
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBA 

 

NUTARIMAS 

DĖL KELIŲ STATYBOS IR KITA SUSIJUSIA VEIKLA UŽSIIMANČIŲ BENDROVIŲ 

VEIKSMŲ, DALYVAUJANT KELIŲ TIESIMO IR REKONSTRAVIMO DARBŲ 

KONKURSUOSE, IR JŲ ASOCIACIJOS VEIKSMŲ ATITIKTIES LIETUVOS 

RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO REIKALAVIMAMS 

TYRIMO NUTRAUKIMO 

 

2011 m. vasario 17 d. Nr. 1S-34 

Vilnius 

 

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba) 2010 m. 

vasario 17 d. tvarkomajame posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl kelių statybos ir kita susijusia veikla 

užsiimančių bendrovių veiksmų, dalyvaujant kelių tiesimo ir rekonstravimo darbų konkursuose, ir 

jų asociacijos veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (toliau – 

Konkurencijos įstatymas) 5 straipsnio reikalavimams tyrimo nutraukimo. 

 

Konkurencijos taryba n u s t a t ė: 

Tyrimas pradėtas Konkurencijos tarybos 2009 m. rugsėjo 24 d. nutarimu Nr. 1S-154, 

tyrimo terminas pratęstas 2010 m. vasario 18 d. nutarimu Nr. 1S-17, 2010 m. gegužės 20 d. 

nutarimu Nr. 1S-84 ir 2010 m. liepos 10 d. nutarimu Nr. 1S-123, tyrimas papildytas Konkurencijos 

tarybos 2010 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 1S-165, pratęstas 2010 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 

1S-202. 

Tyrimo metu atlikti patikrinimai ūkio subjektų, užsiimančių kelių tiesimo ir rekonstravimo 

darbais Lietuvoje, taip pat jų asociacijos naudojamose patalpose. Patikrinimų metu paimtos 

dokumentų, kompiuterinės ir kitos tyrimui reikalingos informacijos kopijos. Gauta papildoma 

tyrimui būtina informacija ir paaiškinimai iš Konkurencijos įstatymo pažeidimu įtariamų ūkio 

subjektų bei su nagrinėjama rinka susijusių valstybės institucijų ir kitų su tyrimu susijusių ūkio 

subjektų, peržiūrėti patikrinimų metu paimti dokumentai bei iš kompiuterių įrašyta informacija. 

Atlikus patikrinimų metu paimtos informacijos analizę, nebuvo nustatyta įrodymų, kurie 

patvirtintų, kad ūkio subjektai, užsiimantys kelių tiesimo ir rekonstravimo darbais Lietuvoje ir kita 

su tuo susijusia veikla, dalyvaudami viešųjų pirkimų konkursuose, pasidalino konkursų darbų 

objektus pagal apskritis bei pagal atskirus objektus Lietuvoje ar sudarė kitus konkurenciją 

ribojančius susitarimus. 

 

Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a: 

Konkurencijos įstatymo 5 straipsniu yra draudžiama sudaryti bet kokius susitarimus, 

kuriais siekiama riboti konkurenciją arba kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, įskaitant 

susitarimus nustatyti prekių ir paslaugų kainas, pasidalyti prekės rinką teritoriniu pagrindu, pagal 

pirkėjų ar tiekėjų grupes ar kitu būdu, susitarimą nustatyti tam tikros prekės gamybos ir pardavimo 

kiekius, riboti techninę pažangą ar investicijas ir kt. 

Konstatuotina, kad tyrimo metu nustatytos faktinės aplinkybės yra nepakankamos 

pripažinti, kad tarp ūkio subjektų, užsiimančių kelių tiesimo bei rekonstravimo darbais ir kita su 

tuo susijusia veikla, buvo sudarytas draudžiamas susitarimas. 

 

Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 
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Konkurencijos taryba n u t a r i a: 

 

1. Tyrimą dėl kelių statybos ir kita susijusia veikla užsiimančių bendrovių veiksmų, 

dalyvaujant kelių tiesimo ir rekonstravimo darbų konkursuose, ir jų asociacijos veiksmų atitikties 

Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams nutraukti. 

2. Paaiškėjus naujoms aplinkybėms, tyrimas gali būti atnaujinamas. 

 

Nutarimas per 20 dienų nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos 

administraciniam teismui. 

 

 

 

 

L.e. pirmininko pareigas          Jūratė Šovienė 


