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DĖMESIO, liko tik 33 dienos, skirtos registracijai į kartą per trejus metus Lietuvoje organizuojamą 
tarptautinę konkurencijos konferenciją, kurioje sužinosite 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 tokie kaip R.Whish, G.Surblytė, I.Kokkoris, N.Hinten-Reed, J.Davies,  
G.Karreskog, L.Godfroid, G.Kallfass, L.Butkevičius, T.Reimers ir kiti. 
 

 

KUR JIE VISI SKUBA? 

JIE VISI SKUBA Į ... 
 



 

PRIMENAME, kad konferencijos dalyviams bus išduodami Lietuvos advokatūros pripažįstami 
pažymėjimai, o advokatams ir jų padėjėjams – skiriami kvalifikaciniai balai. 
 
Kilus klausimams skambinkite (8 5) 2615170, (8 5) 2625953 arba rašykite el. p. contacts@kt.gov.lt. 

 

 
NORIU REGISTRUOTIS! 

 
NORIU PERŽIŪRĖTI PROGRAMĄ! 

 

 

 
 

Svarbu ATKREIPIAME DĖMESĮ, kad nuo liepos 1 d. privalu taikyti naujuosius 
nereikšmingos pagalbos (de minimis) reglamentus, kurie numato nemažai 
pakeitimų. Vienas jų  – „vienos įmonės“ („vieno ūkio subjekto“, angl. „single 
undertaking“) vertinimas prieš skiriant de minimis pagalbą. 
 
Remiantis šia nuostata maksimali teiktinos pagalbos suma (200 000 eurų) gali 
būti skiriama vienam ūkio subjektui, kurį gali sudaryti ir keli ūkio subjektai (tiek 
juridiniai, tiek fiziniai). 
 
Iki šiol maksimali suma buvo skaičiuojama kiekvienam juridiniam ar fiziniam 
asmeniui atskirai. 

 << Išsamiau >> 

Rugpjūčio 1 d. Įsigaliojo Konkurencijos tarybos 2014 m. liepos 7 d. nutarimu patvirtinta 

naujoji Konkurencijos tarybos administracijos struktūra ir nuostatai. 

 << Išsamiau >> 

  

Liepos 29 d. Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė grąžino Seimui pakartotinai 

svarstyti Konkurencijos įstatymo pataisas, kurios, prezidentės nuomone, sudaro 

sąlygas stambioms įmonėms už grubius konkurencijos pažeidimus atsipirkti 

neadekvačiai mažomis baudomis.  

 << Išsamiau >> 

  

Liepos 25 d. Europos Komisija pritarė valstybės taikomai priemonei, pagal kurią investicijos 
į elektros energijos gamybos įrenginių modernizavimą būtų finansuojamos 
išduodant nemokamus šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo leidimus. 

 << Išsamiau >> 

  

Liepos 25 d. Konkurencijos taryba leido UAB „Baltic Bicycle Trade“ įsigyti 100 proc. UAB 
„SBJ AS“ akcijų. 

  

 

 

 

 

mailto:contacts@kt.gov.lt
http://www.mokymai.tf.vu.lt/mokymai/isoriniai-mokymai?task=view_event&event_id=100
http://kt.gov.lt/naujienos/konf_programa8.pdf
http://kt.gov.lt/index.php?show=news_view&pr_id=1431
http://kt.gov.lt/index.php?show=nutlrv_view&nut_id=507
http://www.president.lt/lt/spaudos_centras_392/pranesimai_spaudai/prezidente_vetavo_monopolininkus_ginanti_istatyma.html
http://kt.gov.lt/index.php?show=news_view&pr_id=1444


Liepos 25 d. Konkurencijos taryba pripažino, kad UAB „PB Group“ interneto svetainėje 
www.delfi.lt bei paieškos svetainėje Google skleidė klaidinančias reklamas dėl 
mažiausių padangų kainų „VIANOR“ prekybos tinkle bei padangoms „Nokian“ 
taikomą 50 proc. nuolaidą ir įmonei skyrė 29 500 Lt baudą. 

 << Išsamiau >> 

  

Liepos 16 d. Konkurencijos taryba leido UAB „BALTIC PETROLEUM“ įgyti 22 degalinių, 
esančių Palangoje, Šilalėje, Priekulėje, Šeduvoje, Radviliškyje, Trakuose, 
Varėnoje, Vilniuje, Šalčininkuose, Kaune, Prienuose, Šakiuose, Jurbarke, 
Alytuje, Kėdainiuose, Lazdijuose ir Raseiniuose kontrolę. 

  

Liepos 16 d. Konkurencijos taryba pripažino, kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
2013 m. kovo 15 d. įsakymu patvirtintų žvejybos Baltijos jūroje kvotų skyrimo 
taisyklių atitinkami punktai prieštarauja Konkurencijos įstatymo reikalavimams, 
nes: 
 
(1) kvotos skyrimas atsižvelgiant tik į istorinius žuvų sugavimo rodiklius ir 
galimybė vienam ūkio subjektui gauti labai didelę (artimą 80 proc.) Lietuvai 
skirtų kvotų dalį sudaro skirtingas konkurencijos sąlygas žvejybai Baltijos 
jūroje; 
 
(2) žvejybos kvotų skyrimas naujiems ūkio subjektams nenumatant jokių 
objektyvių kriterijų, kuriuos įgyvendinę jie įgytų galimybę pretenduoti į 
žvejybos kvotas, sudaro jiems nevienodas konkurencijos sąlygas rinkoje jau 
veikiančių bei žvejybos kvotas gaunančių ūkio subjektų atžvilgiu. 

 << Išsamiau >> 

  

Liepos 15 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, kad UAB „Studio 
moderna“ skleista reklama apie „Dormeo“ čiužiniuose (Dormeo Renew Silver 
Clima ir Dormeo Renew Silver Clima Plus) esantį sidabrą nebuvo klaidinanti.  

 << Išsamiau >> 

  

Liepos 11 d. Konkurencijos taryba leido UAB „Mokilizingas“ įsigyti 100 proc. AB banko 
„FINASTA“, 100 proc. UAB „Finasta Asset Management ir 100 proc. AB finansų 
maklerio įmonės „FINASTA“ akcijų. 

  

Liepos 10 d.  Konkurencijos taryba leido Aktsiaselts Skinest Rail įsigyti 83 proc. UAB „Vitras-
S“ akcijų. 

  

Liepos 10 d. Konkurencijos taryba leido UAB „VG Agroholding“ įsigyti 100 proc. UAB „Zujų 

paukštynas“ akcijų įgyjant vienvaldę pastarosios įmonės kontrolę. 

  

 

 

 

http://kt.gov.lt/index.php?show=news_view&pr_id=1442
http://kt.gov.lt/index.php?show=news_view&pr_id=1440
http://kt.gov.lt/index.php?show=news_view&pr_id=1439


Publikacijos NIEKAS NEGALI UŽDIRBTI DAUGIAU UŽ POLITIKUS 

 

Šarūnas Keserauskas 

Konkurencijos tarybos pirmininkas 

 

Konkurencijos tarybos pirmininkas Šarūnas Keserauskas visomis išgalėmis 

siekia įtvirtinti Konkurencijos tarybos nepriklausomumą. Taryba daug 

bendrauja su verslu, tačiau negali būti jos drauge, nes tokia draugystė galėtų 

būti pavojinga. Kita vertus, Keserauskas nemano, kad artimiausiu metu 

pasaulis taps idealiu ir jame nebeliks pažeidimų. „Jeigu jis toks būtų, tai 

nereikėtų mūsų“, - įsitikinęs Konkurencijos tarybos vadovas, kuris teigia, kad jo 

vadovaujamos institucijos misija – dirbti taip, kad konkurencija teiktų naudą 

vartotojams. 

Visas straipsnis skelbiamas eVERSUS.  

 
 
 
 

 

FAKTAI IR SKAIČIAI 
KONKURENCIJOS ĮSTATYMO PRIEŽIŪRA 

 
   

REKLAMOS ĮSTATYMO PRIEŽIŪRA 

 

3 tyrimai atliekami dėl galimai klaidinančių reklamų. 

18 skundų gauta dėl galimų Reklamos įstatymo pažeidimų. 

9 įspėjimai išsiųsti reklamos davėjams. 

7 

6 

4 

2 1 

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

5 išduoti leidimai vykdyti koncentracijas.  

http://poziuris.eversus.lt/naujienos/3738


    

TEISMŲ SPRENDIMAI 
 

28 įvairių instancijų teismuose nagrinėjamos bylos. 

TEISĖKŪRA 

 

22 teisės aktų projektai  įvertinti dėl jų atitikties konkurencijos teisės normoms. 

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


