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KT pateikė pastabas 86 teisės aktų projektams.

Konstitucinis teismas pateikė 2 
išaiškinimus, kad viešieji subjektai 

privalo gerbti 
konkurencijos 
teisę.

KT pradėjo ES Dvynių 

projeką Egipte, laimėjo 

ES Dvynių projektą 

Ukrainoje ir pasirašė 

bendradarbiavimo 

sutartį su Gruzija.

VAAT patvirtino KT nutarimą 

„Gazprom“ 

byloje.

KT pastangos ugdyti 
savivaldybių pagarbą 

konkurencijos principam
s pelnė 

Pasaulio banko apdovanojim
ą 

už vieną geriausių konkurencijos 
kultūros sklaidos kam

panijų 
pasaulyje.

Dvigubai daugiau tiekėjų nei 2013 m. pastebi, kad jų pozicijos derybose su mažmeninės prekybos  įmonėmis pagerėjo.

KT pateko tarp 

profesionaliausių 

institucijų 

pasaulyje: skirtos 3 

GCR žvaigždutės.

Išnagrinėti 
433 vartotojų 
skundai dėl 
reklamos.

UAB „Pigu“ skleidė 
klaidinančią įvairių 

prekių reklamą, kurioje 
pateikė neteisingą 
informaciją apie 
pasiūlymų realią 
naudą pirkėjams: 

palyginimui naudojo 
pakankamai seniai 

taikytas prekių kainas, 
o palyginamosios 

kainos galiojo 
santykinai trumpai. 

UAB „MEDIASHOP“ 
skleidė klaidinančius 

„LG“ televizorių 
reklaminius pasiūlymus: 

reklamuojamas 
nuolaidos dydis 

„LG“ televizoriams 
svyravo nuo 15 iki 48 
procentų, nors realiai 
pirkėjai galėjo įsigyti 

televizorius tik su 
0,3 - 31 procentų 

nuolaida.

Dominavo tyrimai 
dėl neteisingų 
palyginamųjų 

kainų.
Išsiųsti 159 įspėjimai 

dėl galimai 
klaidinančios 

reklamos. 
Nustatyti 5 

Reklamos įstatymo 
pažeidimai.
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TEISMAI

Teismuose 
patvirtinta 87 % 
KT sprendimų

K O N C E N T R A C I J O S

2016 metais 
įsigaliojo nauja 
pranešimų apie 
koncentracijas 

tvarka.
Išnagrinėtos 37 
koncentracijos. 

Suteikti 36 leidimai.
Uždrausta 1 

koncentracija.
Išnagrinėtos 
5 sudėtingos 

koncentracijos.

Vidutinė 
koncentracijų 

nagrinėjimo trukmė 
2015 m. – 25 dienos. 

Per 4 metus 
koncentracijų 

nagrinėjimo trukmė 
sutrumpėjo 
15 dienų.

UAB „Forum 
Cinemas“ ir 

UAB „Multikino 
Lietuva“, bei UAB 
„Forum Cinemas“ 
ir UAB „Cinamon 

Operations“ susitarė 
netaikyti didelių 

nuolaidų bilietams į 
populiariausius kino 

filmus jų rodymo 
pradžioje, derino 

konkrečių kino filmų 
bilietų kainas ir 

akcijas. 

K I N A S

Panevėžio m. 
savivaldybė be 

konkurso paskyrusi 
AB „Panevėžio 

specialus 
autotransportas“ 

komunalinių atliekų 
tvarkymo paslaugų 

teikėju, apribojo 
konkurenciją 

komunalinių atliekų 
tvarkymo srityje bei 

vartotojų teisę rinktis.

Joniškio raj. 
savivaldybė 
ignoravo KT 
nutarimą ir 

neorganizuodama 
konkurso su 

UAB „Joniškio 
komunalinis ūkis“ 

vėl pasirašė naują 
atliekų surinkimo ir 
vežimo paslaugų 

teikimo sutartį. 

A T L I E K O ST R A N S P O R T A S

Švenčionių raj. 
savivaldybė 

suteikė išimtinę 
teisę UAB „Svirka“

5 metus teikti 
keleivių vežimo 

paslaugas ir 
diskriminavo kitas 

įmones.

Klaipėdos m. 
savivaldybė 

panaikino dalį 
maršrutinių taksi 

maršrutų, o su likusių 
maršrutų vežėjais 

naujas sutartis 
sudarė be jokių 

konkursų. 

RINKOS
TYRIMAI

-komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų -pieno ir pieno produktų sektoriaus-kompensuojamųjų vaistų rinkos

V I E Š I N I M A S

UAB „Ministerium“, 
UAB „Nebūk briedis“ 

ir VšĮ „TV Europa“ 
sudarė draudžiamą 

susitarimą 
dalyvaudamos 

viešajame pirkime 
programinės įrangos 
sukūrimo darbams 

pirkti, o UAB „Nebūk 
briedis“ ir VšĮ „Media 

medis“ - viešinimo 
paslaugoms pirkti. 

K O N K U R E N C I J O S 
K U L T Ū R O S  S K L A I D A

 Savivaldybės 
kvietimu 

KT surengė 
konkurencijos 

teisės mokymus 
Tauragėje ir 
Vilkaviškyje.

Prezidentė 
paskelbė 

iniciatyvą pakeisti 
Konkurencijos 

įstatymą ir 
numatyti 

baudas viešojo 
administravimo 
subjektams už 
konkurencijos 

teisės pažeidimus.

Savivaldybės 
apskundė 
dvigubai 
mažiau KT 
sprendimų.

50%

NAUDA

1 į KT veiklą 
investuotas euras 

atnešė 9 eurus 
naudos

1:9



Alytaus m. 
savivaldybė 

be konkurso 10 
metų terminui 

pratęsė su UAB 
„Litesko“ sudarytas 

šilumos tinklų 
modernizavimo 

bei turto nuomos 
sutartis.

Šiaulių m. 
savivaldybės 

sprendimai stabdė 
šilumos ūkio plėtrą, 

privilegijavo AB 
„Šiaulių energija“ 

ir  diskriminavo 
nepriklausomus 

šilumos gamintojus.

UAB „Bionovus“ 
ir UAB „Vilniaus 

energija“ sudarė 
susitarimą, 

pagal kurį UAB 
„Vilniaus energija“ 

įsipareigojo biokurą 
ilgą laiką pirkti tik 
iš UAB „Bionovus“, 

nepaisant galimybių 
biokurą rinkoje pirkti 

ir pigiau.

UAB „Lukrida“ ir
UAB „Manfula“ 

derino tarpusavio 
elgesį bei kainų 

maržas per trečią 
bendrovę  UAB 
„Envija“ ir taip  

ribojo konkurenciją 
kogeneracinių 

jėgainių statybos 
rinkoje.
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Global Competition Review 

KT sprendimą skirti baudą 

„Gazprom“ už koncentracijos 

sąlygų nevykdymą įtraukė 

į svarbiausių konkurencijos 

priežiūros sprendimų TOP-5.

01
K O

N K U R E N C I J A

2
5PaRa Impact Awards 2015 apdovanojimas už 
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