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LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBA 

 

NUTARIMAS 

DĖL KONKURENCIJOS TARYBOS NARIAMS PAVEDAMŲ VEIKLOS SRIČIŲ 

 

2020 m. spalio 1 d. Nr. 1S-104 (2020) 

Vilnius 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 19 straipsnio 8 dalimi, 

20 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 1999 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 822 „Dėl Lietuvos Respublikos 

konkurencijos tarybos nuostatų patvirtinimo“, 17 punktu, Lietuvos Respublikos konkurencijos 

tarybos darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2018 m. 

vasario 1 d. nutarimu Nr. 1S-10 (2018) „Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo 

reglamento patvirtinimo“ 8.23 papunkčiu, Konkurencijos taryba nutaria: 

KEISTA: 

2020 11 17 nutarimu Nr. 1S-119 (nuo 2021 01 01) 

1. Pavesti Konkurencijos tarybos nariams prižiūrėti šias Konkurencijos tarybos veiklos sritis: 

Dinai Lurje – Susijungimų priežiūros grupės veiklos sritį ir Konkurencijos politikos grupės 

vykdomas Konkurencijos tarybos priimamų ir siūlomų priimti teisės aktų, reglamentuojančių 

konkurencijos santykius, taip pat tarptautinio bendradarbiavimo konkurencijos klausimais (išskyrus 

tarptautinį bendradarbiavimą valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos klausimais), 

veiklos sritis;  

Elonui Šatui – Teisės grupės veiklos sritį; 

Medeinai Augustinavičienei – Ekonominės analizės grupės veiklos sritį ir Konkurencijos 

politikos grupės vykdomas Konkurencijos tarybos atliekamos teisės aktų projektų ekspertizės, išvadų 

dėl šių aktų poveikio konkurencijai teikimo, taip pat valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) 

pagalbos koordinavimo veiklos sritis. 

2. Nustatyti, kad šio nutarimo 1 punktas galioja trejus metus arba iki Konkurencijos tarybos 

nario kadencijos pabaigos. 

3. Nustatyti, kad, pasibaigus šio nutarimo 2 punkte nustatytam terminui, šio nutarimo 1 punkte 

nurodyti asmenys prižiūri 1 punktu pavestas Konkurencijos tarybos veiklos sritis tol, kol 

nepriimamas naujas Konkurencijos tarybos nutarimas dėl Konkurencijos tarybos nariams pavedamų 

veiklos sričių. 

4. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2019 m. vasario 5 d. 

nutarimą Nr. 1S-9 (2019) „Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos nariams pavedamų 

veiklos sričių“ su visais pakeitimais ir papildymais. 

5. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2020 m. spalio 5 d. 

 

 

 

Pirmininkas   Šarūnas Keserauskas 

 

 


