
  

 

   
  



 

  

KONKURENCIJOS TARYBOS VEIKLOS MISIJA 

– saugoti veiksmingą konkurenciją vartotojų 

gerovei. Vartotojai gauna naudą, kai rinkos yra 

atviros, o jose vykstančios konkurencijos 

nevaržo nei įmonės, nei viešojo administravimo 

subjektai. Bendradarbiaudama su verslo bei 

viešaisiais subjektais, Konkurencijos taryba 

(toliau – KT)  padeda jiems laikytis 

konkurencijos taisyklių ir taip stiprina 

konkurencijos kultūrą. Baudos nėra KT veiklos 

tikslas, tačiau KT nedvejos taikyti sankcijų 

pažeidėjams, kurie neleidžia vartotojams 

pasinaudoti konkurencijos teikiama nauda. 

Tirdami su konkurencijos teisės pažeidimais 

susijusias bylas, teismai yra išaiškinę, kad 

vienas iš baudų už konkurencijos teisės 

pažeidimus skyrimo tikslų yra atgrasymas nuo 

pažeidimo darymo ateityje. Paprastai tariant, 

KT nutarimai užkerta kelią nesąžiningai veiklai 

ir taip sukuria realią išmatuojamą naudą 

vartotojams. 2013 m. Lietuvos teismai 

patvirtino 10 KT nutarimų pagrįstumą ir 

įpareigojo įmones sumokėti joms skirtas 

baudas. Dar 26 bylos, susijusios su KT 

nutarimais, yra svarstomos įvairių instancijų 

teismuose. 

 

2013 M. BUVOME: 

VEIKLŪS: 2013 m. KT komanda pradėjo 20, 

tęsė 8, baigė 21 tyrimą, išnagrinėjo 31 

koncentraciją. Vienas tyrimas – tai dažniausiai 

dešimtys apklaustų įmonių ir susijusių asmenų 

(o kai kuriuose tyrimuose ir šimtai), nuolatinis 

domėjimasis ES šalių patirtimi ir teismų 

praktika, atsakymas į kartais net 100 psl. 

skundus ir, žinoma, gilinimasis ne tik į teisinius, 

bet ir specifinius su konkrečiu tyrimu susijusius 

dalykus. 

SMALSŪS: šiemet KT komanda atlikdama 

tyrimus: tyrė magneto poveikį sveikatai, 

gilinosi į cemento, makaronų, alaus, 

sraigtasparnių gamybos ypatumus, domėjosi 

knygynų veikla, interneto greičio nustatymu, 

vaistų importu, žvejyba vidaus vandenyse ir 

Baltijos jūroje bei kitomis sritimis. 

NAUDINGI: pagal preliminarius skaičiavimus, 

KT sukurta vidutinė metinė tiesioginė nauda 

vartotojams 2011–2013 m. laikotarpiu sudarė 

41,3 mln. Lt, o vidutinė metinė nauda 

vartotojams dėl baudų atgrasomojo pobūdžio 

2011–2013 m. – 186 mln. Lt. KT išlaikymui iš 

valstybės biudžeto 2013 m. buvo skirta 4,4 mln. 

Lt. 

MOBILŪS: KT tyrimų geografija šiemet aprėpė 

17 Lietuvos miestų ir miestelių. 

ĮKVEPIANTYS: Europos Komisijos pirmininko 

pavaduotojas Joaquin Almunia KT atliktą 

tyrimą dėl kelionių agentūrų ir kelionų 

organizatorių veiklos įvardijo kaip itin 

progresyvų. 

BENDRAUJANTYS: surengėme 10 seminarų 

savivaldybėms ir įvairioms asociacijoms, 

parengėme įvairias atmintines, gaires, KT veiklą 

reglamentuojančius dokumentus, kuriuose 

trumpai ir aiškiai pristatėme KT veiklos 

principus ir konkurencijos teisėsės aspektus, 

dalinomės patarimais žiniasklaidoje. 

ŽINGEIDŪS: skaitėme pranešimus ir kėlėme 

kvalifikaciją 24 konferencijose ir seminaruose. 

MATOMI: atsakėme į daugiau nei 150 

žiniasklaidos užklausų, parašėme 138 

pranešimus spaudai, buvome giriami, 

kritikuojami ar tiesiog minimi 45 straipsniuose 

ir tinklaraščių įrašuose, dalyvavome 3 TV ir 3 

radijo laidose.

JŪSŲ DĖMESIUI - trumpoji 2013 m. KT veiklos 

ataskaita. Joje pristatome nuveiktus darbus, 

įgytas patirtis, teismų sprendimus ir 

išaiškinimus, įdomius skaičius ir faktus, 

susijusius su KT veikla. 

Konkurenciją prižiūrinčios institucijos turi būti nepriklausomos. Nei įmonės, nei valstybė joms negali 

daryti jokios įtakos. 

Joaquin Almunia, Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas  
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TYRIMAI, 

PAŽYMOS 

TEISMŲ 

SPRENDIMAI 

Bendras mūsų amžiaus vidurkis – 38 metai. KT dirba 50 

moterų ir 14 vyrų. Profesines žinias KT komanda įgijo 

geriausiuose Lietuvos universitetuose. 55 iš 64 KT 

darbuotojų yra įgiję magistro laipsnį, 2 turi daktaro laipsnį, 8 

konkurencijos teisės žinias gilino JAV ir Europos 

universitetuose. KT darbuotojai kalba ne tik rusų ir anglų, 

bet ir vokiečių, ispanų, prancūzų, lenkų, švedų bei italų 

kalbomis. Darbo metu mes atkakliai giname vartotojų 

interesus ir veiksmingos konkurencijos principus, o 

laisvalaikiu kupini ryžto kopiame į aukščiausias viršukalnes, 

ištvermę ir valią ugdome bėgimo ir dviračių maratonuose, 

komandinę dvasią stipriname futbolo varžybose, reakciją 

laviname žaisdami stalo ir lauko tenisą, skvošą ir 

badmintoną, gebėjimą priimti greitus, bet teisingus 

sprendimus – lenktyniaudami su vėju kalnuose ir jūrose, 

gebėjimą fiksuoti detales – žvelgdami pro foto objektyvą, 

įkvėpimo darbams semiamės tapydami, augindami gėles, 

šokdami, gamindami maistą ar grodami pianinu. 

PIRMININKAVIMAS 

ES TARYBAI 

 

KONCENTRACIJOS 

 

KONKURENCIJOS 

TARYBOS 

SPRENDIMAI 

 

DIALOGAS 

 

Pasiekimai ant medžių neauga. Konkurencijos politika ir ją  

prižiūrinčios institucijos turi nuolat progresuoti ir visad būti 

vienu žingsniu priekyje. 

Joaquin Almunia, Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas 

KONKURENCIJOS 

TARYBOS 

SUKURTA NAUDA 

 

PROFESIONALI, RYŽTINGA, VERŽLI, KŪRYBINGA IR 

NUOLAT TOBULĖJANTI. 

KT KOMANDA 

VALSTYBĖS 

PAGALBA 
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ENERGETIKA 

KONKURENCIJOS 

TARYBOS SPRENDIMAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANSINĖS PASLAUGOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

IŠORINĖ REKLAMA 

Balandžio 18 d. KT konstatavo, kad UAB 

„Lukoil Baltija“, įgijusi dviejų degalinių 

Kaune ir degalinės Klaipėdoje kontrolę, 

įgyvendino koncentraciją nepranešusi apie 

tai KT ir negavusi jos leidimo. KT įmonei 

skyrė 1 177 600 Lt baudą ir įpareigojo 

pašalinti pažeidimus. UAB „Lukoil Baltija“ 

KT nutarimą apskundė Vilniaus apygardos 

administraciniam teismui (toliau – VAAT). 

Vasario 15 d. KT nutraukė beveik dvejus 

metus trukusį tyrimą dėl galimų 

draudžiamų susitarimų bankų sektoriuje. 

Tyrimo metu nebuvo nustatyta faktinių 

aplinkybių, patvirtinančių, kad Lietuvoje 

veikiantys bankai tarpusavyje derino įkainių 

dydžius už tarpbankinius atsiskaitymus. 

Taip pat nebuvo nustatyta faktinių 

aplinkybių, kad šie bankai derino ir kitų 

bankų teikiamų paslaugų įkainius (pvz., 

padidindami įkainius už elektroninės 

bankininkystės, sąskaitų tvarkymo, įmokų 

už komunalinių paslaugų apmokėjimą 

priėmimo ir kt. paslaugas). 

KT remia Europos Komisijos (toliau – EK) 

iniciatyvą reguliuoti įkainius už 

tarpbankinius atsiskaitymus ES bei nustatyti 

kitas priemones veiksmingai konkurencijai 

mokėjimų rinkoje užtikrinti. 

EK pasiūlymai šioje rinkoje gana 

kompleksiniai ir apima ne tik tarpbankinius 

mokesčius, bet ir kitas priemones, kurios 

sudarytų sąlygas veiksmingesnei 

konkurencijai mokėjimų, įskaitant ir 

kortelėmis, rinkoje pvz., dėl prekybininkų 

galimybės atsisakyti priimti tam tikras 

korteles su aukštesniais tarpbankiniais 

mokesčiais, galimybė prekybininkams 

taikyti priemokas brangesnėms kortelėms ir 

pan. 

Vasario 28 d. KT nutraukė tyrimą dėl 

Vilniaus m. savivaldybei nustatytų 

įpareigojimų nevykdymo, nes tyrimo metu, 

Vilniaus m. savivaldybė nutraukė 

susitarimus su UAB „JCDecaux“. UAB 

„JCDecaux“, be konkurenciją užtikrinančios 

procedūros, buvo įgijusi teisę įrengti, 

prižiūrėti ir eksploatuoti tam tikrą skaičių 

transporto laukimo paviljonų, miesto 

informacinių kolonų bei vitrinų, viešųjų 

automatinių tualetų ir naudoti šiuos 

objektus išorinės vaizdinės reklamos 

skelbimui. 

7 

4 

 
SVEIKATOS PRODUKTAI  

Liepos 17 d. KT pripažino klaidinančia 

UAB „Studio moderna“ reklamą, kuri skelbė, 

kad „Dr. Levine‘s“ magnetinės kelių ir riešo 

juostelės ir magnetinis nugaros diržas turi 

teigiamą poveikį sveikatai, nors šios prekių 

savybės nebuvo pagrįstos klinikiniais 

tyrimais ar kitais duomenimis. Įmonei skirta 

83 700 Lt bauda. UAB „Studio moderna“ KT 

nutarimą apskundė VAAT. 

NUSTATYTI 
REKLAMOS 
ĮSTATYMO 

PAŽEIDIMAI 

NUSTATYTI 
KONKURENCIJOS 

ĮSTATYMO 
PAŽEIDIMAI 
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MAŽMENINĖ PREKYBA IR 

E-PREKYBA 

 

Gegužės 21 d. KT konstatavo, kad UAB 

„Komeksimas“ skelbė klaidinančią įvairių 

prekių reklamą, nes palyginimui reklamoje 

buvo naudojamos prekių kainos, 

neatitinkančios jokių realių kainų. Įmonei 

paskirta 24 800 Lt bauda. UAB 

„Komeksimas“ KT nutarimą apskundė 

VAAT, kuris įmonės skundą atmetė ir 

pripažino KT nutarimo pagrįstumą. UAB 

„Komeksimas“ šį teismo sprendimą 

apskundė LVAT. 

Balandžio 29 d. KT pripažino klaidinančia 

UAB „Ozantis“ reklamą, kuria vartotojai 

buvo skatinami pirkti prekių PPC „Ozas“ 

parduotuvėse už 120 Lt ir gauti dovanų 

bilietą į „Multikino“ kino teatre rodomą 

filmą „Madagaskaras 3“. Visi akcijai skirti 

bilietai buvo išdalinti dar neįpusėjus akcijos 

laikotarpiui. Tokiais atvejais, reklamoje 

nurodyta sąlyga „bilietų kiekis ribotas“ 

negali pateisinti reklamos davėjo veiksmų,  

todėl nepagrįstus vartotojų lūkesčius 

skatinusi reklama buvo pripažinta 

klaidinančia. Įmonei skirta 15 500 Lt bauda. 

Balandžio 18 d. KT nutraukė tyrimą dėl 

APB „Apranga“, UAB „Apranga BPB LT“, UAB 

„Apranga PLT“, UAB „Apranga LT“, UAB 

„Apranga SLT“, UAB „Apranga MLT“ 

veiksmų atitikimo Konkurencijos įstatymo  

ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 

nuostatų reikalavimams, draudžiantiems 

sudaryti konkurenciją ribojančius 

susitarimus. Tyrimo metu vertinant šių 

įmonių bei drabužių ir kitų aprangos prekių 

tiekėjų sutartis KT nustatė, kad minėtas 

įmones bei drabužių ir kitų aprangos prekių 

tiekėjus sieja agentavimo teisiniai santykiai. 

Atsižvelgiant į tai, nebuvo pagrindo minėtų 

susitarimų vertinti kaip pažeidžiančių 

konkurencijos taisykles. 

Kovo 25 d. KT pripažino klaidinančia UAB 

„Lukoil Baltija“ ir UAB „Tūta” skleistą 

akcijos „Sabonis 220“ reklamą. Reklama 

skelbė, kad pirkdami degalų LUKOIL 

degalinėse už 30 ar daugiau litų vartotojai 

galėjo gauti akcijos lipdukus išskirtinėms 

prekėms įsigyti už ypatingą kainą. Tačiau 

akcijai net neįpusėjus, jau nebuvo galima 

įsigyti vienos iš reklamuojamų prekių. Tokia 

reklama galėjo suklaidinti vartotojus ir 

nulemti jų pasirinkimą pirkti degalus būtent 

LUKOIL degalinėse. UAB „Lukoil Baltija“ 

skirta 20 000 Lt bauda, o UAB „Tūta“ – 

1 000 Lt bauda. Įmonės KT nutarimą 

apskundė VAAT, kuris skundą atmetė ir 

pripažino KT nutarimo pagrįstumą. UAB 

„Lukoil Baltija“ ir UAB „Tūta“ šį teismo 

sprendimą apskundė LVAT. 

Sausio 15 d. KT nutraukė tyrimą dėl UAB 

„Rimi Lietuva“ galimų reikalavimų prekes 

pristatyti tik konkrečios įmonės pakuotėse, 

nes tyrimo metu nebuvo gauta pagrįstų 

duomenų, kad UAB „Rimi Lietuva“ reikalavo 

naudoti konkretaus tiekėjo pakuotes ir taikė 

kokias nors poveikio priemones tiekėjams. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 KOMUNALINĖS ATLIEKOS 

Kovo 7 d. KT pripažino Vilniaus rajono 

savivaldybę pažeidus Konkurencijos 

įstatymo reikalavimus, pavedant UAB 

„Nemenčinės komunalininkas“ ir UAB 

„Nemėžio komunalininkas“ teikti 

komunalinių atliekų surinkimo ir 

transportavimo paslaugas be konkurenciją 

užtikrinančios procedūros. KT įpareigojo 

savivaldybę panaikinti arba pakeisti 

sprendimus taip, kad jie neprieštarautų 

Konkurencijos įstatymo nuostatoms, tačiau 

Vilniaus raj. savivaldybei apskundus KT 

nutarimą VAAT, nutarimo vykdymas 

sustabdytas. 

KT taip pat pradėjo tyrimus dėl Molėtų ir 

Kaišiadorių savivaldybių veiksmų atitikties 

konkurencijos teisei, organizuojant 

komunalinių atliekų tvarkymą. 

 ALAUS GAMYBA 

Gruodžio 23 d. KT baigė tyrimą dėl galimai 

draudžiamo Lietuvos aludarių gildijos narių 

susitarimo. Preliminariu tyrėjų vertinimu, 

Lietuvos aludarių gildija (toliau – LAG) ir jos nariai, sudarydami susitarimą dėl 

tam tikro stiprumo alaus gamybos ribojimo, pažeidė konkurencijos teisės 

reikalavimus. 

Tyrimo metu nustatyti faktai leido įtarti, kad ne vien rūpestis visuomenės 

sveikata lėmė aludarių susitarimą.  

2008 m., LAG prašymu, KT susipažino su Aludarių garbės kodekso projektu ir 

tuometinei Aludarių garbės kodekso redakcijai pastabų neturėjo.  Atsižvelgiant į 

tai, kad LAG nariai galėjo turėti pagrįstų lūkesčių dėl savo veiksmų teisėtumo, 

KT pasiūlė netaikyti Konkurencijos įstatyme numatytos sankcijos – piniginės 

baudos. 

Nutarimą KT turėtų paskelbti 2014 m. I ketvirtį. 
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STATYBA IR STATYBINĖS 

MEDŽIAGOS 

Gruodžio 23 d. KT nutraukė tyrimą dėl 

UAB „Milsa“ ir UAB „Torita“ veiksmų 

atitikties Konkurencijos įstatymo 

reikalavimams, šioms bendrovėms 

dalyvaujant AB „Lietuvos geležinkeliai“ 

organizuotuose viešuosiuose granitinės 

skaldos pirkimuose.  

KT nustatė, kad didžiąją įmonių UAB „Milsa“ 

ir UAB „Torita“ akcijų dalį valdo tie patys 

akcininkai, įmones sieja kiti glaudūs ryšiai, 

todėl teikdamos konkursinius pasiūlymus 

AB „Lietuvos geležinkeliai“ skelbtiems 

viešųjų pirkimų konkursams jos nebuvo 

savarankiškai konkuruojančios įmonės. Dėl 

šios priežasties nebuvo pagrindo UAB 

„Milsa“ ir UAB „Torita“ veiksmus vertinti 

kaip draudžiamus susitarimus, nes 

konkurenciją ribojantys ir todėl draudžiami 

susitarimai gali būti sudaromi tik tarp 

savarankiškai konkuruojančių įmonių. 

Po šio tyrimo, KT pateikė pasiūlymus Ūkio 

ministerijai bei Viešųjų pirkimų tarnybai dėl 

susijusių bendrovių dalyvavimo 

viešuosiuose pirkimuose reglamentavimo.  

Rugsėjo 10 d. KT nutraukė tyrimą dėl AB 

„Kauno tiltai“, AB „Panevėžio keliai“, UAB 

„Alkesta“ ir AB „Eurovia Lietuva“ veiksmų 

atitikties Konkurencijos įstatymo 

reikalavimams, šioms įmonėms dalyvaujant  

geležinkelio rangos darbų projekto „Rail 

Baltica“ viešuosiuose pirkimuose. Tyrimas 

nutrauktas neradus įrodymų, kad šios 

įmonės tarpusavyje derino viešųjų pirkimų 

konkursams teikiamus pasiūlymus ir taip 

ribojo konkurenciją.  

Birželio 3 d. KT nutraukė tyrimą dėl UAB 

„LitCon“, UAB „Rekreacinė statyba“, UAB 

„Meliovesta“ bei TŪB „Virmalda“ veiksmų 

atitikties Konkurencijos įstatymo 

reikalavimams, šioms įmonėms dalyvaujant 

viešuosiuose pirkimuose statybiniams 

įrengimo darbams pirkti. Tyrimas 

nutrauktas neradus įrodymų, kad šios 

įmonės tarpusavyje derino viešųjų pirkimų 

konkursams teikiamus pasiūlymus ir taip 

ribojo konkurenciją. Už trukdymą KT 

pareigūnams atlikti tyrimo veiksmus KT 

nubaudė UAB „LitCon“ 615 000 Lt bauda. 

Spalio 22 d. KT nutraukė tyrimą dėl 

viešojo administravimo subjektų 

sprendimų, kuriais yra reglamentuojama 

vairuotojų rengimo veikla bendrojo ugdymo 

mokyklose bei profesinio mokymo įstaigose. 

KT nustatė, kad ši veikla, vykdoma pagal 

patvirtintas švietimo ar profesinio 

parengimo programas, yra viešoji paslauga 

(švietimas), nes pirminio vairuotojų 

rengimo tikslas yra ne siekti komercinės 

ŠVIETIMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

naudos, o suteikti mokyklinį ar profesinį 

išsilavinimą tose mokyklose 

besimokantiems asmenims. Remiantis 

tyrimo išvadomis, nėra pagrindo teigti, kad 

specializuotos vairavimo mokyklos gali būti 

diskriminuojamos bendrojo ugdymo 

mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų 

atžvilgiu. 

 ŽVEJYBA 

Rugpjūčio 28 d. KT nutraukė tyrimą dėl 

Žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintų 

Žvejybos vidaus vandenyse kvotų skyrimo 

taisyklių. Žvejybos kvotų skyrimo funkciją 

perėmusi Aplinkos ministerija, rengdama 

naują Žvejybos vidaus vandenyse kvotų 

skyrimo tvarkos aprašą, įvertino ir KT 

tyrimo metu padarytas išvadas. 

Gruodžio 19 d. KT pripažino klaidinančiomis teisinių paslaugų įmonių 

UAB „Nacionalinis žalos ir skolų išieškojimo centras“ ir UAB „Tikroji turto 

kaina“ skleistas reklamas. Šiose reklamose nepagrįstai buvo reklamuojamos 

advokatų paslaugos ir nepagrįstai naudojamas teiginys „lyderis“, 

apibūdinantis įmonę kaip pirmaujančią tarp skolų išieškojimo paslaugas 

teikiančių ūkio subjektų, ir taip galėjęs paskatinti vartotojus rinktis būtent 

šią įmonę. Abiem įmonėms KT skyrė bendrą 5000 Lt baudą. 

 

 

Birželio 19 d. KT pripažino Vilniaus m. savivaldybę pažeidus 

Konkurencijos įstatymo reikalavimus, neužtikrinus sąžiningos 

konkurencijos pavedant keleivių vežimo viešąją paslaugą teikti UAB 

„Vilniaus viešasis transportas“. KT įpareigojo savivaldybę panaikinti 

Konkurencijos įstatymo reikalavimams prieštaraujantį sprendimą, tačiau 

Vilniaus m. savivaldybei apskundus KT nutarimą VAAT, nutarimo vykdymas 

sustabdytas. 

TEISINĖS PASLAUGOS 

TRANSPORTAS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

  

TELEKOMUNIKACIJOS 

Rugpjūčio 27 d. KT pripažino klaidinančia 

AB Lietuvos radijo ir televizijos centro 

reklamą, kuri skelbė, kad „Mezon“ yra 

greičiausias mobilusis internetas Lietuvoje, 

nors šis teiginys nebuvo pagrįstas realiais tą 

įrodančiais duomenimis. AB Lietuvos radijo 

ir televizijos centrui skirta 20 000 Lt bauda. 

Rugpjūčio 21 d. KT nutraukė tyrimą dėl 

telefono ryšio trumpojo numerio 118 

naudojimo tvarkos, teikiant komercinę 

informaciją. Tyrimo metu KT ekspertai 

nustatė, kad Lietuvos Respublikos ryšių 

reguliavimo tarnybos sprendimai, 

reglamentuojantys telefono ryšio trumpojo 

numerio 118 naudojimo tvarką, nesudaro 

skirtingų konkurencijos sąlygų įmonėms, 

kurios gali teikti informaciją trumpaisiais 

numeriais. KT nutarimas apskųstas VAAT. 

Birželio 28 d. KT pripažino klaidinančia 

SPLIUS, UAB reklamą, kuria buvo siūloma 

vartotojams užsisakyti įmonės teikiamas 

interneto, skaitmeninės televizijos ir 

kabelinės televizijos paslaugas, tačiau 

reklamoje nebuvo pateikta visa esminė 

informacija apie reklamuojamas paslaugas. 

Įmonei skirta 10 000 Lt bauda. KT 

nutarimas apskųstas VAAT. 

KONCENTRACIJOS 
 

Rugsėjo 19 d. KT nutraukė tyrimą dėl 

banko „Swedbank“, AB veiksmų, susijusių su 

galimai įvykdyta koncentracija. Tyrimo 

metu KT nustatė, kad bankas, sudaręs su AB 

„Alita“ ir Įmonių grupė „Alita“, AB kredito 

sutartį ir vykdydamas jos nuostatas, 

įgyvendino kredito rizikos valdymą, tačiau 

neįgijo šių įmonių kontrolės. KT nutarimas 

apskųstas VAAT. 

29 

1 2 

NUTRAUKTAS KONCENTRACIJOS TYRIMAS 

NUTRAUKTI NAGRINĖJIMAI ATSISAKIUS 

KETINIMŲ VYKDYTI KONCENTRACIJAS 

Spalio 11 d. − dėl UAB AL 

holdingas ketinimų įsigyti iki 

100 proc. UAB „Humanitas“ 

akcijų. 

Balandžio 22 d. − dėl 

Concretus Materials, UAB 

ketinimų įsigyti iki 51 proc. 

AB „Akmenės cementas“ 

akcijų. 

LEIDIMAI VYKDYTI KONCENRACIJAS 
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 PIRMININKAVIMAS ES 

TARYBAI 

Antrąjį 2013 m. pusmetį Dina Lurje, 

Draudžiamų susitarimų skyriaus vedėja, 

pirmininkavo ES Tarybos Konkurencijos 

darbo grupei, kurioje buvo derinamas 

direktyvos, reguliuojančios žalos atlyginimą 

dėl valstybių narių ir Europos Sąjungos 

konkurencijos teisės aktų nuostatų 

pažeidimo, tekstas. Darbo grupės veikloje 

dalyvavo KT ir LR Ūkio ministerijos atstovai 

bei jų kolegos iš ES šalių.  

ES Tarybai pavyko suderinti direktyvos 

tekstą, kuriam gruodžio 2 d. pritarė ir ES 

konkurencingumo taryba, sudaryta iš ES 

valstybių narių ūkio ministrų. 

Direktyva įsigalios, kai ji bus suderinta su 

Europos Parlamentu. Tikimasi, kad tai įvyks 

2014 m. I pusmetį. 

KT pirmininko Šarūno Keserausko 

nuomone, sutarti dėl šios direktyvos su 

visomis ES šalimis buvo pagrindinis ES 

Tarybai pirmininkaujančios Lietuvos tikslas 

konkurencijos srityje. 

 

Europos konkurencijos diena – tradicinė, 

kas pusmetį kiekvienos ES Tarybai 

pirmininkaujančios šalies rengiama 

konferencija. Pagrindinis konferencijos 

tikslas – konkurencijos kultūros sklaida. 

Šių metų spalio 3 d. Vilniuje vykusioje 

Europos konkurencijos dienoje dalyvavo 

Lietuvos Respublikos Prezidentė, Europos 

Komisijos pirmininko pavaduotojas Joaquin 

Almunia, ES šalių konkurencijos institucijų, 

Microsoft ir kitų verslo bendrovių, 

akademinio pasaulio atstovai bei 

konkurencijos teisės praktikai. Renginio 

metu dalyviai aptarė nacionalinių 

konkurencijos institucijų nepriklausomumo, 

žalos, patirtos dėl konkurencijos teisės 

pažeidimų, atlyginimo nukentėjusioms 

šalims ir didelių kainų tam tikrose rinkose 

klausimus. 

Direktyva, reguliuojanti žalos atlyginimą 

dėl valstybių narių ir Europos Sąjungos 

konkurencijos teisės aktų nuostatų 

pažeidimo. 

„Europos Konkurencijos diena“ 

TYRIMAI, PAŽYMOS 

KT parengė pasiūlymus Vyriausybei, kaip 

paskatinti konkurenciją vaistų rinkoje. 

Baigusi lygiagretaus vaistų importo rinkos 

tyrimą, KT nustatė, kad Vyriausybės 

nutarimu patvirtinti reikalavimai 

nepagrįstai riboja farmacinių įmonių 

(tiekėjų) tarpusavio konkurenciją, nes pagal 

šį reikalavimą kompensuojamųjų vaistų 

lygiagretaus importo deklaruojamos kainos 

turi būti mažiausiai 4–10 % mažesnės už 

rinkodaros teisių turėtojų vaistų kainas. 

Įvertinusi tyrimo rezultatus, KT pateikė 

Vyriausybei pasiūlymą tokius reikalavimus 

panaikinti. Tikimasi, kad panaikinus 

apribojimą lygiagrečiam importui, 

vartotojai galėtų daugumą 

kompensuojamųjų vaistų įsigyti pigiau. 

KT paskelbė Mažmeninės rinkos 2012 m. 

stebėsenos pažymą. Stebėsenos metu KT 

2012 m. išplatino anoniminę anketą 

Lietuvos pramoninkų konfederacijos, 

vienijančios 2700 verslo atstovų, nariams, 

taip pat raštu apklausė 84 maisto prekių ir 

gėrimų tiekėjus bei 4 didžiuosius prekybos 

tinklus, prašydama atsakyti į klausimus dėl 

galimų ūkinės veiklos sąžiningai praktikai 

prieštaraujančių veiksmų, nuolaidų 

taikymo, prekių pardavimų didžiuosiuose 

prekybos tinkluose ir kitus klausimus. 

Apibendrinus minėtuose tyrimuose pateiktą 

informaciją, buvo konstatuota, kad 

užtikrinant veiksmingą konkurenciją maisto 

produktų rinkoje, trūksta ne KT, bet pačių 

rinkos dalyvių, ir ypač tiekėjų, aktyvumo. 

SURENGTI 9 
KONKURENCIJOS 
DARBO GRUPĖS 

POSĖDŽIAI 

PERSKAITYTI IR 
APIBENDRINTI 

2600  

VALSTYBIŲ NARIŲ 
LAIŠKAI SU 

PASTABOMIS IR 
KOMENTARAIS 

PARENGTI 8 

KOMPROMISINIAI 
DIREKTYVOS 

TEKSTO PROJEKTAI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ĮGYTOS PATIRTYS 

KT EKSPERTAI, ATLIKDAMI TYRIMUS, VERTINA NE TIK TEISINIUS IR EKONOMINIUS TAM 

TIKROS RINKOS VEIKIMO ASPEKTUS.  2013 M. KT EKSPERTAI GILINOSI IR DOMĖJOSI: 

 interneto greičiu ir jo apskaičiavimu; 

 magnetinių sveikatinimo priemonių poveikiu žmogaus organizmui; 

 cemento gamyba ir granitinės skaldos importu; 

 laivų ir sraigtasparnių gamyba; 

 makaronų ir alaus gamyba; 

 internetinių ir stacionarių knygynų veiklos principais; 

 televizijų veikla, kino filmų platinimu, kino teatrų veikla; 

 žvejybos vidaus vandenyse ir Baltijos jūroje ypatumais; 

 komunalinių atliekų tvarkymu ir biokuro gamyba; 

 vaistų importo subtilybėmis; 

 degalinių veiklos specifika; 

 viešojo transporto organizavimu, techninėmis automobilių apžiūromis ir vairuotojų 

rengimu. 

 

DIALOGAS 

KT siekia sklandaus dialogo su verslo bendruomene, vartotojais ir viešojo administravimo 

sektoriumi, todėl aktyviai dalyvauja Lietuvos teisėkūros procese ir noriai dalijasi savo 

patirtimi tarptautiniuose renginiuose ir Lietuvoje. 

RENGINIAI 

Kovo 26 d. KT narė Jūratė Šovienė surengė 

seminarą Bankų asociacijai, kuriame 

supažindino seminaro dalyvius su naujausia 

konkurencijos teisės praktika konkurenciją 

ribojančių susitarimų srityje. J. Šovienė taip 

pat analizavo asociacijų sprendimus, 

galinčius pažeisti konkurencijos teisės 

normas, ir galimą tokių pažeidimų 

prevenciją. KT ekspertai yra parengę 

atmintinę asociacijoms „Asociacijų veikla: 

kaip nepažeisti konkurencijos teisės normų“. 

Sausio mėn. KT ekspertai surengė seminarą 

„Kaip užtikrinti veiksmingą konkurenciją 

viešuosiuose pirkimuose“. Seminaro tikslas – 

padėti perkančiosioms organizacijoms 

užtikrinti veiksmingą konkurenciją dar 

viešojo pirkimo organizavimo etape, taip pat 

atpažinti galimų draudžiamų susitarimų 

požymius tarp viešojo pirkimo dalyvių ir 

laiku užkirsti kelią šiems pažeidimams. KT 

parengė ir interneto svetainėje paskelbė 

kontrolinį sąrašą, padedantį nustatyti 

draudžiamus susitarimus viešųjų pirkimų 

metu. 

Birželio – spalio mėnesiais KT 

pristatė Sprendimų poveikio 

konkurencijai vertinimo gaires 

Vilniaus ir Kauno miestų ir Vilniaus 

rajono savivaldybių atstovams, 

Lietuvos savivaldybių asociacijos 

nariams bei Žemės ūkio ministerijos 

specialistams. Šių gairių tikslas – 

padėti sprendimų rengėjams išvengti 

nepagrįstų konkurencijos ribojimų 

rengiant sprendimų projektus ir 

įvertinti jau galiojančių sprendimų 

poveikį konkurencijai. 

Spalio mėnesį KT rengė seminarus 

apie reklamą Lietuvos marketingo 

asociacijos ir Lietuvos komunikacijos 

agentūrų asociacijos nariams. 

Seminarų tikslas – supažindinti 

reklamos specialistus su KT veiklos 

principais, vertinant reklamas, o taip 

pat pristatyti spalio mėnesį KT  

parengtas Klaidinančios ir 

neleidžiamos lyginamosios 

reklamos vertinimo gaires 

bei trumpą šių gairių 

atmintinę. 

KONSULTACIJOS IR 

PASIŪLYMAI 

Kovo 28 d. baigėsi 2 metus trukęs 

Dvynių programos „Konkurencijos ir 

valstybės pagalbos teisės 

įgyvendinimo stiprinimas 

Armėnijoje“ projekto įgyvendinimas. 

Vykdant projekte numatytus tikslus, 

KT ekspertai kartu su projekto 

vyresniuoju partneriu, Vokietijos 

Federaline ekonomikos ir 

technologijų ministerija, konsultavo 

Armėnijos konkurencijos institucijos 

darbuotojus konkurencijos ir 

valstybės pagalbos priežiūros 

įgyvendinimo klausimais, padėjo 

parengti Konkurencijos įstatymo 

pakeitimo projektą ir Valstybės 

pagalbos įstatymą bei juos 

įgyvendinančius teisės aktus, rengė 

seminarus Armėnijos konkurencijos 

ir kitų valstybės institucijų 

darbuotojams, teisėjams bei 

žiniasklaidai. 

KT pateikė išvadą dėl Lietuvos 

Respublikos susisiekimo ministerijos 

parengto Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimo projekto. 

Išanalizavusi transporto priemonių 

valstybinės techninės apžiūros 

paslaugų teikimo teisinį 

reglamentavimą, KT pritarė Seimo 

siūlymui liberalizuoti techninės 

apžiūros paslaugų teikimą, atrinkti 

įmones konkurso būdu ir taip 

užtikrinti veiksmingą įmonių 

konkurenciją ir didesnį pasirinkimą 

vartotojams. 

159 

368 

TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI, 

KURIEMS 2013 M. KT PATEIKĖ 

SAVO IŠVADAS, PASTABAS IR 

PASIŪLYMUS.  

ATSAKYMAI Į 

GAUTUS SKUNDUS IR 

PAKLAUSIMUS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

  

KT EKSPERTAI SKAITĖ PRANEŠIMUS  24 SEMINARUOSE BEI MOKYMUOSE 

LIETUVOJE IR UŽSIENYJE. 

 Gruodžio 6 d. Šarūnas Keserauskas skaitė pranešimą Švedijos konkurencijos priežiūros 

institucijos organizuotame seminare „Kontrafaktinės analizės privalumai ir trūkumai“. 

 Lapkričio 18 d. KT pirmininko pavaduotoja Jūratė Šovienė ir Viešojo administravimo subjektų 

skyriaus vedėja Justina Paulauskaitė dalyvavo EK atstovybės Vilniuje surengtoje diskusijoje – 

„Valstybės valdomų įmonių reformos tęstinumo užtikrinimas. Svarbiausios problemos ir 

sprendimo būdai“. KT atstovės su diskusijos dalyviais pasidalino savo įžvalgomis apie privataus 

sektoriaus įmonių konkuravimą su valstybinio sektoriaus įmonėmis, aptarė svarbiausias KT 

bylas bei atkreipė diskusijos dalyvių dėmesį į problemas, kurios kyla valstybės bei savivaldybių 

įmonėms dalyvaujant komercinėje veikloje.  

 Balandžio 15 d. KT pirmininkas Šarūnas Keserauskas skaitė pranešimą „Konkurencijos tarybos 

veiklos efektyvumas ir kriterijai“ Ekspertų komisijos posėdyje Ūkio ministerijoje. 

 Balandžio 5 d. KT pirmininkas Šarūnas Keserauskas, bei KT ekspertės Simona Tolušytė ir 

Jurgita Brėskytė skaitė pranešimus „Verslo žinių“, Lietuvos verslo konfederacijos ir advokatų 

kontoros SORAINEN surengtoje konferencijoje „Konkurencijos laisvės ribos ir priežiūra 2013: 

rizika verslui ir jos prevencija“. 

 Balandžio 5 d. Seimo rūmuose vyko Valstybinės ligonių kasos surengta konferencija apie 

valstybinį reguliavimą ir konkurenciją sveikatos sistemoje. Pranešimus šioje konferencijoje 

skaitė KT pirmininkas Šarūnas Keserauskas bei Teisės ir konkurencijos politikos skyriaus 

atstovė Dainora Anulytė. 

 Kovo 20–22 d. KT pirmininkas Šarūnas Keserauskas dalyvavo Federalinės ekonomikos ir 

technologijos ministerijos (Vokietija, Berlynas) surengtoje 16–ojoje tarptautinėje konkurencijos 

konferencijoje. Š. Keserauskas pasidalino patirtimi ir aptarė klausimus, susijusius su 

konkurencijos institucijos struktūra, efektyviu veiklos organizavimu bei veiklos 

nepriklausomumu. 

  

 KT 

PARENGĖ 

KLAIDINANČIOS IR 

NELEIDŽIAMOS LYGINAMOSIOS 

REKLAMOS VERTINIMO GAIRES 

ATMINTINĘ ASOCIACIJOMS „ASOCIACIJŲ 

VEIKLA: KAIP NEPAŽEISTI 

KONKURENCIJOS TEISĖS NORMŲ“ 

PAAIŠKINIMUS DĖL MAŽAREIKŠMIŠKUMO 

LIETUVOS RESPUBLIKOS REKLAMOS 

ĮSTATYMO BYLOSE 

 

 KT 

PRIĖMĖ 

NUTARIMĄ DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 

KONKURENCIJOS TARYBOS VEIKLOS, 

ATLIEKANT REKLAMOS NAUDOJIMO 

PRIEŽIŪRĄ, PRIORITETO 

TEISMŲ SPRENDIMAI 

Spalio 18 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 

(toliau – LVAT) pripažino, kad KT teisėtai skyrė baudą UAB 

„Palink“ už Lietuvos Respublikos mažmeninės prekybos įmonių 

nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo (toliau – MPĮNVDĮ) 

pažeidimą. KT nusprendė, kad UAB „Palink“ sudarydama 

sutartis su maisto prekių ir gėrimų tiekėjais dėl reklamos 

paslaugų teikimo neteisėtai reikalavo, kad analogiškos prekės 

nebūtų tiekiamos kitoms mažmeninės prekybos įmonėms tokia 

pat ar mažesne kaina visą reklaminės akcijos laikotarpį. KT 

nustatė, kad tokia sutarties sąlyga apriboja ne tik tiekėjų laisvę, 

bet ir riboja kitų pirkėjų galimybes įsigyti prekes iš tiekėjų 

palankesnėmis sąlygomis negu UAB „Palink“, dėl ko gali 

nukentėti visi vartotojai. 

Gegužės 27 d. VAAT atmetė Lietuvos verslo darbdavių 

konfederacijos skundą dėl KT atsisakymo pradėti tyrimą dėl 

viešojo administravimo subjektų veiksmų įgyvendinant 

Muitinės konvenciją dėl tarptautinio krovinių gabenimo su TIR 

knygelėmis atitikties Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 

reikalavimams.  

Birželio 18 d. VAAT patvirtino sprendimą, kuriuo KT nustatė, 

kad UAB „G4S Lietuva“ susitarimai su AB DNB bankas, AB SEB 

bankas ir „Swedbank“, AB ribojo G4S konkurentų galimybes 

veikti grynųjų pinigų tvarkymo bei inkasavimo paslaugų 

rinkose ir taip pažeidė Konkurencijos įstatymo bei Sutarties dėl 

Europos Sąjungos veikimo nuostatas, draudžiančias sudaryti 

konkurenciją ribojančius susitarimus. Šalys šį teismo 

sprendimą apskundė LVAT.  

Balandžio 25 d. LVAT konstatavo kad KT pagrįstai pripažino 

Corporation of European Pharmaceutical Distributors N.V. 

(toliau – CEPD) pažeidus Konkurencijos įstatymo reikalavimus. 

Teismas konstatavo, kad CEPD įvykdytas  koncentracijos 

įgyvendinimas be leidimo yra pavojingas Konkurencijos 

įstatymo pažeidimas ir KT pagrįstai skyrė 110 000 Lt baudą. 

Teismas taip pat nurodė, kad vienas iš baudos už 

konkurencijos teisės pažeidimus skyrimo tikslų yra atgrasymas 

nuo pažeidimo darymo, todėl itin mažos baudos skyrimas ar 

atleidimas nuo baudos mokėjimo šio tikslo nepasiektų. 

100 
PUSLAPIŲ 

APĖMĖ 

ILGIAUSIAS 

TEISMUI 
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ATSILIE-

PIMAS 
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Balandžio 15 d. LVAT paliko galioti KT nutarimą dėl Kazlų 

Rūdos savivaldybės konkurenciją ribojančių sprendimų. 

Teismas patvirtino KT išvadas, kad savivaldybė iki 2030 m. 

pratęsusi sutartį su UAB „Litesko“ dėl šilumos ūkio 

modernizavimo ir renovavimo, kai pagal konkurso nuostatus 

sutartis galėjo būti pratęsta tik iki 2025 m., privilegijavo UAB 

„Litesko“ ir taip sudarė skirtingas konkurencijos sąlygas.  

Sausio 21 d. LVAT konstatavo, kad KT teisėtai skyrė baudą AB 

„Orlen Lietuva“ už piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi, 

siekiant apriboti degalų importą į Lietuvos teritoriją. 

Tai ilgiausiai trukęs KT bylos nagrinėjimas teisme. 

Dar 2005 m. KT buvo skyrusi baudą AB „Mažeikių nafta“ (dabar 

AB „Orlen Lietuva“) už piktnaudžiavimą dominuojančia 

padėtimi, tačiau LVAT panaikino šį sprendimą ir įpareigojo KT 

atlikti papildomą tyrimą. Atlikusi išsamų papildomą tyrimą, 

2010 m. KT pripažino, jog AB „Orlen Lietuva“ piktnaudžiavo 

dominuojančia padėtimi degalų (benzino ir dyzelino) 

pardavimo Lietuvos Respublikos rinkoje. Šį sprendimą 

nubausta įmonė vėl apskundė teismui. 

Išnagrinėjęs bylą, LVAT patvirtino KT argumentus, kuriais 

remiantis buvo nustatytas Konkurencijos įstatymo ir Sutarties 

dėl Europos Sąjungos veikimo nuostatų pažeidimas. Teismas 

taip pat patvirtino, kad KT, nustatydama baudos dydį, teisingai 

įvertino piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi kaip labai 

sunkų pažeidimą ir tai, kad įmonė pakartotinai pažeidė 

Konkurencijos įstatymą.   

Po KT atlikto tyrimo įmonė buvo įpareigota nutraukti 

konkurenciją ribojančius veiksmus. 

7 
METUS 

TRUKO 

ILGIAUSIAS 

BYLOS 

NAGRINĖ- 

JIMAS 

TEISME 

 

2 
MĖNESIUS 

TRUKO 

TRUMPIAU-

SIAS BYLOS 

NAGRINĖ- 

JIMAS 

TEISME 

 

KONKURENCIJOS TARYBOS SUKURTA NAUDA 

PAGAL PRELIMINARIUS SKAIČIAVIMUS, KT 

SUKURTA VIDUTINĖ METINĖ TIESIOGINĖ 

NAUDA VARTOTOJAMS 2011–2013 M.  

41,3  

mln. Lt 

VIDUTINĖ METINĖ NAUDA VARTOTOJAMS 

DĖL BAUDŲ ATGRASOMOJO POBŪDŽIO 

2011–2013 M.  

KT IŠLAIKYMUI IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO 

2013 M. SKIRTA: 

 

186  

mln. Lt 

4,4  

mln. Lt 

1,97 

mln. Lt 

BENDRA SUMA BAUDŲ, KURIAS KT SKYRĖ 

10 ĮMONIŲ UŽ KONKURENCIJOS IR 

REKLAMOS ĮSTATYMŲ PAŽEIDIMUS. 

KT administruoja suteiktos valstybės 
pagalbos registrą. 

 

2013 m.  ūkio subjektams buvo suteikta: 

nereikšminga  pagalba (NP) - 12986 kartus. 

Vidutiniškai  vienu atveju suteikta NP suma: 

23855  Lt. 

Bendra suteikta NP suma: 309,8 mln. Lt. 

NP žemės ūkio produktų gamybos sektoriuje 

suteikta  8738 kartus. 

VALSTYBĖS PAGALBA 
Vidutiniškai vienu atveju  NP žemės ūkio 

sektoriuje  suteikta suma: 348 Lt. 

Bendra suteikta NP žemės ūkio produktų 

gamybos sektoriuje suma: 3 mln. Lt. 

NP žuvininkystės sektoriuje suteikta 9 kartus. 

Vidutiniškai vienu atveju  žuvininkystės 

sektoriuje  suteikta NP suma: 2200 Lt. 

Bendra žuvininkystės sektoriuje suteikta NP 

suma: 19,8 tūkst. Lt. 

LR Konkurencijos taryba 

www.kt.gov.lt 

Tel.: 8 5 261 5170  

El. p.: viktorija.urbonavičiūtė@kt.gov.lt 


