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Konkurencijos taryba 

• Savarankiška, konkurencijos politiką vykdanti institucija 

– Konkurencijos taryba (kolegialus sprendimų priėmimo organas) 

– Konkurencijos tarybos administracija 

• Misija – saugoti veiksmingą konkurenciją vartotojų 
gerovei 

• Grėsmės konkurencijai 

– Konkurenciją ribojantis įmonių ir institucijų elgesys 

– Rinkos koncentracija 

– Silpna konkurencijos kultūra 
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Priemonės 

• Pažeidimų tyrimai 

– Informacijos rinkimas (dokumentų poėmiai, asmenų apklausos) 

– Specialūs informacijos analizės įrankiai  

• Sankcijos 

– Baudos iki 10 proc. bendrųjų metinių pajamų 

– Elgesio ir struktūriniai įpareigojimai 

– Įmonių koncentracijos draudimas 

– Vadovų atsakomybė 

• Teisės aktų peržiūra 

– Problemų nustatymas ir pasiūlymai, kaip jas spręsti 

• Konkurencijos kultūros sklaida 
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Kaip viską atlikti gerai? 

• Nustatyti aiškius ir skaidrius veiklos vertinimo kriterijus 

 

• Konkurencijos tarybos kriterijai: 

– Veiklos prioritetas 

– Veikla atnešamos naudos vertinimas 
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Veiklos prioritetizavimas 
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Konkurencijos tarybos veiklos prioritetizavimas 

• Būtinybė 

– Visuotinai pripažįstama, kad institucijos negali vienodai 
kokybiškai, greitai ir išsamiai nagrinėti visų situacijų, dėl kurių 
nuolat sulaukiama skundų  

– Racionalus ribotų institucijos išteklių paskirstymas ir naudojimas 

• Pagrindai 

– Konkurencijos įstatymas – Konkurencijos tarybos teisė nusistatyti 
veiklos prioritetus 

– Viešojo administravimo įstatymas – efektyvumo principas 

– Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo gairių 
aprašas – rizikos vertinimu pagrįsta ūkio subjektų veiklos 
priežiūra 
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Konkurencijos tarybos veiklos prioritetas 

• Konkurencijos tarybos 2012-07-02 nutarimas Nr. 1S-89 
„Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos veiklos 
prioriteto“ 

– Konkurencijos tarybos veiklos prioritetas – atlikti tyrimus ar 
kitaip įsikišti į rinkos veikimą, jei toks įsikišimas galėtų 
reikšmingai prisidėti prie veiksmingos konkurencijos apsaugos ir 
taip užtikrinti kuo didesnę vartotojų gerovę 
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Prioriteto taikymo principai (1) 

• Skaidrumas  

– Prioritetas ir jo įgyvendinimo principai yra viešai skelbiami  

• Įtaka veiksmingai konkurencijai ir vartotojų gerovei 

– Vertinama tikėtina tyrimo įtaka veiksmingai konkurencijai ir 
vartotojų gerovei. Apima galimo pažeidimo pobūdžio, masto ir 
susijusių prekių vertinimą 

• Strateginė reikšmė 

– Vertinamas tyrimo prevencinis poveikis, galimo pažeidimo 
naujumas pagal jo pobūdį, kitų institucijų galimybės efektyviai 
išspręsti su galimu pažeidimu susijusias problemas ir kt. 

• Racionalus išteklių panaudojimas 

– Siekiama atlikti tyrimus, kuriems reikalingi Konkurencijos tarybos 
ištekliai būtų proporcingi tikėtiniems tyrimų rezultatams 
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Prioriteto taikymo principai (2) 

• Prioritetas taikomas, kai sprendžiami klausimai dėl 
galimų pažeidimų tyrimų atlikimo tikslingumo ir apimties 

– Gali būti atsižvelgiama ir kitais atvejais 

 

• Nei vienas principas neturi iš anksto nustatytos lemiamos 
įtakos Konkurencijos tarybos sprendimui 

– Gali pakakti ir vieno, kad Konkurencijos taryba apsispręstų 

 

• Motyvavimų skaidrumas 

– Pateikiami aiškūs motyvai, kodėl ir kaip buvo pritaikytas 
prioritetas konkrečius atveju 
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Prioritetizavimo praktika 
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Iš viso  
7 atvejai 

Racionalus išteklių panaudojimas ir/ar 
Įtaka konkurencijai ir vartotojų gerovei 

3 atvejai Analogiški veiksmai ar sprendimai nagrinėjami teismuose, 
todėl lygiagretus Konkurencijos tarybos tyrimas būtų 
neracionalus išteklių naudojimas 

3 atvejai  Klausimas susijęs su laiko požiūriu neaktualia situacija, 
todėl Konkurencijos tarybos tyrimas nedarytų įtakos 
situacijai rinkoje arba būtų neracionalus išteklių naudojimas 

1 atvejis Galimai dominuojančios įmonės veiksmai nelėmė pirkimo 
konkurso rezultatų, o dėl laimėto pirkimo tyrimą pradėjo 
kita institucija, todėl lygiagretus Konkurencijos tarybos 
tyrimas būtų neracionalus išteklių naudojimas bei tyrimas 
nedarytų įtakos situacijai rinkoje 



KT veikla atnešamos naudos vertinimas 
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Veikla atnešamos naudos vertinimas: Kodėl to 
reikia? 

1. Išorinė atskaitomybės forma 

2. Sudėtinė KT sprendimo dėl tyrimo pradėjimo dalis 
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Tokio pobūdžio vertinimą taip pat atlieka: 



Naudos skaičiavimo metodika (1) 

Vertinama: 

- kokio dydžio žalos išvengė vartotojai nutraukus konkurenciją ribojančius veiksmus 

- atgrasomasis Konkurencijos tarybos vykdomų veiksmų poveikis 

 

Skaičiavimo principai: 

• Visos naudojamos taisyklės ir prielaidos yra konservatyvios; 

• Skaičiuojamas 3 metų vidurkis; 

• Papildoma informacija nėra renkama; 

• Su konkrečiais tyrimais susiję duomenys viešai neskelbiami; 

• Teismine tvarka nepanaikinti KT sprendimai laikomi pagrįstais; 

• Vertinamos tik bylos, kuriose KT paskyrė baudas 
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Naudos skaičiavimo metodika (2) 

Skaičiavimo principas: 
 

Tiesioginė nauda vartotojams = 

 su pažeidimu susijusios pajamos x su pažeidimu susijęs kainos 
padidėjimas x galima tolimesnė pažeidimo trukmė, nesant įsikišimo 

 

Skaičiavimui naudotos prielaidos: 
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Karteliai ir kiti 
konkurenciją ribojantys 
susitarimai 

Piktnaudžiavimas 
dominuojančia padėtimi 

Koncentracijos 

Kainų padidėjimas 10 proc. 10 proc. 5 proc. 

Trukmė  6 metai 1 metai 2 metai 

Atgrasomasis 
poveikis 

5 4 5 



Konkurencijos tarybos nauda vartotojams 
2010 – 2012 m. 

KT vidutiniškai per metus sukurta nauda vartotojams yra: 

– nuo 45,72 mln. Lt (tiesioginė ekonominė nauda) 

– iki 268,37 mln. Lt. (įvertinus ir atgrasomąjį poveikį)  

 

KT 2010–2012 m. biudžetas – 10,9 mln. Lt, vidutiniškai 3,6 mln. Lt/m. 

 

Biudžeto ir naudos santykis –  1: 12,6 karto (tik tiesioginė nauda) 

 

Palyginimui: 

JK Sąžiningos prekybos tarnybos atnešama nauda 2012 m. biudžetą viršijo 
8 kartus 
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Ačiū už dėmesį 


