
KONKURENCIJOS TARYBOS  

2015 M. VEIKLOS PRISTATYMAS 



KT KOMANDA 

68 žmonės 34 metai    

amžiaus 

vidurkis 

įvairiapusiška 

patirtis: >50% yra studijavę ar dirbę užsienyje; 

                    ~27% yra dirbę privačiame sektoriuje 

 
 



KT MISIJA IR ĮSIPAREIGOJIMAI 

saugoti veiksmingą konkurenciją vartotojų gerovei 
 

misija 
 

įsipareigojimas 
 
KT biudžeto ir sukurtos naudos vartotojams santykis 1:5 
 



KAIP VYKDĖME  

ĮSIPAREIGOJIMUS 2015 M.? 

biudžetas 
 € 1,68 

mln. 

vienas  

mažiausių  

pasaulyje 
 

vartotojams 

(EBPO metodika) 
 

nauda 
€ 15  

mln. 

įsipareigojimą viršijome  
1 į KT investuotas euras = 9 eurai naudos vartotojams 

 



5 
1 

20  21 

sudėtingi  

uždraustas 

leidimai 

€ 
skirta baudų 

€ 15 149 393  
sumokėta baudų (2015-2016.08.01) 

€ 24 705 218 

2 
rinkos tyrimai: pieno ir 

komunalinių atliekų  

tvarkymo sektoriuose 
 

1 vykstantis kompensuojamų 

vaistų rinkos tyrimas 
 

NUSTATYTI PAŽEIDIMAI 

1 
Mažmeninės prekybos 

įmonių nesąžiningų 

veiksmų draudimo 
įstatymo 

5 Reklamos įstatymo  
 

12 Konkurencijos  
įstatymo 

36 

laimėtų bylų  
teismuose iš 

ĮMONIŲ SUSIJUNGIMAI 



KT VEIKLOS REZULTATAS:  

REALŪS POKYČIAI (I) 

VEIKSMAS REZULTATAS 

Nustatėme du kino teatrų kartelius 

Vilniuje ir Kaune 

Didesnė konkurencija – mažesnės 

bilietų kainos 

Nustatėme du kartelius viešinimo 

paslaugų ir kogeneracinių jėgainių 

rinkose 

Sustabdėme konkurenciją ribojusius 

veiksmus 

Išaiškinome UAB „Vilniaus energija“ 

ir UAB „Bionovus“ susitarimą dėl 15 

proc. brangesnio biokuro pirkimo 

Atvėrėme rinką pigesniam biokurui 



KT VEIKLOS REZULTATAS:  

REALŪS POKYČIAI (II) 

VEIKSMAS REZULTATAS 

Nustatėme, jog Klaipėdos, Šiaulių, 

Panevėžio, Joniškio, Švenčionių, 

Alytaus raj. savivaldybės 

privilegijavo savo įmones 

Sudarėme sąlygas sąžiningai 

konkurencijai viešojo transporto, 

energijos gamybos ir komunalinių 

atliekų rinkose 

Leidome 36 įmonių susijungimus; 

Uždraudėme salyklo gamintojų 

susijungimą 

Išsaugojome konkurenciją pilzeno 

salyklo gamybos ir pardavimo 

rinkoje 

Laimėjome ES Dvynių projektus 

Egipte, Ukrainoje, pasirašėme 

bendradarbiavimo sutartį su Gruzija 

Mūsų pastangos kurti 

konkurencingą aplinką 

pripažįstamos ir vertinamos 

pasaulyje 



ĮVERTINTI 



KT biudžetas – vienas mažiausių ne 

tik Europoje, bet ir pasaulyje (GCR) 
 



RRT VPT VKEKK KT 

1,68  
mln. eur 

2,53 
mln. eur 

2,81 
mln. eur 

7,39 
mln. eur 

24,7 29,4 31,6 47,4 
 tūkst. eur 

žmogui 

tūkst. eur 
žmogui 

tūkst. eur 
žmogui 

tūkst. eur 
žmogui 

~ ~ ~ ~ 



PROBLEMOS DĖL FINANSAVIMO 

€ 
2010 m. VK audito rekomendacija 

numatyti papildomus finansavimo 

šaltinius – vis dar neįgyvendinta 

kvalifikuoti  

specialistai  

palieka KT 
 

KT pastatas  

neatitinka  
reikalavimų 



2015 M. KT PALIKO 8 ŽMONĖS  

(~20% TYRĖJŲ) 

darbuotojai renkasi: 

• PwC 

     

• Ernst & Young Baltic 

 

• Europos Komisija    

 
 
 

• COBALT 

 

• Lidl Lietuva 

 

• JK konkurencijos komisija 

 

 



2016 M. EKSPERTO IŠVADA  

DĖL KT PASTATO BŪKLĖS 

,,...turi avarinės būklės požymių“ 

 

„...konstrukcijos neatitinka esminio statinio reikalavimų”  

 

„...pamatai <...> nehermetiški ir praleidžia vandenį” 

 

„...pažeista laikanti armatūra” 

 

„...būtina imtis veiksmų, kad būtų ištaisyta esama situacija” 

 
 





IDENTIFIKUOTOS PROBLEMOS 

REALIAI EGZISTUOJA 



2016 M. PAGRINDINIAI  

DARBO TIKSLAI 

sektoriai 

• energetikos 

• atliekų tvarkymo 

• farmacijos 

• viešųjų pirkimų 

• mažmeninės prekybos 

konkurencijos 

kultūros sklaida 

• viešojo ir privataus 

sektoriaus švietimas 



KONKURENCIJOS TARYBOS  

2015 M. VEIKLOS PRISTATYMAS 


