
 

  

 

 

 
 

TARPTAUTINĖ BALTIJOS ŠALIŲ KONFERENCIJA 
 

„KONKURENCIJOS TEISĖS ĮGYVENDINIMAS: 
TENDENCIJOS IR PRAKTIKA” 

 
2014 M. RUGSĖJO 10 D., VILNIUS 

 

NAUJIENOS:  

 

Konferencijos pranešėjų gretas papildė Nils von Hinten-Reed (Vadovaujantis CEG Europe partneris, 

ekonomikos ekspertas, konsultavęs Europos Komisiją ir nacionalines institucijas Lenkijos naftos ir dujų įmonių 

byloje prieš „Gazprom“, T-Mobile, Vivendi ir kitose bylose) ir Göran Karreskog (Švedijos konkurencijos 

institucijos Kartelių ir susijungimų skyriaus vadovas). 

 

Konferencijos dalyviams bus išduodami Lietuvos advokatūros pripažįstami pažymėjimai, o advokatams ir jų 

padėjėjams – skiriami kvalifikaciniai balai. 

 

 

 SVARBU: 

 

Iki konferencijos liko tik 70 dienų, todėl nedelskite ir registruokitės internetu užpildant registracijos FORMĄ.  

 

Kilus klausimams skambinkite (8 5) 2615170, (8 5) 2625953 arba rašykite el. p. contacts@kt.gov.lt. 

 

Nepraleiskite galimybės sužinoti ką apie ekonominės analizės vaidmenį konkurencijos bylose, susijusių įmonių 

dalyvavimą viešuosiuose pirkimuose ir konkurencijos teisės taikymą internetinės prekybos laikais mano 

tarptautiniu mastu pripažinti konkurencijos teisės ir ekonomikos ekspertai: R.Whish, G.Surblytė, I.Kokkoris, 

N.Hinten-Reed, J.Davies, P. Marsden, G. Karreskog ir kt. (PROGRAMA).  

 

 

SEKITE KARŠČIAUSIAS KONKURENCIJOS TARYBOS NAUJIENAS  

 

Birželio 30 d. Konkurencijos taryba nutraukė tyrimą dėl galimo Viasat World Limited ir Viasat AS 

piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi pripažinusi, kad bendrovių veiksmai nedaro 

reikšmingos įtakos nei veiksmingai konkurencijai nei vartotojų gerovei, todėl toliau tęsti 

tyrimą nebūtų tikslinga.                                                                                           << Daugiau >> 
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http://www.mokymai.tf.vu.lt/mokymai/isoriniai-mokymai?task=view_event&event_id=100
mailto:contacts@kt.gov.lt
http://kt.gov.lt/naujienos/konf_programa4.pdf
http://kt.gov.lt/index.php?show=news_view&pr_id=1419
http://www.linkedin.com/company/lithuanian-competition-council-kt-


Birželio 26 d. Konkurencijos taryba leido uždarajai akcinei bendrovei „Kauno saulėtekis“ ir UAB 

„AUTOVICI“ vykdyti koncentraciją įgyjant automobilių pardavimo salono ir serviso, esančių 

Ukmergės g. 300, Vilniuje, kontrolę. 

 << Daugiau >> 

 

Birželio 27 d. Konkurencijos taryba nustatė, kad Molėtų rajono ir Kaišiadorių rajono savivaldybės 

netinkamai organizavo komunalinių atliekų tvarkymą savivaldybėms priskirtose teritorijose. 

Suteikdamos išimtines teises teikti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas savo 

kontroliuojamoms bendrovėms, savivaldybės privilegijavo jas kitų ūkio subjektų atžvilgiu ir 

tokiu būdu pažeidė Konkurencijos įstatymo 4 straipsnį. 

 << Daugiau >> 

 

Birželio 24 d. 
Konkurencijos tarybos pirmininkas Šarūnas Keserauskas dalyvavo Europos Komisijos 

surengtame tradiciniame nacionalinių konkurencijos institucijų vadovų susitikime Briuselyje. 

  

Birželio 20 d. 
Konkurencijos tarybos pirmininkas dalyvavo Hagoje vykusioje Nyderlandų vartotojų ir rinkos 

institucijos konferencijoje, skirtoje paminėti pirmąsias šios institucijos veiklos metines. 

  

Birželio 19 d. 
Konkurencijos taryba leido WR Start Up 90 AS įsigyti 100 procentų Estrella Maarud Holding 

AS akcijų, taip netiesiogiai įgyjant UAB „Estrella Baltics“ kontrolę. 

 
<< Daugiau >> 

 

Birželio  

16 – 19 d. 

Konkurencijos tarybos pirmininkas dalyvavo EBPO (OECD) Konkurencijos komiteto ir jo darbo 

grupių posėdžiuose. Posėdžių metu pirmininkas pristatė metinę institucijos veiklos ataskaitą 

bei dalyvavo diskusijoje apie plačiajuosčio ryšio tinklų diegimo finansavimą. Konkurencijos 

tarybos ekspertai šiai diskusijai pateikė informaciją raštu. 

  

Birželio 12 d. 

Konkurencijos taryba pripažino, kad UAB „Cherry Media LT“ (buvusi – Beta.lt, UAB) interneto 

svetainėse www.grupinis.lt ir www.beta.lt skleidė klaidinančias reklamas, kuriose buvo 

nurodyta nepagrįsta tam tikrų prekių vertė bei akcijos galiojimo laikotarpis. Už vartotojus 

klaidinančių reklamų skleidimą Konkurencijos taryba bendrovei skyrė 17 100 litų baudą. 

 << Daugiau >> 

 

Birželio 10 d. 

Konkurencijos taryba už koncentracijos vykdymo sąlygos pažeidimą OAO „Gazprom“ (toliau 

– Gazprom) skyrė 123 096 700 litų baudą. 2004 m. Gazprom buvo leista įsigyti AB „Lietuvos 

dujos“ akcijų su sąlyga, kad bendrovė nesudarys kliūčių Lietuvos pirkėjams įsigyti gamtinių 

dujų iš kitų tiekėjų. Gazprom pažeidė šią sąlygą, nes atsisakė derėtis su AB „Lietuvos 

energijos gamyba“ dėl gamtinių dujų mainų sutarties 2013-2015 m. ir taip sudarė kliūtis 

bendrovei įsigyti gamtinių dujų iš kito tiekėjo. 

 << Daugiau >> 

Birželio 5 d. 

Vilniaus apygardos administracinis teismas atmetė UAB „Lukoil Baltija“ skundą, kuriuo 

bendrovė prašė panaikinti Konkurencijos tarybos 2013 m. balandžio 18 d. nutarimą ir 

pripažino, kad taryba tinkamai nustatė pažeidimą ir pagrįstai skyrė 1 177 600 litų baudą UAB 

„Lukoil Baltija“ už nepraneštų koncentracijų įgyvendinimą. 

 << Daugiau >> 

http://kt.gov.lt/index.php?show=news_view&pr_id=1420
http://kt.gov.lt/index.php?show=news_view&pr_id=1418
http://kt.gov.lt/index.php?show=news_view&pr_id=1416
http://kt.gov.lt/en/international/docs/cm_2014_01.pdf
http://kt.gov.lt/en/international/docs/wp_2_2014_01.pdf
http://kt.gov.lt/index.php?show=news_view&pr_id=1411
http://kt.gov.lt/index.php?show=news_view&pr_id=1409
http://kt.gov.lt/index.php?show=news_view&pr_id=1407


 

Birželio 4 d. 

Egipto tarptautinio bendradarbiavimo ministerija pranešė, kad Vokietijos ir Lietuvos 

konsorciumas laimėjo atranką ir įgyvendins ES Dvynių programos projektą Egipto 

konkurencijos institucijos gebėjimams stiprinti. 

 << Daugiau >> 

 

Birželio 3 d. 

Konkurencijos tarybos atstovai kartu su Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, Lietuvos 

Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos ir 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos atstovais dalyvavo susitikime su Europos 

Komisijos Konkurencijos direktorato ir Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje pareigūnais. 

Susitikime buvo aptarti Lietuvoje teikiamos valstybės pagalbos kontrolės sistemos pokyčiai 

susiję su ES vykdomu valstybės pagalbos modernizavimu. 

 << Daugiau >> 

 

Birželio 3 d. 

Konkurencijos taryba informavo, kad spaudoje pasirodė keli pranešimai apie savivaldybių 

suteiktą galimai neteisėtą valstybės pagalbą atleidžiant tam tikras bendroves nuo 

nekilnojamojo turto mokesčio arba nuo vietinės rinkliavos už išorinę reklamą. Šiais ir kitais 

panašiais atvejais dėl neteisėtos valstybės pagalbos į teismą potencialiai galėtų kreiptis 

valstybės pagalbos gavėjų konkurentai ir kiti žalą patyrę asmenys. 

 << Daugiau >> 

  

Publikacijos KAS MIESTO ĮVAIZDĮ GERINA LABIAU: ROŽINIAI TAKSI AR VIENODO KIRPIMO ŠUKUOSENOS? 

 

Jūratė Šovienė 

Konkurencijos tarybos pirmininko pavaduotoja 

 

Retkarčiais pasirodo iliustruotos žinios iš Šiaurės Korėjos: labai panašūs arba vienodi 

pastatai, tvarkinga vienoda apranga, vienodos šukuosenos, vienoda eisena, netgi emocijos 

vienodos: arba visi verkia, arba skanduoja džiaugsmą ir pasididžiavimą išreiškiančius šūkius. 

Taksi automobiliai ten taip pat nudažyti vienodu spalvų deriniu, o pagaminti vienoje ir toje 

pačioje valdančios partijos parinktoje įmonėje. Puikus šalies bei jos miestų įvaizdis, ar ne? 

 

Bet, pasidairę po užsienio šalis, grįžkime į Lietuvą... Prieš keletą dienų tiek liberalūs, tiek 

konservatyvūs Lietuvos didžiųjų miestų merai forume sutarė, kad liberalizmas taksi paslaugų 

rinkoje yra ne liberalizmas, o tiesiog visiška netvarka. Tuo tarpu miestuose, juk turi būti 

tvarka. Siekdami tvarkos didžiųjų miestų merai pritarė Kauno miesto galvos iniciatyvai 

sutvarkyti taksi versle įsivyravusią betvarkę: nustatyti kiek taksi automobilių, kokio amžiaus, 

kokios spalvos ar spalvų derinio bei kokį laiko terminą jie gali važinėti miestų gatvėmis. 

Didmiesčių vadovai tikisi, kad įvesta tvarka taksi versle iš esmės pagerins savivaldybėse 

teikiamų taksi paslaugų kokybę, aplinkos apsaugą, didins eismo ir vairuotojų saugumą, 

išlaikys vienodą stilių, gerins miesto įvaizdį ir sumažins nelegalių vežėjų skaičių. 

 

Visas straipsnis skelbiamas VZ.lt.  

 

 

http://kt.gov.lt/index.php?show=news_view&pr_id=1408
http://kt.gov.lt/index.php?show=news_view&pr_id=1405
http://kt.gov.lt/index.php?show=news_view&pr_id=1404
http://vz.lt/Default.aspx?PublicationId=5042da75-5d1c-4fef-b891-8db4f31242b1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKTAI IR SKAIČIAI 
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KONKURENCIJOS ĮSTATYMO PRIEŽIŪRA 

Vykdomi tyrimai dėl viešojo
administravimo subjektų veiksmų

Vykdomi tyrimai dėl konkurenciją
ribojančių susitarimų

Vykdomi tyrimai dėl įpareigojimų
nevykdymo

Vykdomi tyrimai dėl piktnaudžiavimo
dominuojančia padėtimi

Vykdomi tyrimai dėl koncentracijų
priežiūros procedūrų pažeidimų

2 išduoti leidimai vykdyti koncentracijas.  

REKLAMOS ĮSTATYMO PRIEŽIŪRA 

4 tyrimai atliekami dėl galimai klaidinančių reklamų. 

skundų gauta dėl galimų Reklamos įstatymo pažeidimų. 

įspėjimai išsiųsti reklamos davėjams. 

19 

9 
TEISMŲ SPRENDIMAI 

22 įvairių instancijų teismuose nagrinėjamos bylos. 

TEISĖKŪRA 

teisės aktų projektų įvertinta dėl jų atitikties konkurencijos teisės  

normoms. 
11 

Jūs gavote Konkurencijos tarybos naujienlaiškį. Iškilus klausimams, arba norėdami atsisakyti 
naujienlaiškio rašykite: contacts@kt.gov.lt 


