dėl orientaci-

nių ir diskonto normų nustatymo me-
todo pakeitimo;
 Komisijos pranešimo dėl veiksmingo 

Komisijos sprendimų, kuriais valsty-
bėms narėms nurodoma susigrąžinti 
neteisėtą ir nesuderinamą valstybės pa-
galbą, įgyvendinimo.

Atsižvelgusi į EK kvietimą pasidalyti 
patirtimi, KT kartu su LR institucijo-
mis parengė ir EK pateikė atsakymus, 
pasiūlymus ir pastabas dėl Bendrijos 
gairių dėl valstybės pagalbos sunkumus 
patiriančioms įmonėms sanuoti ir res-

truktūrizuoti, taip pat dėl valstybės pa-
galbos procedūrų gerinimo.

Atsižvelgusi į įvykusius pasikeitimus 
ES teisėje bei į naujai priimtus EK teisės 
aktus, KT ataskaitiniu laikotarpiu taip 
pat parengė 6 nacionalinių teisės aktų 
projektus. 

Įgyvendindama 1980 m. birželio 25 d. 
EK direktyvą 80/723/EEB dėl finan-
sinių santykių tarp valstybių narių ir 
valstybės įmonių skaidrumo (su pa-
skutiniais pakeitimais, padarytais 2005 
m. lapkričio 28 d. Komisijos direktyva), 
KT parengė LR Vyriausybės nutarimo 
„Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausy-
bės 2005 m. liepos 14 d. nutarimo Nr. 
768 „Dėl Informacijos apie finansinius 
santykius tarp valstybės institucijų ir 
įmonių, kurioms valstybės institucijos 
gali daryti lemiamą įtaką, ir apie tam ti-
kras įmones kaupimo taisyklių patvir-
tinimo“ pakeitimo“ projektą, kurį 2007 
m. sausio 31 d. priėmė LR Vyriausybė 
(Žin., 2007, Nr.18-659).

Siekdama užtikrinti, kad 2006 m. 
lapkričio 16 d. Komisijos direktyvos 
2006/111/EB dėl finansinių santykių 
tarp valstybių narių ir valstybės įmonių 
skaidrumo ir dėl finansinio skaidrumo 
tam tikrose įmonėse nuostatos būtų iki 
galo perkeltos į nacionalinę teisę, KT 
parengė LR vietos savivaldos įstatymo 
8 str. ir priedo pakeitimo ir papildymo 
įstatymo projektą, kurį 2007 m. birže-

lio 14 d. priėmė LR Seimas (Žin., 2007, 
Nr.72-2832). 

Vadovaudamasi LR vietos savivaldos 
įstatymo 8 str. 34 p. ir įgyvendindama 
Direktyvą 2006/111/EB, KT parengė 
LR Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietu-
vos Respublikos Vyriausybės 2005 m. 
liepos 14 d. nutarimo Nr.768 „Dėl In-
formacijos apie finansinius santykius 
tarp valstybės institucijų ir įmonių, ku-
rioms valstybės institucijos gali daryti 
lemiamą įtaką, ir apie tam tikras įmones 
kaupimo taisyklių patvirtinimo“ pakei-
timo projektą, kurį 2007 m. gruodžio 
12 d. priėmė LR Vyriausybė (Žin., 2007, 
Nr.135-5477). Šiuo nutarimu buvo pa-
tvirtintos Informacijos apie valstybės 
ar savivaldybės institucijų ir valstybės 
ar savivaldybės kontroliuojamų įmonių 
finansinius santykius ir apie įmones, 
privalančias tvarkyti atskiras sąskaitas, 
kaupimo, saugojimo ir teikimo EK tai-
syklės. 

Ataskaitiniu laikotarpiu KT taip pat 
parengė kitus keturių LR Vyriausybės 
nutarimų pakeitimo projektus. Trys pa-
rengti LR Vyriausybės nutarimai buvo 
priimti, o parengtas ir 2007 m. lapkričio 
23 d. LR Vyriausybei pateiktas svarsty-
ti  nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nu-
tarimo Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės 
pagalbos registro įsteigimo, jo nuostatų 
patvirtinimo ir veiklos pradžios nusta-
tymo“ pakeitimo“ projektas. 
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Iš viso pateikta pranešimų apie valstybės pagalbą EK 32

   iš jų:

     pranešimai apie valstybės pagalbą pagal schemas 19

     pranešimai apie valstybės pagalbą pagal schemas, 
     taikant bendrąsias išimtis

13

Pranešimai apie valstybės pagalbą, kuriai pritarta EK 
sprendimais (įskaitant pranešimus, kurie buvo pateikti 2005 - 2006 m. ir 
baigti nagrinėti 2007 m. )
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   iš jų : 

     valstybės pagalba pagal schemas 8

     individuali valstybės pagalba ūkio subjektams 2

Priemonė, kuri nelaikoma valstybės pagalba 1

Atšaukti pranešimai 2

Ataskaitiniais metais neišnagrinėti pagalbos atvejai EK 
(pagal pateiktus pranešimus)

9
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Per ataskaitinį laikotarpį KT įvertino 
85 nacionalinių teisės aktų projektus, 
kuriuos pateikė Žemės ūkio, Ūkio, Fi-
nansų, Susisiekimo, Švietimo ir moks-
lo, Kultūros bei Aplinkos ministerijos, 
Valstybinė mokesčių inspekcija prie 
Finansų ministerijos, Žuvininkystės 
departamentas prie Žemės ūkio mi-
nisterijos, AB Turto bankas ir kitos 
institucijos. 54 parengtiems teisės aktų 
projektams KT pateikė pastabas ir pa-
siūlymus.

PRAnEšImų tEIKImAS EK

KT, vykdydama koordinuojančios ins-
titucijos valstybės pagalbos klausimais 
funkcijas, glaudžiai bendradarbiavo su 
valstybės pagalbos teikėjais, rengiant 
pranešimus EK bei teikiant kitą in-
formaciją apie valstybės pagalbą. Per 
ataskaitinį laikotarpį valstybės pagal-
bos teikėjai EK pateikė 32 pranešimus 
apie valstybės pagalbą, iš jų 13 prane-
šimų dėl bendrųjų išimčių taikymo. 
Daugiausiai pranešimų apie valstybės 
pagalbą pateikė Žemės ūkio ministerija 
(24 pranešimai). Ataskaitiniu laikotar-
piu EK dėl 10 valstybės pagalbos atvejų 
priėmė teigiamus sprendimus. Vienu 
atveju EK pateikė išvadą, kad priemonė 
negali būti laikoma valstybės pagalba. 
2007 m. pabaigoje EK tebenagrinėjo 9 
pagalbos atvejus. 

KItų funKcIjų VyKdymAS 

KT žodžiu ir raštu teikė konsultacijas 
valstybės pagalbos teikėjams ir gavė-
jams, organizavo susitikimus su LR 
institucijų specialistais, atsakingais už 
projektų rengimą. Įvyko 11 susitikimų, 
kurių metų buvo aptarti klausimai, su-
siję su Ūkio, Finansų, Socialinės apsau-
gos ir darbo bei Žemės ūkio ministerijų, 
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie 
Finansų ministerijos paramos priemo-
nių projektais. 

2007 m. liepą KT Valstybės pagalbos 
skyriaus darbuotoja dalyvavo Valsty-
binio socialinio draudimo fondo val-

dybos organizuotame seminare, kurio 
metu buvo pristatytos 2006 m. gruo-
džio 15 d. Komisijos reglamento (EB) 
Nr.1998/2006 dėl sutarties 87 ir 88 str. 
taikymo de minimis pagalbai nuostatos 
bei taikymo ypatumai. Rugsėjį du KT 
Valstybės pagalbos skyriaus darbuo-
tojai Finansų ministerijos mokymo 
centro organizuotuose seminaruose 
vedė mokymus teritorinių darbo biržų 
darbuotojams šiomis temomis: „Ne-
reikšminga valstybės parama“, „Ne-
reikšmingos valstybės pagalbos teikėjų 
ataskaitos Konkurencijos tarybai pildy-
mo ypatumai“. 

KT Valstybės pagalbos skyriaus dar-
buotojai dalyvavo trylikoje Briuselyje 
vykusių ekspertų susitikimų valstybės 
pagalbos klausimais.

Patobulinus informacijos pateikimo 
struktūrą KT interneto svetainės sky-
riuje „Valstybės pagalba“, valstybės 
pagalbos teikėjams bei gavėjams buvo 
sudarytos galimybės išsamiau, aiškiau 
ir greičiau susipažinti su naujai priim-
tais ar pakeistais valstybės pagalbą re-
glamentuojančias ES teisės aktais ir EK 
sprendimais. 

Buvo tobulinamas Suteiktos valsty-
bės pagalbos registras, kuriame nuo 
jo funkcionavimo pradžios (2005 m. 
spalio 1 d.) iki 2007 m. gruodžio 31 
d. buvo įregistruoti duomenys apie 
30659 nereikšmingos pagalbos (įskai-
tant nereikšmingą pagalbą žemės ūkio 
ir žuvininkystės sektoriuose) atvejus 
ir apie 73 valstybės pagalbos schemas 
bei individualius atvejus. KT, kaip šio 
registro vadovaujančioji ir tvarkymo 
įstaiga, atsižvelgusi į teisės aktų pakei-
timus ir siekdama užtikrinti efektyvų 
registro funkcionavimą, 2007 m. atliko 
atitinkamus registro programos pakei-
timus.  Sukaupta valstybės pagalbos 
koordinavimo patirtimi bei teisine ir 
technine Suteiktos valstybės pagalbos 
registro įsteigimo, tvarkymo bei mo-
dernizavimo patirtimi KT dalinosi su 

specialistais iš Bosnijos ir Hercegovinos 
bei Estijos. Pagal ES techninės pagalbos 
projektą Bosnijos ir Hercegovinos vals-
tybės tarnautojams 2007 m. gegužės 
17 d. buvo organizuotas vienos dienos 
seminaras supažindinti juos su Lietu-
vos patirtimi valstybės pagalbos regla-
mentavimo srityje rengiantis narystei 
ES, KT vaidmeniu įstojus į ES, taip pat 
pristatyti Suteiktos valstybės pagalbos 
registrą. 2007 m. gegužės 30 d. KT lan-
kėsi Estijos Respublikos finansų mi-
nisterijos specialistai. Susitikimo metu 
ekspertai iš Estijos buvo supažindinti 
su Suteiktos valstybės pagalbos registro 
veiklą reglamentuojančiais teisės aktais 
bei praktine jo tvarkymo patirtimi. 

SutEIKtoS VALStybėS 
PAgALboS APImtyS

Pagal turimus duomenis 2006 m. Lietu-
voje iš viso buvo suteikta valstybės pa-
galbos už 442,86 mln. litų (128,27 mln. 
eurų). 

Nacionalinės valstybės pagalbos dalis 
nuo BVP (veikusiomis kainomis) 2006 
m. sudarė 0,54 proc., 2005 m. - 0,58 
proc. Palyginimui: 25 ES valstybių na-
rių šio rodiklio vidurkis 2006 m. sudarė 
0,58 proc., 15 ES valstybių narių – 0,56 
proc., o 10 naujųjų ES valstybių narių 
– 0,91 proc. Vidutiniškai vienam dir-
bančiam žmogui teko 295,46 litų (85,57 
eurų) nacionalinės valstybės pagalbos. 
Iš skyriuje „Statistika“ pateiktų lente-
lių ir diagramos duomenų matyti, kad 
2006 m. valstybės pagalbos suteikta 
nežymiai daugiau nei 2005 m. (119,16 
mln. eurų) bei 2004 m. (120,38 mln. 
eurų). Sektorinės valstybės pagalbos 
(visų pirma žemės ūkio ir žuvininkys-
tės sektoriuose) 2006 m. buvo suteikta 
mažiau nei 2004 m. ir 2005 m. Savo 
ruožtu horizontaliems tikslams skirta 
valstybės pagalba (įskaitant regioninę 
pagalbą) 2004 m. sudarė 86,5 mln. litų 
(25,05 mln. eurų), 2005 m. – 88,59 mln. 
litų (25,66 mln. eurų), tuo tarpu 2006 
m. – 184,85 mln. litų (53,54 mln. eurų). 
Toks struktūros pasikeitimas atitinka 
Europos Vadovų Tarybos iškeltą tikslą 
dėl mažesnės, bet tikslingesnės vals-
tybės pagalbos, daugiau jos skiriant 
horizontaliems bendros svarbos tiks-
lams, pvz., regionų plėtrai, mažoms ir 
vidutinėms įmonėms, aplinkos apsau-
gai, moksliniams tyrimams, plėtrai ir 
inovacijoms bei gyventojų užimtumo 
programoms vykdyti. Būtina pažymėti, 
kad į suteiktos nacionalinės valstybės 
pagalbos apimtis nėra įtrauktos lėšos, 
gautos iš ES struktūrinių fondų. Išsa-
mūs duomenys apie nacionalinės vals-
tybės pagalbos pasiskirstymą pateikia-
mi ataskaitos skyriuje „Statistika“.

KT lankėsi estijos Respublikos finansų ministerijos specialistai, kuriems Valstybės pagalbos skyriaus 
darbuotojai perteikė sukauptą patirtį.

reklama, nepateikė įrodymų, kad rekla-
mos naudojimo metu visos prekės pre-
kybos centre „Babilonas“ buvo parduo-
damos per pusę mažesnėmis kainomis. 
Bendrovė ir pati pripažino, kad rekla-
moje naudoti teiginiai buvo neteisingi. 
Vertinant reklamos vartotojų suklaidi-
nimo galimybę, buvo konstatuota, kad 
prekės kaina yra viena svarbiausių pre-
kės savybių, skatinančių ją pirkti, todėl 
šis reklaminis teiginys galėjo paveikti 
vartotojų sprendimus ar veiksmus, su-
sijusius su prekių įsigijimu ir pakenkti 
kitų ūkio subjektų galimybėms konku-
ruoti. KT pripažino naudotą reklamą 
klaidinančia ir skyrė UAB „Mulga“ 10 
tūkst. Lt baudą.
 Dėl kūno masę mažinančio 

preparato

Atliktas tyrimas dėl UAB „Direct Best 
Sellers“ reklamos atitikties RĮ. Bendro-
vė savaitraštyje „TV Antena“ patalpino 
reklaminį straipsnį „Kaip man pavyko 
numesti 17 kg per 20 dienų, visą laiką 
valgant ką norėjau <….>. Be pastangų 
ir be vaistų“. Straipsnyje buvo siūloma 
paštu įsigyti preparatą „Removyl“ ir tei-
giama, jog naudojant šį preparatą, visą 
laiką valgant ką nori, be pastangų per 
straipsnyje nurodytą laiką kūno masė 
sumažės straipsnyje nurodytu kilo-
gramų kiekiu. Tyrimo metu bendrovė 
įrodymų, jog naudojant preparatą „Re-
movyl“ kūno masė per nurodytą laiką 
sumažės, nepateikė. KT, tyrimą atlikusi 
savo iniciatyva, UAB „Direct Best Sel-
lers“ naudotus reklaminius teiginius 
pripažino klaidinančia reklama ir už 
klaidinančios reklamos naudojimą bei, 
atsižvelgusi į sunkinančią aplinkybę, 
jog bendrovė kliudė tyrimui, skyrė 21 
tūkst. Lt baudą.
 Dėl DVD kainų

UAB „Real Exsperts“ pareiškimo pa-
grindu atliktas tyrimas dėl UAB „Media 
Incognito“ interneto svetainėse rekla-
muotos DVD prekybos, klaidingai nu-
rodant, jog bet kurį DVD vartotojai gali 
įsigyti pigiau internetinėje svetainėje 

www.level.lt. Reklamoje buvo netei-
singai nurodytos DVD kainos kitur ir 
kiek sutaupo vartotojai, pirkdami DVD 
reklamuotoje interneto svetainėje. Tyri-
mo metu buvo nustatyta, kad DVD pre-
kiaujama internete, prekybos centruo-
se, parduotuvėse, degalinėse ir/ar kitose 
prekybos vietose. Vartotojas neturi gali-
mybės sužinoti visose platinimo vietose 
parduodamų DVD kainų, todėl neturi 
pagrindo abejoti, jog pirkdamas inter-
neto svetainėje www.level.lt, sumokės 
mažiau, negu pirkdamas kitur. UAB 
„Media Incognito“ reklamoje naudotus 
teiginius: „Įsigyk bet kurio filmo DVD 
pigiau www.level.lt“, „Kaina kitur“, „Su-
taupai“ KT pripažino klaidinančiais. At-
sižvelgusi į tai, kad klaidinanti reklama 
buvo skleista trumpą laiką, dėl ko su-
mažėjo reklamos daroma žala įstatymo 
saugomiems interesams, KT skyrė UAB 
„Media Incognito“ 3 tūkst. Lt baudą.
 Dėl raginimo parduoti žemę

KT iniciatyva atliktas tyrimas dėl UAB 
„Žemės vystymo fondas“ skelbtos rekla-
mos, skatinusios parduoti žemę fondui, 
teigiant, kad žemė dabar brangiausia, o 
po kelerių metų, ES nustojus subsidi-
juoti, žemė atpigs, perpus mažiau kai-
nuos. UAB „Žemės vystymo fondas 18“, 
kuri buvo šios reklamos davėja, tyrimo 
metu nepateikė įrodymų, kad ES nustos 
subsidijuoti ūkininkus ir žemė atpigs, 
todėl reklamoje naudoti teiginiai buvo 
pripažinti klaidinančia reklama. Tyri-
mo metu buvo nustatyta, kad minėta 
reklama dėl žemės pardavimo ūkinin-
kus skatino kreiptis į UAB „Žemės vys-
tymo fondas“, kuri, kaip ir UAB „Žemės 
vystymo fondas 18“, priklauso tai pačiai 
investicinių įmonių grupei, užsiiman-
čiai žemės ūkio paskirties žemės sklypų 
pirkimu, nuoma ir valdymu. KT kons-
tatavo, kad klaidinanti reklama buvo 
skleidžiama abiejų fondų interesais, 
todėl už klaidinančios reklamos nau-
dojimą jiems skyrė solidariai 19 tūkst. 
Lt baudą.

Vykdant Reklamos įstatymo (RĮ) nu-
statytų reikalavimų klaidinančiai ir ly-
ginamajai reklamai įgyvendinimo kon-
trolę, 2007 m. buvo nagrinėti 33 atvejai, 
susiję su klaidinančios ir neleistinos 
lyginamosios reklamos naudojimu. Iš 
jų 16 atvejų nustatyti RĮ pažeidimai ir 
taikytos sankcijos, 6 atvejais atsisakyta 
pradėti tyrimą, 5 – tyrimai nutraukti 
nesurinkus pakankamai duomenų, kad 
buvo pažeistas RĮ. 6 tyrimai tęsiami. 
Įvertinus komunikavimo priemonėse 
skelbtų reklamų teiginius, dėl galimų 
pažeidimų mažareikšmiškumo buvo 
taikomos prevencijos priemonės – 12 
reklamos davėjų, įspėti raštu, nutraukė 
klaidinančios reklamos naudojimą. Dėl 
galimai klaidinančios ir neleidžiamos 
lyginamosios reklamos naudojimo 105 
pareiškėjams buvo suteikta konsulta-
cijų ir raštu jiems buvo paaiškinti RĮ 
reikalavimai ir jų taikymas praktikoje, 
išaiškinta duomenų, reikalingų tyrimui 
pradėti, pateikimo tvarka ir atsakomy-
bė už įstatymo pažeidimus.

Kaip matyti iš pateikiamos lentelės, 
2007 m. KT specialistams teko nagrinė-
ti kur kas daugiau atvejų dėl RĮ nuos-
tatų.

REKLAmoS ĮStAtymo tAIKymo 
RodIKLIAI

Metai / nustatyta pažeidimų

2003 2004 2005 2006   2007

9 12 9 5 16

nAgRInėtI AtVEjAI:

 Dėl pramogų ir prekybos centro 
reklamos

KT iniciatyva atliktas tyrimas dėl pra-
mogų ir prekybos centras „Babilonas“ 
Panevėžio miesto švieslentėje, interneto 
svetainėje bei stenduose skleistos rekla-
mos: „Pramogų ir prekybos mieste „Ba-
bilonas“ nuo šiol visos kainos per pusę! 
Vieną pusę perkate, kitą dovanojame“. 
Tyrimo metu UAB „Mulga“, kurios ini-
ciatyva ir interesais buvo skleidžiama ši 

8. 
Reklamos įstatymo 
priežiūra

BenDRa 
VeiKlos 
aPžValga
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 Dėl paslaugos reklamos

Vartotojų pateiktos informacijos pa-
grindu buvo atliktas tyrimas dėl UAB 
„Bitė Lietuva“ vykdytos reklaminės 
kampanijos atitikties RĮ. UAB „Bitė 
Lietuva“ reklaminės kampanijos metu 
reklamavo LABAS išankstinio mokėji-
mo kortelės privalumus, nurodydama, 
jog SMS tarp LABAS vartotojų nemo-
kami visiems laikams ir be jokių sąlygų. 
Vartotojai, paskatinti reklamos, įsigijo 
išankstinio mokėjimo korteles LABAS, 
tikėdamiesi siųsti nemokamus SMS 
tarp LABAS klientų tol, kol naudosis 
pastarąja paslauga. Tuo tarpu UAB „Bitė 
Lietuva“ LABAS klientams nuo 2006 m. 
rugsėjo 1 d. įvedė papildomas naudoji-
mosi pastarąja paslauga sąlygas. Dėl to 
vartotojai buvo suklaidinti LABAS re-
klaminės kampanijos teiginių, jog SMS 
tarp LABAS vartotojų bus nemokami 
visiems laikams ir be jokių sąlygų. Už 
klaidinančios reklamos naudojimą 
bendrovei skirta 18 tūkst. Lt bauda. 
 Dėl plastikinių langų savybių

Lietuvos buitinių vartotojų sąjungos 
prašymo pagrindu atliktas tyrimas dėl 
UAB „Pergesas“ veiksmų, reklamuojant 
plastikinius langus, atitikties RĮ. Ben-
drovė nuo 2006 m. gegužės iki 2006 
m. rugsėjo mėn. naudojo reklamą, ku-
rioje šalia reklaminių teiginių: „Nebūk 
savižudis! Rinkis nekenksmingus „Royal 
Europa“ langus. Plastikiniai „Royal Eu-
ropa“ langų profiliai neturi Jūsų svei-
katai ir aplinkai kenksmingų švino ir 
kadmio“ buvo pavaizduotas užsimer-
kęs vyriškis, prisidėjęs prie smilkinio 
pistoletą. Tokia reklama galėjo sufor-
muoti neigiamą ir neteisingą vartotojų 
nuomonę, kad visi plastikiniai langai, 
kurių sudėtyje yra švino ir/ar kadmio, 
kenksmingi sveikatai. Tyrimo metu 
buvo nustatyta, kad plastikinių langų 
profiliuose esantys cheminiai elementai 
švinas ir/ar kadmis yra junginiuose, iš 
kurių švinas ir/ar kadmis arba neišsis-
kiria, arba jų emisijos kiekiai neviršija 
nustatytų higienos normų reikalavimų. 
UAB „Pergesas“ skelbta reklama buvo 

pripažinta klaidinančia ir bendrovei 
skirta 12 tūkst. Lt bauda.
 Dėl kelionės ir poilsio sąlygų

UAB „Tez Tour“ nuo 2006 m. rugsėjo 
11 d. reklaminiame 2006-2007 m. kata-
loge reklamavo savo siūlomas keliones 
ir poilsio sąlygas „Sonesta Club“ vieš-
butyje Šarm el Šeicho kurorte Egipte. 
Reklaminiame kataloge, tarp kitos in-
formacijos dėl gyvenimo sąlygų vieš-
butyje, nurodė: „<…>nuo viešbučio iki 
oro uosto – 10 km; viešbutis Naama Bay 
centre; 300 m. iki paplūdimio. <…>“. 
Tyrimo metu nustatyta, kad bendrovė 
vartotojams pateikė klaidingą infor-
maciją apie reklamuojamo viešbučio 
„Sonesta Club“ atstumą nuo oro uosto, 
miestelio centro bei paplūdimio. Rekla-
moje minimi atstumai pateikti patrau-
kliau, t.y. atstumai nurodyti mažesni, 
nei yra tikrovėje. KT konstatavo, kad 
vidutinis vartotojas, perskaitęs rekla-
miniame leidinyje nuorodas apie pasi-
rinkto viešbučio geografinę padėtį, t.y. 
atstumą nuo oro uosto, miestelio centro 
bei paplūdimio, neturi pagrindo pateik-
ta informacija netikėti ir renkasi būtent 
tą viešbutį, kuris geriausiai atitinka jo 
lūkesčius. Tik nusipirkę kelialapį, su-
mokėję pinigus už kelionę ir nuvykę į 
pasirinktą poilsio vietą, vartotojai su-
žinojo, jog buvo suklaidinti. Kataloge 
skelbti reklaminiai teiginiai pripažinti 
klaidinančia reklama ir bendrovei skir-
ta 10 tūkst. Lt bauda.

9. 
Teisminė 
praktika
dėL SAugAuS tInKLo 
oPERAtoRIAuS

Lietuvos vyriausiasis administracinis 
teismas 2007 m. balandžio 5 d. spren-
dimu išnagrinėjo TEO LT, AB, UAB 
„Omnitel“ ir UAB „Bitė Lietuva“ skun-
dą dėl KT 2006-05-14 nutarimo Nr. 1S-
19, kuriuo KT nutraukė tyrimą dėl LR 
vidaus reikalų ministro įsakymo atitik-
ties KĮ 4 str. 

Bendrovės teigė, kad Vidaus reikalų mi-
nistro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymas 
Nr. 1V-167 „Dėl Saugaus valstybinio 
duomenų perdavimo tinklo nuostatų 
ir Saugaus valstybinio duomenų perda-
vimo tinklo paslaugų teikimo taisyklių 
patvirtinimo“ pažeidžia KĮ 4 straipsnį, 
kadangi valstybės įmonei „Infostruk-
tūra“ pavedama vykdyti saugaus tinklo 
operatoriaus funkcijas, tokiu būdu šiai 
įmonei suteikiant privilegijas ir diskri-
minuojant kitus ūkio subjektus.

Teismas nurodė, kad saugaus duomenų 
perdavimo paslauga apima išskirtinai 
šio saugaus tinklo administravimo ir su 
nustatytų funkcijų atlikimu susijusias 
paslaugas, šis tinklas savo funkcijomis 
nėra viešasis ryšių tinklas. Be to, saugiu 
tinklu teikiamos paslaugos nėra laisvoje 
rinkoje esanti prekė, kadangi tinklas yra 
skirtas specifiniams tikslams pasiekti, o 
ne komercinei – ūkinei veiklai vykdyti, 
kai paslaugos teikiamos komerciniais 
pagrindais. Esant situacijai, kai dėl ati-
tinkamos rinkos specifinių bruožų joje 
nėra ir negali būti konkuruojančių ūkio 
subjektų, šioje rinkoje negali būti ir 
konkurencijos sąlygų skirtumų. Lietu-
vos vyriausiasis administracinis teismas 
konstatavo, kad Vidaus reikalų ministro 
2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. 1V-
167 2 punktas nevertintinas kaip KĮ 4 
str. pažeidimas. 

dėL dRAudImo KEIStIS 
InfoRmAcIjA

KT 2006 m. spalio 26 d. nutarimu Nr. 
2S-13 nustatė, kad didmenine prekyba 
popieriumi užsiimantys ūkio subjek-
tai – UAB „Antalis Lietuva“, UAB „Li-
bra Vitalis“, UAB „Lukas“, UAB „MAP 

Lietuva“, UAB „Papyrus Distribution“ 
ir UAB „Schneidersöhne Baltija“ pažei-
dė KĮ 5 str. 1 d. bei EB sutarties 81 str. 1 
d. reikalavimus bei skyrė jiems baudas. 
Šie ūkio subjektai pažeidė konkurenci-
jos taisykles dėl to, kad nuo 1999 m. iki 
2004 m. gegužės mėn. kiekvieną metų 
ketvirtį keisdavosi konfidencialaus po-
būdžio informacija apie savo užimamas 
rinkos dalis atitinkamose kreidinio po-
pieriaus ir biuro popieriaus rinkose bei 
informacija, iš kurios galima sužino-
ti ir atskiro ūkio subjekto atitinkamų 
rūšių popieriaus pardavimų apimtis. 
KT konstatavo, jog toks keitimasis in-
formacija ribojo konkurenciją minė-
tose atitinkamose rinkose – sumažino 
šių ūkio subjektų paskatas konkuruoti 
tarpusavyje bei apsunkino naujų ūkio 
subjektų atėjimą į šias atitinkamas rinkas. 
Tokio pobūdžio pažeidimas apėmė vi-
sos Lietuvos kreidinio popieriaus rinką 
ir biuro popieriaus rinką. Nuo 2004 m. 
gegužės 1 d. buvo paveikta ir prekyba 
tarp valstybių narių.

UAB „Schneidersöhne Baltija“ ir UAB 
„Libra Vitalis“, nesutikdamos su tokiu 
KT nutarimu, jį apskundė Vilniaus 
apygardos administraciniam teismui. 
2007 m. birželio 7 d. sprendime teismas 
konstatavo, jog ūkio subjektai veikė oli-
gopolinėse santykinai didelės koncen-
tracijos rinkose, o informacijos, kuria 
buvo keičiamasi, pobūdis buvo toks, kad 
padidino atitinkamų popieriaus rinkų 
skaidrumą, kas sąlygojo konkurencijos 
tarp ūkio subjektų ribojimą. Teismo 
nuomone, KT teisingai nustatė, jog dėl 
vykdyto keitimosi informacija konku-
rencijos ribojimas pasireiškė paskatų 
konkuruoti sumažėjimu bei kliūčių pa-
tekti į atitinkamas rinkas padidėjimu. 
Taip pat teismas patvirtino ir KT išvadą 
dėl tokių informacijos mainų poveikio 
prekybai tarp valstybių narių.

UAB „Schneidersöhne Baltija“ ir UAB 
„Libra Vitalis“, nesutikdamos su tokiu 
Vilniaus apygardos teismo sprendimu, 
apeliacine tvarka jį apskundė Lietuvos 
vyriausiajam administraciniam teismui. 
Šiame teisme byla dar neišnagrinėta.

dėL KARtELInIo SuSItARImo 

2007 m. kovo 15 d. nutarimu Nr. 2S-6 
KT nubaudė UAB „Sobo“ sistemos, 
UAB „Lamberta“ ir UAB „Termofora“ 
už kartelinio susitarimo sudarymą da-
lyvaujant viešųjų pirkimų konkursuo-
se ir paskyrė baudas. Bendrovės prisi-
pažino padariusios pažeidimą, tačiau, 
nesutikdamos su paskirtų baudų dy-
džiais, KT nutarimą apskundė Vilniaus 
apygardos administraciniam teismui. 
2007 m. spalio 11 d. sprendimu teismas 
konstatavo, kad apskaičiuojant baudas 
KT nustatytas pagrindinis 3 procentų 
metinių bendrovių pajamų dydis yra 
pagrįstas. Tačiau teismas konstatavo, 
kad bendrovių veikloje nenustačius 
sunkinančių aplinkybių, ir atsižvelgus į 
tai, jog bendrovės prisipažino padariu-
sios pažeidimą, yra pagrindo paskirtą 
pagrindinį baudos dydį mažinti ne 25 
proc., o 50 proc., ir KT paskirtas bau-
das bendrovėms atitinkamai sumažino. 
KT šį teismo sprendimą apskundė Lie-
tuvos vyriausiajam administraciniam 
teismui.

dėL VILnIAuS oRo uoSto 
VEIKSmų

KT atliko tyrimą dėl VĮ Tarptautinis 
Vilniaus oro uostas veiksmų, sudaran-
čių įvairias kliūtis UAB „RSS Motors“ 
efektyviai vykdyti savo veiklą, teikiant 
reaktyvinius degalus orlaiviams oro 
uosto teritorijoje, ir 2007 m. birželio 7 
d. nutarimu Nr. 2S-14 konstatavo KĮ 9 
str. pažeidimą. 

Vilniaus oro uostui šį nutarimą ap-
skundus Vilniaus apygardos adminis-
traciniam teismui, teismas patvirtino, 
kad Vilniaus oro uostas iš UAB „RSS 
Motors“ nepagrįstai reikalavo pateikti 
sutartis su trečiaisiais asmenimis dėl 
reaktyvinių degalų tiekimo, ir tuo pa-
žeidė KĮ 9 str. Tačiau VĮ Tarptautinis 
Vilniaus oro uostas atsisakymą suteikti 
UAB „RSS Motors“ vietą antram degalų 
užpylimo automobiliui oro uosto teri-
torijoje teismas pripažino objektyviai 
pagrįstu ir sąlygotu civilinės aviacijos 
saugumo užtikrinimu, todėl konsta-
tavo, kad VĮ Tarptautinis Vilniaus oro 

uostas šiais savo veiksmais KĮ 9 str. ne-
pažeidė. Įvertinęs šią aplinkybę, teismas 
sumažino paskirtą baudą. KT šį teismo 
sprendimą apskundė Lietuvos vyriau-
siajam administraciniam teismui. Byla 
šiame teisme dar neišnagrinėta.

dėL Kt ĮPAREIgojImų 
nEVyKdymo

2005 m. spalio 27 d. KT priėmė nutari-
mą Nr. 1S-121 „Dėl leidimo Rautakirja 
Oy vykdyti koncentraciją įsigyjant 100 
proc. UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus 
agentūra akcijų“, kuriuo leido Rautakir-
ja Oy vykdyti koncentraciją bei nustatė 
tam tikras sąlygas ir įpareigojimus, ku-
rie turėjo padėti išvengti dominuojan-
čios padėties sukūrimo ar reikšmingo 
konkurencijos apribojimo. Po metų KT 
gavo UAB „Medipresa“ skundą dėl ga-
limo minėto nutarimo įpareigojimų ir 
konkrečių įpareigojimo terminų nevyk-
dymo. UAB „Medipresa“ prašė taikyti 
laikinojo pobūdžio priemones, siekiant 
išvengti esminės žalos ar nepataisomų 
pasekmių tiek UAB „Medipresa“, tiek 
jos aptarnaujamų leidėjų interesams.

Įvertinusi tai, jog Rautakirja Oy ir jos 
kontroliuojamų ūkio subjektų veiksmai 
gali pažeisti koncentracijos vykdymo 
sąlygas ir įpareigojimus, nustatytus KT 
nutarimu, bei KĮ 9 str. reikalavimus, KT 
2006 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. 
1S-128 pradėjo tyrimą dėl Rautakirja 
Oy veiksmų atitikties KT 2005-10-27 
nutarimo Nr.1S-121 koncentracijos 
vykdymo sąlygoms ir įpareigojimams 
ir KĮ 9 str. Taip pat atsižvelgusi į tai, kad 
Rautakirja Oy ir jos kontroliuojamų 
ūkio subjektų veiksmai galėjo sąlygoti 
esminės žalos ir nepataisomų pasekmių 
UAB „Medipresa“ interesams atsira-
dimą, KT pritaikė laikinojo pobūdžio 
priemonės - įpareigojo Rautakirja Oy 
kontroliuojamą ūkio subjektą - „Lietu-
vos spaudos“ Vilniaus agentūrą nenu-
traukti tarp UAB „Lietuvos spaudos“ 
Vilniaus agentūra ir UAB „Medipre-
sa“ 2005-07-01 sudarytos sutarties. Šį 
įpareigojimą Rautakirja Oy apskundė 
Vilniaus apygardos administraciniam 
teismui, tačiau pastarasis, išnagrinėjęs 
bylą, skundą atmetė. 



24 2007 M. DaRBo aTasKaiTa 252007 M. DaRBo aTasKaiTa

2007 m. KT gavo nemažai įvairių pa-
klausimų, kuriuose buvo prašoma pa-
aiškinti, ar tam tikri veiksmai nepažei-
džia KĮ nuostatų.

Pavyzdžiui, gavusi LR Seimo socialinių 
reikalų ir darbo komiteto raštą, KT pa-
reiškė nuomonę dėl pensijų kaupimo 
bendrovių ir jų įgaliotų asmenų veiks-
mų įvertinimo. Buvo prašoma nustaty-
ti, ar AB „SEB Vilniaus bankas“ ir UAB 
„SEB VB investicijų valdymas“, o taip 
pat AB „Hansabankas“ ir UAB „Hansa 
investicijų valdymas“, teikdami pensijų 
kaupimo paslaugas ir siūlydami nau-
jiems klientams lengvatas paskoloms, 
nepažeidė KĮ.

LR pensijų kaupimo įstatymas numa-
to, kad pensijų kaupimo bendrovei, 
kitiems jos įgaliotiems ar kitaip su ja 
susijusiems asmenims yra draudžiama 
potencialų dalyvį raginti tapti pensijų 
fondo dalyviu ar nenutraukti dalyva-
vimo pensijų fonde sutarties, siūlant 
naudą, nesusijusią su pensijų kaupimo 
veikla. Taip pat šio įstatymo 3 str. 16 d. 
numatytos institucijos, kurios prižiūri, 
kaip yra laikomasi šio įstatymo nuosta-
tų. Todėl, KT nuomone, sprendimą dėl 
susidariusios padėties turėtų priimti 
Pensijų kaupimo įstatyme numatytos 
atsakingos institucijos. Veiksmų, gali-
mai prieštaraujančių KĮ, nebuvo nusta-
tyta. 

VEIKLA dARbo gRuPėSE

Kaip ir ankstesniais metais KT darbuo-
tojai aktyviai dalyvavo įvairių darbo 
grupių veikloje. Tai, pvz.:
 Teisingumo ministerijos darbo grupė 

notarų veiklos klausimais;
 Ryšių reguliavimo tarnybos Aukcio-

no suteikti teisę naudoti radijo dažnius 
(kanalus) ar telefono ryšio numerius ir 
viešojo konkurso suteikti naudoti radi-
jo dažnius (kanalus) komisija;
 Darbo grupė dėl grupės ieškinio insti-

tuto teisinio reguliavimo;
 Reklamos savireguliacijos asociacijos 

„Reklamos biuras“ arbitražo komisija;

 Vartotojų teisių gynimo centro kon-
kurso „Geriausi straipsniai apie varto-
tojų teises“ vertinimo komisija.

KAInų ĮStAtymo PRIEžIūRA

Pagal kompetenciją KT vykdė LR kainų 
įstatymo bei atitinkamų LR Vyriausybės 
nutarimų kainodaros srityje laikymo-
si kontrolę, ypatingą dėmesį skirdama 
ministerijų ir LR Vyriausybės įsteigtų 
ir joms priskirtų valstybės įmonių bei 
viešųjų įstaigų teikiamų monopolinio 
pobūdžio prekių ir paslaugų kainų ir 
tarifų nustatymo tvarkos laikymuisi. 

2007 m. KT suderino valstybės valdymo 
institucijų, jų įsteigtų valstybės įmonių 
bei viešųjų įstaigų teikiamų monopoli-
nio pobūdžio paslaugų kainas ir atlygi-
nimo už valstybės registrų ir kadastrų 
duomenų teikimą dydžius pagal 170 
pozicijų (7 kainoraščiai) ir vieną valsty-
bės valdymo institucijų teikiamų prekių 
ir paslaugų kainų bei tarifų nustatymo 
(skaičiavimo) metodiką ir atlyginimo 
už valstybės registrų ir kadastrų duo-
menų teikimą dydžių nustatymo tvar-
kos aprašą.

Vienas iš svarbesnių klausimų šioje 
KT veiklos srityje – Teisingumo mi-
nisterijos pateikti derinti VĮ „Registrų 
centras“ nekilnojamojo turto ir nuosa-
vybės teisių į jį registravimo paslaugų 
atlyginimo dydžiai. Įvertinus šiuos at-
lyginimo dydžius, pateikta nuomonė, 
kad nustatomi atlyginimo dydžiai turi 
padengti ekonomiškai pagrįstas paslau-
gų sąnaudas ir užtikrinti pelną, sąlygo-
jantį plėtrą ir infrastruktūros gerinimą 
bei teigiamą poveikį šalies rinkai. KT 
nuomone, atlyginimo dydžių už nekil-
nojamojo turto ir nuosavybės teisių į jį 
įregistravimą diferencijavimas, kai atly-
ginimo dydis tampa priklausomas nuo 
turto rinkos vertės, o ne nuo ekonomiš-
kai pagrįstų sąnaudų, neatspindi realios 
padėties šio turto rinkoje ir nėra suderi-
namas su viešaisiais interesais. Taip pat, 
KT nuomone, turto vertė negali būti 
tas kriterijus, pagal kurį būtų diferenci-
juojami ir taikomi skirtingi atlyginimo 

BenDRa 
VeiKlos 
aPžValga 10. 

Kita veikla

dydžiai už tokį pat turto įregistravimo 
veiksmą. Atsižvelgusi į tai, KT siūlė nu-
statyti fiksuoto dydžio atlyginimą už 
vieną registravimo veiksmą.

Išanalizavus Žemės ūkio ministerijos 
pateiktą medžiagą dėl valstybinės įmo-
nės ”Gyvulių produktyvumo kontrolė” 
skerdenų vertinimo kainų, skerdenų 
vertinimo kainos suderintos atsižvel-
gus į pastabas. Pateiktoje tvarkoje buvo 
numatyta didelėms skerdykloms už 
skerdenų vertinimą taikyti mažesnes 
kainas, mažoms – didesnes, t.y. už tą 
pačią paslaugą mažos skerdyklos mo-
kėtų daugiau, negu didelės skerdyklos. 
Tokia apmokėjimo už skerdenų vertini-
mą tvarka galėtų diskriminuoti mažas 
skerdyklas, dėl to galėtų atsirasti skir-
tingos konkurencijos sąlygos. Žemės 
ūkio ministerijai buvo pasiūlyta per-
žiūrėti skerdenų klasifikavimo strate-
giją, taip pat pasiūlyta persvarstyti gali-
mybę liberalizuoti skerdenų vertinimo 
paslaugas, t.y. leisti teikti šias paslaugas 
ne tik valstybinei įmonei “Gyvulių pro-
duktyvumo kontrolė”, bet ir kitiems 
vertintojams, kad šių paslaugų teikimo 
rinkoje atsirastų konkurencija. Dėl to 
galėtų sumažėti gyvulių skerdenų ver-
tinimo kainos ir, tikėtina, išnyktų pačių 
kainų reguliavimo poreikis.

dARbAS Su ES doKumEntAIS

2007 m. KT toliau dalyvavo ES teisė-
kūros darbe, teikdama LR Vyriausybei 
parengtas ir su suinteresuotomis mi-
nisterijomis ir kitomis institucijomis 
suderintas pozicijas dėl aktualių kon-
kurencijos politikos teisės aktų ir kitų 
dokumentų bei pagal kompetenciją 
teikdama pastabas kitų ministerijų pa-
rengtoms pozicijoms. Per metus buvo 
parengtos ir Vyriausybei pateiktos dvi 
pozicijos: pozicija naujam dokumentui 
„Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento 
dėl sutarties 81 straipsnio 3 dalies tai-
kymo tam tikroms susitarimų, sprendi-
mų ir suderintų veiksmų tarp linijinės 
laivybos kompanijų (konsorciumų) 
rūšims“ (kodifikuota redakcija) ir pozi-
cija COREPER 1 posėdžiui dėl Tarybos 
sprendimo įgalioti Komisiją derėtis dėl 
bendradarbiavimo susitarimo konku-
rencijos srityje tarp Europos Bendrijos 
ir Korėjos Respublikos. Buvo suderinta 
keturiasdešimt viena kitų ministerijų 
parengta pozicija. 

LR Vyriausybės kanceliarijai buvo tei-
kiama informacija apie rengiamas ati-
tinkamas nacionalines skyriaus „Kon-
kurencijos politika“ įgyvendinimo 
priemones naujiems, ES oficialiame 
leidinyje paskelbtiems teisės aktams, jei 
tokios priemonės buvo būtinos konkre-
taus ES teisės akto įgyvendinimui, ir šių 
naujų teisės aktų įgyvendinimo vykdy-
mo ataskaitos. Teikti duomenys elektro-
ninei notifikavimo duomenų bazei dėl 

KT kompetencijai priskirtų direktyvų 
įgyvendinimo (direktyvos 80/723/EEB 
ir 2006/111/EB). 

dARbAS KomItEtuoSE IR 
gRuPėSE

Kaip ir ankstesniais metais daug dė-
mesio buvo skiriama EB sutarties 81 ir 
82 str. bei Tarybos reglamento (EB) Nr. 
1/2003 „Dėl konkurencijos taisyklių, 
nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuo-
se, įgyvendinimo“ nuostatų įgyvendi-
nimui. Dalyvauta šešiuose patariamojo 
komiteto dėl ribojančių veikų ir do-
minuojančių padėčių posėdžiuose bei 
viename bylos svarstyme.

2007 metais toliau plėtėsi KT bendra-
darbiavimas su EK bei kitomis ES nacio-
nalinėmis konkurencijos institucijomis 
Europos konkurencijos tinkle (ECN). 
Aktyviai dalyvauta EK įsteigtų ECN 
darbo grupių „Vyriausieji ekonomis-
tai“, „Bendradarbiavimas“, „Sankcijos ir 
ne bis in idem“, „Konkurencijos darbo 
grupė ir vartotojai-korespondentai“ ir 
ECN sektorinių pogrupių „Energetika“, 
„Draudimas“, „Farmacija“, „Telekomu-
nikacijos“, Bankininkystė“ veikloje, ats-
tovauta penkiuose ECN plenariniuose 
posėdžiuose.

Sekdama EK pavyzdžiu įgyvendinant 
ES konkurencijos teisę, KT dėjo daug 
pastangų vis labiau integruoti ir stip- 
rinti ekonominės analizės metodų tai-
kymą konkurencijos bylų tyrimuose, 
ypač tuose, kurie susiję su sunkiausiais 

KĮ pažeidimais, t.y. draudžiamais susi-
tarimais ir piktnaudžiavimu dominuo-
jančia padėtimi. Metų pradžioje buvo 
įsteigta nauja ekonomisto pareigybė, 
kurios pagrindinės funkcijos – ekono-
minė analizė ir išvadų rengimas atlie-
kant tyrimus. Semiantis tarptautinės 
patirties šioje sąlyginai naujoje KT 
veiklos srityje, buvo nuolatos dalyvau-
jama ECN darbo grupės „Vyriausieji 
ekonomistai“ susitikimuose, siekiant 
sukaupti informacijos apie naujausius 
ekonominės analizės metodus kon-
kurencijos politikoje ir jų pritaikymą 
praktikoje. Šių susitikimų metu aptarti 
tokie svarbūs klausimai, kaip vertikalių-
jų susijungimų, kainų diskriminacijos, 
informacijos mainų ir kitų kartelinių 
susitarimų, padėties bankų sektoriuje 
ekonominio vertinimo, konkurencijos 
politiką įgyvendinančios institucijos 
sprendimų atnešamos ekonominės 
naudos įvertinimo. 

ECN darbo grupėje „Bendradarbiavi-
mas“ ypač daug dėmesio buvo skirta 
nagrinėti Tarybos reglamento (EB) Nr. 
1/2003 14 str. „Patariamasis komitetas“ 
ir 22 str. „Valstybių narių konkurenci-
jos institucijų atliekami tyrimai“ pritai-
kymo galimybes. Darbo grupė sprendė, 
kaip, vadovaujantis Tarybos reglamen-
to 14 str., suaktyvinti Patariamojo ko-
miteto veiklą, supaprastinti sprendimų 
priėmimo komitete procedūrą. Re-
miantis valstybių narių praktika buvo 
aptarti geriausi 22 str. pritaikymo atve-
jai, taip pat EK buvo pateikti klausimai 

TaRPTaUTiniai 
RYŠiai

1. 
europiniai 
konkurencijos 
darbai
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dėl kai kurių neaiškių ir alternatyvių šio 
straipsnio taikymo galimybių. Darbo 
grupėje buvo dalinamasi nacionalinių 
konkurencijos institucijų atliktų tyrimų 
praktika bei aptarti ypatingi įrodymų 
rinkimo atvejai.

Be darbo ECN dalyvauta dviejuose 
ekspertų posėdžiuose koncentracijų 
klausimais, viename patariamojo ko-
miteto bei septyniuose daugiašaliuose 
ekspertų posėdžiuose valstybės pagal-
bos klausimais.

Vadovaujantis bendradarbiavimo ECN 
taisyklėmis ES konkurencijos institu-
cijoms buvo teikiama informacija apie 
nacionalinę konkurencijos teisės siste-
mą, keičiamasi kita svarbia informacija. 
Be to, EK rengiant metinę konkuren-
cijos politikos ataskaitą, KT ataskaitai 
pateikė apibendrintą Lietuvos konku-
rencijos teisės raidos apžvalgą, EB kon-
kurencijos taisyklių taikymo praktikos 
bei atliktų rinkų tyrimų aprašymus.

Kaip ir kiekvienais metais KT pirmi-
ninkas dalyvavo tradiciniame kasmeti-
niame Europos konkurencijos institu-
cijų generalinių direktorių susitikime, 
vykusiame lapkričio 8 d. Briuselyje. 
Susitikime buvo diskutuojama dėl kon-
kurencijos politikos ateities Europoje, 
žalos atlyginimo, Sutarties 82 str. taiky-
mo peržiūros, kitais svarbiais konku-
rencijos politikos klausimais. 

Be to, dalyvauta ir kituose EK organi-
zuotuose renginiuose: viešajame pre-
liminarios draudimo ataskaitos nagri-
nėjime, techniniame ekspertų posėdyje 
žalos atlyginimo klausimais.

Labai naudingos buvo dviejų KT dar-
buotojų stažuotės EK konkurencijos di-
rektorato kartelių skyriuje, kurios vyko 
pagal struktūrinių stažuočių EK pro-
gramą bei pagal EK ir ECN konkuren-
cijos institucijų pareigūnų pasikeitimo 
programą. Stažuočių metu stažuotojai 
turėjo puikią galimybę išklausyti teo-
rines konkurencijos teisės ir politikos 
paskaitas bei praktiškai padirbėti su 
kartelių bylomis.

oEcd

2007 m. KT ir toliau aktyviai dalyva-
vo OECD Konkurencijos komiteto bei 
jo darbo grupių veikloje. KT stebėtojo 
teisėmis dalyvavo darbo grupių posė-
džiuose vasario, birželio ir spalio mėne-
siais, kurių metu išdėstė Lietuvos pozi-
ciją svarstytais klausimais:

 Konkurencijos gerinimas nekilnoja-
mo turto sandoriuose;
 Viešieji pirkimai – konkurencijos insti-

tucijų vaidmuo skatinant konkurenciją;
 Konkurencijos suvaržymai teisinėse 

(juristų) profesijose.

Be to, kartu su LR užsienio reikalų 
ministerija buvo parengtas ir Konku-
rencijos komiteto posėdyje pristatytas 
pranešimas tema „Energijos saugumas 
ir konkurencijos politika“.

2007 m. vasario mėn. KT atstovas da-
lyvavo Paryžiuje vykusiame Pasaulinia-
me konkurencijos forume.

Palaikydama glaudų bendradarbiavi-
mą su OECD konkurencijos politikos 
įgyvendinimo ir formavimo srityse, KT 
pateikė savo veiklos 2006 m. ataskaitą, 
kurioje trumpai aprašė svarbiausias per 
metus išnagrinėtas bylas dėl piktnau-
džiavimo dominuojančia padėtimi bei 
draudžiamų susitarimų, apžvelgė teis-
minę Lietuvos praktiką, pateikė glaustą 
Lietuvos konkurencijos teisės plėtros 
apžvalgą. Be to, buvo teikiama informa-
cija, pasiūlymai ir vertinimai dėl darbo 
grupių veiklos organizavimo, medžia-
gos rengimo ir jos panaudojimo savo 
darbe bei kitais svarbiais klausimais. 
Parengtas pranešimas 2008 m. vasa-
rį įvyksiančiam OECD konkurencijos 
komiteto 100 metų jubiliejiniam posė-
džiui. 

Spalio mėnesį vykusiame Konkurenci-
jos komiteto posėdyje buvo svarstomas 
klausimas dėl stebėtojo statuso suteiki-
mo. KT buvo pateikusi paraišką dėl šio 
statuso atnaujinimo. Įvertinus šešerius 
metus trunkantį aktyvų Lietuvos daly-

vavimą OECD Konkurencijos komiteto 
veikloje bei sėkmingą OECD žinių, pa-
tirties ir įgūdžių perėmimą konkurenci-
jos politikos srityje, stebėtojos statusas 
Lietuvai buvo pratęstas dar dvejiems 
metams (iki 2009 m. pabaigos).

Pagal OECD daugiašalės pagalbos Cen-
trinės, Pietryčių ir Rytų Europos šalims 
programą trys KT atstovai dalyvavo 
Budapešte vykusiame regioniniame 
seminare konkurencijos klausimais. 
Šio seminaro metu minėtų regionų ša-
lys dalijosi patirtimi, kėlė problemas ir 
sunkumus, su kuriais susidūrė įgyven-
dindamos konkurencijos politiką savo 
šalyse, ieškojo bendrų sprendimo būdų. 
KT atstovai savo ruožtu pristatė keletą 
bylų: dėl susitarimo didmeninės preky-
bos popieriumi rinkoje; dėl didžiausio 
šalyje fiksuotojo ryšio ir duomenų per-
davimo paslaugos tiekėjo AB „TEO LT“ 
bei pašto paslaugų tiekėjo AB „Lietuvos 
paštas“ piktnaudžiavimo dominuojan-
čia padėtimi.

Icn

2007 m. toliau plėtėsi bendradarbiavi-
mas su Tarptautiniu konkurencijos tin-
klu (ICN). 

Gegužės mėn. du KT atstovai dalyvavo VI 
metinėje ICN konferencijoje Maskvoje.

KT atstovas – ekonomistas dalyvavo 
ICN organizuotame seminare rinkos 
koncentracijos klausimais Dubline. Šio 
seminaro tikslas buvo aptarti galimus 
ekonominės analizės metodus, taiko-
mus tiek rinkų apibrėžimui, tiek kon-
kurencinės žalos įvertinimui hipoteti-
nio horizontalaus susijungimo byloje. 

Buvo parengtas išsamus atsakymas į 
ICN vienašališkų veiksmų darbo gru-
pės parengtą anketą apie Lietuvoje tai-
komus grobuoniškos kainodaros ir iš-
skiriančio elgesio nustatymo metodus, 
taikomas baudas už šiuos pažeidimus 
bei kitą susijusią bylų praktiką.

2. 
Tarptautinis 
bendradarbiavimas

SEmInARAI, KonfEREncIjoS

2007 m. birželio mėnesį pirmą kartą 
Lietuvoje lankėsi EK komisarė kon-
kurencijai Neelie Kroes ir ją lydėję EK 
pareigūnai. Vizito metu buvo surengtas 
viešnios susitikimas su Konkurenci-
jos tarybos darbuotojais bei diskusija 
Teisingumo ministerijoje su Lietuvos 
teismų atstovais, nagrinėjančiais kon-
kurencijos bylas.

Plėtojant bendradarbiavimą su kitų ša-
lių institucijomis ir tarptautinėmis or-
ganizacijomis bei siekiant įgyti patirties 
ir žinių konkurencijos teisės ir politikos 
įgyvendinimo srityje, KT atstovai daly-
vavo seminaruose-mokymuose ir kon-
ferencijose. Tai:
 Tarptautinė konferencija Briuselyje 

tema “Kartelių tyrimai ir ieškiniai dėl 
žalos atlyginimo”,
 Europos konkurencijos institucijų 

(ECA) atstovų susitikimas Sintroje, 
Portugalijoje,
 IV regioninė konkurencijos konferen-

cija Estijoje, Taline, rugsėjo 5-6 d.,
 5-tasis Europos teisminės eksperti-

zės – IT seminaras Budapešte,
 Konferencija „Mažosios šalys ir kon-

kurencijos politika“ Liuksemburge,
 Seminaras „Ekonometrinė konkuren-

cinių sprendimų analizė“ Romoje,
 Konferencija „Komunikacijos ir kon-

kurencijos teisė“ Rygoje,
 Simpoziumas „Politiniai ekonomikos 

suvaržymai esant reguliavimo režimui 
besivystančiose šalyse“ Delyje,
 Seminaras ekonominiais susijungimų 

politikos klausimais Budapešte,
 Energetikos diena Briuselyje.

Du KT atstovai skaitė pranešimus 
Molėtuose vykusiame tarptautiniame 
seminare „Įvadas į naują nacionalinių 
teismų vaidmenį pagal 1/2003 Regla-
mentą“ Lietuvos teismų teisėjams.

tEchnInė PAgALbA

Pagal ES techninės pagalbos projektą 
Bosnijai ir Hercegovinai konkurencijos 
politikos ir valstybės pagalbos srityje 
gegužės mėnesį Bosnijos ir Hercego-
vinos valstybės tarnautojams KT orga-
nizavo vienos dienos seminarą, skirtą 
supažindinti su Lietuvos patirtimi vals-
tybės pagalbos reglamentavimo srityje 
rengiantis narystei ES. 

InfoRmAcIjoS tEIKImAS 
ĮVAIRIEmS šALtInIAmS

KT dalijosi sava patirtimi bei teikė 
reikalingą informaciją kitoms institu-
cijoms ir organizacijoms – Londono 
ekonominių konsultacijų firmai, kurią 
EK įgaliojo atlikti tyrimą „Pramonės 
sektorių, pasižyminčių silpna konku-
rencija, identifikavimas, priežasčių ir 
poveikio analizė“. Šio tyrimo tikslas – 
nustatyti tuos ekonominės veiklos sek-
torius, kuriuose atrandama daugiausia 
pažeidimų, susijusių su draudžiamais 
susitarimais ir piktnaudžiavimu do-
minuojančia padėtimi, bei kuriuose 

2007 m. birželį lietuvoje lankėsi europos Komisijos komisarė konkurencijai neelie Kroes.

grupė Konkurencijos tarybos atstovų – iV regioninės konkurencijos konferencijos Taline dalyvių.

konkurencija galėtų būti gerinama ir 
skatinama. Taip pat informacija teikta 
Europos rekonstrukcijos ir plėtros ban-
ko metinei ataskaitai, leidiniui „Konku-
rencijos apžvalga 2008“. 
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2007 m. kryptingai plėtojami ryšiai su 
visuomene buvo svarbiausia ir tiesio-
gine priemone skleidžiant informaciją 
apie veiklos rezultatus. Ryšių su visuo-
mene pobūdis iš esmės liko panašus: 
anonsuojamos posėdžių darbotvarkės, 
platinami pranešimai spaudai, palaiko-
mi nuolatiniai kontaktai su informaci-
jos agentūromis ir spaudos tarnybomis, 
rašomi analitiniai straipsniai. Nuolati-
nė informacijos sklaida publikuojant 
pranešimus spaudai ar teikiant žinias-
klaidai naujienas žodžiu pasitarnavo 
tam, kad ir toliau visuomenėje formuo-
tųsi teigiamas požiūris į KT - valstybės 
instituciją, principingai sprendžiančią 
jos kompetencijai priklausančius klau-
simus ir aktyviai ginančią ūkio subjektų 
ir vartotojų interesus. 2007 m. KT veikla 
buvo svarstyta LR Seimo ekonomikos 
komitete, kurio vertinimuose pažymė-
ta, kad būtina dar aktyviau visuomenei 
parodyti KT atliekamą darbą ir prista-
tyti tyrimų rezultatus.

Ryšiams su visuomene stiprinti buvo 
taikoma patirtis, įgyta dalyvaujant spe-
cializuotose konferencijose ir semina-
ruose, darbo tvarka bendradarbiaujant 
su Vyriausybės ir ministerijų spaudos 
tarnybomis, vykdant ECN rekomen-
dacijas informacijos ir ryšių plėtojimo 
klausimais.

InfoRmAcIjoS PobūdIS IR 
APImtyS 

Naudojantis žiniasklaidos įtaka nuo-
sekliai buvo siekiama propaguoti KT 
vaidmenį užtikrinant sąžiningą kon-
kurenciją. Per metus buvo išplatinti 72 
pranešimai spaudai apie KT priimtus 
sprendimus, teismų nutartis, teisės aktų 
rengimą, renginius ir t.t. KT atlikus vi-
suomenėje didelio atgarsio sulaukusio 
maisto produktų kainų šuolio priežasčių 
analizę, buvo surengta spaudos konfe-
rencija šios analizės rezultatams prista-
tyti. Per informacijos agentūras BNS ir 
ELTA, dienraščio „Verslo žinios“ inter-
neto portalą, interneto portalus „Delfi“, 
„Alfa.lt“, „Aina.lt“ 2007 m. buvo išplatin-
ta beveik 200 informacinių pranešimų, 
skirtų KT priimtiems nutarimams, pra-

dėtiems tyrimams, gautiems skundams, 
ūkio subjektų pateiktiems prašymams 
dėl koncentracijos, skleidžiamų rekla-
mų turiniui. Kadangi apie KT veiklą vis 
daugiau rašoma regioninėje spaudoje, ir 
toliau didėja publikacijų konkurencijos 
klausimais spaudoje apimtys. KT veikla 
įvairiais aspektais buvo minima daugiau 
nei 570 publikacijų.

Parengta 
pranešimų 
spaudai

Paskelbta 
publikacijų

2007 m. 72 570

2006 m. 70 548

2005m. 77 483

2004 m. 75 466

2003 m. 64 420

Specialistai 2007 m. parengė keletą 
didelės apimties straipsnių, kuriuose 
buvo analizuojamos atskiros veiklos 
sritys. Įvairiuose spaudos leidiniuose 
buvo paskelbtas ELTOS parengtas po-
kalbis su KT pirmininku R. Stanikūnu. 
Pirmininko interviu taip pat spausdino 
žurnalai „Vadovas ir pasaulis“, „Global 
Competition Review“. 

tV IR RAdIjo LAIdoS

Įvairių TV kanalų ir radijo stočių laido-
se nuolat būdavo pasakojama apie KT 
veiklos aktualijas. Laidose dalyvaudavo 
ir pasisakydavo KT pirmininkas ir na-
riai, specialistai, atstovė spaudai. Laidose 
„Žurnalisto tyrimas“, „Forumas“, Savaitė“ 
(LTV), LNK ir „Penkto kanalo“ repor-
tažuose buvo analizuojamos konkuren-
cijos politikos aktualijos – kainų kilimo 
priežastys ir galimų kartelinių susitari-
mų įtaka, situacija gamtinių dujų rinkoje, 
monopolijų kontrolė, notarų paslaugų 
įkainių pagrįstumas, klaidinančios rekla-
mos poveikis ir kt. 37 specialistų interviu 
buvo transliuoti Lietuvos radijo I progra-
mos žinių blokuose, laidoje „Ryto garsai“ 
ir šios laidos skyrelyje „Verslas“, „Žinių“ 
radijo laidose. Specialistai dalyvavo ke-
liose tiesioginėse radijo laidose „Pozicija“ 
(„Žinių“ radijas), „Dienos tema“, „Litas 
prie lito“ (LR) – komentavo bei atsakinė-
jo į klausytojų pateiktus klausimus. 

ĮVAIzdžIo StIPRInImAS

KT specialistai, bendraudami su poli-
tikais, valstybės tarnautojais, ūkio su-
bjektų atstovais, advokatais, studentais 
ir kitais piliečiais, kurie domėjosi kon-
kurencijos taisyklėmis ir jų taikymo 
aspektais, stengėsi pabrėžti KT, kaip 
profesionaliai ir atsakingai dirbančios 
institucijos, įvaizdį. Vadovai buvo su-
sitikę su Lietuvos profesinių sąjungų 
atstovais, siekdami paaiškinti KT kom-
petenciją sprendžiant darbo žmonėms 
aktualias problemas, susijusias su inf-
liacijos augimu ir kainų šuoliais.

Buvo tobulinama ir pildoma aktualia in-
formacija interneto svetainė, suteikian-
ti galimybę operatyviausiu būdu gauti 
reikalingą informaciją apie KT veiklą. 
Atsižvelgus į rekomendacijas valstybės 
institucijų interneto svetainėms, pa-
rengti nauja tinklalapio koncepcija ir 
maketas, suteiksiantys daugiau galimy-
bių talpinti įvairesnės informacijos bei 
su ja supažindinti svetainės lankytojus. 
Plėtojant vidinę komunikaciją, populia-
ria tapo institucijos vidaus (intraneto) 
svetainė, kuri nuolat pildoma aktualia 
informacija, o tai leidžia darbuotojams 
greitai surasti visus darbui reikalingus 
dokumentus ir duomenis, operatyviai 
komunikuoti su bendradarbiais.

Būdama nepriklausoma valstybės insti-
tucija KT pagal nustatytą kompetenciją 
vykdo nacionalinę ir ES konkurencijos 
politiką. Visi nutarimai priimami ko-
legialiai, išklausius suinteresuotų šalių 
paaiškinimus ir argumentus, tai ir lemia 
sprendimų objektyvumą ir nešališkumą. 
2007 m. buvo papildyta KT narių sudė-
tis – nuo rugsėjo 3 d. Lietuvos Respubli-
kos Prezidento dekretu Konkurencijos 
tarybos nare šešeriems metams paskirta 
Jūratė Šovienė, iki šio paskyrimo vadova-
vusi Teisės skyriui. KT ir toliau aktyviai 
prisidėjo sprendžiant ūkio problemas, 
susijusias su konkurencijos stiprinimu 
ir priežiūra, bendradarbiaudama su Vy-
riausybe, ministerijoms ir kitomis vals-
tybės institucijomis. KT finansuojama 
iš LR biudžeto, tačiau valstybės biudžetą 
taip pat papildo ūkio subjektams paskir-
tos sumokėtos baudos ir rinkliava už pa-
teikiamus pranešimus apie koncentraci-
ją. 2007 m. institucijos reikmėms buvo 
skirta 4 mln. Lt valstybės biudžeto lėšų.

Pagal strateginį veiklos planą, kuriam 
yra pritarusi Vyriausybė, toliau buvo 
plėtojama veikla siekiant užtikrinti 
aukštą institucijoje dirbančių specia-
listų kvalifikaciją, nustatytais terminais 
ir kokybiškai atlikti didelės apimties 
tyrimus bei teisinę dokumentų analizę, 
teikti konsultacijas ūkio subjektams ir 
kt. Pagal plane numatytas priemones 
ištekliai ir asignavimai yra naudojami 
taip, kad būtų užtikrintas veiklos tęs-
tinumas ir jos efektyvumas, gerinamas 
klientų aptarnavimas.

2007 m. Lietuvos valstybės naujojo 
archyvo specialistai atliko duomenų 
valdymo patikrinimą KT, norėdami iš-
siaiškinti, kaip yra užtikrinamas ir kon-
troliuojamas dokumentų valdymas. At-
sižvelgus į patikrinimo rezultatus, buvo 
pateikta pasiūlymų, skirtų tobulinti do-
kumentų rengimą ir įforminimą, regis-
travimą, bylų tvarkymą.

KT administracijos struktūra 2007 m. 
išliko nepakitusi (žr. schemą).

dARbuotojų KVALIfIKAcIjA

2007 m. kadrų kaita buvo palyginti ne-
didelė, tačiau priimant naujus darbuo-
tojus į atsilaisvinusias vietas buvo su-
rengti darbuotojų atrankos į valstybės 
tarnybą konkursai. Nauji specialistai 
papildė Paslaugų bei Koncentracijos 
skyrius. Metų pabaigoje KT adminis-
tracijoje dirbo 62 darbuotojai, iš kurių 
45 – valstybės tarnautojai ir 17 – dar-
buotojai pagal darbo sutartis. Dauguma 
darbuotojų turi aukštąjį teisinį ar eko-
nominį išsilavinimą, dalis jų kėlė savo 
kvalifikaciją įvairaus lygio kursuose ir 
įgijo papildomą sertifikatais patvirtintą 
išsilavinimą. KT administracija sudarė 
sąlygas specialistams ir toliau tobulinti 
užsienio kalbų mokėjimą (kalbų kursus 
lankė 24 darbuotojai), taip pat organi-
zavo vidaus seminarus, kuriuose dar-
buotojai, dalyvaujantys EK Konkuren-
cijos direktorato darbo grupių veikloje 
ar grįžę iš konferencijų užsienyje, supa-
žindino bendradarbius su svarstytais 
klausimais.

KT administracija 2007 m. stengėsi 
darbuotojams sukurti palankias darbo 
sąlygas. Atsižvelgusi į atestacijų rezulta-
tus, pasiūlė suteikti geriausiems specia-
listams klases ir aukštesnes kategorijas, 
tuo pačiu skatindama juos karjerai ir 
spręsdama darbo užmokesčio klausi-
mus, kurie valstybės tarnyboje dirban-
tiems aukštos kvalifikacijos žmonėms 
lieka aktualūs.

KonKURenCiJos TaRYBa

PiRMininKas

Kartelių skyrius

Vartojimo prekių skyrius

Paslaugų skyrius

Valstybės pagalbos skyrius

Teisės skyrius

Pramonės ir transporto skyrius

Koncentracijos skyrius

Konkurencijos politikos ir 
užsienio ryšių skyrius

administracijos 
vadovas

atstovas 
spaudai

Posėdžių
sekretorius

Personalo ir 
ūkio skyrius

Finansų
skyrius

VieŠieJi 
RYŠiai

aDMinis-
TRaCiniai 
geBĖJiMai



KonKuREncIjoS ĮStAtymo PRIEžIūRA 2007 m.

Priimti nutarimai Pradėti tyrimai

Bendras tyrimų skaičius 104 97

Draudžiami susitarimai 7 9

Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi 11 3

Koncentracija 75 78

Valstybės valdymo ir savivaldos institucijų konkurenciją 
ribojantys veiksmai

6 7

nesąžininga konkurencija 5 -

draudžiami susitarimai

horizontalūs susitarimai Vertikalūs susitarimai

Pradėti tyrimai 8 1

     nauji savo iniciatyva pradėti tyrimai 4

     nauji skundai 4 1

Priimti nutarimai 3 4

     atmesti skundai (arba nutraukti tyrimai) 1 4

     Draudimai su baudomis 2

Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi

nauji tyrimai 3

     nauji savo iniciatyva pradėti tyrimai -

     nauji skundai 3

Priimti nutarimai 11

     atmesti skundai 8

     Draudimai su baudomis 3

Koncentracija

Priimti nutarimai 75

     leidimai 72

     leidimai su sąlygomis 2

     neleidimai 1

2007 m. KonKuREncIjoS tARyboS PRIImtI nutARImAI IR SKIRtoS bAudoS

KonKuREncIjoS ĮStAtymo PRIEžIūRA

dėl valstybės valdymo ir savivaldos institucijų priimtų teisės aktų (6)

nustatyti pažeidimai (4):

2007-03-29
nr. 2s-7

Dėl Telšių apskrities gydytojo atsisakymo rekomenduoti UaB „Plungės sveikatos centras“ sudaryti sutartį 
su Šiaulių teritorine ligonių kasa atitikties KĮ 4 straipsniui

2007-04-26
nr. 2s-8

Dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. spalio 13 d. sprendimo nr.1-537 „Dėl Vilniaus miesto 
savivaldybės bendrojo plano iki 2015 metų rengimo“ ir kitų Vilniaus miesto savivaldybės priimtų teisės 
aktų, susijusių su pavedimu rengti Vilniaus miesto bendrąjį planą savivaldybės įmonei „Vilniaus planas“, 
atitikimo KĮ 4 straipsniui

2007-09-20
nr. 2s-19

Dėl Vilniaus miesto savivaldybės veiksmų perkant paslaugas iš UaB „Rubicon eventus“ atitikties KĮ 4 
straipsniui

2007-12-13
nr. 2s-27

Dėl vietinės rinkliavos už leidimą įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis į valstybės saugomą 
Kuršių nerijos nacionalinio parko neringos savivaldybės administruojamą teritoriją lengvatų, patvirtintų 
neringos savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 27 d. sprendimu nr. T1-271 atitikties KĮ 4 straipsniui

Atsisakyta pradėti tyrimus (2)

dėl draudžiamų susitarimų (7)

nustatyti pažeidimai (2):

2007-03-15
nr. 2s-6

Dėl ūkio subjektų, dalyvavusių Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų ūkio tarnybos 2005-2006 
m. organizuotuose viešųjų pirkimų konkursuose, veiksmų atitikties KĮ 5 straipsniui:
UaB „sobo“ sistemos“
UaB „lamberta“
UaB „Termofora“

62 774 lt
71 755 lt
7 252 lt

2007-06-21
nr. 2s-15

Dėl lietuvos auditorių rūmų veiksmų atitikties KĮ 5 straipsniui 30 000 lt

Atsisakyta pradėti tyrimus (3)

nutraukti tyrimai (2)

 dėl piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi (11)

nustatyti pažeidimai (3):

2007-06-07
nr.2s-14

Dėl Valstybės įmonės Tarptautinis Vilniaus oro uostas veiksmų atitikties KĮ 9 straipsniui 50 000 lt

2007-09-13
nr.2s-18

Dėl UaB „Vilniaus energija“ veiksmų atitikties KĮ 9 straipsnio1 punktui 178 000 lt

2006-09-27
nr.2s-20

Dėl aB lietuvos paštas veiksmų atitikties KĮ 9 straipsniui 80 000 lt

Atsisakyta pradėti tyrimus (5)

nutraukti tyrimai (3)

 dėl koncentracijos kontrolės (80)

duoti leidimai vykdyti koncentraciją (74):

2007-01-11
1s-1

UaB „PgP investicija“ vykdyti koncentraciją įsigyjant 100 proc. UaB „Provėža“ akcijų 

2007-01-11
1s-2

UaB „nemuno vaistinė“ vykdyti koncentraciją reorganizavimo būdu prijungiant UaB „sekada“, UaB „Mau-
da“, UaB „Berželio vaistinė“, UaB „Puplaiškis“ 

2007-01-18
1s-3

UaB „Verdispar Retail Property i“ vykdyti koncentraciją įsigyjant UaB „Rivona“ ir UaB „aveva“ turto dalį 

2007-02-15
1s-11

UaB „saugos investicijų biuras“ vykdyti koncentraciją įsigyjant iki 57,1 proc. UaB „VP sauga“ akcijų 

2007-02-15
1s-12

UaB „Hermis Capital“ vykdyti koncentraciją įsigyjant 100 proc. UaB „Kauno diena“ akcijų 

2007-03-29
1s-21

UaB „axis industries“ vykdyti koncentraciją įsigyjant 100 proc. UaB gamybinės- komercinės firmos „Fo-
nas“ akcijų. 

2007-04-05
1s-24

aB „alita“ vykdyti koncentraciją įsigyjant 100 proc. UaB „Daivalda“ akcijų 

2007-04-19
1s-27

Vykdyti koncentraciją reorganizuojant UaB „natanga“ ir UaB „Rovisa“ sujungimo ar prijungimo būdu ir J. 
lebrikui ir R. irtmonui įgyjant bendrą kontrolę 

2007-04-19
1s-28

UaB „avestis“ ir UaB „avestis Capital“ vykdyti koncentraciją per bendrai valdomas UaB „avesko keliai“ ir 
UaB „Šiaulių plento grupė“ įsigyjant 54 proc. UaB „Šiaulių plentas“ akcijų 

2007-04-19
1s-29

UaB „Finansų spektro investicija“ vykdyti koncentraciją įsigyjant iki 50 proc. aB „Vilniaus vingis“ akcijų 

2007-04-26
1s-32

UaB „nenuorama“, V.Bučui ir D.Šulniui vykdyti koncentraciją įsigyjant iki 100 proc. aB „invalda“ akcijų 

2007-04-26
1s-33

UaB „Mg Baltic Media“ vykdyti koncentraciją įsigyjant iki 51 proc. UaB „UPg Baltic“ akcijų 

2007-04-26
1s-34

UaB „KDs grupė“ vykdyti koncentraciją tiesiogiai ir per susijusius asmenis įgyjant vienvaldę UaB „Būsto 
industrijos grupė“ kontrolę 

2007-05-03
1s-36

UaB „Transimeksa“ vykdyti koncentraciją įsigyjant iki 100 proc. aB „specializuotas transportas“ akcijų 

sTaTisTiKa
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2007-05-03
1s-37

„Kauno tiltai“ vykdyti koncentraciją įsigyjant iki 100 proc. UaB „PgP investicija“ akcijų 

2007-05-10
1s-42

UaB „Pajūrio investicijų valdymo centras“ vykdyti koncentraciją įsigyjant iki 100 proc. aB „Klaipėdos 
keliai“ ir iki 100 proc. aB „Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės statyba“ akcijų 

2007-05-10
1s-43

UaB „Rubicon group“ vykdyti koncentraciją sustiprinant UaB „Relinė apsauga“ kontrolę 

2007-05-10
1s-44

Arosa Vermögensverwaltungsgesellschaft M.B.H. vykdyti koncentraciją įsigyjant 50 proc. UaB „ozantis“ 
akcijų ir kartu su UaB „Rubicon group“ įgyjant bendrą UaB „ozantis“ kontrolę 

2007-05-17
1s-50

UaB „Palink“ vykdyti koncentraciją išsinuomojant komercinės paskirties patalpas 

2007-05-17
1s-51

UaB „survesta“ vykdyti koncentraciją įsigyjant iki 100 proc. UaB „Klaipėdos“ laikraščio redakcija“ akcijų 

2007-05-17
1s-52

UaB „saerimner“ vykdyti koncentraciją įgyjant vienvaldę UaB „skabeikių agrofirma“ kontrolę 

2007-05-24
1s-57

UaB „MaXiT“ vykdyti koncentraciją įsigyjant 100 proc. UaB „Viscum“ akcijų 

2007-05-31
1s-60

UaB „lucrum investicija“ vykdyti koncentraciją įsigyjant iki 50 proc. UaB „nenuorama“ akcijų 

2007-06-07
1s-63

UaB „saerimner“ vykdyti koncentraciją įgyjant vienvaldę UaB „lekėčiai“ kontrolę 

2007-06-07
1s-64

UaB „aurika“ vykdyti koncentraciją įsigyjant 100 proc. UaB „Vilrikė“ akcijų 

2007-06-14
1s-67

Kaučuk A.S. ir Unipetrol A.S. vykdyti koncentraciją steigiant naują ūkio subjektą 

2007-06-14
1s-68

inCHCaPe CoRPoRaTe seRViCes liMiTeD vykdyti koncentraciją įsigyjant po 100 proc. šių įmonių akcijų: 
UaB „autovista“, UaB „Vilniaus Vista“, UaB „Vytaras“ ir UaB „autovytaras“ 

2007-06-14
1s-69

UaB „Turto valdymo strategija“ vykdyti koncentraciją įsigyjant 80,02 proc. gyvybės draudimo UaB 
„Bonum Publicum“ akcijų 

2007-06-21
1s-70

UaB „litagros grūdų centras“ vykdyti koncentraciją įsigyjant 100 proc. aB „Joniškio grūdai“ akcijų, 100 
proc. aB „Marijampolės grūdai“ akcijų, 100 proc. aB „Tauragės grūdai“ akcijų ir dėl leidimo UaB „litagros 
žemės ūkio centras“ vykdyti koncentraciją įsigyjant 100 proc. žŪB „aristava“ pajų, 100 proc. žŪB „Kalpo-
kai“ pajų, 100 proc. žŪB „Šlapaberžė“ pajų, 100 proc. žŪB „Šešupė“, 100 proc. žŪB „Ranktinėliai“ pajų 

2007-06-28
1s-75

UaB „Hermis Capital“ ir UaB „arvi“ ir Ko vykdyti koncentraciją kiekvienai iš jų įsigyjant iki 45 proc. Heimdal 
Enterprises Limited akcijų 

2007-06-28
1s-76

UaB „Vipas“ vykdyti koncentraciją įsigyjant 50 proc. UaB „Vsga“ ir 50 proc. UaB „Taxillus“ akcijų 

2007-07-05
1s-77

UaB „Bionovus“ vykdyti koncentraciją įsigyjant 100 proc. UaB „specialus autotransportas“ akcijų 

2007-07-12
1s-82

UaB „sport line“ vykdyti koncentraciją įsigyjant 100 proc. UaB „sT Megasport“ akcijų 

2007-07-12
1s-83

UaB „Šiaulių plentas“ vykdyti koncentraciją įsigyjant iki 100 proc. UaB „Šiaulių ranga“ akcijų 

2007-07-19
1s-91

UaB „lsa-2“ vykdyti koncentraciją įsigyjant 100 proc. UaB „ilsanta“ akcijų 

2007-07-26
1s-92

aB „achema“ vykdyti koncentraciją įsigyjant 100 proc. UaB „lietuva“ sanatorijos akcijų 

2007-08-30
1s-95

UaB „Mg BalTiC MeDia“ vykdyti koncentraciją įsigyjant iki 51 proc. UaB „MeDiaFon“ akcijų 

2007-08-30
1s-96

UaB „axis industries“ vykdyti koncentraciją įsigyjant 100 proc. UaB „ekotermijos“ servisas akcijų 

2007-08-30
1s-97

Dėl leidimo HeidelbergCement Northern Europe AB vykdyti koncentraciją įsigyjant 70 proc. 
UaB „gerdukas“ akcijų 

2007-08-30
1s-98

UaB „Megrame“ ir UaB „Deminta“ vykdyti koncentraciją įsigyjant po 50 proc. UaB „asF“ akcijų ir įgyjant 
bendrą UaB „asF“ kontrolę

2007-08-30
1s-99

UaB „omnitel“ vykdyti koncentraciją įgyjant vienvaldę UaB „Mikrovisatos prekyba“ kontrolę 

2007-09-13
1s-103

UaB „BCo“ vykdyti koncentraciją įsigyjant 100 proc. UaB „Mobilėja“ akcijų 

2007-09-20
1s-108

aB „Virgula“ vykdyti koncentraciją įsigyjant iki 100 proc. UaB „Petrašiūnų statyba“ akcijų 

2007-09-20
1s-109

„alfred C.Toepfer international gmbH“ ir „elders ltd.“ vykdyti koncentraciją steigiant bendrą įmonę 
„elders Toepfer grain“ 

2007-09-20
1s-110

aB „invalda“ vykdyti koncentraciją prijungiant aB „nenuorama“ 

2007-09-27
1s-113

UaB „Palink“ vykdyti koncentraciją išsinuomojant komercinės paskirties patalpas, esančias Uosupio g. 9, 
Marijampolė 

2007-09-27
1s-114

sTaToil asa vykdyti koncentraciją įsigyjant 42,5 proc. UaB „Mestilla“ akcijų 

2007-10-04
1s-117

sia Coffee Holding vykdyti koncentraciją įsigyjant 100 proc. UaB „PResTo PReKYBa“ akcijų 

2007-10-11
1s-124

Summit Partners, l.P. vykdyti koncentraciją įsigyjant iki 49 proc. Fermentas International, inc akcijų 

2007-10-11
1s-125

UaB „žia valda“ ir UaB „indeco: investment and Development“ vykdyti koncentraciją įsigyjant 
atitinkamai 45 proc. ir 30 proc. UaB „Va Reals“ akcijų ir įgyjant pastarosios įmonės bendrą kontrolę 

2007-10-11
1s-126

UaB „žia valda“ vykdyti koncentraciją įsigyjant 45 proc. UaB „smulkus urmas“ akcijų 

2007-10-11
1s-127

eglei audronei Zulanienei vykdyti koncentraciją įsigyjant 49,99 proc. UaB „nacionalinė farmacijos grupė“ 
akcijų ir kartu su Polska Grupa Farmaceutyczna Społka Akcyjna įgyjant bendrą UaB „nacionalinė farmaci-
jos grupė“ kontrolę bei bendrai kontroliuojamai UaB „nacionalinė farmacijos grupė“ įsigyjant 100 proc. 
UaB „Medicinos konsultacijų tinklas“ akcijų 

2007-10-18
1s-132

UaB „Penki kontinentai“, UaB „Hanner“ ir UaB „Trinapolis“ vykdyti koncentraciją steigiant bendrą įmonę 
UaB „H5 Development“, UaB „Penki kontinentai“ ir UaB „Trinapolis“ įsigyjant po 25 proc., UaB „Hanner“ 
įsigyjant 50 proc. akcijų ir įgyjant bendrą kontrolę 

2007-10-25
1s-134

UaB „seB VB rizikos kapitalo valdymas“ vykdyti koncentraciją įsigyjant iki 50 proc. UaB „Viginta“ akcijų ir 
įgyjant pastarosios įmonės bendrą kontrolę 

2007-10-31
1s-140

Askembla Growth Fund KB vykdyti koncentraciją įsigyjant 95,5 proc. lietuvos ir Vokietijos UaB „Kausta 
guder“ akcijų 

2007-11-08
1s-144

aB „Hanner“ vykdyti koncentraciją įsigyjant 100 proc. UaB „avesko“ akcijų 

2007-11-15
1s-148

UaB „avestis“ vykdyti koncentraciją įsigyjant 100 proc. UaB „eko group“ akcijų 

2007-11-15
1s-149

aB „City service“ vykdyti koncentraciją įsigyjant 100 proc. UaB „lazdynų būstas“ akcijų 

2007-11-22
1s-153

Amber Trust II S.C.A. vykdyti koncentraciją įsigyjant 50 proc. AS Toode akcijų ir kartu su OÜ Airo 
Konsulatsioonid bei OÜ Maki Konsulatsioonid įgyjant bendrą AS Toode kontrolę 

2007-11-22
1s-154

aB „Verdispar logistic Property iii“ vykdyti koncentraciją įsigyjant UaB „Vingės Transsphere logistika“ 
turto dalį ir įgyjant pastarosios įmonės kontrolę 

2007-11-22
1s-155

UaB „litagros grūdų centras“ vykdyti koncentraciją įsigyjant 100 proc. aB „Kėdainių grūdai“ akcijų 

2007-11-29
1s-161

Bendrai lietuvos - JaV įmonei UaB „sanitex“ vykdyti koncentraciją įsigyjant 50 proc. UaB „Domus Mea“ 
akcijų 

2007-11-29
1s-162

Bendrai lietuvos - JaV įmonei UaB „sanitex“ vykdyti koncentraciją įsigyjant 25 proc., o UaB „indeco: 
investment and Development“ 30 proc. aB „aVia investment“ akcijų ir įgyjant pastarosios įmonės 
bendrą kontrolę 

2007-11-29
1s-163

Bendrai lietuvos - JaV įmonei UaB „sanitex“ vykdyti koncentraciją įsigyjant iki 28 proc. UaB „avesko ke-
liai“ akcijų 

2007-12-06
1s-165

UaB „lietuvos rytas“ vykdyti koncentraciją įsigyjant iki 100 proc. UaB „Penktasis kanalas“ akcijų 

2007-12-06
1s-166

n.Dagiliui, T.sereikai ir UaB „leidybos praktika“ vykdyti koncentraciją įsigyjant iki 100 proc. aB „Kauno 
duona“ akcijų ir įgyjant pastarosios įmonės bendrą kontrolę 

2007-12-06
1s-167

Premier Capital Ltd. vykdyti koncentraciją įsigyjant 100 proc. UaB „McDonald‘s Restaurants“ akcijų per SIA 
McDonald‘s Latvia  
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2007-12-13
1s-178

UaB „žia valda“ vykdyti koncentraciją įsigyjant 49 proc. aB „Bsa Construction“ akcijų 

2007-12-13
1s-179

Teo lT, aB vykdyti koncentraciją įsigyjant 100 proc. UaB „nacionalinės skaitmeninės televizijos“ akcijų 

2007-12-20
1s-181

UaB „Viešųjų ryšių partneriai“ vykdyti koncentraciją įsigyjant 75 proc. UaB „Baltic media partners“ akcijų 

2007-12-20
1s-182

aB „Hanner“ vykdyti koncentraciją įsigyjant 50 proc. ToB „Pidpriemstvo Vaizbunas“ akcijų 

2007-12-28
1s-188

UaB „Rivona“ vykdyti koncentraciją įsigyjant 50 proc. UaB „Brauer“ akcijų 

2007-12-28
1s-189

European Bank for Reconstruction and Development vykdyti koncentraciją įsigyjant iki 20 proc. UaB „e 
energija“ akcijų ir kartu su UaB „energijos taupymo centras“, V.strioga įgyjant bendrą įmonės kontrolę 

2007-12-29
1s-190

Rautakirja Oy vykdyti koncentraciją įsigyjant 100 proc. UaB „impress Teva“ akcijų 

Leidimai atskiriems koncentracijos veiksmams vykdyti (5):

2007-04-05
1s-23

UaB „nenuorama“ vykdyti atskirus koncentracijos veiksmus UaB „nenuorama“, V.Bučui ir D.Šulniui 
įsigyjant iki 100 proc. aB „invalda“ akcijų 

2007-07-12
1s-87

aB „achema“ vykdyti atskirus koncentracijos veiksmus įsigyjant 100 proc. UaB „lietuvos“ sanatorijos 
akcijų 

2007-09-20
1s-107

Summit Partners, L.P. vykdyti atskirus koncentracijos veiksmus įsigyjant iki 49 proc. Fermentas 
International, Inc. akcijų 

2007-10-31
1s-139

aB „City service“ vykdyti atskirus koncentracijos veiksmus įsigyjant 100 proc. UaB „lazdynų būstas“ 
akcijų 

2007-11-22
1s-160

Opozcno A.S. vykdyti atskirus koncentracijos veiksmus įsigyjant iki 79 proc. aB „Dvarčionių keramika“ 
akcijų 

neduotas leidimas vykdyti koncentraciją (1)

2007-07-19
1s-89

Dėl atsisakymo duoti leidimą vykdyti koncentraciją UaB „Šiaulių plentas“, UaB „alkesta“ ir aB „Kauno 
tiltai“ įsteigus aB „Kauno tiltai“ TŪB konsorciumą „Tiltra“ 

dėl nesąžiningos konkurencijos veiksmų (5)

Atsisakyta pradėti tyrimą (5)

REKLAmoS ĮStAtymo PRIEžIūRA

dėl klaidinančios ir lyginamosios reklamos (27)

nustatyti pažeidimai (16):

2007-01-11
2s-1

Dėl aB „Kalnapilio-Tauro grupė“ veiksmų atitikties RĮ 3 000 lt

2007-01-25
2s-2

Dėl UaDB „eRgo lietuva“ reklamos atitikties RĮ

2007-02-22
2s-5

Dėl plastikinių „Royal europa“ langų reklamos atitikties RĮ 5 straipsniui (UaB „Pergesas“) 12 000 lt

2007-05-10
2s-9

Dėl UaB „senukų prekybos centras“ veiksmų atitikties RĮ 3 000 lt

2007-05-24
2s-10

Dėl pramogų ir prekybos centro „Babilonas“ reklamos atitikties RĮ 5 straipsniui (UaB „Mulga“) 10 000 lt

2007-05-24
2s-11

Dėl UaB „Tez Tour“ reklamos atitikties RĮ 5 straipsniui 10 000 lt

2007-05-31
2s-12

Dėl UaB „Bitė lietuva“ veiksmų atitikties RĮ 5 straipsniui 18 000 lt

2007-05-31
2s-13

Dėl leidinyje „studento dienoraštis 2006/2007“ išspausdinto UaB „Tele 2“ nuolaidų kupono reklaminio 
teiginio atitikties RĮ (UaB „Tele 2“)

15 000 lt

2007-06-28
2s-16

Dėl UaB „Direct Best sellers“ reklamos atitikties RĮ 5 straipsniui 21 000 lt

2007-07-05
2s-17

Dėl UaB „žemės vystymo fondas“ ir UaB „žemės vystymo fondas 18“ veiksmų atitikties RĮ 5 straipsniui 19 000 lt

2007-10-04
2s-21

Dėl UaB „gintarinė sala“ veiksmų atitikties RĮ 5 straipsniui 7 500 lt

2007-10-11
2s-22

Dėl VšĮ „gyvybės taurė“ veiksmų, reklamuojant Mišakovų masažo mokyklos paslaugas, atitikties RĮ 5 
straipsniui

12 000 lt

2007-10-18
2s-23

Dėl reklaminio teiginio – „Pigiausi vaistai Vievyje“ atitikties RĮ 5 straipsniui (UaB vaistinė „gintarinė 
grupė“)

1 000 lt

2007-11-29
2s-24

Dėl UaB „Media incognito“ reklamos atitikties RĮ 5 straipsniui 3 000 lt

2007-11-29
2s-25

Dėl UaB „Pramogų planeta“ veiksmų atitikties lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 5 straipsnio 
reikalavimams 

1 000 lt

2007-11-29
2s-26

Dėl žurnale „Moters savaitė“ spausdinamo reklaminio teiginio atitikties RĮ 5 straipsniui (aB „Vilniaus 
kailiai“)

3 000 lt

Atsisakyta pradėti tyrimus (6)

nutraukti tyrimai (5)

2007 m. skirta baudų  618 281 Lt

VISA nAcIonALInė VALStybėS PAgALbA LIEtuVojE 2006 mEtAIS*
Pagalbos būdai

Sektorius 
A1 A2 b1 c1 c2 d1 Iš viso 

(mln. Lt)
Iš viso 
(mln. EuR)

1.1. žemės ūkis 117,05 138,54 0,12 255,71 74,06

1.2. žuvininkystė 2,30 2,30 0,67

2. Pramonė/paslaugos 124,53 60,32 184,85 53,54

2.1.horizontali pagalba 100,71 29,29 130,00 37,65

2.1.1. Moksliniai tyrimai, plėtra ir inovacijos 20,00 20,00 5,79

2.1.2. aplinkos apsauga 4,72 29,29 34,01 9,85

2.1.3. Mažos ir vidutinės įmonės 55,38 55,38 16,04

2.1.4. Prekyba

2.1.5. energijos taupymas

2.1.6. investicijos

2.1.7. gyventojų užimtumo programos 10,14 10,14 2,94

2.1.8. Kvalifikacijos kėlimas 10,47 10,47 3,03

2.1.9. Privatizavimas

2.1.10. gelbėjimas/ restruktūrizavimas

2.2. Sektorinė pagalba

2.2.1. Plieno pramonė

2.2.2. laivų statyba

2.2.3. Transportas

2.2.4. anglies pramonė

2.2.5. sintetinis pluoštas

2.2.6. Kiti sektoriai

2.3. Regioninė pagalba 23,82 31,03 54,85 15,89

Iš VISo: 243,88 198,86 0,12 442,86 128,27

Apdirbamajai pramonei ir paslaugoms: 124,53 60,32 184,85 53,54

* kompensacijos už bendros ekonominės svarbos paslaugų teikimą neįtrauktos

Simbolinių žymėjimų paaiškinimai:
A1 – negrąžinama pagalba: subsidijos, dotacijos
A2 – atleidimai nuo mokesčių, jų sumažinimas, delspinigių ir baudų nurašymas, kiti atleidimai
B1 – valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų įmonėse dalies ar vertės didinimas įvairiomis formomis
C1 – lengvatinės paskolos
C2 – mokesčių atidėjimai
D1 – valstybės garantijos 
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VISA nAcIonALInė VALStybėS PAgALbA LIEtuVojE 2000–2006 mEtAIS (mLn. EuR)

metai                                                        
Rodikliai

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Visa nacionalinė valstybės pagalba 68,70 39,73 74,96 40,67 120,38 119,16 128,27

iš jos:

   - apdirbamajai pramonei ir paslaugoms 42,07 17,26 44,03 25,56 25,34 25,66 53,54

   - žemės ūkiui ir žuvininkystei 0,43 0,82 1,43 0,74 89,63 93,50 74,73

   - transportui 26,20 21,65 29,50 14,37 5,41 - -

VISA nAcIonALInė VALStybėS PAgALbA LIEtuVojE 2000–2006 mEtAIS

metai
Rodikliai

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

mln. eUR 68,70 39,73 74,96 40,67 120,38 119,16 128,27

eUR vienam dirbančiajam 43,32 26,11 53,31 28,28 83,81 80,85 85,57

% nuo BVP (veikusiomis kainomis) 0,57 0,29 0,51 0,25 0,66 0,58 0,54

% nuo nacionalinio biudžeto išlaidų 2,81 1,36 2,22 1,12 2,85 2,41 2,12

% nuo nacionalinio biudžeto deficito 66,50 13,21 23,50 12,42 55,73 71,77 34,02

gyventojų skaičius mln. 3,50 3,48 3,47 3,45 3,43 3,41 3,39

2000–2006 mEtAIS SutEIKtoS nAcIonALInėS VALStybėS PAgALboS būdAI

A1 A2 b1 c1 c2 d1 Iš viso 
(mln. Lt)

Iš viso 
(mln. EuR)

Valstybės pagalba 2000 225,55 7,45 0,06 0,01 0,07 22,48 255,62 68,70

Valstybės pagalba 2001 87,99 24,50 0,00 0,07 27,54 0,00 140,10 39,73

Valstybės pagalba 2002 93,09 127,19 38,45 0,07 258,8 74,96

Valstybės pagalba 2003 50,03 46,22 11,62 0,34 32,13 0,00 140,34 40,67

Valstybės pagalba 2004 202,79 183,33 13,40 0,03 15,69 0,40 415,64 120,38

Valstybės pagalba 2005 205,30 205,80 0,35 411,45 119,16

Valstybės pagalba 2006 243,88 198,86 0,12 442,86 128,27

Simbolinių žymėjimų paaiškinimai:
A1 – negrąžinama pagalba: subsidijos, dotacijos
A2 – atleidimai nuo mokesčių, jų sumažinimas, delspinigių ir baudų nurašymas, kiti atleidimai
B1 – valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų įmonėse dalies ar vertės didinimas įvairiomis formomis
C1 – lengvatinės paskolos
C2 – mokesčių atidėjimai
D1 – valstybės garantijos

VISA nAcIonALInė VALStybėS PAgALbA LIEtuVojE 2000–2006 mEtAIS  (mLn. EuR) 

2007 m. EuRoPoS KomISIjoS SPREndImAI dėL PRAnEšImų APIE VALStybėS PAgALbą

Pranešimo 
registravi-
mo EK data

Pavadinimas Sekto-
rius

tikslas taikymo 
trukmė

Komisijos 
sprendi-
mas

Sprendimo 
priėmimo 
data

2005-07-19 nn 67/ 2005 – Pelno mokesčio 
tarifo sumažinimas UaB „Bitė 
gsM“

Teleko-
muni-
kacijų

Regioninė plėtra iki 
2008-03-12

Teigiamas 2007-01-24

2005-07-19 nn 68/ 2005 – Pelno mokesčio 
tarifo sumažinimas UaB „omni-
tel“

Teleko-
muni-
kacijų

Regioninė plėtra iki 
2007-06-30

Teigiamas 2007-01-24

2006-07-06 n 436/2006 – Pagalba biodyzeli-
no gamybos plėtojimui 

žemės 
ūkio

aplinkos apsauga, 
biodyzelino gamybos 
plėtojimas 

iki 
2013-03-14

Teigiamas 2007-03-14

2006-10-16 n 691/2006 – Pagalba, skirta 
kompensuoti draudimo įmokas 

žemės 
ūkio

skatinti savanoriš-
ką draudimą nuo 
nuostolių, dėl stichinių 
nelaimių ir nepalankių 
orų sąlygų

iki 
2013-02-08

Teigiamas 2007-02-08

2006-12-15 n 842/2006 – Parama žemės ūkio 
veiklos subjektams, patyrusiems 
nuostolių žuvus ar nukentėjus že-
mės ūkio augalams dėl stichinių 
meteorologinių reiškinių 2006 m. 

žemės 
ūkio

Pagalba ūkininkams 
dėl nepalankių oro 
sąlygų padarytai žalai 
kompensuoti

iki 2008-02-13 Teigiamas 2007-02-13

2007-02-17        n 90/2007 – žemės ūkio paskolų 
garantijų fondo garantijos 
kredito įstaigų suteikiamoms 
paskoloms

žemės 
ūkio

sektoriaus plėtra iki 
2013-12-31

Priemonei 
netaikoma 
eB sutarties 
87 str.1 d. 
(nelaikoma 
valstybės 
pagalba)

2007-04-27

2007-05-30 n 306/2007 – Pagalba biodyzelio 
gamybos plėtojimui (pagalbos 
schemos n 294/2005 keitimas)

žemės 
ūkio

aplinkos apsauga, 
biodyzelio gamybos 
plėtojimas

iki 
2011-12-31

Teigiamas 2007-08-09

2007-06-27 n 363/2007 – Pagalba perkant 
naudotą įrangą linų sektoriuje

žemės 
ūkio

investicijos į žemės 
ūkio valdas

iki 
2013-12-06

Teigiamas 2007-12-05

2007-06-29 n 370/2007 – Pagalba  kreditų (iš-
skyrus žemei pirkti) palūkanoms 
kompensuoti

žemės 
ūkio

investicijos į žemės 
ūkio valdas

iki 
2013-12-31

Teigiamas 2007-11-14

2007-06-29 n 368/2007 – Pagalba garanti-
niam užmokesčiui kompensuoti

žemės 
ūkio

investicijos į žemės 
ūkio valdas

iki 
2013-12-31

Teigiamas 2007-11-14

2007-07-24 n 428 / 2007 – Valstybės pagalba 
gamintojų kooperacijai plėtoti

žemės 
ūkio

Valstybės įnašas 
finansuojant gamintojų 
grupių veiklos pradžią

iki 
2013-06-30

Teigiamas 2007-12-19

AtStoVAVImo tEISmuoSE 2007 m. REzuLtAtų AnALIzė

bylos, tebenagrinėjamos 
Vilniaus apygardos adminis-
traciniame teisme

bylos, tebenagrinėjamos 
Lietuvos vyriausiajame 
administraciniame teisme

baigtos bylos bendras 
atsto-
vaujamų 
bylų 
skaičius

KĮ 4 str. 
pažeidi-
mai

1.Vilniaus miesto savivaldybė v. 
Konkurencijos taryba 
2.UaB „Universali arena“ v. Kon-
kurencijos taryba
3. elektrėnų savivaldybė v. Kon-
kurencijos taryba (atsisakymas 
pradėti tyrimą)

1.Policijos departamentas v. 
Konkurencijos taryba
2. neringos savivaldybė v. 
Konkurencijos taryba
3. Palangos savivaldybė v. 
Konkurencijos taryba (pa-
duotas prašymas dėl proceso 
atnaujinimo).

1.VšĮ „Palangos pliažas“ v. Konkurencijos 
taryba
2. Kauno miesto savivaldybė v. Konku-
rencijos taryba
3. UaB „žalmargės pienas” v. Konkuren-
cijos taryba
4. Teo lT, aB, UaB „omnitel“, UaB „Bitė 
lietuva“ v. Konkurencijos taryba
5.UaB „Ukmergės energija“ v. Konkuren-
cijos taryba(atsisakymas pradėti tyrimą).
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KĮ 5 str.
pažeidi-
mai

1.lietuvos auditorių rūmai v. 
Konkurencijos taryba

1.UaB „eurointegracijos 
projektai“ v. Konkurencijos 
taryba 
2.UaB „sTiVVF“ v. Konkuren-
cijos taryba (dėl atsisakymo 
pradėti tyrimą)  
3.„schneidersöhne Baltija“ ir 
UaB „libra Vitalis“ v. Konku-
rencijos taryba (eB 81 str.) 
4.UaB „lamberta“, UaB „sobo 
sistemos“, UaB „Termofora“ v. 
Konkurencijos taryba

5

KĮ 9 str.
pažeidi-
mai

1.UaB „Vilniaus energija“ v. Kon-
kurencijos taryba
2. aB lietuvos paštas v. Konku-
rencijos taryba

1.aB „Mažeikių nafta“ v. Kon-
kurencijos taryba 
2.VĮ Tarptautinis Vilniaus 
oro uostas v. Konkurencijos 
taryba
3.UaB „Baltic ground services“ 
v. Konkurencijos taryba (dėl 
atsisakymo pradėti tyrimą)
4.UaB „akmenės energija“ v. 
Konkurencijos taryba

1.aB „flylal – lithuanian airlines“ v. 
Konkurencijos taryba (dėl atsisakymo 
pradėti tyrimą)

7

RĮ 5 ir 6 
str.
pažeidi-
mai

1.UaB „Plieninis skydas“ v. Kon-
kurencijos taryba (dėl atsisaky-
mo pradėti tyrimą)
2. UaB „gintarinė sala“ v. Konku-
rencijos taryba
3. UaB „Delfi“, as „Delfi“ v. Kon-
kurencijos taryba
4. UaB „žemės vystymo fondas“, 
UaB „žemės vystymo fondas 18“ 
v. Konkurencijos taryba
5. .aB „flylal – lithuanian 
airlines“ v. Konkurencijos taryba 
(dėl atsisakymo pradėti tyrimą)

1. UaB „Tele2” v. Konkurenci-
jos taryba
2. UaB „Tez Tour“ v. Konkuren-
cijos taryba

1. UaB „acme“ v. Konkurencijos taryba
2. UaB „Pergesas“ v. Konkurencijos 
taryba

9

Koncen-
tracija

- - - -

laikinojo 
pobūdžio 
priemo-
nės

1. Rautakirja Oy v. Konkurencijos taryba 1

Iš VISo 11 13 9 33

Bylų, kuriose KT nutarimai buvo palikti nepakeisti - 6

Bylų, kuriose KT nutarimai buvo pakeisti iš dalies - 1*

Bylų, kuriose KT nutarimai buvo panaikinti - 2**

*Sumažintas baudos dydis

**Vienu atveju KT įpareigota pradėti tyrimą, kitu – papildyti baigtą tyrimą.
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