
1Eur, investuotas į Konkurencijos tarybos 
veiklą, atnešė

Vidutinė metinė 
tiesioginė nauda 

vartotojams 
2015–2017 m.

18
mln. Eur

Konkurencijos teisės tyrimų 
centras „Global Competition Re-
view“ trečius metus iš eilės įver-
tino Konkurencijos tarybą kaip 

vieną profesionaliausių 
institucijų pasaulyje.

10Eur naudos.



Kreipėmės į teismą 
su prašymu taikyti 8 

įmonių, sudariusių kartelius, 

vadovams asmeninę 
atsakomybę.

Išnagrinėjome 23 
koncentracijas Nustatę, kad dėl prekybos 

tinklų RIMI ir IKI susijungimo 
kiltų neigiamų pasekmių kai 
kuriose lokalinėse rinkose, 
tokį sandorį leidome tik su 

sąlyga, jog tinkamam pirkėjui 
bus perleistos 17 parduotuvių.

Nustatėme 5 konkurenciją 
ribojančius susitarimus

Vienas jų – statybų bendrovių Pa-
nevėžio statybos trestas ir „Irdaiva“ 
susitarimas pateikti bendrus pasiū-
lymus 24 viešuosiuose pirkimuose, 
nors bendrovės turėjo realią gali-

mybę dalyvauti juose savarankiškai. 
Taip buvo sumažintas pasiūlymus 

pateikusių dalyvių skaičius.



Įvertintos 
reklamos 447

254

!
Nustatėme 4 Reklamos 
įstatymo pažeidimus 
Nubaudėme tris bendroves už tai, 
kad negyvenamosios paskirties 
patalpas reklamavo kaip butus, 
išsiuntėme nekilnojamojo turto 
pardavėjams ir jų asociacijoms 
rekomendacijas, jog reklamose 
turi būti aiškiai nurodoma siūlomų 
įsigyti patalpų bei statinių paskirtis.

Išsiųsti įspėjimai verslininkams, 
kad šie pakeistų galimai klaidinančias 
reklamas arba nutrauktų jų skleidimą.

Išsiuntėme 23 
įspėjimus viešojo 
administravimo institucijoms 
dėl galimų Konkurencijos 
įstatymo pažeidimų.



Teismai patvirtino 94 proc. 
Konkurencijos tarybos sprendimų, 
iš kurių svarbiausi:
• bendrovė „G4S Lietuva“ ribojo konkurenciją pinigų   
 tvarkymo rinkoje;
• bendrovei „Lukoil Baltija“ pagrįstai skirta bauda už    
 koncentraciją, įgyvendintą be Konkurencijos tarybos leidimo;
• Joniškio rajono ir Šiaulių savivaldybės privilegijavo savo   
 bendroves ir taip ribojo konkurenciją;
• penkios įmonės sudarė kartelius viešuosiuose pirkimuose   
 statybos darbams pirkti.

7,9
Bendra pažeidėjų 

sumokėtų 
baudų suma

mln.

Eur



Įvertinome 359 teisės 
aktų projektus – dėl 83 teikėme 
pasiūlymus, kaip išvengti neigiamos įta-
kos konkurencijai ir ūkinės veiklos laisvei.

Rekomendavome peržiūrėti farmacijos 
srities teisės aktus siekiant veiksmingesnės 
konkurencijos dėl pacientų gerovės: vietoj 
planų steigti valstybines vaistines siūlėme įvertinti esamas 
įėjimo į Lietuvos farmacijos rinką ir veikimo joje kliūtis bei 
jų proporcingumą siekiamiems tikslams, skatinti lygiagretų 
vaistų importą ir generinių vaistų konkurenciją.



Konkurencijos įstatymo naujovė: 
pažeidusiems konkurencijos reikalavimus 

viešojo administravimo subjektams 
Konkurencijos taryba galės skirti 
pinigines baudas.

Už Konkurencijos ir 
Reklamos įstatymų 
pažeidimus skirtų 

baudų suma

13,5
mln. Eur

Išanalizavome valstybei priklau-
sančio turto perdavimo ūkio 

subjektams atvejus ir parengėme 
rekomendacijas institucijoms, kaip 
išvengti konkurencijos iškraipymų. 

Viena jų – ūkio subjek-
tams ir juos vienijančioms 
organizacijoms valstybės 

turtą suteikti tik rinkos 
sąlygomis.



#KTeinaĮmokyklą – 

500 moksleivių 
iš sostinės gimnazijų su Konkurencijos 

tarybos ekspertais per ekonomikos pamokas 
diskutavo aktualiais konkurencijos klausimais.

Dalijomės patirtimi ir stiprinome kolegų 
Ukrainoje, Gruzijoje, Egipte kompetenciją 

dalyvaudami trijuose ES finansuojamuose projektuose.

Skaitėme 116 
pranešimų Lietuvoje 

ir užsienyje.

#SuKonkurencijaPoLietuvą: 
žinios apie konkurenciją skleistos 

400-ams seminarų dalyvių 

5 regionuose.


