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   26  tiek bylų, susijusių su Konkurencijos tarybos veikla, nagrinėja 
teismai.  
 

   23  tiek tyrimų gruodžio mėnesį vykdė Konkurencijos taryba. Visas              
sąrašas skelbiamas 

 

    20 tiek skundų dėl galimų Reklamos įstatymo pažeidimų gauta 
gruodžio mėnesį. 
 

    7     tiek kitų institucijų parengtų teisės aktų projektų gruodžio mėnesį 
peržiūrėjo Konkurencijos tarybos ekspertai ir pateikė pastabas dėl jų 
atitikimo konkurencijos teisei.  
 

     6    tiek pranešimų apie koncentraciją gruodžio mėnesį išnagrinėjo 
Konkurencijos tarybos  ekspertai. Visas išnagrinėtų koncentracijų sąrašas 
yra skelbiamas Konkurencijos tarybos  
  
     6    tiek Konkurencijos tarybos atliekamų tyrimų susiję su Lietuvos 
savivaldybėmis.  
 
            
        

interneto svetainėje. 
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Jokios pastangos nebūna bergždžios – Sizifas 

stiprino raumenis. 
 

Polis Valery
 

 

interneto svetainėje. 

http://kt.gov.lt/index.php?show=konc_nut&metai=2013&tipas=1
http://kt.gov.lt/index.php?show=tyrimai


 

  

 

 

KONKURENCIJOS TARYBOS SPRENDIMAI 

KONKURENCIJOS TARYBOS LEIDIMAI VYKDYTI 
KONCENTRACIJAS: 
 
Gruodžio 23 d. Konkurencijos taryba leido UAB „Azarto 
technika“ įsigyti 70 proc. UAB „VSGA“ ir UAB „Taxillus“ 
akcijų ir taip kartu su Ivanu Šiška ir Evgeni Hiterer įgyti 
bendrą šių įmonių kontrolę.  
 
 
UAB Kamineros krovinių terminalas galės įsigyti 100 
proc. UAB „Mabre LPC“ akcijų.  
 
 
Gruodžio 20 d. leista UAB „Heliosinergija" įsigyti 100 
proc. UAB „Oracal lipnioji plėvelė" akcijų. 
 
 
Gruodžio 19 d. leista UAB „Novaturas“, UAB „Baltic 
Clipper“ ir UAB „Vestekspress" steigti bendrą įmonę, 
kurios 51 proc. akcijų priklausys UAB „Novaturas“, 24,5 
proc. akcijų - UAB „Baltic Clipper“ ir 24,5 proc. akcijų - 
UAB „Vestekspress" pagal pateiktą pranešimą. 
Pranešime nurodoma, kad steigiamos bendros įmonės 
veikla bus susijusi su turizmo paslaugų teikėjams skirtos 
rezervacinės sistemos, per kurią bus galima užsakyti tik 
apgyvendinimo paslaugas, administravimu bei 
platinimu. Koncentracijos dalyviai nurodė, kad steigiama 
bendra įmonė nevykdys kelionių agentūros ar kelionių 
organizatoriaus veiklos. 
 
 
Gruodžio 12 d. Konkurencijos taryba leido AB „Avia 
Solutions Group“ įsigyti iki 100 proc. UAB „Helisota“ 
akcijų.  
 
UAB „Baltic Petroleum“ galės įgyti degalinės, esančios 
Kalvarijų g. 161a, Vilniuje, kontrolę. 
 
 
BAIGTAS TYRIMAS DĖL GALIMAI DRAUDŽIAMO 
ALUDARIŲ SUSITARIMO 
 
Gruodžio 23 d. Konkurencijos taryba baigė tyrimą dėl 
galimai draudžiamo Lietuvos aludarių gildijos narių 
susitarimo ir išsiuntė pranešimą tyrimo šalims.  

Galutinį sprendimą Konkurencijos taryba priims tik po 
bylos nagrinėjimo posėdžio, išklausiusi visas bylos šalis ir 
apsvarsčiusi tyrėjų pateiktas išvadas. 
 
 
NUTRAUKTAS TYRIMAS DĖL ĮMONIŲ VEIKSMŲ, 
DALYVAUJANT VIEŠOJO PIRKIMO KONKURSUOSE 
 
Konkurencijos taryba, apsvarsčiusi tyrimo dėl UAB 
„Milsa“ ir UAB „Torita“ veiksmų, dalyvaujant 
viešuosiuose pirkimuose, atitikties Lietuvos Respublikos 
konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams 
išvadas ir, įvertinusi šalių pateiktą informaciją, gruodžio 
23 d. tyrimą nutraukė. 
 
 
REKLAMA PRIPAŽINTA KLAIDINANČIA 
 
Gruodžio 19 d. Konkurencijos taryba pripažino 
klaidinančiomis teisinių paslaugų įmonių UAB 
„Nacionalinis žalos ir skolų išieškojimo centras“ ir UAB 
„Tikroji turto kaina“ skleidžiamas reklamas, kuriose buvo 
naudojamas teiginys „lyderis“, apibūdinantis įmonę kaip 
pirmaujančią tarp skolų išieškojimo paslaugas teikiančių 
ūkio subjektų ir tuo galėjęs paskatinti vartotojus rinktis 
šią įmonę. Už Reklamos įstatymo pažeidimus 
Konkurencijos taryba įmonėms paskyrė bendrą 5000 Lt 
baudą. 
 
 
PRADĖTAS TYRIMAS DĖL ŽVEJYBOS BALTIJOS JŪROJE 
KVOTŲ SKYRIMO TVARKOS 
 
Gruodžio 17 d. Konkurencijos taryba pradėjo tyrimą dėl 
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu 
patvirtintų Žvejybos Baltijos jūroje kvotų skyrimo 
taisyklių atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos 
įstatymo reikalavimams. 
 
Tyrimo metu Konkurencijos taryba vertins, ar 
Taisyklėmis nustatyta žvejybos kvotų skyrimo tvarka, 
reglamentuojanti kvotų skyrimą atsižvelgiant vien tik į 
istorinius žuvų sugavimo rodiklius, nepažeidžia įmonių, 
užsiimančių žvejyba trumpesnį laiką arba norinčių 
pradėti užsiimti žvejyba, interesų. 

 

 

 

RINKOS TYRIMAS 

Konkurencijos taryba baigė lygiagretaus vaistų importo rinkos tyrimą ir 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, Konkurencijos taryba pateikė Vyriausybei 
pasiūlymą panaikinti konkurenciją ribojančius reikalavimus. Tikimasi, kad panaikinus apribojimą lygiagrečiam importui, 
vartotojai galės daugumą kompensuojamųjų vaistų įsigyti pigiau.  

IŠSAMIAU 

IŠSAMIAU 

IŠSAMIAU 

IŠSAMIAU 

IŠSAMIAU 

IŠSAMIAU 

IŠSAMIAU 

IŠSAMIAU 

IŠSAMIAU 

IŠSAMIAU 

IŠSAMIAU 

http://kt.gov.lt/index.php?show=news_view&pr_id=1291
http://kt.gov.lt/index.php?show=news_view&pr_id=1290
http://kt.gov.lt/index.php?show=news_view&pr_id=1286
http://kt.gov.lt/index.php?show=news_view&pr_id=1289
http://kt.gov.lt/index.php?show=news_view&pr_id=1277
http://kt.gov.lt/index.php?show=news_view&pr_id=1276
http://kt.gov.lt/index.php?show=news_view&pr_id=1287
http://kt.gov.lt/index.php?show=news_view&pr_id=1288
http://kt.gov.lt/index.php?show=news_view&pr_id=1284
http://kt.gov.lt/index.php?show=news_view&pr_id=1283
http://kt.gov.lt/index.php?show=news_view&pr_id=1281


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

TEISMAI 

Gruodžio 12 d. Vilniaus apygardos administracinis 
teismas uždraudė Konkurencijos tarybai atlikti veiksmus 
byloje, kurioje nagrinėjamas galimas Konkurencijos 
įstatymo pažeidimas UAB „Lukoil Baltija“ įgyvendinus 
koncentraciją (įgijus 16 degalinių kontrolę) be 
Konkurencijos tarybos leidimo. 

Gruodžio 20 d., reaguodama į šį Vilniaus apygardos 
administracinio teismo sprendimą, Konkurencijos taryba 
pateikė atskirąjį skundą Lietuvos vyriausiajam 
administraciniam teismui.  

 

 

TEISĖKŪRA 

Gruodžio 23 d. Seimas pritarė Konkurencijos įstatymo                               kuriomis nustatoma, kad skundo padavimas 
dėl Konkurencijos tarybos nutarimo, kuriuo ūkio subjektui paskirta bauda, sustabdo baudos ir palūkanų priverstinį 
išieškojimą iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Šioms pataisoms dar turi pritarti Respublikos Prezidentė.  
 

 
VALSTYBĖS PAGALBA 

Europos Komisija, tęsdama valstybės pagalbos 
modernizavimą, iki 2014 m. birželio 30 d. pratęsė dviejų 
valstybės pagalbą reglamentuojančių teisės aktų 
galiojimo terminą. 
 
 
 
 
  
 
Gruodžio mėnesį, tarpininkaujant Konkurencijos tarybai, 
Lietuvos institucijos pritarė 2014 – 2020 m. 

programavimo laikotarpio Europos Komisijos siūlymams, 
numatytiems naujose Regioninės pagalbos gairėse ir 
Komisijos komunikate dėl valstybės pagalbos filmams ir 
kitiems garso ir vaizdo kūriniams. 
 
Parengta preliminari 2012 m. suteiktos valstybės 
pagalbos ataskaita: ūkio subjektams buvo suteikta 
805,27 mln. litų (233,22 mln. eurų) valstybės pagalbos, 
t.y. apie 10 proc. daugiau nei 2011 m. 

 
TARPTAUTINĖS NAUJIENOS 

LIETUVOS PIRMININKAVIMAS ES TARYBAI 
 
Gruodžio 2 d.  ES konkurencingumo taryba pritarė ES 
Tarybos darbo grupės deryboms dėl Direktyvos, 
reguliuojančios žalos atlyginimą dėl valstybių narių ir 
Europos Sąjungos konkurencijos teisės aktų nuostatų 
pažeidimo, parengtam  tekstui.   
 

ES darbo grupei pirmininkavo  LR Konkurencijos tarybos 
Draudžiamų susitarimų skyriaus vedėja Dina Lurje, 
grupės veikloje dalyvavo Konkurencijos tarybos ir LR 
Ūkio ministerijos atstovai bei jų kolegos iš ES šalių.  
 
Susitarimą pavyko pasiekti: surengus 9 Konkurencijos 
darbo grupės posėdžius (Briuselyje), perskaičius ir 
apibendrinus 2600 valstybių narių atsiųstų laiškų su 
pastabomis ir komentarais, parengus 8 kompromisinius 
aptariamos direktyvos teksto projektus. 
 
 
 
EBPO (OECD) 
 
Naujausi konkurencijos politikos dokumentai skelbiami 
EBPO  

IŠSAMIAU IŠSAMIAU 

IŠSAMIAU 

pataisoms, 

•Bendrijos valstybės pagalbos moksliniams tyrimams, 

taikomajai veiklai ir naujovių diegimui sistema. 

•Valstybės pagalbos laivų statybai sistema. 

IŠSAMIAU 

svetainėje. 

http://kt.gov.lt/index.php?show=news_view&pr_id=1280
http://kt.gov.lt/index.php?show=news_view&pr_id=1285
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4445&p_d=143565&p_k=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=459682&p_tr2=2
http://www.kt.gov.lt/teise/doc/vp_EB_vp_moksliniams.pdf
http://www.kt.gov.lt/teise/doc/vp_EB_vp_moksliniams.pdf
http://www.kt.gov.lt/teise/doc/28_1_vp_laivu_statybai_sistema.pdf
http://kt.gov.lt/index.php?show=news_view&pr_id=1273
http://www.oecd.org/daf/competition/roundtables.htm#v2013


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

REKOMENDUOJAME PERSKAITYTI 

Konkurencijos taryba, reaguodama į padažnėjusius 
skundus ir paklausimus iš Lietuvos regionų dėl galimų 
konkurencijos ribojimų, atkreipė visų Lietuvos 
savivaldybių dėmesį į savivaldybių priimamų sprendimų 
poveikį  
 
 
Lietuvos gyventojams ir ūkio subjektams savivaldybių 
administracijų bei miestų ar rajonų tarybų priimami 
sprendimai dėl transporto, atliekų surinkimo, 
daugiabučių administravimo ir šilumos ūkio yra ypač 
aktualūs. Apie tai rašė dienraštis  
 
 
Šiemet Konkurencijos taryba atliko tyrimą dėl Žemės 
ūkio ministro įsakymu patvirtintų Žvejybos vidaus 
vandenyse kvotų skyrimo taisyklių, įtarusi, kad taisyklėse 
nustatyta tvarka galėjo privilegijuoti tas įmones, kurios 
žvejybos kvotas gaudavo be konkurso. Apie tai rašė 
dienraštis  
 
 
Konkurencijos taryba gruodžio mėnesį baigė 
lygiagretaus vaistų importo rinkos tyrimą. Tyrimo tikslas 
– įvertinti situaciją Lietuvos vaistų rinkoje, nustatyti 
pagrindines aplinkybes, lemiančias mažą lygiagretaus 
importo būdu įvežtų vaistų pardavimo Lietuvos rinkoje 
dalį, bei pateikti pasiūlymus, galinčius paskatinti 
konkurenciją šioje rinkoje. Apie tai rašė   
                                     ir dienraštis  
 
 
Gruodžio 9 d. portale delfi.lt paskelbtas Konkurencijos 
tarybos ekspertės Eglės Bajorinės straipsnis  
 
 
 

Konkurencijos taryba lapkričio mėnesį pateikė išvadą dėl 
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos parengto 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto, 
kuriuo siūloma nepritarti Lietuvos Respublikos 
transporto veiklos pagrindų įstatymo 10 straipsnio 
pakeitimo ir papildymo įstatymui, numatančiam 
transporto priemonių techninės apžiūros paslaugų 
teikimo liberalizavimą. Konkurencijos taryba pasisakė už 
tai, kad šią paslaugą rinkoje teiktų kuo daugiau įmonių, 
kurios galėtų būtų atrenkamos konkurso būdu, sudarant 
visoms įmonėms vienodas konkurencijos sąlygas. Šią 
problemą gruodžio mėnesį gvildeno ir Lietuvos  
 
 
Gruodžio 9 d. „Verslo žiniose“ paskelbtas Konkurencijos 
tarybos pirmininko Šarūno Keserausko komentaras „Kas 
siautėja alaus stiklinėje?“: „Vieni mus kaltina sąmokslu 
su bankininkais, kiti – ketinimais girdyti tautą stipriu 
alumi, treti – vienos iš didžiausių Lietuvoje veikiančios 
bendrovės skriaudimu už 2003 m. atliktus sandorius. 
Įdomu tai, kad dauguma komentuotojų pasisako apie KT 
nutarimus, kurie dar net nėra priimti.“ Visas tekstas taip 
pat yra skelbiamas Konkurencijos tarybos  
 
 
Gruodžio 23 d. baigtas Konkurencijos tarybos tyrimas 
dėl galimai konkurenciją ribojančio aludarių susitarimo 
negaminti stipraus alaus sukėlė daug įvairių diskusijų 
žiniasklaidoje. Siūlome į šią diskusiją pažvelgti 
nepriklausomo komentatoriaus, Bernardo Gailiaus,  
 
 
 
Gruodžio mėnesį Lietuvos spauda rašė apie Europos 
Komisijos bankams paskirtą 1,7 mlrd. EUR baudą už 
konkurencijos teisės pažeidimą. Išsamiai  

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

rima.kaulenaite@kt.gov.lt arba marija.grybauskaite@kt.gov.lt 
Naujienlaiškį jau galima skaityti ir Konkurencijos tarybos svetainėje adresu: http://kt.gov.lt/index.php?show=naujienlaiskis 

 

 

konkurencijai. 

„Lietuvos žinios“. 

15 min. 

„Lietuvos rytas“ 15 min. 

„Kalėdinių nuolaidų akcijos: ar tikrai visur, viskam ir 
nemokamai?“. 

žiniasklaida. 

svetainėje. 

akimis. 

„Verslo žiniose“. 

mailto:rima.kaulenaite@kt.gov.lt
mailto:marija.grybauskaite@kt.gov.lt
http://kt.gov.lt/index.php?show=naujienlaiskis
http://kt.gov.lt/index.php?show=news_view&pr_id=1282
http://lzinios.lt/lzinios/Lietuvoje/konkurencijos-tarybos-akiratyje-vietos-valdzia/169938
http://www.15min.lt/naujiena/laisvalaikis/zukle/patvirtinta-nauja-zvejybos-kvotu-skyrimo-tvarka-144-391431?cf=df
http://www.lrytas.lt/verslas/karjera-ir-rinkodara/kodel-lietuvoje-negalime-nusipirkti-pigesniu-vaistu.htm#.UsuvYfQW2Ck
http://www.15min.lt/naujiena/verslas/finansai/konkurencijos-taryba-siulo-kaip-sumazinti-vaistu-kainas-662-392822
http://www.delfi.lt/verslas/manolitai/e-bajorine-kalediniu-nuolaidu-akcijos-ar-tikrai-visur-viskam-ir-nemokamai.d?id=63469680
http://www.delfi.lt/verslas/manolitai/e-bajorine-kalediniu-nuolaidu-akcijos-ar-tikrai-visur-viskam-ir-nemokamai.d?id=63469680
http://kauno.diena.lt/naujienos/verslas/ekonomika/techniniu-apziuru-liberalizacija-supriesino-ministerijas-502071#.UsuvsvQW2Cl
http://kt.gov.lt/index.php?show=news_view&pr_id=1275
http://www.15min.lt/naujiena/ziniosgyvai/komentarai/bernardas-gailius-apie-alu-ir-garbe-500-393152?cf=df
http://vz.lt/?PublicationId=3b736845-3886-416b-9798-999831f7a9a9

