
Aktuali redakcija 

nuo 2019-05-01 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBA 

 

NUTARIMAS 

DĖL KONKURENCIJOS TARYBOS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS IR 

ADMINISTRACIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO  

 

2018 m. gruodžio 6 d. Nr. 1S-160 

  Vilnius 

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 19 straipsnio 7 ir 9 dalimis, 

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba  n u t a r i a: 

1. Nustatyti, kad: 

1.1. Konkurencijos tarybos administracija yra savarankiškas struktūrinis vienetas, kurio 

įgaliojimų laikas nepriklauso nuo Konkurencijos tarybos įgaliojimų laiko; 

1.2. Konkurencijos tarybos administraciją sudaro Konkurencijos tarybos administracijos 

struktūriniai padaliniai ir struktūriniams padaliniams nepriklausančios valstybės tarnautojų ir 

darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybės;  

1.3. Konkurencijos tarybos administracijos struktūrinių padalinių uždaviniai ir funkcijos, 

teisės, veiklos organizavimas nustatomas struktūrinių padalinių nuostatuose, o struktūriniams 

padaliniams nepriklausančių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis 

pareigybių, – jų pareigybių aprašymuose; 

2. Patvirtinti Konkurencijos tarybos administracijos struktūrą (pridedama). 

3. Patvirtinti Konkurencijos tarybos administracijos struktūrinių padalinių nuostatus 

(pridedama). 

4. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2004 m. 

birželio 10 d. nutarimą Nr. 1S-96 „Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos administracijos 

nuostatų patvirtinimo“. 

5. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d. 

 

 

 

Pirmininkas Šarūnas Keserauskas 
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                                                                               PATVIRTINTA 

                                                                                        Lietuvos Respublikos 

                                                                                         konkurencijos tarybos 

                                                                                         2018 m. gruodžio 6 d. 

                                                                                       nutarimu Nr. 1S-160 

 

 

 

KONKURENCIJOS TARYBOS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪRA 

 

1. Administracijos direktorius; 

2. Vyriausieji patarėjai, vyresnieji patarėjai, patarėjai, vyriausieji specialistai; 

3. Dominuojančių ūkio subjektų ir susijungimų priežiūros grupė;  

4. Draudžiamų susitarimų tyrimo grupė; 

5. Ekonominės analizės grupė; 

6. Komunikacijos skyrius; 

7. Nesąžiningos komercinės veiklos tyrimo grupė; 

8. Teisės ir konkurencijos politikos grupė; 

9. Vidaus administravimo skyrius; 

10. Viešųjų subjektų priežiūros grupė. 

 

 

 

__________________ 
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                                                                               PATVIRTINTA 

                                                                                        Lietuvos Respublikos 

                                                                                         konkurencijos tarybos 

                                                                                         2018 m. gruodžio 6 d. 

                                                                                       nutarimu Nr. 1S-160 

 

DOMINUOJANČIŲ ŪKIO SUBJEKTŲ IR SUSIJUNGIMŲ PRIEŽIŪROS GRUPĖS 

NUOSTATAI 

  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Dominuojančių ūkio subjektų ir susijungimų priežiūros grupė (toliau – Grupė) yra 

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos administracijos struktūrinis padalinys. 

2. Grupė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos 

įstatymais ir kitais teisės aktais bei šiais nuostatais. 

 

II. GRUPĖS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

 

3. Pagrindiniai Grupės uždaviniai: 

3.1. pagal kompetenciją dalyvauti Konkurencijos tarybai vykdant valstybinę konkurencijos 

politiką; 

3.2. teikti pasiūlymus Konkurencijos tarybai dėl konkurencijos politikos formavimo 

dominuojančių ūkio subjektų ir koncentracijų priežiūros srityje ir koordinuoti šios konkurencijos 

politikos srities vykdymą; 

3.3. prižiūrėti, kaip ūkio subjektai laikosi Konkurencijos įstatymo 7 straipsnio ir Sutarties 

dėl Europos Sąjungos veikimo 102 straipsnio reikalavimų, reglamentuojančių piktnaudžiavimą 

dominuojančia padėtimi; 

3.4. prižiūrėti, kaip ūkio subjektai laikosi Konkurencijos įstatymo nuostatų, 

reglamentuojančių koncentracijos priežiūrą, reikalavimų. 

4. Grupė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas: 

4.1. stebi ir analizuoja prekių rinkas, atlieka bendrus rinkų tyrimus, nagrinėja asmenų 

prašymus ir esant pagrindui teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybai pradėti tyrimus dėl 

Konkurencijos įstatymo 7 straipsnio pažeidimų, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 102 

straipsnio pažeidimų, pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte, 

ir Konkurencijos įstatymo pažeidimų vykdant koncentraciją, juos atlieka; 

4.2. esant pagrindui teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybai dėl laikinojo pobūdžio 

priemonių taikymo, tam tikrų tyrimo veiksmų atlikimo ir tyrimo eigos, kai tam reikalingas 

Konkurencijos tarybos nutarimas; 

4.3. nagrinėja asmenų pranešimus apie koncentraciją ir esant pagrindui teikia pasiūlymus 

Konkurencijos tarybai priimti nutarimus dėl leidimo vykdyti koncentraciją, leidimo atlikti atskirus 

koncentracijos veiksmus, pranešimo apie koncentraciją nagrinėjimo termino pratęsimo ir kitus 

nutarimus, kuriuos numato koncentracijos priežiūrą reglamentuojantys teisės aktai; 

4.4. rengia tyrimų dėl Konkurencijos įstatymo 7 straipsnio pažeidimų, Sutarties dėl Europos 

Sąjungos veikimo 102 straipsnio pažeidimų, Konkurencijos įstatymo pažeidimų vykdant 

koncentraciją, pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte, 
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pranešimų apie koncentraciją nagrinėjimo bylas ir su savo išvadomis bei pasiūlymais perduoda jas 

nagrinėti Konkurencijos tarybai; 

4.5. kontroliuoja Konkurencijos tarybos nutarimų, priimtų Grupės atliktų tyrimų pagrindu, 

vykdymą, išskyrus Konkurencijos tarybos paskirtų baudų sumokėjimą; 

4.6. stebi ir analizuoja Europos konkurencijos institucijų tinkle esančią informaciją, susijusią 

su koncentracijomis Europos ekonominėje erdvėje, taip pat informaciją dėl Sutarties dėl Europos 

Sąjungos veikimo 102 straipsnio pažeidimų ir esant pagrindui rengia nuomonę, paaiškinimus ar 

pasiūlymus Konkurencijos tarybai; 

4.7. Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės bei 

Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 

straipsniuose, įgyvendinimo ir šiuos reglamentus įgyvendinančių aktų numatytais atvejais teikia 

informaciją ir atlieka kitus procedūrinius veiksmus; 

4.8. pagal kompetenciją rengia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijos Europos 

Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais; 

4.9. pagal kompetenciją dalyvauja atliekant norminių teisės aktų projektų ekspertizę; 

4.10. pagal kompetenciją rengia ir teikia Konkurencijos tarybai pasiūlymus dėl teisės aktų 

priėmimo ar tobulinimo; 

4.11. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos pasiūlymų, 

rekomendacijų, paaiškinimų bei išvadų projektus, susijusius su Konkurencijos tarybos 

kompetencijai priskirtų  įstatymų taikymu ir įgyvendinimu; 

4.12. teikia informaciją Konkurencijos tarybos metinėms ataskaitoms, taip pat ataskaitoms 

tarptautinėms organizacijoms; 

4.13. pagal kompetenciją teikia informaciją Europos Sąjungos institucijoms, užsienio 

valstybių nacionalinėms institucijoms bei tarptautinėms organizacijoms; 

4.14. atlieka kitas Konkurencijos tarybos pavestas funkcijas. 

 

III. GRUPĖS TEISĖS 

 

5. Grupė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę: 

5.1. gauti iš Konkurencijos tarybos struktūrinių padalinių informaciją, reikalingą Grupės 

uždaviniams vykdyti ir funkcijoms įgyvendinti; 

5.2. rengti pasitarimus, seminarus su Grupės veikla susijusiais klausimais, prireikus 

pasitelkiant kitų Konkurencijos tarybos struktūrinių padalinių darbuotojus; 

5.3. teikti Konkurencijos tarybos pirmininkui, Konkurencijos tarybai pasiūlymus dėl darbo 

grupių sudarymo Grupės kompetencijos klausimams spręsti; 

5.4. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis 

teisėmis. 

 

IV. GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

 

6. Grupės veiklą reguliuoja Konkurencijos tarybos darbo reglamentas ir šie nuostatai. 

7. Grupės valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių 

paskirtis, pareigybių pavadinimai, pareigybėms priskirtos funkcijos ir specialieji reikalavimai, 

keliami atitinkamas pareigas einantiems asmenims, nustatyti Konkurencijos tarybos pirmininko 

tvirtinamuose pareigybių aprašymuose. 
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8. Grupei vadovauja Grupės vadovas, kurį į pareigas priima ir iš jų atleidžia Konkurencijos 

tarybos pirmininkas Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. 

 9. Grupės veiklą koordinuoja Konkurencijos tarybos nutarimu paskirtas Konkurencijos 

tarybos narys. 

10.  Grupės vadovas yra tiesiogiai pavaldus Konkurencijos tarybos pirmininkui. 

11. Grupės vadovas: 

11.1. vadovauja Grupės darbui ir atsako už tai, kad Grupė tinkamai įgyvendintų šiuose 

nuostatuose nustatytus uždavinius ir funkcijas; 

11.2.  planuoja ir organizuoja Grupės darbą; 

11.3. atsiskaito Konkurencijos tarybos pirmininkui už Grupės veiklą;  

11.4. teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybos pirmininkui ir Konkurencijos tarybai dėl 

Grupės struktūros ir pareigybių sąrašo, Grupės valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal 

darbo sutartis, perkėlimo į kitas pareigas, jų skatinimo, atlieka kitas teisės aktuose nustatytas 

tiesioginio vadovo funkcijas; 

11.5. pagal Grupės kompetenciją atstovauja Grupei Konkurencijos tarybos posėdžiuose, 

dalyvauja kitų institucijų rengiamuose posėdžiuose, pasitarimuose, renginiuose ir kt.; 

11.6. gali turėti kitų teisės aktų ar Konkurencijos tarybos pirmininko jam suteiktų teisių ir 

įgaliojimų. 

12. Grupės vadovo laikinai nesant, jo funkcijas vykdo kitas Konkurencijos tarybos 

pirmininko paskirtas administracijos valstybės tarnautojas. 

13. Grupės valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, atsako už 

jiems pavestų pavedimų tinkamą vykdymą. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

14. Grupės veiklos organizavimas keičiamas ar Grupė panaikinama teisės aktų nustatyta 

tvarka. 

 

__________________ 
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                                                                               PATVIRTINTA 

                                                                                        Lietuvos Respublikos 

                                                                                         konkurencijos tarybos 

                                                                                         2018 m. gruodžio 6 d. 

                                                                                       nutarimu Nr. 1S-160 
 

DRAUDŽIAMŲ SUSITARIMŲ TYRIMO GRUPĖS NUOSTATAI 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Draudžiamų susitarimų tyrimo grupė (toliau – Grupė) yra Lietuvos Respublikos 

konkurencijos tarybos administracijos struktūrinis padalinys. 

2. Grupė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos 

įstatymais ir kitais teisės aktais bei šiais nuostatais. 

 

3. II. GRUPĖS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

3. Pagrindiniai Grupės uždaviniai: 

3.1. pagal kompetenciją dalyvauti Konkurencijos tarybai vykdant valstybinę konkurencijos 

politiką; 

3.2. teikti pasiūlymus Konkurencijos tarybai dėl konkurencijos politikos formavimo 

draudžiamų susitarimų tyrimų srityje ir koordinuoti šios konkurencijos politikos srities vykdymą; 

3.3. kontroliuoti, kaip laikomasi Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio ir Sutarties dėl 

Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio reikalavimų bei susijusių kitų teisės normų reikalavimų. 

4. Grupė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas: 

4.1. nagrinėja pareiškėjų ir vartotojų prašymus ir esant pagrindui teikia pasiūlymus 

Konkurencijos tarybai pradėti tyrimus dėl Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimų, Europos 

Sąjungos sutarties 101 straipsnio pažeidimų ir pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 22 

straipsnio 1 dalies 6 punkte, juos atlieka; 

4.2. stebi ir analizuoja Europos konkurencijos institucijų tinkle esančią informaciją dėl 

Europos Sąjungos sutarties 101 straipsnio pažeidimų ir esant pagrindui teikia pasiūlymus 

Konkurencijos tarybai; 

4.3. esant pagrindui teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybai dėl laikinojo pobūdžio 

priemonių taikymo, tam tikrų tyrimo veiksmų atlikimo ir tyrimo eigos, kai tam reikalingas 

Konkurencijos tarybos nutarimas; 

4.4. rengia tyrimų dėl Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimų, Europos Sąjungos 

sutarties 101 straipsnio pažeidimų ir pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 1 

dalies 6 punkte, bylas ir su savo išvadomis bei pasiūlymais perduoda jas nagrinėti Konkurencijos 

tarybai; 

4.5. kontroliuoja Konkurencijos tarybos nutarimų, priimtų Grupės atliktų tyrimų pagrindu, 

vykdymą, išskyrus Konkurencijos tarybos paskirtų baudų sumokėjimą; 

 4.6. nagrinėja ūkio subjektų prašymus dėl atleidimo nuo baudos ir prašymus dėl baudos 

sumažinimo bei supaprastintus prašymus dėl atleidimo nuo baudos, pateiktus pagal Konkurencijos 

tarybos patvirtintas Draudžiamų susitarimų dalyvių atleidimo nuo baudų ir jų sumažinimo taisykles; 
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esant pagrindui teikia Konkurencijos tarybai pasiūlymus dėl preliminaraus tokių prašymų tenkinimo 

ir tyrimų dėl Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimų, Europos Sąjungos sutarties 101 

straipsnio pažeidimų pradėjimo; bei baigus tyrimą teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybai dėl 

galutinio tokių prašymų vertinimo; 

4.7. stebi ir analizuoja prekių rinkas, atlieka rinkų tyrimus; 

4.8. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 

ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo ir jį įgyvendinančių aktų numatytais atvejais teikia informaciją ir 

atlieka kitus procedūrinius veiksmus; 

4.9. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos norminių teisės aktų 

projektus; 

4.10. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijos 

Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais; 

4.11. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos pasiūlymų, 

rekomendacijų, paaiškinimų bei išvadų projektus, susijusius su Konkurencijos tarybos 

kompetencijai priskirtų įstatymų taikymu ir įgyvendinimu; 

4.12. pagal kompetenciją rengia ir teikia Konkurencijos tarybai pasiūlymus dėl teisės aktų 

priėmimo ar tobulinimo; 

4.13. pagal kompetenciją teikia informaciją Konkurencijos tarybos metinėms ataskaitoms, 

taip pat ataskaitoms tarptautinėms organizacijoms; 

4.14. pagal kompetenciją teikia informaciją Europos Sąjungos institucijoms, užsienio 

valstybių nacionalinėms institucijoms bei tarptautinėms organizacijoms; 

4.15. pagal kompetenciją Viešųjų pirkimų įstatymo nustatytais atvejais konsultuoja 

perkančiąsias organizacijas ir teikia joms metodinę pagalbą;  

4.16. atlieka kitas Konkurencijos tarybos pavestas funkcijas. 

 

III. GRUPĖS TEISĖS 

5. Grupė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę: 

5.1. gauti iš Konkurencijos tarybos struktūrinių padalinių informaciją, reikalingą Grupės 

uždaviniams vykdyti ir funkcijoms įgyvendinti; 

5.2. rengti pasitarimus, seminarus su Grupės veikla susijusiais klausimais, prireikus 

pasitelkiant kitų Konkurencijos tarybos struktūrinių padalinių darbuotojus; 

5.3. teikti Konkurencijos tarybos pirmininkui, tarybai pasiūlymus dėl darbo grupių 

sudarymo Grupės kompetencijos klausimams spręsti; 

5.4. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis 

teisėmis. 

 

IV. GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

6. Grupės veiklą reguliuoja Konkurencijos tarybos darbo reglamentas ir šie nuostatai. 

7. Grupės valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių 

paskirtis, pareigybių pavadinimai, pareigybėms priskirtos funkcijos ir specialieji reikalavimai, 

keliami atitinkamas pareigas einantiems asmenims, nustatyti Konkurencijos tarybos pirmininko 

įsakymais tvirtinamuose pareigybių aprašymuose. 



 8 

8. Grupei vadovauja Grupės vadovas, kurį į pareigas priima ir iš jų atleidžia Konkurencijos 

tarybos pirmininkas Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. 

9. Grupės vadovo laikinai nesant ar dėl kitų priežasčių, jo funkcijas vykdo Konkurencijos 

tarybos pirmininko paskirtas administracijos valstybės tarnautojas. 

10. Grupės veiklą koordinuoja ir kontroliuoja Konkurencijos tarybos nutarimu paskirtas 

Konkurencijos tarybos narys. 

11. Grupės vadovas yra pavaldus Konkurencijos tarybos pirmininkui. 

12. Grupės vadovas: 

12.1. atsako už tai, kad Grupė tinkamai įgyvendintų šiuose nuostatuose nustatytus 

uždavinius ir funkcijas; 

12.2. planuoja ir organizuoja Grupės darbą; 

12.3. atsiskaito Konkurencijos tarybos pirmininkui už Grupės veiklą;  

12.4. teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybos pirmininkui ir Konkurencijos tarybai dėl 

Grupės struktūros ir pareigybių sąrašo, Grupės valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal 

darbo sutartis, perkėlimo į kitas pareigas, jų skatinimo, atlieka kitas teisės aktuose nustatytas 

tiesioginio vadovo funkcijas; 

12.5. pagal Grupės kompetenciją atstovauja Grupei Konkurencijos tarybos posėdžiuose, 

dalyvauja kitų institucijų rengiamuose posėdžiuose, pasitarimuose, renginiuose ir kt.; 

12.6. gali turėti kitų teisės aktų ar Konkurencijos tarybos pirmininko jam suteiktų teisių ir 

įgaliojimų. 

13. Grupės valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, atsako už 

jiems pavestų pavedimų tinkamą vykdymą. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

14. Grupės veiklos organizavimas keičiamas ar Grupė panaikinama teisės aktų nustatyta 

tvarka. 

 

_____________________ 
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                                                                               PATVIRTINTA 

                                                                                        Lietuvos Respublikos 

                                                                                         konkurencijos tarybos 

                                                                                         2018 m. gruodžio 6 d. 

                                                                                       nutarimu Nr. 1S-160 
 

EKONOMINĖS ANALIZĖS GRUPĖS NUOSTATAI 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Ekonominės analizės grupė (toliau – Grupė) yra Lietuvos Respublikos konkurencijos 

tarybos administracijos struktūrinis padalinys. 

2. Grupė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos 

įstatymais ir kitais teisės aktais bei šiais nuostatais. 

 

II. GRUPĖS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

3. Pagrindiniai Grupės uždaviniai: 

3.1. dalyvauti Konkurencijos tarybai vykdant valstybinę konkurencijos politiką; 

3.2. teikti Konkurencijos tarybai ekonominės analizės metodais pagrįstus pasiūlymus dėl 

konkurencijos politikos formavimo ir vykdymo užtikrinimo, atlikti teisėkūros ir kitų iniciatyvų 

vertinimą ekonominės analizės aspektu; 

3.3. padėti atlikti Konkurencijos tarybos struktūriniams padaliniams ekonominę analizę, 

įgyvendinant konkurencijos taisykles ir kitas Konkurencijos tarybai pavestas funkcijas; 

3.4. dalyvauti atliekant rinkų tyrimus; 

3.5. rengti ekonomines išvadas dėl atliekamų ir atliktų tyrimų; 

3.6. teikti išvadas ir (ar) pasiūlymus metodologiniais, ekonominiais ir konkurencijos 

politikos klausimais; 

3.7. teikti ekonominio pobūdžio išvadas bylose, nagrinėjamose teismuose. 

4. Grupė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas: 

4.1. pagal poreikį teikia pasiūlymus ir konsultacijas ekonominiais klausimais 

Konkurencijos tarybos struktūriniams padaliniams atliekant tyrimus dėl Konkurencijos įstatymo ir 

Europos Sąjungos konkurencijos taisyklių pažeidimo, atliekant rinkos tyrimus ir nagrinėjant 

koncentracijas, įskaitant rinkų apibrėžimo, dominuojančios padėties nustatymo, piktnaudžiavimo 

dominuojančia padėtimi, žalos konkurencijai teorijos pagrįstumo ir koncentracijų poveikio 

konkurencijai prognozavimo klausimais; 

4.2. pagal poreikį teikia pasiūlymus ir konsultuoja Konkurencijos tarybą ir 

Konkurencijos tarybos struktūrinius padalinius kitais ekonominiais klausimais, susijusiais su teisės 

aktais, kurių laikymosi priežiūrą vykdo Konkurencijos taryba; 

4.3. padeda užtikrinti Konkurencijos taryboje atliekamų ekonominės, statistinės ir 

finansinės analizės ir jų rezultatų kokybę; 

4.4. galimai probleminių koncentracijų atveju ir pagal Konkurencijos įstatymo 11 

straipsnio 3 dalį priėmus sprendimus toliau nagrinėti pranešimus apie koncentraciją dalyvauja 

nagrinėjant šias koncentracijas; 
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4.5. dalyvauja teikiant išvadas ir pasiūlymus Konkurencijos tarybai dėl Konkurencijos 

įstatymo 4, 5 ir 7 straipsnių pažeidimų tyrimų pradėjimo tikslingumo ir efektyvumo; 

4.6. pradėjus tyrimą dėl pažeidimo pagal Konkurencijos įstatymo 7 straipsnį dalyvauja 

atliekant tą tyrimą; 

4.7. esant poreikiui, pagal Grupės kompetenciją dalyvauja Konkurencijos tarybos 

struktūriniams padaliniams atliekant tyrimus dėl Konkurencijos įstatymo 5 ir 4 straipsnių 

pažeidimų; 

4.8. esant poreikiui, dalyvauja atliekant rinkų tyrimus; 

4.9. jeigu pagal Grupės kompetenciją nedalyvavo atliekant tyrimą arba nagrinėjant 

koncentraciją, teikia išvadas ekonominiais klausimais Konkurencijos tarybai priimant sprendimus 

dėl Konkurencijos įstatymo nuostatų pažeidimo ar koncentracijos;  

4.10. pagal poreikį atlieka norminių teisės aktų ir jų projektų, susijusių su Konkurencijos 

tarybos kompetencijai priskirtų įstatymų priežiūra, ekspertizę ekonominiu aspektu; 

4.11. atlieka Konkurencijos tarybos veiklos poveikio vertinimą, apskaičiuojant tiesioginę 

finansinę naudą vartotojams bei kitus teigiamo veiklos poveikio rodiklius; 

4.12. atlieka ūkio subjektų finansinės padėties ekonominį vertinimą pagal jų prašymus dėl 

baudų mokėjimo atidėjimo, taip pat dėl pagrįstumo sunkią finansinę padėtį laikyti lengvinančia 

aplinkybe skiriant baudą (pagal Konkurencijos įstatymo 37 straipsnio 2 d.); 

4.13. užtikrina baudų skaičiuoklės tinkamą veikimą ir atitikimą baudų skaičiavimo 

metodikai; 

4.14. dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos ataskaitas, pranešimus ir kitą 

apibendrinančią medžiagą, susijusią su Konkurencijos tarybos kompetencijai priskirtų įstatymų 

taikymu ir įgyvendinimu, ekonominiais aspektais; 

4.15. dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos norminių teisės aktų projektus; 

4.16. dalyvauja formuojant konkurencijos politiką teikdama pasiūlymus ir vertindama 

planuojamus pokyčius ekonominės analizės aspektu; 

4.17. bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis bei užsienio valstybių 

institucijomis ir prireikus dalyvauja jų darbe formuojant ir įgyvendinant konkurencijos politiką, taip 

pat bendradarbiauja su akademine bendruomene; 

4.18. prireikus padeda atlikti tyrimo veiksmus, numatytus Konkurencijos įstatyme; 

4.19. dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos strateginį veiklos planą; 

4.20. pagal kompetenciją atstovauja Konkurencijos tarybai Europos Sąjungos, kitose 

tarptautinėse institucijose; 

4.21. prireikus pagal kompetenciją atstovauja Konkurencijos tarybai teismuose; 

4.22. atlieka kitas Konkurencijos tarybos pavestas funkcijas. 

 

III. GRUPĖS  TEISĖS 

 

5. Grupė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę: 

5.1. gauti iš Konkurencijos tarybos struktūrinių padalinių informaciją, reikalingą Grupės 

uždaviniams vykdyti ir funkcijoms įgyvendinti; 
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5.2. rengti pasitarimus, seminarus su Grupės veikla susijusiais klausimais, prireikus 

pasitelkiant kitų Konkurencijos tarybos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojus ar darbuotojus, 

dirbančius pagal darbo sutartis; 

5.3. teikti Konkurencijos tarybos pirmininkui, tarybai pasiūlymus dėl darbo grupių 

sudarymo Grupės kompetencijos klausimams spręsti; 

5.4. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis 

teisėmis. 

 

IV. GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

 

6. Grupės veiklą reguliuoja Konkurencijos tarybos darbo reglamentas, administracijos 

nuostatai ir šie nuostatai. 

7. Grupės valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių 

paskirtis, pareigybių pavadinimai, pareigybėms priskirtos funkcijos ir specialieji reikalavimai, 

keliami atitinkamas pareigas einantiems asmenims, nustatyti Konkurencijos tarybos pirmininko 

įsakymais tvirtinamuose pareigybių aprašymuose. 

8. Grupės darbą organizuoja ir kontroliuoja Grupės vadovas, kurį į pareigas priima ir iš 

jų atleidžia Konkurencijos tarybos pirmininkas Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. 

9. Grupės vadovas yra pavaldus Konkurencijos tarybos pirmininkui.  

10. Grupės veiklą koordinuoja ir kontroliuoja Konkurencijos tarybos nutarimu paskirtas 

Konkurencijos tarybos narys. 

11. Grupės vadovas: 

11.1. atsako už tai, kad Grupės tinkamai įgyvendintų administracijos nuostatuose bei 

šiuose nuostatuose nustatytus uždavinius ir funkcijas; 

11.2. planuoja ir organizuoja Grupės darbą;  

11.3. atsiskaito Konkurencijos tarybos pirmininkui už Grupės veiklą, funkcijų 

įgyvendinimą;   

11.4. teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybos pirmininkui ir Konkurencijos tarybai dėl 

Grupės struktūros ir pareigybių sąrašo, Grupės valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal 

darbo sutartis, perkėlimo į kitas pareigas, jų skatinimo, atlieka kitas teisės aktuose nustatytas 

tiesioginio vadovo funkcijas; 

11.5. pagal Grupės kompetenciją atstovauja Grupei Konkurencijos tarybos posėdžiuose, 

Konkurencijos tarybos ar pirmininko pavedimu atstovauja ir dalyvauja kitų institucijų rengiamuose 

posėdžiuose, pasitarimuose, renginiuose ir kt.; 

11.6. gali turėti kitų teisės aktų ar Konkurencijos tarybos pirmininko jam suteiktų teisių ir 

įgaliojimų. 

12. Grupės vadovo laikinai nesant, jo funkcijas vykdo kitas Konkurencijos tarybos 

pirmininko įsakymu paskirtas valstybės tarnautojas. 

13. Grupės valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, atsako už 

jiems pavestų pavedimų tinkamą vykdymą. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
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14. Grupės veiklos organizavimas keičiamas ar Grupė panaikinama teisės aktų nustatyta 

tvarka. 

 

________________________________ 
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                                                                               PATVIRTINTA 

                                                                                        Lietuvos Respublikos 

                                                                                         konkurencijos tarybos 

                                                                                         2018 m. gruodžio 6 d. 

                                                                                       nutarimu Nr. 1S-160 

 

 

KOMUNIKACIJOS SKYRIAUS NUOSTATAI 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos Komunikacijos skyrius (toliau – Skyrius) yra 

Konkurencijos tarybos administracijos struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus Konkurencijos 

tarybos pirmininkui. 

2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos 

įstatymais ir kitais teisės aktais bei šiais nuostatais. 

 

II. UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

3. Skyriaus pagrindiniai uždaviniai yra: 

3.1. kurti ir įgyvendinti Konkurencijos tarybos viešųjų ryšių strategijas ir formuluoti 

pagrindines komunikacijos kryptis; 

3.2. kurti ir įgyvendinti nuoseklią ir efektyvią ryšių su visuomene ir vidinės komunikacijos 

politiką, pagrįstą viešumu ir bendradarbiavimu, kitomis Konkurencijos tarybos vertybėmis, siekiant 

strateginių institucijos tikslų; 

3.3. užtikrinti visuomenės informavimą apie Konkurencijos tarybos veiklą žiniasklaidos 

priemonėse, socialiniuose tinkluose, renginių metu; 

3.4. plėtoti Konkurencijos tarybos ryšius su Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos 

institucijomis, kitų užsienio valstybių nacionalinėmis konkurencijos institucijomis, įstaigomis ir  

tarptautinėmis organizacijomis konkurencijos politikos bei kitais bendradarbiavimo klausimais. 

4. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas: 

4.1. rengia spaudos konferencijas, Konkurencijos tarybos susitikimus su žiniasklaidos 

atstovais; 

4.2. teikia žiniasklaidai, kitiems ūkio subjektams ir visuomenės atstovams informaciją apie 

Konkurencijos tarybos veiklą; 

4.3. bendradarbiaudamas su kitais skyriais rengia, nuolat atnaujina, esant techninėms 

galimybėms, administruoja Konkurencijos tarybos svetainėje ir vidiniame tinkle skelbiamą 

informaciją; 

4.4. rengia ir platina informacinius Konkurencijos tarybos leidinius, reprezentacinius 

spaudinius ir kitą informacinę medžiagą apie institucijos veiklą; 

4.5. analizuoja žiniasklaidoje, socialiniuose tinkluose skelbiamą informaciją apie 

Konkurencijos tarybą, prireikus reaguoja į viešai paskelbtą klaidinančią informaciją, informuoja 

Konkurencijos tarybos vadovybę apie viešinamas problemas, įvertina rizikos, kenkiančios 

Konkurencijos tarybos įvaizdžiui, veiksnius ir teikia siūlymus, kaip juos sumažinti; 

4.6. rengia metines Konkurencijos tarybos veiklos ataskaitas Lietuvos institucijoms ir 

tarptautinėms organizacijoms bei institucijoms; 
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4.7. siekiant didinti konkurencijos kultūros sklaidą, organizuoja renginius, Konkurencijos 

tarybos veiklos viešinimo akcijas, susitikimus su verslo, akademinės, teisės praktikų 

bendruomenėmis ir kitais visuomenės atstovais Lietuvoje bei užsienyje, taip pat padeda kitiems 

padaliniams juos organizuoti;  

4.8. bendradarbiaudamas su kitais Konkurencijos tarybos struktūriniais padaliniais inicijuoja 

ir vykdo vidinės komunikacijos projektus ir organizuoja kitus Konkurencijos tarybos darbuotojų 

motyvaciją stiprinančius renginius; 

4.9. koordinuoja Konkurencijos tarybos dalyvavimą Lietuvos narystės Europos Sąjungoje 

informacinėje sistemoje (LINESIS); 

4.10. administruoja ir tvarko informaciją interaktyvioje ECN2 sistemoje „ECN cases“, 

susijusioje su Europos teisės konkurencijos taisyklių įgyvendinimu pagal Tarybos reglamentą (EB) 

Nr. 1/2003, taip pat „Wiki“, ICN, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos ir kitose 

tarptautinėse informacinėse sistemose; 

4.11. užtikrina Konkurencijos tarybai reikalingos medžiagos vertimą iš ar į anglų kalbą, 

redaguoja Konkurencijos tarybos darbuotojų anglų kalba parengtą medžiagą; 

4.12. atlieka kitas Konkurencijos tarybos pavestas funkcijas. 

 

III. SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS 

5. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę: 

5.1. gauti iš Konkurencijos tarybos struktūrinių padalinių informaciją, reikalingą Skyriaus 

uždaviniams vykdyti ir funkcijoms įgyvendinti; 

5.2. rengti pasitarimus, seminarus su Skyriaus veikla susijusiais klausimais, prireikus 

pasitelkiant kitų Konkurencijos tarybos struktūrinių padalinių darbuotojus; 

5.3. teikti Konkurencijos tarybos pirmininkui, Konkurencijos tarybai pasiūlymus dėl darbo 

grupių sudarymo Skyriaus kompetencijos klausimams spręsti; 

5.4. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis 

teisėmis. 

  

IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS 

6. Skyriaus veiklą reguliuoja Konkurencijos tarybos darbo reglamentas ir šie nuostatai. 

7. Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių 

paskirtis, pareigybių pavadinimai, pareigybėms priskirtos funkcijos ir specialieji reikalavimai, 

keliami atitinkamas pareigas einantiems asmenims, nustatyti Konkurencijos tarybos pirmininko 

įsakymais tvirtinamuose pareigybių aprašymuose. 

8. Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį į pareigas priima ir iš jų atleidžia Konkurencijos 

tarybos pirmininkas Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. 

9. Skyriaus vedėjo laikinai nesant ar dėl kitų priežasčių, jo funkcijas vykdo Konkurencijos 

tarybos pirmininko paskirtas administracijos valstybės tarnautojas. 

10. Skyriaus vedėjas yra pavaldus Konkurencijos tarybos pirmininkui. 

11. Skyriaus vedėjas: 

11.1. atsako už tai, kad Skyrius tinkamai įgyvendintų šiuose nuostatuose nustatytus 

uždavinius ir funkcijas. 

11.2. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą; 

11.3. atsiskaito Konkurencijos tarybos pirmininkui už Skyriaus veiklą;  
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11.4. teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybos pirmininkui ir Konkurencijos tarybai dėl 

Skyriaus struktūros ir pareigybių sąrašo, Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių 

pagal darbo sutartis, perkėlimo į kitas pareigas, jų skatinimo, atlieka kitas teisės aktuose nustatytas 

tiesioginio vadovo funkcijas; 

11.5. pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja Skyriui Konkurencijos tarybos posėdžiuose, 

dalyvauja kitų institucijų rengiamuose posėdžiuose, pasitarimuose, renginiuose ir kt.; 

11.6. gali turėti kitų teisės aktų ar Konkurencijos tarybos pirmininko jam suteiktų teisių ir 

įgaliojimų. 

12. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, atsako už 

jiems pavestų pavedimų tinkamą vykdymą. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

13. Skyriaus veiklos organizavimas keičiamas ar Skyrius panaikinamas teisės aktų nustatyta 

tvarka. 

 

___________________________________ 
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KEISTA: 

 

2019-04-30 nutarimu Nr. 1S-50 

(2019) (nuo 2019-05-01 

 

PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos 

                                                                           konkurencijos tarybos 

                                                                          2018 m. gruodžio 6 d. 

                                                                                     nutarimu Nr. 1S-160 (2018) 

(Lietuvos Respublikos 

konkurencijos tarybos 

2019 m. balandžio 30 d. 

nutarimo Nr. 1S-50 redakcija) 
 

NESĄŽININGOS KOMERCINĖS VEIKLOS TYRIMO GRUPĖS NUOSTATAI 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Nesąžiningos komercinės veiklos tyrimo grupė (toliau – Grupė) yra Lietuvos Respublikos 

konkurencijos tarybos administracijos struktūrinis padalinys. 

2. Grupė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos 

įstatymais ir kitais teisės aktais bei šiais nuostatais. 

 

II. GRUPĖS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

 

3. Pagrindiniai Grupės uždaviniai: 

3.1. dalyvauti Konkurencijos tarybai vykdant valstybinę konkurencijos politiką; 

3.2. teikti pasiūlymus Konkurencijos tarybai dėl nesąžiningos konkurencijos veiksmų 

draudimo politikos, mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo priežiūros 

politikos formavimo; 

3.3. koordinuoti konkurencijos politikos vykdymą nesąžiningos konkurencijos politikos, 

mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo priežiūros politikos srityse; 

3.4. prižiūrėti, kaip laikomasi Konkurencijos įstatymo 15 straipsnio reikalavimų, 

reglamentuojančių nesąžiningą konkurenciją, Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų 

draudimo įstatymo nuostatų reikalavimų. 

4. Grupė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas: 

4.1. vykdo Konkurencijos įstatymo 15 straipsnio, Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų 

veiksmų draudimo įstatymo normų priežiūrą ir įgyvendinimą, nagrinėja asmenų prašymus ir 

skundus bei, esant pagrindui, teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybai pradėti tyrimus bei juos 

atlieka; 

4.2. esant pagrindui teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybai dėl laikinojo pobūdžio 

priemonių taikymo, tam tikrų tyrimo veiksmų atlikimo ir tyrimo eigos, kai tam reikalingas 

Konkurencijos tarybos nutarimas; 
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4.3. rengia tyrimų dėl Konkurencijos įstatymo, Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų 

veiksmų draudimo įstatymo pažeidimų bylas ir su savo išvadomis bei pasiūlymais perduoda jas 

nagrinėti Konkurencijos tarybai; 

4.4. kontroliuoja Konkurencijos tarybos nutarimų, priimtų Grupės atliktų tyrimų pagrindu, 

vykdymą, išskyrus Konkurencijos tarybos paskirtų baudų sumokėjimą; 

4.5. vykdo Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo 

įgyvendinimo stebėseną, apibendrina surinktus duomenis ir teikia savo išvadas bei pasiūlymus šiais 

klausimais Konkurencijos tarybai; 

4.6. teikia informaciją Konkurencijos tarybos metinėms ataskaitoms, taip pat ataskaitoms 

tarptautinėms organizacijoms; 

4.7. pagal Grupės kompetenciją teikia informaciją Europos Sąjungos institucijoms, užsienio 

valstybių nacionalinėms institucijoms bei tarptautinėms organizacijoms; 

4.8. pagal Grupės kompetenciją rengia ir teikia Konkurencijos tarybai pasiūlymus dėl teisės 

aktų priėmimo ar tobulinimo; 

4.9. pagal Grupės kompetenciją dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos norminių teisės 

aktų projektus; 

4.10. pagal Grupės kompetenciją dalyvauja atliekant norminių teisės aktų projektų 

ekspertizę; 

4.11. pagal Grupės kompetenciją rengia Konkurencijos tarybos pasiūlymų, rekomendacijų, 

paaiškinimų projektus, užsiima šviečiamąją veikla; 

4.12. pagal Grupės kompetenciją dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos pasiūlymų, 

rekomendacijų, paaiškinimų bei išvadų projektus, susijusius su Konkurencijos tarybos 

kompetencijai priskirtų įstatymų taikymu ir įgyvendinimu; 

4.13. atlieka kitas Konkurencijos tarybos pavestas funkcijas. 

 

III. GRUPĖS TEISĖS 

5. Grupė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę: 

5.1. gauti iš Konkurencijos tarybos struktūrinių padalinių informaciją, reikalingą Grupės 

uždaviniams vykdyti ir funkcijoms įgyvendinti; 

5.2. rengti pasitarimus, seminarus su Grupės veikla susijusiais klausimais; 

5.3. teikti Konkurencijos tarybos pirmininkui, tarybai pasiūlymus dėl darbo grupių 

sudarymo Grupės kompetencijos klausimams spręsti; 

5.4. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis 

teisėmis. 

 

IV. GRUPĖS VEIKLOS ORAGANIZAVIMAS 

 

6. Grupės veiklą reguliuoja Konkurencijos tarybos darbo reglamentas ir šie nuostatai. 

7. Grupė valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių 

paskirtis, pareigybių pavadinimai, pareigybėms priskirtos funkcijos ir specialieji reikalavimai, 

keliami atitinkamas pareigas einantiems asmenims, nustatyti Konkurencijos tarybos pirmininko 

įsakymais tvirtinamuose pareigybių aprašymuose. 
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8. Grupei vadovauja Grupės vadovas, kurį į pareigas priima ir iš jų atleidžia Konkurencijos 

tarybos pirmininkas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. 

9. Grupės veiklą koordinuoja ir kontroliuoja Konkurencijos tarybos nutarimu paskirtas 

Konkurencijos tarybos narys. 

10. Grupės vadovas yra pavaldus Konkurencijos tarybos pirmininkui. 

11. Grupės vadovas: 

11.1. atsako už tai, kad Grupė tinkamai įgyvendintų šiuose nuostatuose nustatytus 

uždavinius ir funkcijas; 

11.2. planuoja ir organizuoja Grupės darbą; 

11.3. atsiskaito Konkurencijos tarybos pirmininkui už Grupės veiklą; 

11.4. teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybos pirmininkui ir Konkurencijos tarybai dėl 

Grupės struktūros ir pareigybių sąrašo, Grupės valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal 

darbo sutartis, perkėlimo į kitas pareigas, jų skatinimo, atlieka kitas teisės aktuose nustatytas 

tiesioginio vadovo funkcijas; 

11.5. pagal Grupės kompetenciją atstovauja Grupei Konkurencijos tarybos posėdžiuose, 

dalyvauja kitų institucijų rengiamuose posėdžiuose, pasitarimuose, renginiuose ir kt.; 

11.6. gali turėti kitų teisės aktų ar Konkurencijos tarybos pirmininko jam suteiktų teisių ir 

įgaliojimų. 

12. Grupės vadovo laikinai nesant, jo funkcijas vykdo kitas Konkurencijos tarybos 

pirmininko įsakymu paskirtas valstybės tarnautojas. 

13. Grupės valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, atsako už 

jiems pavestų pavedimų tinkamą vykdymą. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

14.  Grupės veiklos organizavimas keičiamas ar Grupė panaikinama teisės aktų nustatyta 

tvarka. 

_______________________ 
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                                                                               PATVIRTINTA 

                                                                                        Lietuvos Respublikos 

                                                                                         konkurencijos tarybos 

                                                                                         2018 m. gruodžio 6 d. 

                                                                                       nutarimu Nr. 1S-160 

 

TEISĖS IR KONKURENCIJOS POLITIKOS GRUPĖS NUOSTATAI 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Teisės ir konkurencijos politikos grupė (toliau – Grupė) yra Lietuvos Respublikos 

konkurencijos tarybos administracijos struktūrinis padalinys. 

2. Grupė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos 

įstatymais ir kitais teisės aktais bei šiais nuostatais. 

 

II. GRUPĖS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

3. Pagrindiniai Grupės uždaviniai: 

3.1. teikti pasiūlymus Konkurencijos tarybai dėl konkurencijos politikos formavimo ir 

koordinuoti konkurencijos politikos vykdymą; 

3.2. atlikti Konkurencijos taryboje rengiamų dokumentų ir atliekamų veiksmų, susijusių su 

Konkurencijos tarybos kompetencijai priskirtų įstatymų įgyvendinimu, atitikties norminiams teisės 

aktams ir suformuotai teismų praktikai vertinimą; 

3.3. atstovauti Konkurencijos tarybai ginčus nagrinėjančiose institucijose. 

4. Grupė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas: 

4.1. rengia procesinius dokumentus ir atstovauja Konkurencijos tarybai teismuose ir kitose 

ginčus nagrinėjančiose institucijose, esant reikalui pasitelkdama kitus administracijos valstybės 

tarnautojus ar darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį; 

4.2. atlieka Konkurencijos tarybos nutarimų dėl įstatymų pažeidimų teisinį įforminimą; 

4.3. atlieka Konkurencijos tarybos nutarimų teisinio įforminimo kontrolę; 

4.4 vertina Konkurencijos tarybos sprendimų ir veiksmų, susijusių su Konkurencijos tarybos 

kompetencijai priskirtų įstatymų įgyvendinimu, atitiktį norminiams teisės aktams ir teismų 

praktikai; 

4.5. teikia pasiūlymus ir konsultuoja Konkurencijos tarybą bei Konkurencijos tarybos 

administraciją teisės klausimais, susijusiais su Konkurencijos tarybos kompetencijai priskirtų 

įstatymų įgyvendinimu; 

4.6. esant reikalui teikia teisines išvadas Konkurencijos tarybai svarstyti pateiktais 

klausimais; 

4.7. kontroliuoja Konkurencijos tarybos paskirtų baudų sumokėjimą ir nesumokėtų baudų 

bei palūkanų išieškojimą; 

4.8. rengia Konkurencijos tarybos norminių teisės aktų projektus; 

4.9. rengia Konkurencijos tarybos pasiūlymų, rekomendacijų, paaiškinimų bei išvadų 

projektus, susijusius su Konkurencijos tarybos kompetencijai  priskirtų įstatymų taikymu ir 

įgyvendinimu; 
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4.10. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybai dėl įstatymų ir kitų teisės 

aktų projektų rengimo; 

4.11. koordinuoja valstybinės konkurencijos politikos vykdymą ir jos suderinamumą su 

Europos Sąjungos konkurencijos politika, šiais klausimais rengia ir teikia pasiūlymus 

Konkurencijos tarybai; 

4.12. pagal kompetenciją rengia pasiūlymus dėl Europos Sąjungos teisės aktų perkėlimo ir 

įgyvendinimo nacionalinėje teisėje; 

4.13. pagal kompetenciją rengia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijos Europos 

Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais; 

4.14. esant reikalui, nagrinėja su Konkurencijos tarybos kompetencijos sritimi susijusius 

norminių teisės aktų projektus ir rengia išvadas dėl jų; 

4.15. dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos strateginį veiklos planą ir metinę veiklos 

ataskaitą; 

4.16. rengia teismų praktikos, susijusios su Konkurencijos tarybos kompetencijai priskirtų 

įstatymų taikymu, apžvalgas; 

4.17. esant reikalui pagal Grupės kompetenciją nagrinėja asmenų, Lietuvos Respublikos, 

užsienio ir tarptautinių organizacijų ir institucijų prašymus; 

4.18. atlieka kitas Konkurencijos tarybos pavestas funkcijas. 

 

 

III. GRUPĖS TEISĖS 

5. Grupė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę: 

5.1. gauti iš Konkurencijos tarybos struktūrinių padalinių informaciją, reikalingą Grupės 

uždaviniams vykdyti ir funkcijoms įgyvendinti; 

5.2. rengti pasitarimus, seminarus su Grupės veikla susijusiais klausimais, prireikus 

pasitelkiant kitų Konkurencijos tarybos struktūrinių padalinių darbuotojus; 

5.3. teikti Konkurencijos tarybos pirmininkui, tarybai pasiūlymus dėl darbo grupių 

sudarymo Grupės kompetencijos klausimams spręsti; 

5.4. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis 

teisėmis. 

 

 

IV. GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

 

6. Grupės veiklą reguliuoja Konkurencijos tarybos darbo reglamentas ir šie nuostatai. 

7. Grupės valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių 

paskirtis, pareigybių pavadinimai, pareigybėms priskirtos funkcijos ir specialieji reikalavimai, 

keliami atitinkamas pareigas einantiems asmenims, nustatyti Konkurencijos tarybos pirmininko 

įsakymais tvirtinamuose pareigybių aprašymuose. 

8. Grupei vadovauja Grupės vadovas, kurį į pareigas priima ir iš jų atleidžia 

Konkurencijos tarybos pirmininkas Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. 

9.     Grupės veiklą koordinuoja ir kontroliuoja Konkurencijos tarybos nutarimu paskirtas 

Konkurencijos tarybos narys. 

10. Grupės vadovas yra pavaldus Konkurencijos tarybos pirmininkui. 

11. Grupės vadovas: 
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11.1. atsako už tai, kad Grupė tinkamai įgyvendintų šiuose nuostatuose nustatytus 

uždavinius ir funkcijas; 

11.2. planuoja ir organizuoja Grupės darbą; 

11.3. atsiskaito Konkurencijos tarybos pirmininkui už Grupės veiklą;  

11.4. teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybos pirmininkui ir Konkurencijos tarybai dėl 

Grupės struktūros ir pareigybių sąrašo, Grupės valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal 

darbo sutartis, perkėlimo į kitas pareigas, jų skatinimo, atlieka kitas teisės aktuose nustatytas 

tiesioginio vadovo funkcijas; 

11.5. pagal Grupės kompetenciją atstovauja Grupei Konkurencijos tarybos posėdžiuose, 

dalyvauja kitų institucijų rengiamuose posėdžiuose, pasitarimuose, renginiuose ir kt.; 

11.6. priima sprendimus kitais pareigybės aprašyme ir kituose teisės aktuose numatytais ar 

Konkurencijos tarybos ar Konkurencijos tarybos pirmininko pavestais klausimais; 

11.7. gali turėti kitų teisės aktų ar Konkurencijos tarybos pirmininko jam suteiktų teisių ir 

įgaliojimų. 

12. Grupės vadovo laikinai nesant ar dėl kitų priežasčių, jo funkcijas vykdo kitas 

Konkurencijos tarybos pirmininko įsakymu paskirtas administracijos darbuotojas. 

13. Grupės valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, atsako už 

jiems pavestų pavedimų tinkamą vykdymą. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

14. Grupės veiklos organizavimas keičiamas ar Grupė panaikinama teisės aktų nustatyta 

tvarka. 

 

–––––––––––––– 
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                                                                               PATVIRTINTA 

                                                                                        Lietuvos Respublikos 

                                                                                         konkurencijos tarybos 

                                                                                         2018 m. gruodžio 6 d. 

                                                                                       nutarimu Nr. 1S-160 
 

 

VIDAUS ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS NUOSTATAI 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vidaus administravimo skyrius (toliau – Skyrius) yra Lietuvos Respublikos 

konkurencijos tarybos administracijos struktūrinis padalinys. 

2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos 

įstatymais ir kitais teisės aktais bei šiais nuostatais. 

 

II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

 

3. Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai: 

3.1. užtikrinti tinkamą Konkurencijos tarybos vidaus administravimo funkcijų vykdymą 

šiose srityse: 

3.1.1. organizacinės struktūros tvarkymas; 

3.1.2. personalo valdymas, kvalifikacijos tobulinimas; 

3.1.3. dokumentų valdymas ir archyvavimas, įslaptintos informacijos apsauga; 

3.1.4. informacinių technologijų valdymas, elektroninės informacijos sauga;  

3.1.5. viešieji pirkimai, turto valdymas, personalo aprūpinimas darbo priemonėmis; 

3.1.6. personalo sauga ir sveikata, atitiktis civilinės ir priešgaisrinės saugos reikalavimams.  

3.2. pagal kompetenciją dalyvauti atliekant strateginį planavimą, tobulinant veiklos procesus 

ir vidaus kontrolės sistemą.  

4. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas: 

4.1. įgyvendindamas šių  nuostatų 3.1.1 ir 3.1.2 papunkčiuose nustatytus uždavinius:  

4.1.1. atsižvelgdamas į Konkurencijos tarybos strateginius tikslus ir uždavinius, teikia 

Konkurencijos tarybos pirmininkui ir administracijos direktoriui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių 

poreikio ir efektyvaus naudojimo; 

4.1.2. pagal kompetenciją teikia Konkurencijos tarybos pirmininkui ir administracijos 

direktoriui siūlymus dėl darbo organizavimo tobulinimo, atsižvelgiant į teisės aktų nuostatas; 

4.1.3. rengia personalo pareigybių sąrašus, teikia siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo 

ir papildymo; 

4.1.4. organizuoja personalo atranką ir priėmimą į laisvas valstybės tarnautojų ir darbuotojų, 

dirbančių pagal darbo sutartis, pareigas, taip pat atleidimą iš jų, vykdo valstybės tarnautojų registro 

duomenų tvarkymą; 
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4.1.5. organizuoja Konkurencijos tarybos personalo veiklos vertinimą, siuntimą į  

komandiruotes, atostogų suteikimą, koordinuoja darbo ir poilsio laiko apskaitą, padeda įgyvendinti 

kitas personalo garantijas; 

4.1.6. nustato Konkurencijos tarybos personalo kvalifikacijos tobulinimo poreikį, rengia 

metinius mokymo planus ir juos įgyvendina; 

4.1.7. pagal kompetenciją padeda Konkurencijos tarybos pirmininkui užtikrinti personalo 

elgesio ir profesinės etikos, viešųjų ir privačių interesų derinimo normų laikymąsi; 

4.1.8. padeda Konkurencijos tarybos pirmininkui ir administracijos direktoriui įgyvendinti 

personalo motyvacijos sistemą, atlieka kitas su personalo valdymu susijusias funkcijas. 

4.2. įgyvendindamas šių nuostatų 3.1.3 papunktyje nustatytus uždavinius: 

4.2.1. tvarko Konkurencijos tarybos dokumentų apskaitą ir įgyvendina dokumentų 

išsaugojimą užtikrinančias priemones; 

4.2.2. teisės aktų nustatyta tvarka kaupia ir saugo Konkurencijos tarybos nuolatinio, laikino 

ir ilgo saugojimo dokumentus; 

4.2.3. teikia pasiūlymus Konkurencijos  tarybos pirmininkui ir administracijos direktoriui 

dėl dokumentų valdymo sistemos tobulinimo; 

4.2.4. užtikrina tinkamą įslaptintos informacijos apsaugą ir administravimą; 

4.2.5. administruoja dokumentų valdymo sistemą „Avilys“, konsultuoja personalą jos 

naudojimo klausimais ir atlieka kitas su dokumentų valdymu ir archyvavimu, įslaptintos 

informacijos valdymu susijusias funkcijas. 

4.3. įgyvendindamas šių nuostatų 3.1.4 papunktyje nustatytus uždavinius: 

4.3.1. atlieka personalo kompiuterinių darbo vietų paruošimą, užtikrina tinkamą 

kompiuterinio ir telekomunikacinio tinklo, tarnybinių stočių naudojimą ir priežiūrą; 

4.3.2. aprūpina Konkurencijos personalą kompiuterine technika ir ryšio priemonėmis; 

4.3.3. pagal kompetenciją atlieka spausdinimo, kopijavimo, skenavimo įgarsinimo ir 

kitokios techninės įrangos priežiūrą; 

4.3.4. administruoja ir prižiūri Konkurencijos tarybos kompiuterių tinklą, atlieka jo 

techninių išteklių paskirstymą, vartotojų prieigos teisių kontrolę, užtikrina elektroninės 

informacijos, duomenų ir kompiuterinio tinklo saugą; 

4.3.5. atlieka informacinių technologijų ir kompiuterizuotų sistemų naudojimo reikalavimų 

laikymosi stebėseną, atlieka kitas su informacinių technologijų valdymu bei elektroninės 

informacijos sauga susijusias funkcijas. 

4.4. įgyvendindamas šių nuostatų 3.1.5  papunktyje nustatytus uždavinius: 

4.4.1. pagal kompetenciją analizuoja Konkurencijos tarybos poreikius ir teikia pasiūlymus 

viešiesiems pirkimams vykdyti; 

4.4.2. organizuoja Konkurencijos tarybos viešuosius pirkimus; 

4.4.3. vykdo mažos vertės viešųjų pirkimų procedūras;  

4.4.4. kaupia informaciją apie finansiniais metais atliktus pirkimus ir teikia ataskaitas 

Viešųjų pirkimų tarnybai; 

4.4.5. organizuoja Konkurencijos tarybos administracinio pastato ir patalpų priežiūrą, 

tinkamą jų eksploataciją, apsaugą ir aplinkos tvarkymą; 

4.4.6. vykdo racionalų Konkurencijos tarybos patikėjimo teise valdomo, naudojamo ir 

disponuojamo turto valdymą, užtikrina Konkurencijos tarybos aprūpinimą būtinu turtu ir 

paslaugomis, aprūpina personalą darbo priemonėmis; 

4.4.7. organizuoja ir vykdo tinkamą Konkurencijos tarybos inžinerinės, komunikacinės, 

santechninės, kondicionavimo, šildymo ir vėdinimo sistemų, apsaugos sistemos ir kitokių sistemų 

techninę priežiūrą ir tinkamą jų eksploataciją bei atlieka kitas funkcijas viešųjų pirkimų, turto 

valdymo srityse. 

4.5. įgyvendindamas šių nuostatų 3.1.6 papunktyje nurodytą uždavinį: 
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4.5.1. vykdo saugos ir sveikatos, civilinės ir priešgaisrinės saugos teisės aktuose nustatytų 

reikalavimų įgyvendinimo procedūras; 

4.5.2. organizuoja Konkurencijos tarybos personalo instruktavimą darbų saugos ir sveikatos, 

civilinės ir priešgaisrinės saugos klausimais; 

4.5.3. vertina šios srities rizikas ir teikia siūlymus dėl neatitiktims ar trūkumams pašalinti ir 

prevencijai užtikrinti reikiamų priemonių bei atlieka kitas personalo saugos ir sveikatos, civilinės ir 

priešgaisrinės saugos reikalavimų užtikrinimo priemones. 

4.6. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos strateginio 

veiklos plano ir kitų planavimo dokumentų projektus, koordinuoja šių projektų rengimą bei stebi jų 

įgyvendinimą; 

4.7. pagal Skyriaus kompetenciją teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas personalo 

valdymo, kvalifikacijos tobulinimo, dokumentų valdymo, įslaptintos informacijos apsaugos, 

informacinių technologijų, viešųjų pirkimų, turto valdymo ir kitais klausimais; 

4.8. rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų ir kitų dokumentų, susijusių su vidaus 

administravimu, projektus; 

4.9. pagal Skyriaus kompetenciją atlieka funkcijas, susijusias su iš Europos Sąjungos 

lėšomis finansuojamų projektų rengimu ir administravimu; 

4.10. nagrinėja prašymus, pasiūlymus ir skundus Skyriaus kompetencijai priskirtais 

klausimais; 

4.11. atlieka kitas Konkurencijos tarybos pirmininko ir administracijos direktoriaus pavestas 

funkcijas. 

 

III. SKYRIAUS TEISĖS 

 

5. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę: 

5.1. gauti iš Konkurencijos tarybos struktūrinių padalinių informaciją, reikalingą skyriaus 

uždaviniams vykdyti ir funkcijoms įgyvendinti; 

5.2. rengti pasitarimus, seminarus su Skyriaus veikla susijusiais klausimais; 

5.3. teikti Konkurencijos tarybos pirmininkui, Konkurencijos tarybai, administracijos 

direktoriui pasiūlymus dėl darbo grupių sudarymo Skyriaus kompetencijos klausimams spręsti; 

5.4. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis 

teisėmis. 

 

IV. SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

 

6. Skyriaus veiklą reguliuoja Konkurencijos tarybos darbo reglamentas ir šie nuostatai. 

7. Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių 

paskirtis, pareigybių pavadinimai, pareigybėms priskirtos funkcijos ir specialieji reikalavimai, 

keliami atitinkamas pareigas einantiems asmenims, nustatyti Konkurencijos tarybos pirmininko 

įsakymais tvirtinamuose pareigybių aprašymuose. 

8. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį į pareigas priima ir iš jų atleidžia Konkurencijos 

tarybos pirmininkas Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. 

9. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Konkurencijos tarybos administracijos 

direktoriui. 

10. Skyriaus vedėjas: 
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10.1. atsako už tai, kad Skyrius tinkamai ir laiku įgyvendintų šiuose nuostatuose nustatytus 

uždavinius ir funkcijas; 

10.2. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbą; 

10.3. atsiskaito Konkurencijos tarybos pirmininkui ir administracijos direktoriui už Skyriaus 

veiklą; 

10.4. vizuoja Skyriaus darbuotojų parengtus teisės aktų ir kitų dokumentų projektus 

Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais; 

10.5. teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybos pirmininkui ir administracijos direktoriui dėl 

Skyriaus veiklos tobulinimo, Skyriaus nuostatų ir pareigybių sąrašo keitimo, Skyriaus valstybės 

tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, perkėlimo į kitas pareigas, jų tarnybinės 

veiklos vertinimo ir skatinimo, atlieka kitas teisės aktuose nustatytas tiesioginio vadovo funkcijas; 

10.6. pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja Skyriui Konkurencijos tarybos posėdžiuose, 

dalyvauja kitų institucijų rengiamuose posėdžiuose, pasitarimuose, renginiuose ir kt.; 

10.7. gali turėti kitų teisės aktų ar Konkurencijos tarybos pirmininko, administracijos 

direktoriaus jam suteiktų teisių, pareigų ir įgaliojimų. 

11. Skyriaus vedėjo laikinai nesant, jo funkcijas vykdo kitas Konkurencijos tarybos 

pirmininko įsakymu paskirtas valstybės tarnautojas. 

12. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, atsako už 

jiems nustatytų užduočių, funkcijų ir pavedimų tinkamą vykdymą. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

13. Skyriaus veiklos organizavimas keičiamas ar Skyrius panaikinamas teisės aktų nustatyta 

tvarka. 

 

_____________________________ 
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                                                                               PATVIRTINTA 

                                                                                        Lietuvos Respublikos 

                                                                                         konkurencijos tarybos 

                                                                                         2018 m. gruodžio 6 d. 

                                                                                       nutarimu Nr. 1S-160 

 

VIEŠŲJŲ SUBJEKTŲ PRIEŽIŪROS GRUPĖS NUOSTATAI 

                                   I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

  

1. Viešųjų subjektų priežiūros grupė (toliau – Grupė) yra Lietuvos Respublikos 

konkurencijos tarybos administracijos struktūrinis padalinys. 

2. Grupė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos 

įstatymais ir kitais teisės aktais bei šiais nuostatais. 

 

II. GRUPĖS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

3. Pagrindiniai Grupės uždaviniai: 

3.1. dalyvauti Konkurencijos tarybai vykdant valstybinę konkurencijos politiką; 

3.2. teikti pasiūlymus Konkurencijos tarybai dėl konkurencijos politikos formavimo 

teisėkūros bei valstybės pagalbos srityse ir koordinuoti šių konkurencijos politikos sričių vykdymą; 

3.3. vertinti norminių teisės aktų projektų ir viešojo administravimo subjektų priimtų 

sprendimų atitiktį pagal Konkurencijos įstatymo 4 straipsnį ir konkurencijos laisvės principus; 

 3.4. koordinuoti valstybės pagalbos, kuriai taikomos Europos Sąjungos valstybės pagalbos 

taisyklės, klausimus; 

3.5. tvarkyti Suteiktos valstybės pagalbos, įskaitant nereikšmingą, registrą; 

3.6. vertinti savivaldybių sprendimų atitiktį pagal Vietos savivaldos įstatymo 9 ir 91 

straipsnius. 

4. Grupė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas: 

4.1. pagal Grupės kompetenciją rengia ir teikia Konkurencijos tarybai pasiūlymus dėl teisės 

aktų priėmimo ar tobulinimo ir jų suderinamumo su Europos Sąjungos teise; 

4.2. pagal Grupės kompetenciją dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos norminių teisės 

aktų projektus; 

 4.3. pagal Grupės kompetenciją dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos pasiūlymų, 

rekomendacijų, paaiškinimų bei išvadų projektus, susijusius su Konkurencijos tarybos 

kompetencijai priskirtų įstatymų taikymu ir įgyvendinimu; 

4.4. atlieka norminių teisės aktų projektų ekspertizę; 

 4.5. stebi ir analizuoja prekių rinkas, atlieka bendrus rinkų tyrimus, nagrinėja asmenų 

prašymus ir, esant pagrindui, teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybai pradėti tyrimus dėl 

Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio pažeidimo, juos atlieka; 
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4.6. esant pagrindui, teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybai dėl tam tikrų tyrimo veiksmų 

atlikimo, kai tam reikalingas Konkurencijos tarybos nutarimas, tyrimo papildymo, išskyrimo 

(sujungimo), termino pratęsimo; 

4.7. rengia tyrimų dėl Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio pažeidimo bylas ir su savo 

išvadomis bei pasiūlymais perduoda jas nagrinėti Konkurencijos tarybai; 

4.8. kontroliuoja Konkurencijos tarybos nutarimų, priimtų Grupės atliktų tyrimų pagrindu, 

vykdymą; 

4.9. pagal Vietos savivaldos įstatymo 91 straipsnį vertina savivaldybių prašymus dėl 

savivaldybių vykdomos ūkinės veiklos ir teikia išvadas Konkurencijos tarybai; 

 4.10. koordinuoja valstybės pagalbos klausimus tarp Lietuvos Respublikos ir Europos 

Komisijos; 

4.11. vertina, ar tinkamai užpildyti valstybės pagalbos teikėjų paruošti pranešimai, ir 

dalyvauja perduodant pranešimus Europos Komisijai; 

4.12. konsultuoja valstybės pagalbos teikėjus valstybės pagalbos pranešimo užpildymo 

klausimais; 

4.13. atlieka valstybės pagalbos projektų ekspertizę; 

4.14. tvarko Suteiktos valstybės pagalbos, įskaitant nereikšmingą, registrą; 

4.15. rengia valstybės pagalbos metines ataskaitas; 

4.16. pagal kompetenciją rengia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijos Europos 

Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais; 

4.17. teikia informaciją Konkurencijos tarybos metinėms ataskaitoms, taip pat ataskaitoms 

tarptautinėms organizacijoms; 

4.18. pagal Grupės kompetenciją teikia informaciją Europos Sąjungos institucijoms, 

užsienio valstybių nacionalinėmis institucijoms bei tarptautinėms organizacijoms; 

4.19. atlieka kitas Konkurencijos tarybos pavestas funkcijas. 

 

III. GRUPĖS TEISĖS 

5. Grupė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę: 

5.1. gauti iš Konkurencijos tarybos struktūrinių padalinių informaciją, reikalingą Grupės 

uždaviniams vykdyti ir funkcijoms įgyvendinti; 

5.2. rengti pasitarimus, seminarus su Grupės veikla susijusiais klausimais, prireikus 

pasitelkiant kitų Konkurencijos tarybos struktūrinių padalinių darbuotojus; 

5.3. teikti Konkurencijos tarybos pirmininkui, tarybai pasiūlymus dėl darbo grupių 

sudarymo Grupės kompetencijos klausimams spręsti; 

5.4. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis 

teisėmis. 

 

IV. GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

  6. Grupės veiklą reguliuoja Konkurencijos tarybos darbo reglamentas ir šie nuostatai. 

7. Grupės valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių 

paskirtis, pareigybių pavadinimai, pareigybėms priskirtos funkcijos ir specialieji reikalavimai, 

keliami atitinkamas pareigas einantiems asmenims, nustatyti Konkurencijos tarybos pirmininko 

įsakymais  tvirtinamuose pareigybių aprašymuose. 
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8. Grupei vadovauja Grupės vadovas, kurį į pareigas priima ir iš jų atleidžia Konkurencijos 

tarybos pirmininkas Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. 

9. Grupės vadovo laikinai nesant, jo funkcijas vykdo kitas Konkurencijos tarybos 

pirmininko įsakymu paskirtas valstybės tarnautojas. 

10.  Grupės veiklą koordinuoja ir kontroliuoja Konkurencijos tarybos nutarimu paskirtas 

Konkurencijos tarybos narys. 

  11. Grupės vadovas yra pavaldus Konkurencijos tarybos pirmininkui. 

12. Grupės vadovas: 

12.1. atsako už tai, kad Grupė tinkamai įgyvendintų šiuose nuostatuose nustatytus 

uždavinius ir funkcijas; 

12.2. planuoja ir organizuoja Grupės darbą; 

12.3. atsiskaito Konkurencijos tarybos pirmininkui už Grupės veiklą; 

12.4. teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybos pirmininkui ir Konkurencijos tarybai dėl 

Grupės struktūros ir pareigybių sąrašo, Grupės valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal 

darbo sutartis, perkėlimo į kitas pareigas, jų skatinimo, atlieka kitas teisės aktuose nustatytas 

tiesioginio vadovo funkcijas; 

12.5. pagal Grupės kompetenciją atstovauja Grupei Konkurencijos tarybos posėdžiuose, 

dalyvauja kitų institucijų rengiamuose posėdžiuose, pasitarimuose, renginiuose ir kt.; 

12.6. gali turėti kitų teisės aktų ar Konkurencijos tarybos pirmininko jam suteiktų teisių ir 

įgaliojimų. 

13. Grupės valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, atsako už 

jiems pavestų pavedimų tinkamą vykdymą. 

  

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

14. Grupės veiklos organizavimas keičiamas ar Grupė panaikinama teisės aktų nustatyta 

tvarka. 

 

___________________________ 


