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KONFERENCIJOS TEMOS 
 
 EKONOMINĖ ANALIZĖ VERTIKALIŲ SUSITARIMŲ BYLOSE 

 
 KONKURENCIJOS TEISĖS TAIKYMAS INTERNETINĖS PREKYBOS 

KLESTĖJIMO LAIKAIS 
 
 SUSIJUSIŲ ĮMONIŲ DALYVAVIMAS VIEŠUOSIUOSE PIRKIMUOSE 
 

DATA 
 

 10 

2014 m. rugsėjo 10 d. 

VIETA 
 

Vilniaus universitetas, 
Centriniai rūmai, Mažoji aula 
Universiteto g. 3 
Vilnius 

KAINA 
 

 480 Lt + PVM – užsiregistravus iki 
birželio 15 d. (būtina apmokėti iki 
liepos 1 d.) 
 580 Lt + PVM – nuo birželio 15 d. 
 300 Lt + PVM – valstybės institucijų 

darbuotojams, aukštųjų mokyklų 
dėstytojams dirbantiems tik 
akademinį darbą 



 

 

KAM SKIRTA ŠI KONFERENCIJA? 
 

 Įmonių bei asociacijų vadovams ir teisininkams 
 Teisės praktikams ir teisės dėstytojams 
 Visiems besidomintiems konkurencijos teise 
 Visiems besidomintiems ekonomikos ir konkurencijos 

sąsajomis 
 

KUO ŠI KONFERENCIJA YPATINGA? 
 

 Tarptautiniu mastu pripažintų konkurencijos teisės ir 
ekonomikos ekspertų pranešimai 
 Galimybė susipažinti su konkurencijos teisės taikymo 

naujienomis: naujausių konkurencijos bylų ir teismų 
praktikos Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje ir kitose Šiaurės 
šalyse apžvalga 
 Lietuvai siekiant tapti Europos bendradarbiavimo ir 

plėtros organizacijos (EBPO) nare, galimybė susipažinti 
su EBPO patirtimi skatinant konkurenciją 
 Konferencija rengiama jau 11-ąjį kartą, kasmet vis kitoje 

Baltijos šalyje 
 
 
 
 

SVARBI INFORMACIJA: 

 
 Vietų skaičius salėje yra ribotas 
 Dalyviams bus išduodamas dalyvavimą renginyje patvirtinantis VU Teisės f-to mokymų centro 

pažymėjimas, pripažintas Lietuvos advokatūros 
 Jei iš tos pačios įstaigos dalyvaus trys ir daugiau asmenų, visiems dalyviams bus taikoma 

išankstinės registracijos kaina – 480 litų + PVM/1 asm 
 Dalomoji medžiaga, kavos pertraukėlės ir pietūs įskaičiuoti į renginio kainą 
 Sumokėti išankstinės registracijos mokestį maloniai prašome ne vėliau kaip iki liepos 1 d. 
 Registracija patvirtinama tik gavus apmokėjimą 
 Registracijos galima atsisakyti iki rugsėjo 4 d. el. paštu: contacts@kt.gov.lt. Vėliau pinigai 

negrąžinami 

KALBA 
 

Anglų (be vertimo) 

TRUKMĖ 

9:30 – 17:30 

REGISTRACIJA 

http://www.mokymai.tf.vu.lt/mo
kymai/isoriniai-
mokymai?task=view_event&even
t_id=100 

INFORMACIJA 

(8 5) 261 51 70 
(8 5) 262 59 53 
contacts@kt.gov.lt  
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PRIIMTI SPRENDIMAI 

BAIGTI TYRIMAI 

Gegužės 12 d. Konkurencijos taryba (KT) 
paskyrė 11 817 700 Lt baudą UAB „Lukoil Baltija“ 
už koncentracijų be KT leidimo įgyvendinimą bei 
įpareigojo pašalinti pažeidimą. 

Tyrimo metu buvo nustatyta, kad UAB „Lukoil 
Baltija“, sudariusi jungtinės veiklos sutartį su 
UAB „Baltic Petroleum“, 2003 m. gruodžio mėnesį 
perėmė 15 degalinių, o 2008 m. birželio mėnesį – 
dar vienos degalinės valdymą. Taip UAB „Lukoil 
Baltija“ įgijo šių degalinių kontrolę ir, pažeisdama 
Konkurencijos įstatymą, įgyvendino 
koncentracijas prieš tai nepranešusi KT ir 
negavusi jos leidimo. 

Paskyrusi baudą už Konkurencijos įstatymo 
pažeidimą, KT taip pat įpareigojo UAB „Lukoil 
Baltija“ pažeidimą pašalinti. Įmonė tai gali 
padaryti dviem būdais: nutraukti įvykdytas 
koncentracijas arba apie jas pranešti KT įstatymų 
nustatyta tvarka. KT, gavusi tokį pranešimą, 
atliktų išsamų vertinimą ir spręstų klausimą dėl 
koncentracijų leidimo ar neleidimo. 

Konkurencijos įstatymas, kaip ir daugelio kitų ES 
šalių konkurencijos teisė už be leidimo 
įgyvendintą koncentraciją numato galimybę skirti 
baudą iki 10 proc. bendrųjų koncentraciją 
įgyvendinusios bendrovės pajamų. UAB „Lukoil 
Baltija“ skirta bauda sudaro apie 0,5 proc. 
bendrovės bendrųjų 2012 m. pajamų. 

 

LEIDIMAI VYKDYTI KONCENTRACIJAS 

Gegužės 27 d. KT leido vykdyti šias 
koncentracijas: 

 akcinei bendrovei „Invalda privatus kapitalas“ 
įsigyti 45,40 proc. (kartu su turimomis akcijomis 
iš viso – 86 proc.) AB „Vilniaus baldai“ akcijų, taip 
įgyjant pastarosios bendrovės vienvaldę 
kontrolę; 

 

 akcinei bendrovei „Invalda LT“ įsigyti 45,45 
proc. (kartu su turimomis akcijomis iš viso – 
100 proc.) UAB „Cedus Invest“ akcijų. 

Gegužės 19 d. KT leido vykdyti keturias 
koncentracijas:  

 „Lietuvos energija“, UAB įsigyti 38,91 proc. 
(kartu su turimomis akcijomis iš viso – 56,61 
proc.) akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ akcijų 
ir kartu su OAO Gazprom įgyti bendrą akcinės 
bendrovės „Lietuvos dujos“ kontrolę; 
 
 „Lietuvos energija“, UAB įsigyti iki 100 proc. 

akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ akcijų ir 
įgyti vienvaldę pastarosios bendrovės kontrolę; 
 
 UAB „EPSO-G“ įsigyti 38,9 proc. (kartu su 

turimomis akcijomis iš viso – 56,6 proc.) AB 
„Amber Grid“ akcijų ir kartu su OAO Gazprom 
įgyti bendrą AB „Amber Grid“ kontrolę;  
 
 UAB „EPSO-G“ įsigyti iki 100 proc. AB „Amber 

Grid“ akcijų ir įgyti vienvaldę pastarosios 
bendrovės kontrolę. 

Gegužės 13 d. KT leido Practica Venture Capital 
KŪB įsigyti 25 proc. UAB „Televizijos ir ryšio 
sistemos“ akcijų ir taip įgyti vienvaldę negatyvią 
pastarosios kontrolę.  

Negatyvi vienvaldė kontrolė įgyjama tuo atveju, 
kai strateginius įmonės sprendimus gali vetuoti 
vienas akcininkas, bet tas pats akcininkas neturi 
teisės pats primesti tokių sprendimų. Kitaip nei 
bendrosios kontrolės atveju, kai tokią įtaką turi 
keli akcininkai, negatyvios vienvaldės kontrolės 
atveju įmonėje nėra kitų akcininkų, kurie turėtų 
tokią pat įtaką. 

Gegužės 6 d. KT leido Lithuania SME Fund KŪB 
įsigyti 18,34 proc. UAB „Keturi kambariai“ akcijų. 
Po šio sandorio, kartu su jau turimomis akcijomis, 
įmonė turės 59,07 proc. akcijų ir taip įgis 
vienvaldę UAB „Keturi kambariai“ kontrolę. 

Gegužės 22 d. KT, kartu su Finansų ministerija 
surengė mokymus ES struktūrinius fondus 
administruojančioms institucijoms apie valstybės 
pagalbą ir galimus konkurencijos teisės 
pažeidimus įgyvendinant projektus, 
finansuojamus ES struktūrinių fondų lėšomis.  

Savo patirtimi ir žiniomis apie valstybės pagalbą 
dalinosi Konkurencijos tarybos Viešojo 

 

RENGINIAI 

administravimo subjektų veiklos skyriaus 
ekspertai Stasė Vaitkūnienė, Laima 
Kirkilovskienė ir Pavel Jacunskij. Apie tai, kaip 
atpažinti konkurencijos teisės pažeidimus 
įgyvendinant projektus, finansuojamus ES 
struktūrinių fondų lėšomis, pasakojo 
Konkurencijos tarybos narė Jolanta Ivanauskienė. 



 

 

Konkurencijos kultūros sklaida – vienas iš KT 
veiklos prioritetų. Mokymus ES struktūrinius 
fondus administruojančioms institucijoms KT 
šiemet rengia jau trečią kartą. 2014 m.  rudenį 
numatyta išsami mokymų programa Lietuvos 
regionuose. 

Gegužės 21–22 d. KT pirmininkas dalyvavo 
metiniame Europos konkurencijos institucijų 
vadovų susitikime Prahoje. Tokių susitikimų 
metu Europos konkurencijos institucijų vadovai 
diskutuoja aktualiais konkurencijos teisės ir 
politikos įgyvendinimo klausimais, pristato savo 
šalių konkurencijos politikos naujienas bei 
pasidalina praktine patirtimi.  

Gegužės 15 d. Šarūnas Keserauskas, KT 
pirmininkas, kartu su kolegomis dalyvavo 
diskusijoje „Ekonomika konkurencijos teisėje: 
nauda ir galimybės“. 

Renginyje pranešimus skaitė konkurencijos 
ekspertas Dr. Rob van der Laan, „OmniCLES“ 
įkūrėjas ir vadovas, ir KT Draudžiamų susitarimų 
skyriaus ekonomistė Karina Kučaidze. 

"Konkurencijos teisė yra pagrįsta ekonomikos 
mokslu ir reglamentuoja sudėtingus ekonominius 
reiškinius, todėl konkurencijos bylose aktyviai 
dalyvauja ir ekonomistai. Šiuo metu 

Konkurencijos taryboje dirba aštuoni 
ekonomistai, ir jų žinios bei vertinimai padeda 
užtikrinti, kad institucijos sprendimai būtų 
ekonomiškai pagrįsti" – sako Šarūnas 
Keserauskas. 

Šarūnas Keserauskas ir KT Draudžiamų 
susitarimų skyriaus vedėja Dina Lurje kartu su 
Dr. Lauru Butkevičiumi, Vilniaus universiteto 
Teisės fakulteto docentu ir advokatu, bei Irmantu 
Jarukaičiu, Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo pirmininko pavaduotoju, dalyvavo 
diskusijoje apie ekonomikos svarbą 
konkurencijos teisėje. 

Ši diskusija surengta bendradarbiaujant su audito 
ir konsultacijų kompanija Ernst & Young Baltic 
UAB. 

Gegužės 8 d. KT reklamos kūrėjams surengė 
seminarą „Kūrybiška reklama“ ar būtinai 
klaidinanti?“. Seminarą vedė KT Nesąžiningos 
komercinės veiklos skyriaus vedėja Erika Lukšė, 
kuri seminaro dalyvius supažindino su Reklamos 
įstatymo priežiūros aktualijomis ir praktika bei 
pristatė KT ekspertų parengtas Reklamos 
vertinimo gaires ir trumpąją atmintinę. Šių 
dokumentų pagalba reklamos kūrėjai gali 
įsivertinti, ar jų kuriama reklama yra sąžininga, 
neklaidina ir nepažeidžia galiojančių teisės aktų. 

PUBLIKACIJOS 

Gegužės 27 d. KT interneto svetainėje adresu 
http://kt.gov.lt/veikla/ataskaitos/2013_lt.pdf 
paskelbė 2013 m. savo veiklios ataskaitą, kurioje 
išsamiai apžvelgiamos konkurencijos priežiūros 
tendencijos, baigti ir vykdomi tyrimai, teisinė 
aplinka bei konkurencijos kultūros sklaidos 
renginiai.  

Gegužės 7 d. Dienraštis „15 min.“ Atostogų 
nuolaidas „žvejokite“ atsargiai 

Erika Lukšė 

Konkurencijos tarybos Nesąžiningos komercinės 
veiklos skyriaus vedėja  

<...> Artėjant vasarai, daugelis mūsų planuoja 
atostogas, o kelionių organizatoriai ir agentūros 
jau gundo kelionėmis rudens ir žiemos sezonui. 
Gundo ir žada: ranka pasiekiamą jūrą, prašmatnų 
viešbutį ir milžiniškas nuolaidas. Deja, ne visi 
kelionių organizatoriai tęsi savo pažadus, o 
pakliuvusiems į pažadų pinkles tai reiškia 
sugadintas atostogas. Konkurencijos taryba 
kasmet gauna pranešimų apie nesąžiningą 
kelionių organizatorių veiklą arba klaidinančią   

reklamą. <...> 

Ką daryti, kad „akcijų“ pažadai nesugadintų 
atostogų nuotaikos? 

Vartotojus kviečiame būti atidesniais – 
atkreipkite dėmesį į dažnai mažesnėmis raidėmis 
parašytus žodelius, perskaitykite visas pasiūlymų 
sąlygas, drąsiai reikalaukite kelionių 
organizatorių ir agentūrų pažadus pagrindžiančių 
dokumentų. Kelionių agentūras ir organizatorius 
kviečiame būti sąžiningais ir dalinti tik 
įgyvendinamus pažadus. Tuomet nebus nei 
nusivylusiųjų atostogomis, nei skundų dėl 
klaidinančios reklamos. 

Visas straipsnis skelbiamas dienraštyje „15min.“ 

http://www.15min.lt/naujiena/ziniosgyvai/nuomones/erika-lukse-atostogu-nuolaidas-zvejokite-atsargiai-18-424886


 

 

TARPTAUTINĖS NAUJIENOS EBPO/ES 

EBPO 

Gegužės 22 d. EBPO interneto svetainėje 
http://www.oecd.org/daf/competition/competit
ion-issues-in-food-chain.htm paskelbė 2013 m. 
spalio mėnesį vykusios diskusijos apie 
konkurencijos problemas maisto pramonės ir 
prekybos srityje dokumentų suvestinę. Diskusija 
vyko siekiant suprasti, kaip pastarojo meto 
maisto sektoriaus plėtra siejasi su vis didėjančiu 
susirūpinimu dėl horizontalios ir vertikalios 
galios rinkoje. Suvestinę sudaro EBPO 
sekretoriato ir 32 šalių parengta informacija bei 
diskusijos reziumė. 

 

ES NAUJIENOS  

Gegužės 21 d.  

 Europos Komisija (EK) patvirtino Lietuvos 
2014–2020 m. valstybės pagalbos žemėlapį, 
parengtą pagal 2013 m. birželio mėn. EK 
priimtas naujas regioninės pagalbos gaires. 
Naujosiose gairėse nustatytos sąlygos, kuriomis 
valstybės narės įmonėms gali skirti valstybės 
pagalbą, kad paskatintų regionų plėtrą.  
 
 
 
 EK, vykdydama valstybės pagalbos 

modernizavimą, savo interneto svetainėje 
paskelbė: 

 Atnaujintą Valstybės pagalbos 
bendrosios išimties reglamentą, kuris 
įsigalios 2014 m. liepos 1 d. Reglamentas 
nustato valstybės pagalbos rūšis, 
kurioms taikoma išimtis dėl išankstinio 
pranešimo EK, ir tokios išimties taikymo 
sąlygas.  

 Komunikatą, kuriame yra įtvirtintas 
naujas skaidrumo principas, t.y. apie 
kiekvieną suteiktos valstybės pagalbos, 
viršijančios 500 000 eurų, atvejį 
valstybės narės turės paskelbti tokią 
privalomą informaciją: kas yra pagalbos 
gavėjas, koks suteiktos pagalbos dydis, 
kokiam tikslui ir kokiu teisiniu pagrindu 
buvo suteikta pagalba.  

 Komunikatą, nustatantį kriterijus, kuriais 
remiantis EK vertins moksliniams 
tyrimams, plėtrai ir inovacijoms (R&D&I) 
teikiamos pagalbos priemones, apie 
kurias reikia pranešti EK dėl jų poveikio 
konkurencijai. 

Daugiau informacijos apie valstybės pagalbos 
taisyklių modernizavimą, jau priimtus teisės 
aktus, parengtus projektus ir kt. skelbiama EK 
interneto svetainėje 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/mod
ernisation/index_en.html. 

Gegužės 20 d. EK tęsia tyrimą dėl galimo 
kartelinio susitarimo finansų sektoriuje. Įtariama, 
kad trys tarptautiniai bankai – Crédit Agricole, 
HSBC and JPMorgan Chase – yra susitarę dėl 
išvestinėms priemonėms taikomų palūkanų 
normų, išreikštų eurais.  

 

Gegužės 20 d. Italijos konkurencijos institucija 
pranešė, kad internetinį kelionių tinklalapį 
„TripAdvisor“ tirs kartu su jau tiriamais kitų 
dviejų internetinių kelionių organizatorių - 
Booking.com ir Expedia – veiksmais dėl 
nesąžiningos komercinės veiklos. Italijos 
konkurencijos institucija aiškinsis, ar 
„TripAdvisor“ imasi veiksmingų priemonių, kad 
išvengtų nuomonių, apie suteiktas paslaugas 
viešbučiuose ir restoranuose, klastojimo. Booking 
ir Expedia yra įtariami konkurencijos ribojimu 
kainomis, nes sutartyse su viešbučiais galimai 
nustato nesąžiningas sąlygas, dėl ko sumažėja 
vartotojų pasirinkimo galimybės. 

Gegužės 15 d. Šveicarijoje, St. Gallen, vyko 
Tarptautinis konkurencijos teisės forumas, 
kuriame dalyvavo ir pasisakė EK viceprezidentas, 
atsakingas už konkurencijos politiką, Joaquin 
Almunia. Savo kalboje p. Almunia akcentavo 
keletą aktualių pastarojo meto konkurencijos 
politikos aspektų - tai: 

 Europos Parlamento pritarimas direktyvai dėl 
žalos atlyginimo. Šioje direktyvoje nustatytas 
žalos dėl padarytų konkurencijos teisės 
pažeidimų atlyginimo mechanizmas turėtų 
palengvinti nukentėjusiems įrodyti jiems 
padarytą žalą ir taip prisiteisti patirtus 
nuostolius.  
 
 Koncentracijų kontrolės supaprastinimas. Šia 

teisės peržiūra siekiama sumažinti 
koncentracijų kontrolės naštą verslui. 
 
 Nacionalinių konkurencijos institucijų 

nepriklausomumo užtikrinimas.  
 
 Valstybės pagalbos taisyklių modernizavimas. 

Modernizavimo tikslas yra supaprastinti 
valstybės pagalbos kontrolės taisykles siekiant  

IŠSAMIAU 

IŠSAMIAU 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-369_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-587_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-587_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-588_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-586_en.htm
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/index_en.html
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-14-378_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-581_lt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-572_en.htm


 

  

valstybės pagalbos kontrolės taisykles siekiant 
kuo efektyviau naudoti viešuosius resursus. 

Kalbėdamas apie EK vykdomus koncentracijų 
nagrinėjimus telekomunikacijų srityje, p. Almunia 
atmetė Vokietijos kanclerės A. Merkel ir 
kandidato į EK prezidento postą Jean-Claude 
Juncker siūlymą sušvelninti koncentracijų 
kontrolės reikalavimus, siekiant sustiprinti 
Europos telekomunikacijų sektoriaus 
konkurencingumą JAV ir Kinijos atžvilgiu. Pasak 
p. Almunia toks „klaidingas“ veiksmas brangiai 
kainuotų vartotojams. 

 

Gegužės 13 d. Lietuvos ir užsienio žiniasklaida 
rašė apie tai, kad Europos Teisingumo Teismas 
įpareigojo JAV bendrovę "Google" ištrinti 
vartotojų duomenis jiems to paprašius. Teismo 
sprendimu, interneto paieškos milžinė privalės 
pakeisti paieškos rezultatus susijusius su 

privačių asmenų duomenimis. Kitaip sakant, 
interneto vartotojui paprašius, įmonė privalės iš 
paieškos rezultatų išimti nuorodas į tinklalapius, 
kuriuose pateikiama nereikšminga, neteisinga, 
nesusijusi ar pasenusi informacija apie 
besikreipiantį asmenį.  

 

Gegužės 8 d. EK paskelbė naują Valstybės 
pagalbos plačiajuosčiam ryšiui vadovą, kuris 
turėtų būti naudingas viešiesiems ūkio 
subjektams investuojantiems į plačiajuostį ryšį 
arba ieškantiems bendrų finansavimo projektų su 
ES struktūriniais ir investiciniais fondais.  

Gegužės 6 d. EK paskelbė 2013 m. konkurencijos 
politikos ataskaitą. Ataskaitoje pateikiama išsami 
informacija apie konkurencijos politikos ir teisės 
aktualijas bei priimtus sprendimus, įgyvendinant 
ES konkurencijos taisykles. 

IŠSAMIAU 

IŠSAMIAU 

FAKTAI IR SKAIČIAI 

6 

6 

4 

2 1 

KONKURENCIJOS ĮSTATYMO PRIEŽIŪRA 

Vykdomi tyrimai dėl viešojo
administravimo subjektų veiksmų

Vykdomi tyrimai dėl konkurenciją
ribojančių susitarimų

Vykdomi tyrimai dėl įpareigojimų
nevykdymo

Vykdomi tyrimai dėl piktnaudžiavimo
dominuojančia padėtimi

Vykdomi tyrimai dėl koncentracijų
priežiūros procedūrų pažeidimų

8 išduoti leidimai vykdyti koncentracijas.  

REKLAMOS ĮSTATYMO PRIEŽIŪRA 

5 tyrimai atliekami dėl galimai klaidinančių reklamų. 

25 skundai gauti dėl galimų Reklamos įstatymo pažeidimų. 

14 įspėjimai išsiųsti reklamos davėjams. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-535_en.htm
http://ec.europa.eu/competition/publications/annual_report/2013/part1_lt.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-14-378_en.htm
http://vz.lt/article/2014/5/13/es-imasi-igyvendinti-teise-buti-uzmirstam


 

 

TEISMŲ SPRENDIMAI 

21 įvairių instancijų teismuose nagrinėjama byla. 

TEISĖKŪRA 

9 teisės aktų projektai įvertinti dėl jų atitikties konkurencijos teisės normoms. 

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

contacts@kt.gov.lt 


