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NAUJIENLAIŠKIS NR. 1 
 

 

2013 m. lapkričio 7 d. 

 

„Laisva konkurencija - ekonomikos varomoji jėga ir pagrindinė vartotojų apsaugos sąlyga. 

Žmonėms ji suteikia galimybę rinktis, verslo įmonėms padeda pranokti kitus.“    

 

LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė (2013 m. spalio 3 d., Vilnius, Europos konkurencijos diena). 

 

 

Jūsų dėmesiui – pirmasis Konkurencijos tarybos naujienlaiškis. Jame – svarbiausi 2013 m. spalio 

mėnesio įvykiai, priimti nutarimai ir faktai apie Konkurencijos tarybos veiklą, o taip pat tarptautinės 

naujienos. Tikimės, kad kitąmet naujienlaiškį galėsite užsiprenumeruoti mūsų svetainėje, o dabar, 

linkėdami Jums geros kloties, siunčiame jį elektroniniu paštu ir maloniai prašome juo pasidalinti su 

draugais ir kolegomis. Naujienlaiškis yra skirtas Jums, todėl būsime dėkingi už Jūsų pastabas, 

pageidavimus ir patarimus. Norėdami gauti naujienlaiškį arba atvirkščiai – jo atsisakyti, rašykite 

mums: rima.kaulenaite@kt.gov.lt, marija.grybauskaite@kt.gov.lt.  

 

Pagarbiai ir su nuoširdžiais geros dienos linkėjimais, 

 

Komunikacijos skyrius 
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I. KONKURENCIJOS TARYBOS SPRENDIMAI 

 

Nutrauktas tyrimas dėl vairuotojų rengimo viešojo ugdymo ir profesinio mokymo 

įstaigose.  

Spalio 22 d. Konkurencijos taryba nutraukė tyrimą dėl viešojo administravimo subjektų 

sprendimų, kuriais yra reglamentuojamas vairuotojų rengimo paslaugos teikimas bendrojo ugdymo 

mailto:rima.kaulenaite@kt.gov.lt
mailto:marija.grybauskaite@kt.gov.lt
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mokyklose bei profesinio mokymo įstaigose. Tyrimo metu Konkurencijos taryba nustatė, kad pirminis 

vairuotojų rengimas bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose vykdomas pagal 

patvirtintas švietimo ar profesinio parengimo programas yra viešoji paslauga (švietimas). Tokio 

pirminio vairuotojų rengimo tikslas yra ne siekti komercinės naudos, o suteikti mokyklinį ar profesinį 

išsilavinimą tose mokyklose besimokantiems asmenims.  

Taigi, pagal švietimo ar profesinio mokymo programas vykdoma veikla negali būti tapatinama 

su komercine veikla ir todėl negali būti prilyginama specializuotų vairavimo mokyklų, dirbančių 

komerciniais pagrindais, veiklai. Išsamiau... 

 

Nutrauktas koncentracijos nagrinėjimas knygų pardavimo sektoriuje 

Spalio 11 d., UAB AL holdingui atsisakius ketinimų įsigyti UAB „Humanitas“ akcijų, 

Konkurencijos taryba nutraukė UAB AL holdingas pranešimo apie koncentraciją įsigyjant iki 100 

proc. UAB „Humanitas“ akcijų nagrinėjimą. Išsamiau... 

 

UAB „Big Group“ gali įsigyti UAB „Snoras Media“ 

Spalio 1 d. Konkurencijos taryba leido UAB „Big Group“ įsigyti 100 proc. UAB „Snoras 

Media“ akcijų. Išsamiau... 

 

 

II. TEISMŲ SPRENDIMAI 

 

Bauda UAB „Palink“ paskirta teisėtai 

Spalio 18 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – LVAT) pripažino, kad 

Konkurencijos taryba teisėtai skyrė baudą UAB „Palink“ už Lietuvos Respublikos mažmeninės 

prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo (toliau – MPĮNVDĮ arba Įstatymas) 

pažeidimą. Išsamiau... 

 

 

III. TEISĖKŪRA 

 

Konkurencijos taryba parengė reklamos vertinimo gaires 

Spalio 8 d. Konkurencijos taryba patvirtino Klaidinančios ir neleidžiamos lyginamosios 

reklamos vertinimo gaires (toliau – Reklamos vertinimo gairės arba Gairės). Šiose gairėse pateikiami 

pagrindiniai reklamos vertinimo kriterijai, kuriais remiantis reklamos davėjai, jos kūrėjai ir kiti 

reklaminės veiklos subjektai galės savarankiškai įvertinti, ar jų reklama nėra klaidinanti. Gairėse yra 

pateikiama daug pavyzdžių iš Konkurencijos tarybos ir teismų praktikos, iliustruojančių, kokių 

reklamos formuluočių reikėtų vengti, bei kitos naudingos informacijos. Kartu su Gairėmis, 

Konkurencijos tarybos ekspertai parengė ir trumpą atmintinę, kurioje itin koncentruotai yra pristatomi 

svarbiausi reklamos vertinimo kriterijai, leistini ir neleistini teiginiai bei kita svarbi informacija. 

Išsamiau... 

 

Seimas paliko galioti nepakeistą Konkurencijos įstatymą.  

Spalio 1 d. Seimas plenariniame posėdyje dar kartą balsavo už Konkurencijos įstatymo 

pakeitimus, tačiau jiems nebuvo pritarta ir 2012 m. kovo 22 d. priimtas Konkurencijos įstatymas Nr. 

XI-1937 liko galioti nepakeistas. 

http://kt.gov.lt/index.php?show=nut_view&nut_id=1495
http://kt.gov.lt/index.php?show=news_view&pr_id=1248
http://kt.gov.lt/index.php?show=news_view&pr_id=1238
http://kt.gov.lt/index.php?show=news_view&pr_id=1250
http://kt.gov.lt/naujienos/doc/2013-10-08_Reklamos_vertinimo_gaires.pdf
http://kt.gov.lt/naujienos/Reklamos_vertinimo_gairiu_atmintine.pdf
http://kt.gov.lt/index.php?show=news_view&pr_id=1246
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=421104&p_tr2=2
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Trumpa priešistorė: Š.m. liepos 2 d. Seimas įstatymu Nr. XII-487 patvirtino Konkurencijos įstatymo 

pakeitimus, kuriuos priėmus, ūkio subjektas, nubaustas už Konkurencijos įstatymo pažeidimą ir apskundęs tokį 
Konkurencijos nutarimą teismui, neturėtų mokėti jam paskirtos baudos, kol vyktų bylos nagrinėjimas teisme.  

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė nepritarė šioms Konkurencijos įstatymo 

pataisoms, motyvuodama tuo, kad siūlomos įstatymo pataisos leistų įmonėms piktnaudžiauti savo teise 

skųsti Konkurencijos tarybos priimtus nutarimus dėl Konkurencijos įstatymų pažeidimų, vien dėl to, 

kad galėtų atidėti baudos mokėjimą vėlesniam laikui. Kol vyktų ginčas teisme, įmonės galėtų 

tikslingai pabloginti savo finansinę padėtį arba netgi nutraukti savo veiklą ir taip išvengti atsakomybės 

už Konkurencijos įstatymo pažeidimus. 
 

 

IV. VALSTYBĖS PAGALBA 

 

Spalio 29 d. Konkurencijos taryba Europos Komisijai per Lietuvos nuolatinę atstovybę 

Europos Sąjungoje pateikė pranešimą dėl numatomos suteikti valstybės pagalbos AB 

„Klaipėdos nafta“. Pranešimas ypatingas tuo, kad Europos Komisijai priėmus teigiamą sprendimą, 

Lietuvos Respublikos finansų ministerija ketina suteikti valstybės garantiją AB „Klaipėdos nafta“ 

suskystintų gamtinių dujų terminalo statybai. Suskystintų gamtinių dujų terminalas atvertų galimybes 

atsirasti gamtinių dujų rinkai Lietuvoje. Lietuva būtų pajėgi savarankiškai apsirūpinti gamtinėmis 

dujomis ir nebepriklausyti nuo vienintelio dujų tiekėjo, o vartotojai turėtų galimybę įsigyti gamtinių 

dujų iš skirtingų tiekėjų rinkos kainomis.  

 

Konkurencijos taryba, prisidėdama prie Europos Komisijos vykdomos valstybės pagalbos 

taisyklių peržiūros, viešoms konsultacijoms paskelbė projektus dėl Bendrojo bendrosios išimties 

reglamento (ES) ir dėl Komisijos reglamento, kuriuo skelbiama, kad tam tikrų rūšių pagalba žemės 

ūkio ir miškininkystės sektoriuje ir kaimo vietovėse yra suderinama su vidaus rinka pagal Europos 

Sąjungos veikimo sutarties 107 ir 108 straipsnius. Šiuose straipsniuose yra išdėstytos pagrindinės 

valstybės pagalbos ir jos kontrolės nuostatos. Tikėtina, kad nauji valstybės pagalbą reglamentuojantys 

teisės aktai įsigalios nuo 2014 m. liepos 1 d.  

Konsultacijos vyks iki lapkričio 10 d. Maloniai kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus el. p.: 

laima.kirkilovskiene@kt.gov.lt.  

 

 

V. RENGINIAI 

 

Konkurencijos taryba stiprina partnerystę su savivaldybėmis 

Spalio 24 d. Konkurencijos tarybos pirmininko pavaduotoja Jūratė Šovienė susitiko su Lietuvos 

savivaldybių asociacijos (LSA) nariais ir pristatė 2012 m. Konkurencijos tarybos parengtas Sprendimų 

poveikio konkurencijai vertinimo gaires ir Konkurencijos tarybos veiklą. Gairės išsamiai paaiškina 

viešojo administravimo subjektams, kaip rengti teisės aktus, kad šie neiškraipytų konkurencijos ir 

užtikrintų vienodas rinkos dalyvių veikimo sąlygas įvairiose ekonomikos srityse. Išsamiau... 

 

Konkurencijos taryba pristato seminarų ciklą apie reklamą 

Konkurencijos taryba verslo asociacijoms ir kitoms suinteresuotoms institucijoms rengia 

seminarų ciklą apie reklamą. Pirmąjį tokį seminarą spalio 23 d. Konkurencijos taryba surengė Lietuvos 

marketingo asociacijos (LiMA) nariams, o spalio 30 d. - Lietuvos komunikacijos agentūrų asociacijos 

(KOMAA) nariams. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=453248
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=453655&p_query=&p_tr2=2
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/index_en.html
http://kt.gov.lt/index.php?show=new_vknow
mailto:laima.kirkilovskiene@kt.gov.lt
http://kt.gov.lt/naujienos/doc/news_2012-06-11_gaires.pdf
http://kt.gov.lt/index.php?show=news_view&pr_id=1252
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Seminarų tikslas – supažindinti reklamos specialistus su Konkurencijos tarybos veikla ir 

įgaliojimais, o taip pat pristatyti spalio mėnesį Konkurencijos tarybos parengtas Klaidinančios ir 

neleidžiamos lyginamosios reklamos vertinimo gaires bei trumpą šių gairių atmintinę. Išsamiau... 

 

Europos konkurencijos diena 

Konkurencijos taryba 2013 m. spalio 3 d. Vilniuje surengė konferenciją „Europos konkurencijos 

diena“. Ši konferencija – tai tradicinė, kas pusmetį kiekvienos ES Tarybai pirmininkaujančios šalies 

rengiama konferencija.  

Konferenciją pradėjo Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė ir EK viceprezidentas bei 

konkurencijos klausimų komisaras Joaquin Almunia. 

Konferencijoje pranešimus taip pat skaitė ES šalių konkurencijos institucijų vadovai, verslo 

bendrovių, akademinio pasaulio atstovai bei konkurencijos teisės praktikai. 
Pagrindinis konferencijos tikslas – konkurencijos kultūros sklaida. Išsamiau apie konferenciją... 
Konferencijoje skaitytus pranešimus galite rasti čia. 

 

 

VI. KONKURENCIJOS TARYBA SKAIČIAIS 

 

25 – tiek tyrimų savo iniciatyva ir reaguodama į gautus skundus šiuo metu atlieka Konkurencijos 

taryba. Visas tyrimų sąrašas skelbiamas Konkurencijos tarybos svetainėje: 

http://kt.gov.lt/index.php?show=tyrimai  

 

13 – tiek Lietuvos miestų susiję su šiuo metu atliekamais Konkurencijos tarybos tyrimais 

Šiuo metu Konkurencijos tarybos atliekamų tyrimų „geografija“ atspindėta žemiau esančiame 

žemėlapyje:  
 
 

 
 

http://kt.gov.lt/naujienos/doc/2013-10-08_Reklamos_vertinimo_gaires.pdf
http://kt.gov.lt/naujienos/Reklamos_vertinimo_gairiu_atmintine.pdf
http://kt.gov.lt/index.php?show=news_view&pr_id=1251
http://kt.gov.lt/index.php?show=news_view&pr_id=1240
http://kt.gov.lt/index.php?show=news_view&pr_id=1244
http://kt.gov.lt/index.php?show=tyrimai
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23 – tiek Konkurencijos tarybos nutarimų šiuo metu yra apskųsta įvairių instancijų Lietuvos 

teismams. 

 

23 – tiek Konkurencijos tarybos pranešimų dėl valstybės pagalbos pateikta Europos Komisijai 

iki 2013 m. spalio 31 d. 

 

150 – tiek skundų  šiuo metu Konkurencijos tarybos ekspertai nagrinėja dėl galimų Reklamos 

įstatymo pažeidimų. 

 

22 – tiek skundų ir prašymų dėl galimų Reklamos įstatymo pažeidimų Konkurencijos tarybos 

ekspertai išanalizavo per spalio mėnesį. 

 

4 – tiek seminarų asocijuotoms verslo struktūroms ir viešojo administravimo subjektams 

Konkurencijos tarybos ekspertai surengė spalio mėnesį. 

 

 

VII. ES IR KITOS TARPTAUTINĖS NAUJIENOS 

 

Pirmininkavimo ES Tarybos Konkurencijos darbo grupei veikla 

Konkurencijos taryba II-ąjį šių metų pusmetį pirmininkauja ES Tarybos Konkurencijos darbo 

grupei, kurioje yra svarstoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva, reglamentuojanti žalos, 

patirtos dėl valstybių narių ir Europos Sąjungos konkurencijos taisyklių pažeidimo, ieškinių 

nagrinėjimo tvarką. Šia direktyva siūloma užtikrinti, kad žalą dėl konkurencijos taisyklių pažeidimo 

patyrę asmenys gautų visą kompensaciją už patirtą žalą, o taip pat pasiekti, kad tokio kompensavimo 

tvarka nedarytų neigiamo poveikio konkurencijos institucijų atliekamiems tyrimams dėl konkurencijos 

taisyklių pažeidimų. 

Nuo pirmininkavimo pradžios jau surengti penki posėdžiai, iš kurių du vyko spalio mėnesį. Šių 

posėdžių metu buvo aptariamas kompromisinis pasiūlymo tekstas, parengtas apibendrinus valstybių 

narių pastabas ir pasiūlymus.  

 

EBPO Konkurencijos komiteto posėdžiuose dalyvauja ir Konkurencijos tarybos atstovai 

Konkurencijos tarybos pirmininkas Šarūnas Keserauskas ir Dominuojančių ūkio subjektų ir 

susijungimų skyriaus vyriausioji specialistė Edita Černiauskaitė spalio 28 – 31 dienomis dalyvavo 

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) Konkurencijos komiteto bei jo darbo 

grupių posėdžiuose. Paryžiuje vykusių posėdžių metu buvo diskutuojama apie konkurencijos 

priežiūros institucijų iniciatyva pradedamus kartelių tyrimus, o taip pat apie konkurencijos aktualijas 

atliekų tvarkymo paslaugų sektoriuje ir maisto pramonėje. Išsamiau... 

 

 

VIII. REKOMENDUOJAME PERSKAITYTI 

 

Spalio mėnesį ir politikai ir ekonomistai plačiai diskutavo apie Lietuvos komercinių bankų 

vykdomą veiklą ir jų paslaugų įkainius. Apie tai gan išsamiai rašė VŽ: 

http://archyvas.vz.lt/news.php?id=46759715.  

 

http://kt.gov.lt/index.php?show=news_view&pr_id=1256
http://archyvas.vz.lt/news.php?id=46759715


 6 

Konkurencijos tarybos ekspertai kartu su kolegomis iš ES dalyvauja žalos atlyginimo 

vartotojams kūrimo procese. Apie tai, kaip direktyva galėtų pakeisti ES vartotojų gyvenimą, rašo 

eVERSUS. 

 

David Ogilvy prieš 50 metų pasirodžiusioje knygoje dalinasi patarimais, kaip sukurti efektyvią ir 

teisingą reklamą. Įdomu tai, kad „reklamos  tėvu“ dažnai vadinamo verslininko mintys glaudžiai 

siejasi su Konkurencijos tarybos patarimais reklamos kūrėjams. Apie tai išsamiau eVERSUS 

straipsnyje http://komunikacija.eversus.lt/naujienos/3187. 

 

Ar tikrai ES direktyvos kelia pavojų šimtametėms žvejybos Baltijos jūroje tradicijoms? Išsamiau 

apie tai skaitykite „Lietuvos žinių“ straipsnyje http://lzinios.lt/lzinios/Ekonomika/zvejybos-laivynas-

neteko-pusiausvyros/165062.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jūs gavote Konkurencijos tarybos naujienlaiškį. Iškilus klausimams, arba norėdami atsisakyti naujienlaiškio rašykite: 

Rima.kaulenaite@kt.gov.lt arba marija.grybauskaite@kt.gov.lt  
 

http://finansai.eversus.lt/naujienos/3196
http://komunikacija.eversus.lt/naujienos/3187
http://lzinios.lt/lzinios/Ekonomika/zvejybos-laivynas-neteko-pusiausvyros/165062
http://lzinios.lt/lzinios/Ekonomika/zvejybos-laivynas-neteko-pusiausvyros/165062
mailto:Rima.kaulenaite@kt.gov.lt
mailto:marija.grybauskaite@kt.gov.lt
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