
Atleidimas nuo baudos: 
daugiau aiškumo ir pasitikėjimo 

 

Dina Lurje 

Konkurencijos tarybos narė 



Pranešime pateikiami vertinimai 
yra asmeninė autoriaus 
nuomonė, kuri nebūtinai 

sutampa su oficialia 
Konkurencijos tarybos pozicija. 

 



Bendrovė, kuri pirma prisipažįsta 

apie dalyvavimą konkurenciją 

ribojančiame susitarime, išvengia: 

• baudos 

• bendrovės vadovo atsakomybės 

• diskvalifikavimo iš viešųjų pirkimų 

• kitų su nevaldoma reputacine 

rizika susijusių pasekmių 

 

ATLEIDIMO NUO BAUDŲ 
PROGRAMA  



ATLEIDIMAS NUO BAUDOS – 
KAIP?  

• Pirmas pateikia visą jam žinomą 

informaciją 

• KT nėra pradėjusi tyrimo 

• Nėra susitarimo iniciatorius 

 
Konkurencijos įstatymo 38 straipsnis 

2008 02 28  Draudžiamų susitarimų dalyvių 

atleidimo nuo baudų ir jų sumažinimo taisyklės 



KAIP TAI PADARYTI? 

• Galimybė konsultuotis 

anonimiškai 

• Galimybė „rezervuoti“ vietą 

eilėje 

 

 



KT sprendimas Pažeidimo pobūdis 

Mažoji mechanizacija Pasiūlymų derinimas viešuosiuose 

pirkimuose 

Ortopedijos priemonės Gamybos kiekių sumažinimas 

Kelionių agentūros Susitarimas netaikyti nuolaidų 

Kogeneracinės elektrinės Kainos dalies suderinimas 

Kino teatrai  Kainų derinimas, susitarimas netaikyti 

nuolaidų 

KONKURENTŲ IR NEKONKURENTŲ SUSITARIMAI  



SPRENDIMAI ATLEISTI NUO BAUDOS 

Metai KT sprendimas Bendra paskirtų 

baudų suma 

Išvengta bauda 

2010 Mažoji 

mechanizacija 
29 309 EUR 582 483 EUR 

2011 Ortopedijos 

priemonės 

954 846 EUR pripažintas 

nedalyvavusiu 

2012 Kelionių agentūros 291 750 Eur nėra duomenų 

2015 Kogeneracinės 

elektrinės 

303 600 EUR 656 600 EUR 

2015 Kino teatrai 1 384 300 EUR 238 000 EUR 



KAS NAUJO?  

Aiškumas, ką KT vertins kaip susitarimo 
iniciatorių, kuris negali būti atleistas 
nuo baudos 

Ø  Iniciatorius (kurstytojas) – ūkio 
subjektas, kuris skatino ir (ar) vertė 
kitą(-us) ūkio subjektą(-us) sudaryti 
konkurenciją ribojantį susitarimą, prie 
jo prisijungti. Vertimas šiuo atveju 
apima, bet neapsiriboja, fizine ir (ar) 
psichologine prievarta ar grąsinimais, 
ją panaudoti, ūkio subjekto turto 
sunaikinimu ar sugadinimu, šantažu, 
ekonominiu spaudimu ir panašaus 
pobūdžio veiksmais. 

 

 



KAS NAUJO? 
 
• Reikalavimas aiškiai prisipažinti padarius pažeidimą. 

• Aiškus įtvirtinimas, kad Konkurencijos taryba nevertins prašymų, kurie savo 

turiniu primena prašymus įvertinti, ar ūkio subjekto sudarytas susitarimas yra 

laikomas ribojančiu konkurenciją. 

• Atliktų veiksmų sąrašo reikalavimas. 

• Aiškumas, kad bauda mažinama pirmiausia pritaikius 10 % baudos ribą, o 

baudos mažinimas bus taikomas nuo šios sumos. 

• Įsipareigojimas susitikti su prašymą sumažinti baudą pateikusiu subjektu iki 

tyrimo išvadų parengimo. 

• Nauja prašymo atleisti nuo baudos ir kartu pateikiamų 

dokumentų  apsaugos tvarka, suderinant ją su naujame KĮ projekte 

numatytomis taisyklėmis.           



KODĖL PRISIPAŽINO KITI? 

• Konkurencijos institucijos atliekamas 

tyrimas konkrečioje ar paralelinėje 

rinkoje 

• Įmonės teisinis patikrinimas įsigijimo 

metu 

• Nepatenkinti darbuotojai, grasinantys 

„įskųsti“ bendrovę 

• Konkurentai ar klientai grasina apskųsti 

veiksmus Konkurencijos tarybai 



PAGRINDINIAI KT PRINCIPAI 

ĮGYVENDINANT ATLEIDIMO 
NUO BAUDŲ PROGRAMĄ 

• Išsamus teisių, pareigų bei 

procedūros išaiškinimas, užtikrinant 

procedūros skaidrumą ir 

nuspėjamumą. 

• Prieinamumas iškilus klausimams. 

• Ribinės situacijos vertinamos 

pareiškėjo naudai. 



KAIP PRANEŠTI APIE KARTELĮ 
IR KONSULTUOTIS? 

• Paštu: Jogailos g. 14 , Vilnius LT-

01116 

• Telefonais: (8 5) 212 42 25  

           (8 5) 260 88 79 

• Elektroniniu paštu  

   irma.urmonaite@kt.gov.lt 

   egle.pazeraite@kt.gov.lt 

 

 



Ačiū už dėmesį! 
 


