
 

NAUJIENLAIŠKIS NR. 10 
spalio 2 d. 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 

KONKURENCIJOS TARYBA 

Rugsėjo 10 d. įvyko 11-toji Tarptautinė Baltijos jūros regiono šalių konferencija 
„Konkurencijos teisės įgyvendinimas: tendencijos ir praktika“.  
 
Daugiau nei 180 dalyvių iš septynių šalių išgirdo 14 geriausių konkurencijos teisės ir 
ekonomikos ekspertų, atstovaujančių tarptautines verslo ir teisės kompanijas, teisės 
mokyklas ir konkurencijos priežiūros institucijas.  
 
Remdamiesi konferencijos dalyvių apklausos rezultatais galime drąsiai teigti, jog 11-toji 
Baltijos jūros regiono konkurencijos konferencija tikrai pavyko! Visi pranešėjai buvo 
puikiai įvertinti ir giriami už įdomius ir puikiai pristatytus pranešimus. Konferencijos 
dalyviai džiaugėsi įvairiapusiška ir įdomia programa bei pranešėjų gausa, labai gerai 
įvertino konferencijos organizatorių darbą.  
 
Linkime didžiausios sėkmės kolegoms iš Latvijos ir Estijos ir su nekantrumu laukiame 
2017-ųjų, kuomet Baltijos jūros šalių regiono konkurencijos konferencija vėl sugrįš į 
Vilnių. 
 
Visus maloniai kviečiame apsilankyti mūsų interneto svetainėje, kurioje jau paskelbėme 
konferencijos pranešimus bei nuotraukų galeriją. 
 

http://kt.gov.lt/index.php?show=konf_pran
http://kt.gov.lt/index.php?show=konf_foto
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Konkurencijos taryba sveikina Seimo sprendimą nepriimti pakartotinam svarstymui 
grąžintų Konkurencijos įstatymo pataisų ir pabrėžia, kad nepranešimas apie įmonių 
koncentraciją nėra tik procedūrinis pažeidimas.  „Įmonių koncentracijos slėpimas - 
vienas iš pavojingiausių konkurencijos pažeidimų, galintis turėti itin didelį neigiamą 
poveikį ir vartotojams, ir rinkos dalyviams. Koncentracija gali būti vykdoma tik gavus 
Konkurencijos tarybos leidimą.“ – primena Šarūnas Keserauskas, Konkurencijos tarybos 
pirmininkas. 

LIEPA RUGSĖJIS KOVAS GEGUŽĖ LAPKRITIS 

2014 
 

Liepos 15 d. Seimas priėmė Konkurencijos 
įstatymo pataisą, apribojusią maksimalų 
baudos dydį už koncentracijos, apie kurią 
privaloma pranešti, įgyvendinimą be 
Konkurencijos tarybos leidimo, kai tai 
reikšmingai neapriboja konkurencijos 
atitinkamoje rinkoje, iki 150 000 litų. 

 

Liepos 29 d. Prezidentė vetavo 
Konkurencijos įstatymo pataisas 
argumentuodama tuo, kad šios 
pataisos sudarytų sąlygas 
stambioms įmonėms už grubius 
konkurencijos pažeidimus atsipirkti 
neadekvačiai mažomis baudomis ir 
neskatintų dideles pajamas turinčių 
įmonių konkuruoti sąžiningai. 

 

Rugsėjo 18 d. Seimas pritarė Prezidentės 
Dalios Grybauskaitės veto ir nusprendė 
nepriimti pakartotinam svarstymui grąžintų 
Konkurencijos įstatymo pataisų. Už balsavo 
79 iš 99 balsavime dalyvavusių Seimo 
narių. 

2014 

79 



 
 
 
 
 

Rugsėjo 29 d. 
Konkurencijos taryba leido UAB „Milsa“ vykdyti koncentraciją įsigyjant iki 
22,19 proc. UAB „Fegda“ akcijų ir kartu su Arvydu Gribuliu, Rimvydu Šėriu ir 
Gintaru Kazakevičiumi įgyjant bendrą UAB „Fegda“ kontrolę. 

 
Išsamiau 

 

Rugsėjo 29 d. 
Konkurencijos taryba leido KŪB Practica Venture Capital vykdyti koncentraciją, 
investavimo sutarties pagrindu įsigyjant UAB „MCT“ konvertuojamųjų obligacijų ir 
įgyjant pastarosios bendrovės kontrolę. 

 
Išsamiau 

 

Rugsėjo 23 d. 
Konkurencijos taryba leido vykdyti koncentraciją  AB „ŽIA valda“ įsigyjant iki 100 
proc.  AB „Puntukas“ akcijų ir įgyjant vienvaldę pastarosios bendrovės kontrolę. 

 
Išsamiau 

 

Rugsėjo 23 d. 
Konkurencijos taryba leido vykdyti koncentraciją Roquette Freres įsigyjant 8,16 
proc. (kartu su turimomis akcijomis iš viso – 53,676 proc.) AB „Amilina“ akcijų ir 
įgyjant vienvaldę pastarosios bendrovės kontrolę. 

 
Išsamiau 

 

Rugsėjo 18 d. 
Konkurencijos taryba leido UAB „SANITEX“ vykdyti koncentraciją įsigyjant 
100 proc. UAB „Officeday“, SIA „Officeday Latvia“ ir SIA „E-SAVE“ akcijų. 

 
Išsamiau 

 

Rugsėjo 18 d. 

Konkurencijos taryba leido uždarajai akcinei bendrovei UAB „Lukoil Baltija“ 
vykdyti koncentraciją įgijus 14 degalinių kontrolę. UAB „Lukoil Baltija“ prašymas 
leisti vykdyti koncentracijas pateiktas įgyvendinant Konkurencijos tarybos 
2014 m. gegužės 12 d. įpareigojimą pranešti apie koncentracijas, kurias UAB 
„Lukoil Baltija“ buvo įvykdžiusi be Konkurencijos tarybos leidimo. 

 
Išsamiau 

 

Rugsėjo 16 d. 

Konkurencijos taryba pakvietė suinteresuotus asmenis pateikti argumentuotas 
nuomones apie PZU S.A. pasiūlytus įsipareigojimus PZU S.A. įsigyjant iki 100 proc. 
akcinės bendrovės „Lietuvos draudimas“ akcijų. 
 
Atlikusi planuojamos koncentracijos vertinimą, Konkurencijos taryba 
preliminariai nustatė, kad dėl vykdomos koncentracijos gali būti itin apribota 
konkurencija atitinkamose rinkose. Reaguodama į Konkurencijos tarybai kilusias 
abejones, įmonė pateikė įsipareigojimus, kuriuos įvertinusi Konkurencijos taryba 
nuspręs ar jie yra tinkami ir pakankami, kad dėl įgyvendinamos koncentracijos 
nebūtų itin apribota konkurencija atitinkamose rinkose. 

 
Išsamiau 

 

Rugsėjo 11 d. 
Konkurencijos taryba leido UAB „TELE2“ vykdyti koncentraciją įsigyjant 100 proc. 
UAB „Personalo valdymas“ akcijų. 

 
Išsamiau 

 
 
 
 

 

KONCENTRACIJOS 

http://kt.gov.lt/index.php?show=news_view&pr_id=1482
http://kt.gov.lt/index.php?show=news_view&pr_id=1483
http://kt.gov.lt/index.php?show=news_view&pr_id=1476
http://kt.gov.lt/index.php?show=news_view&pr_id=1475
http://kt.gov.lt/index.php?show=news_view&pr_id=1474
http://kt.gov.lt/index.php?show=news_view&pr_id=1473
http://kt.gov.lt/index.php?show=news_view&pr_id=1467
http://kt.gov.lt/index.php?show=news_view&pr_id=1465


Rugsėjo 3 d. 

UAB Kautra atsisakius ketinimų įsigyti UAB „Tolimojo keleivinio transporto 
kompanijos“ akcijų, Konkurencijos taryba nutraukė KAUTRA pranešimo apie 
koncentraciją nagrinėjimą. 
 
Įmonė atsisakė ketinimų vykdyti koncentraciją po preliminaraus Konkurencijos 
tarybos vertinimo, kad koncentracija galėtų sukurti ar sustiprinti dominuojančią 
padėtį arba itin apriboti konkurenciją atitinkamose rinkose. 

 Išsamiau 
 
 
 
 
 
 

Rugsėjo 30 d. 

Konkurencijos taryba pripažino, kad UAB „G4S Lietuva“ veiksmai pažeidė 
Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalį bei Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 101 straipsnio 1 dalį ir už pažeidimą įmonei skyrė 9 437 800 litų baudą. 
 
Konkurencijos taryba atliko papildomą tyrimą vykdydama Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo nutarties nuostatą – įvertinti, ar atsižvelgus į UAB „G4S 
Lietuva“ pateiktus įsipareigojimus, tyrimas dėl įmonės sudarytų konkurenciją 
ribojančių susitarimų galėjo būti nutrauktas neskiriant jokios sankcijos. Darkart 
įvertinusi tyrimo metu nustatytas aplinkybes, Konkurencijos taryba konstatavo, 
kad tyrimas negalėjo būti nutrauktas priėmus UAB „G4S Lietuva“ įsipareigojimus, 
nes įmonės veiksmais buvo padaryta esminė žala sąžiningos konkurencijos laisvei.   

 
Išsamiau 

 

Rugsėjo 18 d. 

Konkurencijos taryba baigė tyrimą dėl galimai draudžiamų ūkio subjektų, 
užsiimančių maisto gaminių gamyba ir pardavimu, susitarimų.  
 
Pranešimo apie tyrimo pabaigą išvadose nurodoma, kad UAB MAXIMA LT ir UAB 
„Mantinga“ susitarimai dėl perpardavimo kainų prieštarauja Konkurencijos 
įstatymo 5 straipsnio ir SESV 101 straipsnio 1 dalies reikalavimams. 
Konkurencijos tarybos įgalioti pareigūnai informavo įstatymo pažeidimu 
įtariamas įmones apie tyrimo išvadas, tačiau tyrimo išvadų išsiuntimas dar 
nereiškia, kad įstatymo pažeidimas jau yra nustatytas. 

 
Išsamiau 

 
 

 
 
 
 
 

Rugsėjo 25 d. 

Konkurencijos taryba baigė tyrimą dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 
sprendimo pavesti UAB „Tvarkyba“ ir UAB „Eišiškių komunalinis ūkis“ įdiegti 
atliekų tvarkymo sistemą. 
 
Pranešimo apie tyrimo pabaigą išvadose nurodoma, kad toks savivaldybės tarybos 
sprendimas prieštarauja Konkurencijos įstatymui. Konkurencijos tarybos įgalioti 
pareigūnai informavo Šalčininkų rajono savivaldybę apie tyrimo išvadas, tačiau 
tyrimo išvadų išsiuntimas dar nereiškia, kad įstatymo pažeidimas jau yra 
nustatytas. 

 
Išsamiau 

 

DRAUDŽIAMI SUSITARIMAI 

VIEŠŲJŲ SUBJEKTŲ VEIKLA 

http://kt.gov.lt/index.php?show=news_view&pr_id=1462
http://kt.gov.lt/index.php?show=news_view&pr_id=1485
http://kt.gov.lt/index.php?show=news_view&pr_id=1471
http://kt.gov.lt/index.php?show=news_view&pr_id=1481


 
 
 
 

Rugsėjo 16 d. 

Konkurencijos taryba baigė tyrimą dėl Vilniaus miesto savivaldybės sprendimo 
steigti taksi paslaugas teikiančią įmonę VšĮ “Vilnius veža”.  
 
Pranešimo apie tyrimo pabaigą išvadose nurodoma, kad toks savivaldybės 
sprendimas prieštarauja Konkurencijos įstatymui. Konkurencijos tarybos įgalioti 
pareigūnai informavo Vilniaus miesto savivaldybę apie tyrimo išvadas, tačiau 
tyrimo išvadų išsiuntimas dar nereiškia, kad įstatymo pažeidimas jau yra 
nustatytas. 

 
Išsamiau 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Rugsėjo 30 d. 

Konkurencijos taryba pradėjo tyrimą dėl prekybos tinklo „Rimi“ reklamos 
atitikties Reklamos įstatymo reikalavimams, įtarusi, kad prekybos tinklo „Rimi“ 
spaudoje, radijuje ir televizijoje skleista reklama apie nuolaidą žaislams galėjo 
klaidinti vartotojus. 

 
Išsamiau 

 

Rugsėjo 3 d. 
Konkurencijos taryba pradėjo tyrimą dėl UAB „Electronic Trade“ prekių reklamos 
atitikties Reklamos įstatymo reikalavimams, įtarusi, kad UAB „Electronic Trade“ 
skleista reklama gali turėti klaidinančios reklamos požymių. 

 
Išsamiau 

 

REKLAMA 

SKAIČIAI 

KONKURENCIJOS ĮSTATYMO PRIEŽIŪRA 

7 

3 

4 

2 
2 

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

http://kt.gov.lt/index.php?show=news_view&pr_id=1466
http://kt.gov.lt/index.php?show=news_view&pr_id=1484
http://kt.gov.lt/index.php?show=news_view&pr_id=1463


 

REKLAMA 
 
 

5 

24 

tyrimai atliekami dėl galimai klaidinančių reklamų. 

skundai gauti dėl galimų Reklamos įstatymo pažeidimų. 

įspėjimų išsiųsta reklamos davėjams. 

13 

62 reklamos davėjų įspėta dėl reklamos neatitikimo euro įvedimo 
reikalavimams. 

11 

TEISĖKŪRA 
 
 

teisės aktų projektų įvertinta dėl jų atitikties konkurencijos teisės 
normoms. 

BYLOS TEISMUOSE 
 
 

įvairių instancijų teismuose nagrinėjamos bylos dėl Konkurencijos tarybos 
sprendimų. 29 

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

@keserauskas Lithuanian Competition Council Twitter Linkedin 

https://twitter.com/keserauskas
http://www.linkedin.com/company/lithuanian-competition-council-kt-
https://twitter.com/keserauskas
http://www.linkedin.com/company/lithuanian-competition-council-kt-

