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PREZIDENTĖ PASKYRĖ ŠARŪNĄ 
KESERAUSKĄ ANTRAI KADENCIJAI

Kovo 31 d. Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė pasirašė dekretą, kuriuo nuo balandžio 
5 dienos paskyrė Šarūną Keserauską eiti Konkuren-
cijos tarybos pirmininko pareigas antrai šešerių 
metų kadencijai.

Mano sėkmės paslaptis – 
komanda, kuria pasitikiu 
ir su kuria gera leistis į 
konkurencijos atradimų kelią.
Šarūnas Keserauskas,
Konkurencijos tarybos pirmininkas

„

KONKURENCIJOS TARYBOS 
PARENGTA ATMINTINĖ PELNĖ 
PASAULINĮ APDOVANOJIMĄ
Konkurse Antitrust Writing Awards 2017 Kon-
kurencijos tarybos parengta atmintinė „Ben-
dradarbiavimas su valstybėmis institucijomis. 
Kaip sumažinti konkurencijos teisės pažeidi-
mo riziką?” išrinkta inovatyviausiu rekomenda-
cinio pobūdžio teisės aktu visame pasaulyje. 
Atmintinę vertino ir rinko 50 profesionaliausių 
konkurencijos teisės ekspertų.

Atmintinė parengta siekiant sumažinti kon-
kurencijos teisės taisyklių pažeidimo riziką ir 
padėti įmonėms bei jų asociacijoms atsakyti 
į kylančius klausimus bendradarbiaujant su 
valstybės institucijomis, o pastarosioms – įsi-
vertinti, ar jų veiksmai nesukuria sąlygų įmo-
nėms pažeisti konkurencijos teisės taisyklių. 
Atmintinėje pateikti sektini bendradarbiavi-
mo su valstybės institucijomis pavyzdžiai ir 
informacija apie tai, kokie valstybės instituci-
jų veiksmai galėtų sudaryti prielaidas įmonių 
atsakomybei atsirasti.

Tai jau ne pirmas toks įvertinimas – 2016 m. 
Konkurencijos taryba gavo Pasaulio banko 
apdovanojimą už geriausią konkurencijos 
kultūros sklaidos kampaniją, 2015 m. PaRa 
Impact Awards konkurse – apdovanojimą už 
geriausią pranešimą spaudai, o konkurenci-
jos teisės tyrimų centras Global Competiti-
on Review jau dvejus metus iš eilės įtraukia 
Konkurencijos tarybą tarp profesionaliausių 
konkurencijos institucijų pasaulyje.

http://kt.gov.lt/uploads/documents/files/atmintin%C4%97(1).pdf
http://kt.gov.lt/lt/naujienos/konkurencijos-tarybai-pasaulio-banko-ivertinimas
http://kt.gov.lt/lt/naujienos/konkurencijos-taryba-tarp-paciu-profesionaliausiu-instituciju-pasaulyje


Kovo 31 d. Marijampolėje įvyko antrasis Konkuren-
cijos tarybos seminarų apie konkurenciją ciklo 
#SuKonkurencijaPoLietuvą renginys viešojo ir pri-
vataus sektoriaus atstovams.

Renginio metu savo įžvalgomis apie konkurenciją, 
valstybės pagalbą, valstybės veiksmus užtikrinant 
konkurenciją, kartelius viešuosiuose pirkimuose 
ir reklamą dalijosi tarybos pirmininkas Šarūnas 
Keserauskas, tarybos narė Jolanta Ivanauskienė 
bei tarybos ekspertai Agnė Adomaitytė, Daumantas 
Grikinis, Jūratė Mikelaitytė ir Milda Kankevičiūtė.

Gruodžio 8 d. pirmasis Konkurencijos tarybos 
seminarų apie konkurenciją ciklo renginys įvyko 
Kaune. Konkurencijos tarybos ekspertai savo 
žiniomis dalysis ir kituose šalies miestuose – Alytuje, 
Panevėžyje, Utenoje, Tauragėje, Šiauliuose, Telšiuose, 
Klaipėdoje ir Vilniuje. Kur vyksime toliau, sekite čia.

Seminarai finansuojami Europos Sąjungos techninės 
paramos ir Konkurencijos tarybos lėšomis.

„

MARIJAMPOLĖJE ĮVYKO 
ANTRASIS SEMINARŲ CIKLO 
„SU KONKURENCIJA PO 
LIETUVĄ” RENGINYS

Konkurencijos problemos 
aktualios ne tik didžiuosiuose 
miestuose, bet ir regionuose, 
tad diskusija su viešojo 
administravimo subjektais 
ir verslu – tai puiki galimybė 
atvirai kalbėti apie 
konkurenciją, jos teikiamą 
naudą ir būdus galimiems 
konkurencijos ribojimams 
išvengti.
Šarūnas Keserauskas, 
Konkurencijos tarybos pirmininkas

http://sukonkurencijapolietuva.kt.gov.lt/


Konkurencijos tarybos, Viešųjų pirkimų tarnybos ir 
Specialiųjų tyrimų tarnybos vadovai pasirašė trišalę 
bendradarbiavimo sutartį.

Pasirašyta sutartis leis efektyviau išnaudoti institu-
cijų potencialą teikiant tarpusavio ekspertinę pagal-
bą bei dalyjantis reikšminga informacija tyrimuose 

KONKURENCIJOS TARYBA PASIRAŠĖ BENDRADARBIAVIMO 
SUTARTIS SU VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA IR SPECIALIŲJŲ 
TYRIMŲ TARNYBA

dėl korupcijos, viešųjų pirkimų pažeidimų ir kon-
kurenciją ribojančių susitarimų viešuosiuose 
pirkimuose, taip pat keliant institucijų darbuo-
tojų kvalifikaciją.

Sutarties įgyvendinimą institucijos užtikrins ro-
tacijos principu. Šalių susitarimu nuspręsta, jog 
kuravimo procesą pradės Konkurencijos taryba, 
2018 m. jį tęs Viešųjų pirkimų tarnyba, o 2019 m. 
– Specialiųjų tyrimų tarnyba.

Tarpinstitucinį bendradarbiavimą kovai su kar-
teliais ir korupcija viešuosiuose pirkimuose ini-
ciavo Konkurencijos taryba, o šią iniciatyvą įgy-
vendinti padėjo profesinio tobulinimo ir šalies 
konkurencingumo didinimo programos „Kurk 
Lietuvai” dalyviai Povilas Bakas ir Mark Siavris.

http://kt.gov.lt/lt/naujienos/nbsp-kurk-lietuvai-programos-dalyviams-unikali-galimybe-stoti-i-kova-su-karteliais-ir-korupcija


KONKURENCIJOS TARYBA 
PADĖJO STIPRINTI EGIPTO 
KONKURENCIJOS INSTITUCIJOS 
ADMINISTRACINIUS GEBĖJIMUS

Kovo 20 d. baigėsi ES Dvynių programos projektas 
Egipto konkurencijos institucijos (toliau – EKI) ad-
ministraciniams gebėjimams stiprinti. Konkuren-
cijos taryba daugiau nei dvejus metus trukusiame 
projekte dalyvavo kartu su partneriais iš Vokietijos 
konkurencijos institucijos.

Konkurencijos tarybos ekspertai, remdamiesi ES 
konkurencijos teise bei praktika, o taip pat savo 
praktika, padėjo EKI parengti atitinkamų teisės aktų 
projektus, konsultavo konkrečiose bylose, o taip 
pat vedė mokymus EKI darbuotojams įvairiomis 
konkurencijos teisės temomis. Tai jau antrasis 
Dvynių programos projektas, kurį kartu su partneri-
ais iš Vokietijos įgyvendino Konkurencijos taryba. 
2011-2013 m. pagal Dvynių programą Konkurencijos 
taryba dalinosi patirtimi su Armėnijos konkurencijos 
institucija.

Europos Komisijos finansuojama Dvynių programa 
nuo 1998 m. remia skirtingų šalių giminingų institucijų 
bendradarbiavimą, stiprina šalių paramos gavėjų ad-
ministracinius gebėjimus, padeda joms įgyvendinti 
būtinas teisines reformas. Lietuvos dalyvavimą 
šioje programoje koordinuojanti Užsienio reikalų 
ministerija nuolat skatina šalies institucijas aktyviai 
įsitraukti į šios programos įgyvendinimą ir naudotis 
jos teikiamomis bendradarbiavimo bei apsikeitimo 
patirtimi galimybėmis.

BENDRADARBIAUJAME SU

4 
mokslo

įstaigomis

7
valstybės įstaigomis 

ir institucijomis

DALIJAMĖS PATIRTIMI 

Ukrainoje Egipte

Gruzijoje



APIE SAVIVALDYBIŲ VEIKSMUS 
ATVIRAI KONKURENCIJOS 
TARYBOS SVETAINĖJE

Konkurencijos tarybos interneto svetainėje nuo šiol 
bus galima stebėti, kaip Lietuvos miestų ir rajonų 
savivaldybės renkasi komunalinių atliekų surinkimo 
ir vežimo paslaugų teikėjus – vykdo konkurencingą 
procedūrą (viešąjį pirkimą), sudaro vidaus sandorius 
su savo įmonėmis ar paveda joms teikti paslaugas, 
nepaisydamos, ar rinkoje yra kitų žaidėjų, galinčių ir 
norinčių varžytis dėl paslaugų teikimo.

Šiandien galiojantis Viešųjų pirkimų įstatymas lei-
džia institucijoms (savivaldybėms, ministerijoms) su-
daryti sutartis su savo įmonėmis be viešojo pirkimo, 
jeigu gyventojams būtinos paslaugos prieinamumo, 
kokybės ir nepertraukiamumo negali pasiūlyti rinka. 

Deja, praktika rodo, kad viešojo administravi-
mo subjektai dažnai nepaiso šių reikalavimų ir 
vidaus sandorius su savo įmonėmis sudaro dėl 
bet kokių prekių ar paslaugų teikimo. Viena to-
kių paslaugų – komunalinių atliekų surinkimas ir 
vežimas.

Konkurencijos tarybos 2015 m. atliktas atliekų 
sektoriaus rinkos tyrimas parodė, kad tose sa-
vivaldybėse, kurios sudaro vidaus sandorius su 
savo įmonėmis, už komunalines atliekas gyven-
tojai moka nuo 5 iki 100 proc. daugiau. Perkant 
šias paslaugas viešojo pirkimo būdu valstybė ne 
tik sutaupytų, bet ir skatintų nesuvaržytą konku-
renciją rinkoje.

Konkurencijos taryba tikisi, kad atverti duome-
nys įneš visuomenei daugiau aiškumo apie sa-
vivaldybių vykdomus paslaugų teikėjų pasirin-
kimo būdus ir leis stebėti situaciją komunalinių 
atliekų sektoriuje.



PATVIRTINTA 
ATSAKOMYBĘ 
LENGVINANČIOS 
APLINKYBĖS 
TAIKYMO TVARKAVasario 24 d. Konkurencijos taryba nutraukė tyrimą 

dėl 2003 m. Sveikatos apsaugos ministro įsakymu 
patvirtintų reikalavimų vaistinių patalpoms ir įrengi-
mams (toliau – Reikalavimai). Tyrimas buvo nutrauk-
tas po to, kai Sveikatos apsaugos ministerija atliko 
Reikalavimų pakeitimus, užtikrinančius lygias kon-
kurencijos galimybes vaistinių veikla užsiimantiems 
ūkio subjektams.

Tyrimą dėl Reikalavimų atitikties Konkurencijos 
įstatymo nuostatoms Konkurencijos taryba pradėjo 
įtarusi, kad skirtingi Reikalavimai galimai riboja ūkio 
subjektų ūkinę veiklą. Tyrimo metu Konkurencijos 
taryba vertino, ar 2016 m. patvirtinti Reikalavimai, 
pagal kuriuos Lietuvos miestuose veikiančių visuo-
menės vaistinių patalpų plotas turėjo būti ne mažes-
nis nei 60 m², labdaros vaistinių – ne mažesnis kaip 
30 m², o kaimo vietovėse – visai neapibrėžtas, galėjo 
nepagrįstai apriboti vaistinių veiklą vykdančių ūkio 
subjektų galimybes teikti paslaugas ir užkirsti kelią 
naujų ūkio subjektų atėjimui į rinką.

Vasario 18 d. įsigaliojo nauji Reikalavimų pakeitimai, 
kuriuos iniciavo Sveikatos apsaugos ministras Au-
relijus Veryga. Atsižvelgiant į padarytus pakeitimus, 
vaistinių veikla užsiimantys rinkos žaidėjai turės 
užtikrinti, kad vaistinių patalpų plotas būtų pakan-
kamas farmacinei veiklai vykdyti ir vaistiniams pre-
paratams tinkamai laikyti. Tai reiškia, kad nuo šiol 
nebegalios 2016 m. patvirtinti Reikalavimai, kurie, 
Konkurencijos tarybos įtarimu, galėjo riboti ūkio su-
bjektų galimybes konkuruoti.

Šis Sveikatos apsaugos ministerijos žingsnis neabe-
jotinai sustiprins konkurenciją tarp vaistinių veiklą 

Kovo 27 d. Konkurencijos taryba, įvertinusi 
iš suinteresuotų šalių gautas pasta-
bas ir pasiūlymus, patvirtino atsakomybę 
lengvinančios aplinkybės taikymo tvarką (toliau 
– Tvarka).

Tvarka parengta atsižvelgus į tai, kad nuo va-
sario 1 d. naujoje Konkurencijos įstatymo re-
dakcijoje buvo įtvirtinta atsakomybę lengvi-
nanti aplinkybė. Atsakomybę lengvinančia 
aplinkybe laikoma tai, kad ūkio subjektas 
ar viešojo administravimo subjektas tyrimo 
metu pateikia Konkurencijos tarybai rašytinį 
pripažinimo pareiškimą apie padarytą 
pažeidimą ir numatytą baudą, taip sudary-
damas sąlygas efektyviau atlikti tyrimą.

Sąlygas efektyviau atlikti tyrimą Konkuren-
cijos taryba įvertina atsižvelgdama į realią 
tikimybę sumažinti sunaudojamus išteklius, 
pažeidimu įtariamų ūkio subjektų ar viešojo 
administravimo subjektų skaičių, į tai, kiek iš 
jų ketina pateikti pripažinimo pareiškimus, ir 
kitas aplinkybes.

vykdančių ūkio subjektų ir padės išvengti galimo 
ūkinės veiklos ribojimo. 

SVEIKATOS APSAUGOS 
MINISTERIJA PANAIKINO 
RIBOJIMUS VAISTINIŲ PLOTUI



Vasario 28 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis 
teismas (toliau – LVAT) patvirtino, kad 2015 m. gruo-
džio 10 d. nutarimu Konkurencijos taryba pagrįstai 
nustatė, kad UAB „Mediashop“ (toliau – Bendrovė) 
skleidė klaidinančią reklamą ir už tai skyrė 2 244 Eur 
baudą.

Tyrimo metu Konkurencijos taryba nustatė, jog ben-
drovė interneto svetainėje www.elektromarkt.lt sklei-
dė reklamą, kurioje vartotojams siūlė įsigyti „LG“ 
televizorius su nuolaidomis, kurios buvo dirbtinai 
padidintos, nes skaičiuotos nuo seniai taikytų, ne-
beaktualių „LG“ televizorių kainų.

LVAT pažymėjo, kad Bendrovės reklama pagrįstai 
laikyta klaidinančia: UAB „Mediashop“ skleidė netei-
singą informaciją apie realią pasiūlymų naudą var-
totojams. Skunde teismui Bendrovė nurodė, kad jai 
paskirta bauda turėtų būti sumažinta, nes ji padėjo 
Konkurencijos tarybai tyrimo metu. Teismas nurodė, 
kad tai, jog tyrimo metu Bendrovė nekliudė tyrimui 
ir teikė informaciją bei paaiškinimus, kurių prašė 
Konkurencijos taryba, nėra vertinama kaip pagalba 

LVAT: UAB „MEDIASHOP“ 
REKLAMA KLAIDINO 
VARTOTOJUS

reklamos kontrolės institucijoms, todėl nėra lai-
koma lengvinančia aplinkybe.

Ši LVAT nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

2010–2016 m. Konkurencijos taryba priėmė 56 
nutarimus dėl Reklamos įstatymo pažeidimo, 24 
buvo apskųsti ir tik vienu atveju teismas pripaži-
no, kad pažeidimo nebuvo.„

Džiaugiamės LVAT sprendimu, kuris 
dar kartą patvirtino, kad vartotojams 
reklamose turi būti teikiama teisinga 
informacija. Jau keletą metų ypatingą 
dėmesį skiriame tam, jog vartotojai 
nebūtų klaidinami reklamose 
nurodant netikras, dirbtinai padidintas 
nuolaidas. Siekdami paskatinti įmones 
teikti teisingą, vartotojams naudingą 
informaciją apie nuolaidas, praėjusiais 
metais parengėme Rekomendacijas 
dėl kainų palyginimo reklamose. 
Tikimės, jog tai padės įmonėms 
neklaidinti vartotojų ir nepažeisti 
Reklamos įstatymo.
Elonas Šatas, 
Konkurencijos tarybos pirmininko pavaduotojas



KONKURENCIJOS TARYBA 
ĮSPĖJO ŠIAULIŲ M.  SAVIVALDYBĘ 
DĖL PARAMOS KNYGYNUI

Konkurencijos taryba sureagavo į viešoje erdvėje 
išplatintą informaciją apie Šiaulių miesto savivaldy-
bės (toliau – Savivaldybė) ketinimus suteikti paramą 
Savivaldybei priklausančiai ir sunkumus patiriančiai 
UAB „Žiburio knygynas“. Vienas iš svarstomų para-
mos šaltinių yra Savivaldybės bendrovės „Šiaulių 
energija“ paskola.

Kovo 24 d. Konkurencijos taryba raštu informavo 
Savivaldybę, kad paramos teikimas sunkumų turin-
čiam knygynui gali būti laikomas valstybės pagalba. 
Savivaldybė, kaip valstybės pagalbos teikėja, privalo 
atsakingai įvertinti, ar ketinama suteikti parama kny-
gynui nepažeidžia valstybės pagalbos teikimo taisy-
klių. Savivaldybė turėtų nepamiršti, kad valstybės 
pagalba nėra tikslas, o tik priemonė skatinti verslą 
imtis bendruomenei naudingų iniciatyvų, kurių jis 
nesiimtų be Savivaldybės paramos. Jeigu paaiškė-
tų, kad suteikta valstybės pagalba buvo neteisėta, ją 
gali tekti grąžinti kartu su palūkanomis.

Konkurencijos taryba nuosekliai laikosi pozicijos, 
kad savivaldybės neturėtų užsiimti ūkine veikla tie-
siogiai ar per savo įsteigtus ūkio subjektus. Knygyno 
veikla yra ūkinė veikla ir ja turėtų užsiimti verslas. 
Viešojo administravimo subjektai, užtikrindami są-
žiningos konkurencijos laisvę, turi apsiriboti įstaty-
mų jiems suteiktų viešojo administravimo įgalioji-
mų vykdymu, t. y. ūkinės veiklos sąlygų, ribojimų bei 
draudimų nustatymu, procedūrų reglamentavimu 
teisės aktuose bei jų vykdymo kontrole.

LVAT: KONKURENCIJOS 
TARYBA PAGRĮSTAI 
ĮPAREIGOJO JONIŠKIO 
RAJ.  SAVIVALDYBĘ 
ORGANIZUOTI KONKURSĄ 
DĖL KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ 
TVARKYMO

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (to-
liau – LVAT) atmetė Joniškio rajono savivaldybės 
(toliau – Savivaldybė) skundą, kuriuo buvo pra-
šoma netaikyti įpareigojimo Savivaldybei konku-
rencingos procedūros būdu atrinkti komunalinių 
atliekų tvarkymo paslaugų teikėją.

2012 m. balandžio 26 d. Konkurencijos taryba nu-
statė, kad 2010 m. be konkurencingos procedūros 
sudariusi sutartį su UAB „Joniškio komunalinis 
ūkis” (toliau – Bendrovė), Savivaldybė užkirto ke-

2011-2016 m. nustatytas 31 viešųjų subjektų pažeidimas



lią kitoms bendrovėms siūlyti ir teikti komunalinių 
atliekų tvarkymo paslaugas Savivaldybės teritorijo-
je. Konkurencijos taryba įpareigojo Savivaldybę nu-
traukti su Bendrove sudarytą sutartį ir įvykdyti kon-
kurencingą procedūrą paslaugos teikėjui atrinkti.

Siekdama įvertinti, kaip Savivaldybė įvykdė šį įparei-
gojimą, 2015 m. Konkurencijos taryba atliko tyrimą. 
Konkurencijos tarybos ekspertų surinkti duomenys 
parodė, kad įstatymui prieštaravusią su Bendrove 

sudarytą sutartį Savivaldybė nutraukė, tačiau neor-
ganizavusi viešojo konkurso ar kitos konkurencin-
gos procedūros, su ta pačia Bendrove sudarė vidaus 
sandorį. Savivaldybės nuomone, pakeitus sutartį į 
vidaus sandorį ir apie jį paskelbus viešai, Konkuren-
cijos tarybos įpareigojimas buvo įvykdytas. Nusta-
čiusi, kad tokie Savivaldybės veiksmai prieštarauja 

sąžiningos konkurencijos principams, Konkuren-
cijos taryba kreipėsi į Šiaulių apygardos adminis-
tracinį teismą su prašymu įpareigoti Savivaldybę 
konkurencingos procedūros būdu atrinkti komu-
nalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikėją.

LVAT patvirtino, kad Konkurencijos tarybos prašy-
mas įpareigoti Savivaldybę organizuoti konkuren-
cingą procedūrą buvo pagrįstas. Teismo teigimu, 
Savivaldybei neužtikrinus vienodų sąlygų varžy-

tis dėl paslaugų teikimo, Savivaldybės teritorijoje 
konkurencija komunalinių atliekų tvarkymo sek-
toriuje buvo absoliučiai panaikinta. Be to, LVAT 
pabrėžė, kad Savivaldybė turi įvertinti, ar rinkoje 
nėra kitų ūkio subjektų, norinčių ir galinčių teikti 
atitinkamas paslaugas.

Šis teismo sprendimas – tai dar vienas patvirtinimas, kad paslaugų teikėjus savi-
valdybės turi atrinkti konkurso būdu pagal jų galimybes teikti nepertraukiamas, geros ko-
kybės ir gyventojams prieinamas paslaugas. Net jei savivaldybė yra įsteigusi savo įmonę 
komunalinių atliekų tvarkymo sektoriuje, tai neatleidžia jos nuo pareigos visiems rinkos 
dalyviams nustatyti vienodas žaidimo taisykles.

Jūratė Šovienė, Konkurencijos tarybos pirmininko pavaduotoja

„


