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GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALO STATYBAI LIETUVOJE SKIRIAMA 
VALSTYBĖS PAGALBA 

 
Lapkričio 20 d. Europos Komisija priėmė teigiamą sprendimą ir leido 
skirti 448 mln. EUR pagalbą suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalo 
statybai Lietuvoje.  

Europos Komisija nustatė, kad pagalba suskystintų gamtinių dujų 
terminalo statybai ir eksploatavimui, Klaipėdos jūrų uoste (projektą 
vykdo AB „Klaipėdos nafta“), atitinka ES valstybės pagalbos skyrimo 
taisykles. Projektu siekiama padidinti dujų tiekimo Lietuvoje saugumą 
įtraukiant naujus tiekimo šaltinius. Komisija padarė išvadą, kad pagalba 
padės įgyvendinti ES energetikos tikslus pernelyg neiškreipdama 
konkurencijos, nes pastačius naująjį SGD terminalą Lietuva galės 
integruotis į ES dujų rinką ir bus skatinama Lietuvos dujų rinkų 
konkurencija. 

„Šia pagalba bus sumažinta Lietuvos priklausomybė nuo vienintelio 
dujų tiekimo šaltinio ir padidintas dujų tiekimo saugumas, – pabrėžė 
Komisijos pirmininko pavaduotojas ir už konkurencijos politiką 
atsakingas Komisijos narys Joaquín Almunia – Pastačius naują 
terminalą atsiras naujų tiekimo šaltinių, todėl padidės dujų tiekėjų 
konkurencija, o tai bus naudinga vartotojams.“  

 

Apie šį svarbų Lietuvai Europos Komisijos sprendimą rašė ir Lietuvos 
spauda.  

 REKOMENDUOJAME 

PERSKAITYTI 

DELFI (Š. Mažeikos nuotr.) 

IŠSAMIAU 

IŠSAMIAU 

RENGINIAI 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1124_lt.htm
http://www.delfi.lt/verslas/energetika/europos-komisija-perkirpo-duju-terminalo-juostele.d?id=63333636


 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONKURENCIJOS TARYBOS SPRENDIMAI 

TRYS KONKURENCIJOS TARYBOS LEIDIMAI VYKDYTI 
KONCENTRACIJAS 

Lapkričio 21 d. Konkurencijos taryba leido UAB „NI 
plėtra“ įsigyti iki 50 proc. UAB PLAZMA TECHNOLOGIJOS 
akcijų, taip kartu su UAB „Balt Development“ įgyjant 
bendrą UAB Plazma technologijos kontrolę.  

 

UAB „Baltic Petroleum“ leista įsigyja iki 100 proc. UAB 
„Bendida“ akcijų.  

 

UAB „Malinvest“ leista įsigyti iki 50 proc. UAB „Amber 
pasta“ akcijų, taip kartu su susijusiu ūkio subjektu UAB 
„Malsena plius“ įgyjant vienvaldę UAB „Amber pasta“ 
kontrolę.  

 

PRADĖTAS TYRIMAS DĖL GALIMAI KLAIDINANČIOS 
PADANGŲ REKLAMOS 

Lapkričio 18 d. Konkurencijos taryba pradėjo tyrimą dėl 
galimai klaidinančios Vianor platinimo tinklo padangų 
kainų reklamos.  

Tyrimą Konkurencijos taryba pradėjo atkreipusi dėmesį į 
padangų reklamas interneto svetainėje www.delfi.lt. 

Reklamos skelbė: „Mažiausių kainų lyderis Lietuvoje! 
Vianor” bei „Padangos pigiausiai Lietuvoje“.  

 

BAIGTAS TYRIMAS DĖL GALIMAI BE KONKURENCIJOS 
TARYBOS LEIDIMO UAB „LUKOIL BALTIJA“ ĮGYVENDINTŲ 
KONCENTRACIJŲ MAŽMENINĖS PREKYBOS DEGALAIS 
RINKOJE 

Lapkričio 6 d. Konkurencijos taryba išsiuntė Konkurencijos 
įstatymo pažeidimu įtariamai bendrovei UAB „Lukoil 
Baltija“ pranešimą apie tyrimo išvadas. Tyrimą atlikusių 
tyrėjų preliminariu vertinimu, UAB „Lukoil Baltija“ įgijo 16 
degalinių kontrolę, nepranešusi apie tai Konkurencijai 
tarybai ir negavusi leidimo koncentracijoms. 

 

KONKURENCIJOS TARYBA ATSISAKĖ NAGRINĖTI 
PRANEŠIMĄ APIE KONCENTRACIJĄ DĖL PATALPŲ 
NUOMOS 

Lapkričio 5 d. posėdyje Konkurencijos taryba atsisakė 
nagrinėti pateiktą pranešimą apie koncentraciją, 
nustačiusi, kad ketinamas įgyvendinti komercinės 
paskirties patalpų nuomos sandoris nėra laikytinas 
koncentracija.  

 

 

IŠSAMIAU 

IŠSAMIAU 

IŠSAMIAU 

IŠSAMIAU 

IŠSAMIAU 

IŠSAMIAU 

 

 

VALSTYBĖS PAGALBA 

VALSTYBĖS PAGALBOS POLITIKOS MODERNIZAVIMAS 
PASITELKIANT GERESNĮ VERTINIMĄ 

 
Europos Komisija, siekdama padėti valstybėms narėms 
geriau įvertinti valstybės pagalbos schemų sėkmę ir jų 
įtaką rinkoms bei konkurencijai, pristato gairių projektą 
„Valstybės pagalbos modernizavimas pasitelkiant geresnį 
vertinimą“ ir kviečia visus suinteresuotus asmenis teikti 
pastabas iki 2014 m. sausio 24 d. 
 
Dėl išsamesnių paaiškinimų maloniai kviečiame kreiptis į 
Konkurencijos tarybos Viešojo administravimo subjektų 
veiklos skyriaus specialistus tel. (8 5) 261 3157 arba 262 
26 17. 
 

 

VALSTYBĖS PAGALBOS GAIRĖS FINANSINIUS 
SUNKUMUS PATIRIANČIOMS ĮMONĖMS 
 

Europos Komisija parengė valstybės pagalbos finansinius 

sunkumus patiriančioms įmonėms gairių projektą ir 
kviečia visus suinteresuotus asmenis teikti pastabas dėl 
sąlygų, kuriomis būtų teikiama valstybės pagalba 
sunkumus patiriančioms įmonėms sanuoti ir 
restruktūrizuoti.  
 
Pastabas ir pasiūlymus šiam projektui Europos Komisija 
kviečia teikti iki š. m. gruodžio 31 d. Dėl išsamesnių 
paaiškinimų maloniai kviečiame kreiptis į Konkurencijos 
tarybos Viešojo administravimo subjektų veiklos skyriaus 
specialistus tel. (8 5) 261 3157 arba 262 26 17.  
 
 

IŠSAMIAU IŠSAMIAU 

http://kt.gov.lt/index.php?show=news_view&pr_id=1266
http://kt.gov.lt/index.php?show=news_view&pr_id=1265
http://kt.gov.lt/index.php?show=news_view&pr_id=1264
http://kt.gov.lt/index.php?show=news_view&pr_id=1263
http://kt.gov.lt/index.php?show=news_view&pr_id=1259
http://kt.gov.lt/index.php?show=news_view&pr_id=1260
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_state_aid_modernisation/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_state_aid_rescue_restructuring/index_en.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1146_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1037_en.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

RENGINIAI 

APTARTA VALSTYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ REFORMOS 
PAŽANGA 

Lapkričio 18 d. Konkurencijos tarybos pirmininko 
pavaduotoja Jūratė Šovienė ir Viešojo administravimo 
subjektų skyriaus vedėja Justina Paulauskaitė dalyvavo 
Europos Komisijos atstovybės Vilniuje surengtoje 
diskusijoje „Valstybės valdomų įmonių reformos 
tęstinumo užtikrinimas. Svarbiausios problemos ir 
sprendimo būdai.“ 

Konkurencijos tarybos atstovės su diskusijos dalyviais 
pasidalino savo įžvalgomis apie privataus sektoriaus 
įmonių konkuravimą su valstybinio sektoriaus įmonėmis, 
aptarė svarbiausias Konkurencijos tarybos bylas bei 
atkreipė diskusijos dalyvių dėmesį į problemas, kurios 
kyla valstybės bei savivaldybių įmonėms dalyvaujant 
komercinėje veikloje. Tose rinkose, kuriose veikia 
valstybės ar savivaldybių įmonės, neretai kyla interesų 
konfliktas, nes valstybės bei savivaldybių įmonėms 
sunkiai pavyksta suderinti rinkos reguliavimo ir viešosios 
paslaugos teikimo funkcijas su komercine veikla.  

„Valstybė neturėtų veikti ten, kur gali veikti ir veikia 
privatus sektorius. Juk tarptautinė patirtis rodo, kad 
privatus sektorius yra dinamiškas ir efektyvus, o 
valstybinis – lėtai veikiantis ir pernelyg brangiai 
kainuojantis visuomenei“ – sakė Jūratė Šovienė, 
Konkurencijos tarybos pirmininko pavaduotoja. 

 

LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ INDEKSAS TURĖTŲ 
PASKATINTI VEIKSMINGĄ KONKURENCIJĄ 

Lapkričio 8 d. Lietuvos laisvosios rinkos instituto (LLRI) 
atstovai Konkurencijos tarybos darbuotojams pristatė 
„Lietuvos savivaldybių indeksas 2013“ tyrimo rezultatus.  

Viena iš Konkurencijos tarybos veiklos krypčių – 
konkurencijos kultūros sklaida. Dauguma Lietuvos 
savivaldybių indekso vertinimo kriterijų tiesiogiai arba 
netiesiogiai yra susiję su konkurencijos skatinimu 
savivaldybėse, ūkinės veiklos ir privačios iniciatyvos laisve 
ir vartotojų interesų gynimu. Tikimės, kad bendros 
Lietuvos savivaldybių, LLRI ir Konkurencijos tarybos 
pastangos padės savivaldybėms priimti realius 
sprendimus, kurie: 

•užtikrins konkurenciją komunaliniame sektoriuje: 
atliekų surinkimo, būstų administravimo, šilumos 
tiekimo, transporto sektoriuje; 

•sudarys sąlygas teikti paslaugas privačioms įmonėms 
sveikatos bei švietimo sektoriuose; 

•taikys viešas ir konkurenciją užtikrinančias procedūras 
perkant prekes ar paslaugas savivaldybės reikmėms; 

•atsisakys savivaldybių institucijoms nebūdingų funkcijų 
– dalyvavimo versle.  

 
IŠSAMIAU 

KONKURENCIJOS TARYBA SKAIČIAIS 

              
             Tiek tyrimų šiuo metu atlieka Konkurencijos taryba. Visas sąrašas skelbiamas                                           

   
             Tiek Konkurencijos tarybos nutarimų šiuo metu yra apskųsta įvairių instancijų Lietuvos teismams. 
 
             Tiek skundų dėl galimų Reklamos įstatymo pažeidimų gauta lapkričio mėnesį. 
 
             Tiek pranešimų apie koncentraciją šiuo metu nagrinėja konkurencijos tarybos specialistai. Visas sąrašas 

skelbiamas Konkurencijos tarnybos  

             Tiek kitų institucijų parengtų teisės aktų projektų lapkričio mėnesį Konkurencijos tarybos specialistai peržiūrėjo ir 

teikė pastabas dėl jų atitikimo konkurencijos teisės normoms. 

25 

25 

20 

6 

10 

interneto svetainėje. 

interneto svetainėje.

  

http://ec.europa.eu/lietuva/ziniasklaidai/18112013_aptarta_valstybes_valdomu_imoniu_reformos_pazanga_lt.htm
http://kt.gov.lt/index.php?show=news_view&pr_id=1270
http://kt.gov.lt/index.php?show=news_view&pr_id=1258
http://kt.gov.lt/index.php?show=tyrimai
http://kt.gov.lt/index.php?show=new_konc
http://kt.gov.lt/index.php?show=new_konc


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARPTAUTINĖS NAUJIENOS 

Lapkričio 26-27 d. Konkurencijos tarybos pirmininkas 
Šarūnas Keserauskas dalyvavo kasmetiniame Europos 
šalių konkurencijos institucijų vadovų susitikime, kurį 
rengia Europos Komisijos konkurencijos direktoratas. 
Susitikimo metu institucijų vadovai aptarė konkurencijos 
teisės įgyvendinimo aktualijas, konkurencijos ir 
susijungimų politikos pokyčius bei planavo ateities 
darbus. 
 
PIRMININKAVIMO ES TARYBOS KONKURENCIJOS DARBO 

GRUPEI VEIKLA 

Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai metu lapkričio 
mėnesį Konkurencijos darbo grupė, kuriai pirmininkauja 
Konkurencijos taryba, baigė svarstyti Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvą, reglamentuojančią žalos, patirtos dėl 
valstybių narių ir Europos Sąjungos konkurencijos 
taisyklių pažeidimo, ieškinių nagrinėjimo tvarką. 
Parengtas šios direktyvos kompromisinis variantas buvo 
svarstomas lapkričio 20-22 d. vykusiame nuolatinių 
atstovų komiteto (Coreper I) posėdyje. Posėdžio metu 
nutarta aptariamą direktyvą perduoti svarstyti ES 
Konkurencingumo Tarybai ir siekti bendro ES Tarybos 
pritarimo. 

EBPO (OECD) 

2014 m. vasario 27-28 d. Paryžiuje vyks Pasaulinis 
konkurencijos forumas, kuriame bus aptariami šie 
klausimai: 

•Kova su korupcija ir konkurencijos skatinimas; 

•Konkurencijos problemos vaistų platinimo sektoriuje; 

•Rumunijos konkurencijos teisės ir politikos peržiūra. 

 

Lietuvai siekiant pilnateisės narystės OECD 
organizacijoje, Konkurencijos taryba aktyviai dalyvauja 
Konkurencijos komiteto posėdžiuose ir kituose 
renginiuose bei teikia informaciją raštu šiuose 
renginiuose aptariamais klausimais. 

Konkurencijos komitetas lapkričio 21 d. paskelbė 
dokumentą, kuriame pateikiama apibendrinta birželio 
mėnesį vykusios apskritojo stalo diskusijos informacija 
apie konkurenciją degalų rinkoje bei įvairių šalių 
praktika. 

 

 

REKOMENDUOJAME PERSKAITYTI 

Birželio 19 d. Konkurencijos taryba pripažino Vilniaus 

miesto savivaldybę pažeidus Konkurencijos įstatymo 

reikalavimus, pavedant keleivių vežimo viešąją paslaugą 

teikti UAB „Vilniaus viešasis transportas“ be 

konkurenciją užtikrinančios procedūros ir įpareigojo 

savivaldybę pakeisti savo sprendimą taip, kad jis 

neprieštarautų Konkurencijos įstatymo reikalavimams. 

Tikimės, kad šis Konkurencijos tarybos sprendimas 

paskatino Vilniaus miesto savivaldybę Oficialiame 

Europos Sąjungos informaciniame leidinyje paskelbti 

konkursus privatiems vežėjams, norintiems įsijungti į 

Vilniaus viešojo transporto sistemą ir taip vežėjams 

užtikrinti vienodas konkurencijos sąlygas. Apie tai 

lapkričio mėnesį rašė dienraštis  „Lietuvos rytas“. 

 
Jūs gavote Konkurencijos tarybos naujienlaiškį. Iškilus klausimams, arba norėdami atsisakyti naujienlaiškio rašykite: 

Rima.kaulenaite@kt.gov.lt arba marija.grybauskaite@kt.gov.lt 

IŠSAMIAU 

IŠSAMIAU 

http://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/paskelbti-keleiviu-vezimo-vilniuje-konkursai.htm
http://www.oecd.org/competition/globalforum/
http://www.oecd.org/competition/CompetitionInRoadFuel.pdf

