
 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

KONKURENCIJOS TARYBOS 
SPRENDIMAI 

„Pasiekimai ant medžių neauga. Konkurencijos 

politika ir ją prižiūrinčios institucijos turi nuolat 

progresuoti ir visad būti vienu žingsniu priekyje.“ 

Joaquin Almunia, Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas 

NAUJIENLAIŠKIS NR. 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurencijos taryba 2014 metus pradėjo susitikimais ir intensyvia 
veikla tarptautiniuose forumuose. Konkurencijos tarybos pirmininkas 
Š. Keserauskas susitiko su LR Prezidente, kartu su savo pavaduotojais 
dalyvavo susitikimuose su žiniasklaida, įvairių verslo asociacijų ir 
akademinių įstaigų atstovais, Lietuvos savivaldybių asociacija ir 
Vyriausybės atstovais apskrityse. Susitikimų metu aptarti 
Konkurencijos tarybos 2013 metais nuveikti darbai ir 2014 metų 
prioritetai: ypatingas dėmesys galimiems konkurencijos ribojimams 
energetikos bei atliekų tvarkymo sektoriuose ir viešuosiuose 
pirkimuose; viešojo administravimo subjektams nustatytų 
įpareigojimų įgyvendinimas; glaudesnė partnerystė su verslo bei 
mokslo bendruomene, kitomis verslo priežiūros ir viešojo 
administravimo institucijomis. Tarp Konkurencijos tarybos prioritetų - 
ir valstybės pagalbos modernizavimas. 
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TEISĖKŪRA  

Sausio 8 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos 

konkurencijos įstatyme nustatytos baudų už 

Konkurencijos įstatymo pažeidimus mokėjimo tvarkos 

pakeitimai.  

„Konkurencijos įstatymo pakeitimai suteikia galimybę 

Konkurencijos tarybos nubaustoms įmonėms 

nemokėti paskirtos baudos, kol teismas išnagrinės bylą 

ir nepriims galutinio sprendimo dėl pažeidimo. Vis 

dėlto už laiką, kurį įmonės naudosis teise nemokėti 

baudų, bus skaičiuojamos 6 proc. metinės palūkanos“ 

− sako G. Jarmalytė, Konkurencijos tarybos Teisės ir 

konkurencijos politikos skyriaus vedėja. Visą G. 

Jarmalytės komentarą vasario 15 d. skelbė dienraštis  

 

VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS 

Vasario 13 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė pritarė 

Ūkio ministro pateiktiems pasiūlymams dėl ūkio 

subjektų priežiūrą atliekančių institucijų veiklos 

konsolidavimo krypčių, tikslų ir procesų organizavimo. 

Konsolidavimo procesas turėtų sumažinti priežiūrą 

atliekančių institucijų skaičių – kai kurios iš jų galėtų 

būti sujungtos, kitos galėtų perleisti priežiūros 

funkcijas konsoliduotoms priežiūros institucijoms – 

taip būtų išgryninta atsakomybė už skirtingas 

priežiūros sritis. 

ATSKAITOMYBĖ  

Konkurencijos Taryba (toliau – KT) pirmą kartą 

parengė visuomenei skirtą trumpąją 2013 m. veiklos 

ataskaitą ir ją pristatė susitikimuose su žiniasklaida, 

verslo asociacijomis, Lietuvos savivaldybių asociacija ir 

kituose renginiuose. Išsamioji KT veiklos ataskaita bus 

pristatyta 2014 m. kovo 31 d. 

KT VĖL RENGIA SEMINARUS „KŪRYBIŠKA REKLAMA: 

AR BŪTINAI KLAIDINANTI“?  

Daugelis įvairių asociacijų narių ir bendrovių 

darbuotojų kasdien tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvauja 

reklamos kūrime vedini nuoširdaus tikslo – sukurti 

efektyviausią reklamą geriausiam produktui. Kūrybinio 

azarto pagautas, retas kuris pagalvoja apie Reklamos 

įstatymo nuostatas. 

 AKTUALIJOS 

 

KT tiesia pagalbos ranką – mūsų ekspertai parengė 

keletą dokumentų, kurių padedami galėsite įvertinti, 

ar kuriama reklama yra sąžininga, ar neklaidina, ar 

nepažeidžia galiojančių teisės aktų - ir tęsia 2013 m. 

pradėtų seminarų ciklą. 

Apie tai, kaip išlikti kūrybiškam nepažeidžiant su 

reklama susijusių teisės aktų, Jums papasakos KT 

Nesąžiningos komercinės veiklos skyriaus vedėja E. 

Lukšė. Ji taip pat pasidalins tikrais KT praktikos 

pavyzdžiais ir atsakys į visus Jūsų klausimus. 

Kviečiame asociacijas, norinčias daugiau sužinoti apie 

tai, kas yra klaidinanti ir neleidžiama lyginamoji 

reklama, ir kaip reklamuoti prekes ar paslaugas 

nepažeidžiant teisės aktų, registruotis į seminarus el. 

paštu: marija.grybauskaite@kt.gov.lt arba telefonu:  

8 52625953. 

 

NAUJAS RINKOS TYRIMAS 

Vasario 4 d. KT, įvertinusi savo patirtį tiriant įvairių 

Lietuvos savivaldybių sprendimus dėl komunalinių 

atliekų tvarkymo paslaugų, pradėjo rinkos tyrimą dėl 

komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimo. Šio 

tyrimo tikslas − išanalizuoti komunalinių atliekų 

tvarkymo sektorių ir pateikti pasiūlymus, kaip tobulinti 

komunalinių atliekų tvarkymo sistemą Lietuvoje.  

TEISMŲ SPRENDIMAI 

Vasario 19 d. Vilniaus apygardos administracinis 

teismas pripažino, kad KT pagrįstai skyrė UAB „LitCon“ 

615 000 Lt baudą už kliudymą KT pareigūnams atlikti 

tyrimo veiksmus.  

 

Vasario 13 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis 

teismas (toliau – LVAT)  patvirtino, kad Konkurencijos 

taryba pagrįstai skyrė UAB „Lukoil Baltija“ 20 000 litų, 

o UAB „Tūta” 1000 litų baudas už klaidinančią 

reklamą. 

išsamiau 

išsamiau 

„Verslo žinios“. 

išsamiau 

ataskaita 

http://kt.gov.lt/index.php?show=news_view&pr_id=1327
http://kt.gov.lt/index.php?show=news_view&pr_id=1329
http://vz.lt/Default.aspx?PublicationId=5171347a-b0e1-4c0c-8bdf-44b0a3ce9111
http://www.ukmin.lt/web/lt/naujienos/naujienos/ukio_ministras_e_gustas_pritarimas_konsolidavimo_kryptims_svarbus_zingsnis_siekiant_pertvarkyti_verslo_prieziuros_instituciju_sistema
http://kt.gov.lt/veikla/ataskaitos/2013_lt_trumpa1.pdf


 

   KONKURENCIJOS TARYBOS SPRENDIMAI 

 
KT LEIDIMAI VYKDYTI KONCENTRACIJAS 

Vasario 18 d. KT leido UAB „Lukoil Baltija“ vykdyti 

bendrovės jau kontroliojamų degalinių, esančių Kaune 

ir Klaipėdoje, koncentracijas.  

 

Vasario 11 d. KT leido UAB „Modus Energija“ ir UAB 

Idavang įgyti bendrą dešimties įmonių kontrolę.  

 

Sausio 14 d. leista UAB „Investicijų ir inovacijų fondas“ 

įsigyti iki 100 proc. UAB „ISM vadybos ir ekonomikos 

universitetas“ akcijų ir taip V. Kučinskui netiesiogiai 

įgyti vienvaldę pastarosios bendrovės kontrolę.  

 

NUTRAUKTI TYRIMAI 

Vasario 4 d. KT nutraukė pranešimo apie koncentraciją 

AB „Axis Industries“ įsigyjant iki 100 proc. UAB 

„Elgamos grupė“ akcijų nagrinėjimą.  

Sausio 30 d. nutraukti du tyrimai: 

• dėl UAB „Fragrances International“ veiksmų, 

įsigyjant 49 proc. SIA „Douglas Baltic“ akcijų.  

 

• dėl UAB „Baltic Petroleum“ veiksmų, kuriais Baltic 

Petroleum įgijo teisę eksploatuoti BAB „Lietuvos 

kuras“ priklausiusias degalines.  

 

KVIETIMAS TEIKTI NUOMONES 

Vasario 19 d. KT paskelbė asociacijos „Linava“ pateiktą 

rašytinį įsipareigojimą suvienodinti atitinkamos rūšies 

TIR knygelių kainas asociacijos nariams bei 

kandidatams į narius ir kviečia suinteresuotus asmenis  

išsamiau 

išsamiau 

išsamiau 

išsamiau 

išsamiau 

išsamiau 

teikti nuomones dėl šių įsipareigojimų. Įsipareigojimus 

„Linava“ pateikė KT atliekamo tyrimo eigoje dėl galimo 

asociacijos piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi 

platinant TIR knygeles.  

 

PRADĖTI TYRIMAI 

Vasario 4 d. KT pradėjo tyrimus dėl Šiaulių miesto ir 

Šalčininkų rajono savivaldybių priimtų sprendimų 

(komunalinių atliekų tvarkymo ir šilumos ūkio srityse) 

atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 

4 straipsnio reikalavimams.  

Pradėtas tyrimas dėl maisto papildo „OmegaMarine 

Forte+“ reklamos atitikties Lietuvos Respublikos 

reklamos įstatymo reikalavimams.  

 

PASKIRTOS BAUDOS MAŽMENINĖS PREKYBOS 

ĮMONĖMS 

Sausio 24 d. KT pripažino, kad UAB „Norfos mažmena“ 

ir UAB „Rivona“ sutarčių su maisto prekių ir gėrimų 

tiekėjais tam tikros nuostatos prieštarauja 

Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų 

draudimo įstatymo reikalavimams ir įmonėms skyrė 

bendrą 90 000 Lt baudą.  

 

Sausio 22 d. MAXIMA LT, UAB pripažinta pažeidusia 

Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų 

draudimo įstatymo reikalavimus. Už šį įstatymo 

pažeidimą KT įmonei skyrė 40 000 Lt baudą.  

išsamiau 

išsamiau 

išsamiau 

išsamiau 

išsamiau 

http://kt.gov.lt/index.php?show=news_view&pr_id=1324
http://kt.gov.lt/index.php?show=news_view&pr_id=1319
http://kt.gov.lt/index.php?show=news_view&pr_id=1293
http://kt.gov.lt/index.php?show=news_view&pr_id=1315
http://kt.gov.lt/index.php?show=news_view&pr_id=1306
http://kt.gov.lt/index.php?show=news_view&pr_id=1305
http://kt.gov.lt/naujienos/doc/2014-02-19_Viesas_pranesimas_del_Linavos_isipareigojimu__KI7_KI28.pdf
http://kt.gov.lt/index.php?show=news_view&pr_id=1313
http://kt.gov.lt/index.php?show=news_view&pr_id=1314
http://kt.gov.lt/index.php?show=news_view&pr_id=1299
http://kt.gov.lt/index.php?show=news_view&pr_id=1297


 

  
Sausio 27−28 d. KT Lietuvos verslo paramos 

agentūroje surengė seminarą „Valstybės pagalbos 

teisinis reglamentavimas“. 

Sausio 1 d. įsigaliojo du nauji de minimis 

(nereikšmingos) pagalbos teikimą reglamentuojantys 

EK teisės aktai. 

 VALSTYBĖS PAGALBA 

Vasario 24 d. Europos Komisija (toliau – EK) viešoms 

konsultacijoms paskelbė naują valstybės pagalbos 

žemės ūkio ir miškų sektoriams taisyklių projektą. 

Komentarus šiam dokumentui kviečiama teikti iki 2014 

m. kovo 24 d. 

Vasario 20 d. EK priėmė naujas gaires dėl valstybės 

pagalbos oro uostams ir oro linijoms. 

išsamiau 

išsamiau 

išsamiau 

išsamiau 

Vasario 19 d. KT pirmininkas ir pirmininko pavaduotoja 

J. Šovienė susitiko su Lietuvos savivaldybių asociacijos 

direktore R. Žakaitiene. Susitikimo metu buvo trumpai 

pristatyti  KT atliekami tyrimai, aptartos 

bendradarbiavimo galimybės skleidžiant konkurencijos 

kultūrą ir atliekant rinkos tyrimą dėl komunalinių 

atliekų tvarkymo. 

Vasario 10 d. KT pirmininko pavaduotoja J. Šovienė ir 

Viešojo administravimo subjektų veiklos skyriaus 

vedėja J. Paulauskaitė dalyvavo išvažiuojamajame 

Vyriausybės kanceliarijos ir Vyriausybės atstovų 

apskrityse susitikime, kuris vyko Šiauliuose. KT 

atstovės taip pat susitiko su Šiaulių m. savivaldybės 

meru, kitais savivaldybės administracijos atstovais ir 

diskutavo apie konkurencijos naudą ir savivaldybių 

vaidmenį reguliuojant ūkinę veiklą. 

Vasario 7 d. KT pirmininkas susitiko su Investuotojų 

forumo nariais ir aptarė konkurencijos politiką bei jos 

įgyvendinimą Lietuvoje. 

Vasario 6 d. Ūkio ministerijoje įvyko renginys 

„Konkurencijos politika Lietuvoje 2009 – 2013 m.: 

poveikis vartotojui, verslui ir ekonomikai“. Renginio 

metu KT, Ūkio ministerijos, Lietuvos laisvosios rinkos 

instituto, verslo įmonių atstovai bei advokatai 

diskutavo apie konkurencijos politiką ir jos raidą 

Lietuvoje. 

Sausio 27 d. KT pirmininkas susitiko su Lietuvos verslo 

konfederacijos prezidentu V. Sutkumi ir aptarė KT 

veiklą bei pristatė projektus, skirtus dialogo su verslo 

bendruomene stiprinimui. 

 RENGINIAI IR SUSITIKIMAI 

Sausio 23 d. KT pirmininkas Š. Keserauskas susitiko su 

LR Prezidente D. Grybauskaite.  

 

 

 

 

 

 

 

Susitikimo metu KT pirmininkas pristatė, kaip pasikeitė 

konkurencijos sąlygos Lietuvoje, kas padaryta siekiant 

užtikrinti veiksmingą konkurenciją. 

 

Apie šį susitikimą išsamiai rašė Lietuvos spauda:  

 

 

 

Sausio 9 d. KT pasirašė bendradarbiavimo sutartį su 

Mykolo Romerio universiteto Socialinių technologijų 

fakultetu. Susitarimo tikslas – stiprinti 

bendradarbiavimą su akademine bendruomene, 

vykdyti bendrus mokslinius tyrimus, skatinti taikomąją 

mokslo veiklą, dalyvauti tarptautiniuose ir 

nacionaliniuose projektuose. išsamiau 

išsamiau 

„15 min“ 

„Delfi.lt“ 

„kauno diena.lt“ 

„vz.lt“ 

„lrytas.lt“

. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-185_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-172_en.htm
http://kt.gov.lt/index.php?show=news_view&pr_id=1301
http://kt.gov.lt/index.php?show=news_view&pr_id=1321
http://kt.gov.lt/index.php?show=news_view&pr_id=1292
http://kt.gov.lt/index.php?show=news_view&pr_id=1298
http://www.15min.lt/naujiena/verslas/finansai/konkurencijos-tarybos-pirmininkas-s-keserauskas-reikia-skatinti-karteliu-dalyvius-prisipazinti-662-400590
http://www.delfi.lt/verslas/transportas/nori-bausti-savivaldybes-del-viesojo-transporto.d?id=63823718
http://kauno.diena.lt/naujienos/verslas/ekonomika/nesazininga-konkurencija-brangiai-kainuoja-612873#.Uw8w9fmSyCk
http://vz.lt/article/2014/1/23/daugiau-demesio-imoniu-koncentracijos-slepimui
http://www.lrytas.lt/verslas/energetika/konkurencijos-tarybos-planas-baigti-gazprom-ir-biokuro-rinkos-tyrimus.htm#.Uw8xCPmSyCk
http://www.lrytas.lt/verslas/energetika/konkurencijos-tarybos-planas-baigti-gazprom-ir-biokuro-rinkos-tyrimus.htm#.Uw8xCPmSyCk


 

  

 TARPTAUTINĖS NAUJIENOS 

 
RENGINIAI UŽSIENYJE 

Vasario 24−26 d. KT pirmininkas dalyvavo EBPO 

(OECD) Konkurencijos komiteto ir jo darbo grupių 

posėdžiuose bei 13–ą kartą organizuotame 

Pasauliniame konkurencijos forume, vykusiame 

vasario 27−28 d. Šių renginių metu aptartiems 

klausimams informaciją raštu teikė KT ekspertai: 

pranešimą apskritojo stalo diskusijai apie  

                                                                                         ir 

 

Daugiau informacijos apie 13-ąjį pasaulinį 

konkurencijos forumą rasite oficialioje forumo  

 

Vasario 21 d. KT pirmininkas skaitė pranešimą 5–ojoje 

Vidurio ir Europos šalių konkurencijos teisės ir 

politikos įgyvendinimo konferencijoje, kuri vyko 

Bratislavoje. 

Vasario 13−14 d. KT pirmininkas kartu su įvairių 

pasaulio šalių konkurencijos institucijų atstovais 

dalyvavo Vašingtone vykusiame simpoziume 

konkurencijos teisės ir ekonomikos klausimais.  

Vasario 11 d. KT pirmininkas dalyvavo EK surengtame 

Europos konkurencijos forume. Forumo metu 

konkurencijos teisės specialistai ir verslo atstovai 

aptarė šiuolaikinės konkurencijos politikos 

tendencijas. 

EK AKTUALIJOS 

Vasario 19 d. Briuselyje vykusiame nuolatinių atstovų 

komiteto (Coreper1) posėdyje nutarta atnaujinti  

išsamiau 

įgyvendintas ir nepraneštas koncentracijas 

konkurenciją vaistų platinimo srityje. 

svetainėje. 

mandatą antrajam trilogui su Europos Parlamentu 

(EP). ES Tarybai pirmininkaujanti Graikija trilogo metu 

sieks sutarimo su EP dėl direktyvos, reguliuojančios 

žalos atlyginimą dėl valstybių narių ir Europos 

Sąjungos konkurencijos teisės aktų nuostatų 

pažeidimo, teksto. Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai 

metu, antrąjį 2013 m. pusmetį, ES Tarybos 

Konkurencijos darbo grupė, pirmininkaujama KT 

Draudžiamų susitarimų skyriaus vedėjos D. Lurje, 

susiderėjo dėl šios direktyvos teksto. Suderintam 

direktyvos tekstui pritarė ir ES konkurencingumo 

taryba.  

Vasario 5 d. „Google“ pateikė EK papildytus 

įsipareigojimus, susijusius su EK atliekamu tyrimu dėl 

galimo piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi 

internetinės paieškos srityje. EK pateiktuose 

įsipareigojimuose, kurie Europos ekonominėje erdvėje 

galiotų 5 m., yra numatyta, kad „Google“, 

reklamuodama savo sukurtas specializuotas paieškos 

sistemas, nemokamai privalės skelbti informaciją apie 

kitų konkurentų paslaugas. Kitas EK žingsnis – 

„Google“ įsipareigojimų pristatymas pareiškėjams.  

 

Nors oficialių EK pranešimų apie „Gazprom“ tyrimą 

nėra, tačiau tarptautinė žiniasklaida vasario mėn. daug 

rašė apie tai, kad EK netenkino „Gazprom“ pateikti 

atsakymai. Pasak analitikų, tikėtina, kad EK dvejus 

metus trunkantį tyrimą baigs dar šį pavasarį, iki 

gegužės 22-25 d. planuojamų EP rinkimų. Išsamiau 

apie tai                                                         ir „Financial 

times“. 

išsamiau 

„Laisvosios Europos radijas“ 

 KONKURENCIJOS TARYBA SKAIČIAIS 
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28 

27 

22 

14 

8 

4 

gauti skundai dėl galimų Reklamos įstatymo pažeidimų. 

atliekami  

įvertinti teisės aktų                         dėl jų atitikties konkurencijos teisės normoms. 

KT nutarimai, apskųsti įvairių instancijų Lietuvos teismams. 

reklamos davėjams išsiųsti įspėjimai. 

atliekami                      dėl viešojo administravimo subjektų sprendimų. 

nagrinėjami                              apie koncentraciją. 

tyrimai. 

projektai 

tyrimai 

pranešimai 

http://ec.europa.eu/competition/forum/2014/index_en.html
http://search.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DAF/COMP/WP3/WD(2014)14&docLanguage=En
http://search.oecd.org/officialdocuments/displaydocumentpdf/?cote=DAF/COMP/GF/WD(2014)11&docLanguage=En
http://www.oecd.org/competition/globalforum/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-116_en.htm
http://www.rferl.org/content/eu-gazprom-antitrust-showdown/25260390.html
http://kt.gov.lt/index.php?show=tyrimai
http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.isvados_l?p_org=39
http://kt.gov.lt/index.php?show=tyrimai
http://kt.gov.lt/index.php?show=new_konc


 Sausio mėnesį aistros virė dėl padėties žvejybos 

sektoriuje. Apie tai rašė  

 

 

Primename, kad KT atlieka tyrimą dėl Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintų 

Žvejybos Baltijos jūroje kvotų skyrimo taisyklių 

atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 

reikalavimams. Tyrimą dėl Žemės ūkio ministro 

įsakymu patvirtintų Žvejybos vidaus vandenyse kvotų 

skyrimo taisyklių pernai KT nutraukė, nes žvejybos 

kvotų skyrimo funkciją perėmusi Aplinkos ministerija, 

rengdama naują Žvejybos vidaus vandenyse kvotų 

skyrimo tvarkos aprašą, įvertino ir KT tyrimo metu 

padarytas išvadas. 

Sausio 2 d. Lietuvos ryto laidoje  

(laiko žymė takelyje - 60:17) KT pirmininkas Š. 

Keserauskas dalinosi mintimis apie KT veiklą ir 

nuveiktus darbus bei apie naujus iššūkius. 

„15 min“ „Delfi“ 

„Klaipėda“ „Lietuvos rytas“ „Respublika“ 

 „Labas rytas, Lietuva“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 REKOMENDUOJAME PERSKAITYTI IR PAŽIŪRĖTI 

 

Vasario 15 d. dienraštyje „15min“ publikuotas J. 

Šovienės, KT pirmininko pavaduotojos, komentaras 

apie konkurenciją ir jos problemas vaistų sektoriuje.  

 

Sausio 26 d. „eVersus“ analizuoja koncentracijų versle 

temą.  

 

Sausio 23 d., po KT pirmininko susitikimo su LR 

Prezidente, „Kauno diena“ skelbė KT pirmininko Š. 

Keserausko interviu apie tai, kad kartelinių susitarimų 

dalyvius reikia skatinti prisipažinti sukuriant jiems 

geresnes įstatymines paskatas.  

 

Sausio 16 d. straipsnis „Verslo žiniose“ apie teismuose 

ginčijamą KT sprendimą, kuriuo laivų agentavimo 

įmonėms buvo skirtos baudos už kartelinį susitarimą. 

  

Sausio 9 d. „Verslo žinios“ rašė apie KT atliktą 

lygiagretaus vaistų importo rinkos tyrimą ir jo išvadas.  

išsamiau 

išsamiau 

išsamiau 

išsamiau 

išsamiau 

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

rašykite: 

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