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I. ĮŽANGA 

 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – Tarnyba), įgyvendindama 2015 m. 

veiklos plane numatytas priemones, daugiausiai dėmesio skyrė šioms prioritetinėms kryptims: 

1. Aktualiausių vartojimo sričių stebėsenai. 

Tarnyba, vadovaudamasi Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1-13 ,,Dėl reklamos stebėsenos 

(monitoringo) 2015 m. patvirtinimo“, 2015 m. atliko kosmetikos gaminių reklamos monitoringą. 

Kosmetikos reklamos draudimai numatyti 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamente (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių (toliau – Reglamentas Nr. 1223/2009) bei 

Reklamos įstatyme. Monitoringo metu buvo siekiama išsiaiškinti, ar reklamos skleidėjai kosmetikos 

gaminių reklamose naudoja teiginius, kurie yra leidžiami pagal Reglamentą Nr. 1223/2009. Tarnyba 

atsitiktine tvarka atrinko kosmetikos gaminių reklamas ir raštu kreipėsi į komercinės veiklos 

subjektus bei rekomendavo pakeisti kosmetikos gaminių reklamas galimai pažeidžiančias Reklamos 

įstatymą. Atsižvelgdami į Tarnybos rekomendacijas, reklaminės veiklos subjektai pakoregavo 

skleidžiamą reklamą arba reklamą pašalino iš visuomenės informavimo priemonės. Taigi Tarnyba 

pasiekė paslėptos reklamos stebėsenos (monitoringo) tikslą. 

Tarnyba, vadovaudamasi Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1-12 „Dėl Nesąžiningos 

komercinės veiklos srities stebėsenos (monitoringo) 2015 m. patvirtinimo“ 2015 m. atliko galimai 

nesąžiningos komercinės veiklos atvejų, kai avalynės komerciniame pranešime skelbiama apie 

ypatingą kainos pranašumą, stebėseną (monitoringą), kurio metu siekiama išsiaiškinti, ar 

komercinės veiklos subjektai tinkamai laikosi Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams 

draudimo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 4 punkto nuostatų, numatančių, kad klaidinantys veiksmai – 

apgaulingos informacijos pateikimas arba toks informacijos, kuri nors ir faktiškai tiksli, tačiau dėl 

vieno arba kelių šioje dalyje išvardytų elementų apgauna arba gali apgauti vidutinį vartotoją, 

pateikimas (įskaitant bendrą pristatymą), kuriuo vartotojas gali būti ar yra skatinamas priimti tokį 

sprendimą dėl sandorio, kurio jis kitomis aplinkybėmis nebūtų priėmęs dėl produkto kainos ar jos 

apskaičiavimo būdo arba ypatingo kainos pranašumo. Tarnyba, pastebėjusi galimus minėtos 

nuostatos pažeidimus, komercinės veiklos subjektams teikė konsultacijas, nurodydama, kad tam 

tikrais atvejais komerciniai veiklos subjektai padidina prekės kainą ir netrukus po to vartotojams 

teikia informaciją apie šioms prekėms taikomas nuolaidas. Teiktomis rekomendacijomis Tarnyba 

užtikrino, kad komercinės veiklos subjektai vartotojams pateiktų teisingą ir neklaidinančią 

informaciją apie siūlomos įsigyti avalynės kainą, jos apskaičiavimo būdą nuolaidų metu bei pasiekė 

nesąžiningos komercinės veiklos stebėsenos (monitoringo) tikslą. 

Tarnyba 2015 m. pasirinko geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sritį, kurioje 

2015 m. buvo atlikta vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo stebėsena. Tarnyba įvertino 21 

bendrovės su vartotojais sudaromas sutartis nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu ir priėmė 

nutarimus. Bendrovėms pateikti pasiūlymai pakeisti, panaikinti arba netaikyti nesąžiningomis 

pripažintų vartojimo sutarčių sąlygų. Beveik visos bendrovės atsižvelgė į Tarnybos pateiktus 

pasiūlymus pakeisti, panaikinti ar netaikyti nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais, tačiau su 

keletu iš jų, tebevyksta sutarčių sąlygų derinimas.  

Tarnyba, vertindama šilumos tiekėjų teikiamas buitiniams šilumos vartotojams sąskaitas 

(mokėjimo pranešimus) už šilumą, vykdė šilumos tiekimo bendrovių buitiniams šilumos vartotojams 

teikiamų sąskaitų (mokėjimo pranešimų) stebėseną (monitoringą). Atlikus jų vertinimą, nustatyta, 

kad šilumos tiekėjų teikiamose sąskaitose ne visada teikiama išsami informacija, numatyta Šilumos 

tiekimo ir vartojimo taisyklėse. Tarnyba, turėdama pagrindo manyti, kad šilumos sąskaitos 

(mokėjimo pranešimai už šilumą) galimai pažeidžia vartotojų teises, ėmėsi priemonių galimiems 

pažeidimams pašalinti, siūlydama šilumos tiekėjams papildyti sąskaitas trūkstama informacija. 

2. Vartotojų viešo intereso gynimui.  

Tarnyba, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 49 straipsnio 2 dalimi, atsižvelgdama į 

tai, kad tam tikrų įmonių neteisėtu neveikimu buvo padaryta žalos vartotojams ir manydama, kad 

tokiu būdu buvo pažeistas vartotojų viešasis (bendrasis) interesas, parengė 6 ieškinius vartotojų 

viešajam interesui ginti. 

3. Euro įvedimui Lietuvoje. 
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Tarnyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 26 d. 

nutarimu Nr. 604 „Dėl Nacionalinio Euro įvedimo plano bei Lietuvos visuomenės informavimo 

apie euro įvedimą ir komunikacijos strategijos patvirtinimo“ patvirtinto Nacionalinio euro įvedimo 

plano (toliau – Nacionalinis euro įvedimo planas) 901 punktu, kontroliavo ir koordinavo Euro 

įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo 29 straipsnyje nurodytų institucijų, atsakingų už tam tikros 

vartojimo srities reguliavimą, veiklą visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Euro įvedimo 

Lietuvos Respublikoje 29 straipsnyje įtvirtintas priežiūros institucijų, įgaliotų atlikti patikrinimus ir 

skirti šiame įstatyme numatytas sankcijas, sąrašas. Visos priežiūros institucijos (t. y. 60 

savivaldybių ir 17 priežiūros institucijų) paskyrė po du kontaktinius asmenis bendradarbiavimui su 

Tarnyba. Pažymėtina, kad Tarnyba per 2015 m. atliko 4511 patikrinimų dėl euro įvedimo Lietuvoje 

ir išnagrinėjo 18 bylų dėl Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo pažeidimų bei skyrė šiame 

įstatyme numatytas sankcijas. Tarnyba suteikė 1218 konsultacijų vartotojams ir verslo subjektams 

įvairiais su euro įvedimu susijusiais klausimais. 

4. Regioninės veiklos koordinavimo skyriaus veiklai. 

2015 m. Tarnybos Regioninės veiklos koordinavimo skyriaus specialistai devyniose 

Lietuvos apskrityse užtikrino vartotojų teisių apsaugą, aktyviai informuodami ir konsultuodami 

regionuose gyvenančius vartotojus bei verslo subjektus. Regioninės veiklos koordinavimo skyriaus 

specialistai sprendė vartotojų ir prekybininkų ginčus, nagrinėjo vartotojų prašymus, teikė 

informaciją vartotojų teisių apsaugos klausimais regioninėms visuomenės informavimo 

priemonėms, organizavo informacinius, teminius renginius, taip pat vykdė pavedimus, susijusius su 

euro įvedimu Lietuvoje ir dvejopo kainų nurodymo litais ir eurais reikalavimo laikymosi 

užtikrinimu apskrityse (atliko patikrinimus, surašė patikrinimo aktus bei pažeidimo protokolus, 

konsultavo vartotojus bei verslo subjektus). Seniūnijose, viešosiose bibliotekose, bendruomenių 

namuose, kultūros centruose, mokymo įstaigose buvo nuolat organizuojami vartotojų švietimui 

skirti susitikimai, kurių metu vartotojams buvo suteiktos konsultacijos  jiems aktualiais vartotojų 

teisių apsaugos klausimais. Apskrityse dirbantys specialistai, spręsdami vartotojams kylančias 

problemas, taip pat aktyviai bendradarbiavo su kitų vartotojų teises ginančių ir rinkos priežiūros 

funkcijas vykdančių valstybės institucijų teritoriniais  padaliniais, savivaldos institucijomis, 

nevyriausybinėmis vartotojų ir verslo organizacijomis, švietimo ir ugdymo įstaigomis, viešosiomis 

bibliotekomis, turizmo ir verslo plėtros informacijos centrais. 

5. Stojimui į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją (toliau – EBPO). 

2015 m. balandžio mėnesį Lietuva oficialiai pradėjo stojimo į EBPO procesą. Tęsdama 

Lietuvos atstovavimą, Tarnyba dalyvavo du kartus per metus vykstančiuose EBPO Vartotojų 

politikos komiteto susitikimuose stebėtojos teisėmis. Koordinuojant Teisingumo ministerijai 

Tarnyba parengė bei su atsakingomis institucijomis suderino Lietuvos pozicijas 11-ai EBPO 

dokumentų. Taip pat, atsižvelgdama į nuo 2016 m. sausio 1 d. įvyksiančią Tarnybos ir Valstybinės 

ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos reorganizaciją1, Tarnyba 2015 m. balandžio 

mėnesį pirmą kartą dalyvavo EBPO Vartotojų politikos komiteto įkurtos Produktų saugos darbo 

grupės susitikime.  

 

 

                                                 
1 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1332 „Dėl Valstybinės ne maisto produktų 

inspekcijos prie Ūkio ministerijos reorganizavimo ir Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos 

reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ nutarta nuo 2016 m. sausio 1 d. reorganizuoti Valstybinę ne maisto 

produktų inspekciją prie Ūkio ministerijos jungimo būdu – prijungti ją prie Tarnybos.  
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II. VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS VYKDYTOS 

PROGRAMOS PRIEMONĖS IR KITA VEIKLA 

1. Vartotojų viešojo intereso apsauga ir gynimas 

1.1. Nesąžiningos vartojimo sutarčių sąlygos 

 

Tarnyba, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 

kontroliuoja sutarčių standartines sąlygas ir ginčija nesąžiningas vartojimo sutarčių sąlygas. 

Tarnyba vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų kontrolę vykdo fizinių ir juridinių asmenų prašymu 

bei savo iniciatyva, vadovaudamasi Civilinio kodekso 6.2284 straipsniu.  

Tarnyba, siekdama efektyviau ginti vartotojų viešąjį interesą, savo iniciatyva kartą per 

metus atlieka aktualios vartojimo srities vartojimo sutarčių stebėseną (monitoringą) ir tos vartojimo 

srities pasirinktų įmonių sutartis vertina vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu. 

Tarnybos direktoriaus 2015 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. 1-14 „Dėl vartojimo sutarčių nesąžiningų 

sąlygų taikymo požiūriu stebėsenos (monitoringo) srities 2015 m. patvirtinimo“ patvirtinta 

geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sritis, kurioje 2015 m. buvo atlikta vartojimo 

sutarčių stebėsena (monitoringas). Tarnyba kreipėsi į 12 bendrovių ir paprašė pateikti sudaromų su 

vartotojais sutarčių kopijas. Tarnyba įvertino gautas sutartis nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu ir 

priėmė 21 nutarimą. Bendrovėms pateikti pasiūlymai pakeisti, panaikinti arba netaikyti 

nesąžiningomis pripažintų vartojimo sutarčių sąlygų. Iš esmės visos bendrovės atsižvelgė į 

Tarnybos pateiktus pasiūlymus pakeisti, panaikinti ar netaikyti nesąžiningų sąlygų sutartyse su 

vartotojais, tačiau su keletu iš jų, tebevyksta sutarčių sąlygų derinimas.  

2015 m. Tarnyba išnagrinėjo 140 vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu, ir 

priėmė 140 nutarimų, įvykdydama numatytą vertinimo kriterijų 2015 m. Tarnybos veiklos plane. 

 

 
 

Daugiausia priimta Tarnybos komisijos nutarimų dėl standartinių vartojimo paslaugų 

teikimo, standartinių komunalinių paslaugų teikimo, standartinių prekių pirkimo-pardavimo bei 

standartinių finansinių paslaugų teikimo sutarčių. Tarnybos komisijos dažniausiai buvo pripažintos 

atitinkančiomis vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijus tos sąlygos, kurios 

nustatė neproporcingai didelę vartotojo civilinę atsakomybę už sutarties neįvykdymą ar netinkamą 

įvykdymą, įpareigojančios vartotoją vykdyti sutarties sąlygas, su kuriomis jis neturėjo realios 

galimybės susipažinti iki sutarties sudarymo, be teisės jų atsisakyti, bei sąlygos, suteikiančios 

pardavėjui ar paslaugų teikėjui teisę be sutartyje numatyto ar pakankamo pagrindo keisti sutarties 

sąlygas, panaikinančios arba suvaržančios vartotojo teisę pareikšti ieškinį ar pasinaudoti kitais 

pažeistų teisių gynimo būdais. 
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1.2. Vartotojų viešojo intereso gynimas teisme  

 

Tarnyba, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 8 punktu 

bei šio įstatymo septintuoju skirsniu, yra teisės aktų įgaliota ginti vartotojų viešąjį interesą. Pagal 

Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 32 straipsnio nuostatas, Tarnyba, nustačiusi, kad pažeistas 

vartotojų viešasis interesas, taip pat nustačiusi, kad vartojimo sutarties sąlygos yra nesąžiningos, 

imasi priemonių siekdama nutraukti viešojo intereso pažeidimą, o pardavėjui ar paslaugų teikėjui 

nenutraukus viešojo intereso pažeidimo, kreipiasi į teismą su ieškiniu ar pareiškimu (skundu) 

viešajam interesui ginti. Taigi, minėtas įstatymas nustato teisinį pagrindą Tarnybai ginti vartotojų 

viešąjį interesą teismuose.  

Tarnyba, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 49 straipsnio 2 dalimi, atsižvelgdama į 

tai, kad tam tikrų įmonių neteisėtu neveikimu buvo padaryta žalos vartotojams ir manydama, kad 

tokiu būdu buvo pažeistas vartotojų viešasis (bendrasis) interesas, parengė 6 ieškinius vartotojų 

viešajam interesui ginti. 

Tarnyba, gindama vartotojų teises, teismo procese gali dalyvauti kaip institucija, teikianti 

išvadą byloje, jeigu tai yra susiję su viešojo intereso gynimu ir kaip ieškovas, pareiškęs ieškinį 

viešajam interesui ginti. 

2015 m. Tarnyba, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 49 straipsnio 3 dalimi, 

teismams teikė 51 išvadą civilinėse bylose.  

 

 
 

1.3. Pastabų ir pasiūlymų teisės aktų projektams teikimas 

 

2015 m. Tarnyba teikė pastabas ir pasiūlymus 142 valstybės institucijų rengiamiems teisės 

aktų projektams. Pažymėtina, kad daugiausiai teisės aktų projektų Tarnybai derinti pateikė 

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Lietuvos Respublikos energetikos ministerija 

bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. Pastabos teisės aktų projektams teikiamos pagal 

poreikį, priklausomai nuo to, ar rengiamas teisės aktas, susijęs su vartotojų teisių apsauga, ir kai 

toks teisės aktas įregistruojamas Teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAPIS), o teisės 

akto rengėjas nurodo Tarnybą kaip suinteresuotą instituciją, teikiančią pastabas ir pasiūlymus 

vartotojų apsaugos klausimais.  

2. Įstatymų nustatytais atvejais taikytos sankcijas komercinės veiklos subjektams. 

 

Bylos dėl Reklamos ir Nesąžiningos komercinės veiklos įstatymų pažeidimų 

 

2015 m. Tarnyba, vykdydama Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo 

įstatymo nuostatų bei Reklamos įstatymo nuostatų laikymosi priežiūrą, išnagrinėjo ir priėmė 

sprendimus 71 byloje. Dėl Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 

pažeidimo priimti 7 nutarimai, dėl Reklamos įstatymo pažeidimo priimti 64 nutarimai. Pažymėtina, 

jog sprendimų skaičius 2015 m. itin padidėjo reklamos srityje (daugiausia sankcijos taikytos 

nepageidaujamos reklamos bei maisto reklamos srityse). 
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Nagrinėjant dažniausiai pažeidžiamas Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams 

draudimo įstatymo nuostatas, atkreiptinas dėmesys, kad vienu nutarimu dėl bendrovės veiksmų 

paprastai nustatomi kelių minėto įstatymo nuostatų pažeidimai. Tarnyba 2015 m. vykdė tyrimus bei 

sankcijas skyrė už itin skirtingas komercines veiklas. 2015 m. konstatuota klaidinanti komercinė 

veikla (3 atvejai),  klaidinantis informacijos neatskleidimas (1 atvejis), 1 agresyvios komercinės 

veiklos atvejis, taip pat preziumuojamos nesąžiningos komercinės veiklos atvejai (t.y. juodojo 

sąrašo pažeidimai) (2 atvejai), konstatuoti ir bendrųjų įstatymo draudimų pažeidimai atvejai (6 

atvejai). 

 

 
 

Analizuojant dažniausiai pažeidžiamas Reklamos įstatymo nuostatas, pažymėtina, kad 

Tarnybos nutarimais 2015 m. konstatuoti 26 maisto papildų reklamos pažeidimo atvejai, 3 maisto 

reklamos pažeidimo atvejai, 29 nepageidaujamos reklamos pažeidimo atvejai (3 bylose pažeidimai 

nenustatyti), 1 pažeidimas nustatytas ginklų reklamoje bei 2 pažeidimai – kosmetikos gaminių 

reklamos atvejais. Lyginant su 2014 m., per 2015 m. nustatytas panašus maisto reklamai nustatytų 

reikalavimų (maisto papildų ir kito maisto) pažeidimų skaičius, taip pat, kaip ir 2014 m., pastebėtas 

vartotojų skundų dėl nepageidaujamos reklamos didėjimas (o tai itin darė įtaką ir bylų dėl Reklamos 

įstatymo pažeidimo skaičiui). Lyginat su 2014 m., pažymėtina, kad, atlikus kosmetikos gaminių 

reklamos monitoringą, pastebėta nemažai neatitikimų Reklamos įstatymo nuostatoms, todėl 

daugumai verslo subjektų buvo išsiųstos rekomendacijos, o 2 atvejais taikytos sankcijos už 

Reklamos įstatymo pažeidimus.   

 



 

 

8 

 

 

 
  

Bylos dėl Maisto įstatymo pažeidimų, taikant Produktų saugos įstatyme numatytą 

atsakomybę, ir Produktų saugos įstatymo pažeidimų 

 

Tarnyba, vadovaudamasi Produktų saugos įstatymo 27 straipsnio nuostatomis, 2015 m. 

išnagrinėjo 19 bylų dėl Maisto įstatymo pažeidimų. Analizuojant 2015 m. išnagrinėtas bylas pagal 

produktų paskirstymą, pažymėtina, kad 2015 m. daugiausia bylų buvo gauta dėl nesaugių maisto 

papildų pateikimo į rinką (10 bylų). Minėti maisto papildai buvo nesaugūs dėl juose nustatytų 

neleistinų medžiagų. Taip pat 2015 m. išnagrinėtos 3 bylos dėl nesaugių žuvies produktų pateikimo 

į rinką bei 2 bylos dėl nesaugaus aliejaus bei nesaugių šaldytų uogų pateikimo į rinką bei po 1 bylą 

dėl nesaugių vaikams skirtų produktų bei mėsos produktų pateikimo į rinką.  

 

 
 

Ūkio subjektams už nesaugių maisto produktų pateikimą į rinką skirtos Produktų saugos 

įstatyme numatytos baudos (dėl nustatytų trūkumų 1 byla grąžinta Valstybinei maisto ir 

veterinarijos tarnybai papildomam tyrimui atlikti). 

Pažymėtina, kad nuo 2015 m. liepos 1 d. įsigaliojo Maisto įstatymo pakeitimai, įtvirtinę 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos funkcijas nagrinėti bylas dėl Maisto įstatymo 

pažeidimų. Įsigaliojus minėtiems pakeitimams, Tarnyba nebenagrinėja tokio pobūdžio bylų, todėl jų 

bendras skaičius, palyginus su 2014 m., ženkliai sumažėjo. 
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Tarnyba 2015 m. išnagrinėjo 51 Produktų saugos įstatymo pažeidimo bylą. Tarnyba 

išnagrinėjo 25 bylas dėl pavojingų žaislų pateikimo į rinką, 15 bylų dėl pavojingų elektrotechnikos 

gaminių pateikimo į rinką, 3 bylas dėl pavojingų vaikiškų tekstilės gaminių pateikimo į rinką, 3 

bylas dėl dviračių pateikimo į rinką, 2 bylų dėl pavojingų baldų bei 3 kitas bylas. 

 

2015 m. Produktų saugos įstatymo pažeidimo bylos, proc. 

 
 

Tarnybos komisija už Produktų saugos įstatymo pažeidimus komercinės veiklos subjektams 

skyrė baudas, kurių vidurkis apie 458,86 Eur. Pažymėtina, kad pagal Produktų saugos įstatymo 23 

straipsnio 1 dalį, gamintojui, platintojui, pateikusiems į rinką pavojingų gaminių, skiriama nuo 144 

iki 1448 Eur bauda, o pagal minėto straipsnio 2 dalį, gamintojui, platintojui, pateikusiems į rinką 

pavojingų gaminių po įpareigojimo nutraukti jų realizavimą nevykdymo, skiriama nuo 868 iki 4 

344 Eur bauda. 

Tarnybos komisija 2010 – 2015 m. laikotarpiu išnagrinėjo 267 Produktų saugos įstatymo 

pažeidimo bylas: 2010 m. – 38 bylas, 2011 m. – 19 bylų, 2012 m. – 58 bylas, 2013 m. – 41 bylą, 

2014 m. – 60 bylų, 2015 m. – 51 bylą. 
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3. Vartotojų ir pardavėjų, paslaugų teikėjų ginčų ne teisme tvarka nagrinėjimas. 

 

2015 m. Tarnyboje vartotojų ginčų sprendimo ne teisme tvarka buvo išnagrinėti 2127 ginčai. 

174 kartus ginčų nagrinėjimas nutrauktas kitais Vartotojų teisių apsaugos įstatyme numatytais 

pagrindais.  

Ginčo šalys susitaikė 460 kartus, tai sudaro 24 proc. nuo bendro vartotojų ir pardavėjų, 

paslaugų teikėjų ginčų sprendimo ne teisme tvarka išnagrinėtų ginčų skaičiaus. Daugiausiai 

vartotojų ir pardavėjų ar paslaugų teikėjų ginčų išnagrinėta vartojimo prekių srityje – 59 proc., 

laisvalaikio paslaugų srityje – 13 proc., elektros, vandens bei statybos ir būsto priežiūros paslaugų 

srityje – 8 proc., bendrųjų vartotojams skirtų paslaugų srityje – 3 proc. Detalesni Tarnyboje ginčų 

sprendimo ne teisme tvarka išnagrinėti vartotojų ir pardavėjų ar paslaugų teikėjų ginčai pagal sritis 

pateikti žemiau esančioje diagramoje. 

 

 
 

Tarnyboje 2015 m. priimti 1137 nutarimai, kuriais vartotojų reikalavimai patenkinti arba 

patenkinti iš dalies, iš jų įvykdyti 739 nutarimai (65 proc.). Atkreiptinas dėmesys, kad 2014 m. 

įvykdytų nutarimų dalis sudarė 67 proc. Lyginant 2015 ir 2014 metų duomenis, Tarnybos priimamų 

nutarimų, kuriais vartotojų reikalavimai buvo patenkinti arba patenkinti iš dalies, įvykdymo 

procentas sumažėjo 2 proc. Manytina, kad šio kriterijaus reikšmės sumažėjimas sietinas su tuo, kad 

2015 m. dėl kelių bendrovių, nevykdančių savo įsipareigojimų, buvo gautas itin didelis vartotojų 

prašymų skaičius (UAB ,,Zauberis“, UAB ,,Pozitas“, UAB ,,Kuponai“, MB „Muzikos industrija“, 

UAB „Rengiamės“, MB „Spil“). Minėtos bendrovės nesprendė kilusių ginčų dėl sutartinių 

įsipareigojimų nevykdymo taikiu būdu ir nevykdė Tarnybos komisijos priimtų sprendimų dėl 

vartotojų prašymų. Tarnyba, įvertinusi aukščiau nurodytas aplinkybes, kreipėsi į teismą su 

civiliniais ieškiniais vartotojų pažeistam viešajam interesui ginti. Manytina, kad Vartotojų teisių 
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apsaugos įstatyme (redakcijoje galiojusioje iki 2016 m. sausio 1 d.) įtvirtintas neprivalomas 

Tarnybos priimamų sprendimų pobūdis, turėjo tiesioginę įtaką šio rodiklio reikšmės sumažėjimui. 

Vertinant pagal sutarčių sudarymo būdą, vartojimo prekių ir paslaugų srityje 2015 m. 

daugiau nei pusę visų išnagrinėtų ginčų sudarė ginčai dėl nuotoliniu būdu (internetu, telefonu) 

sudarytų sutarčių. Vartotojai dažniausiai skundėsi dėl sutartu laiku nepristatomų užsakytų ir iš 

anksto apmokėtų prekių bei už jas negrąžinamų pinigų; atsisakomų pristatyti prekių pagal nurodytą 

informaciją (motyvuojant, jog prekių nebėra arba prekės kaina yra ženkliai didesnė); pristatytų ne 

tokių prekių, kokias užsakė; nesutikimo nutraukti pirkimo - pardavimo sutartį pagal Civilinio 

kodekso 6.22810 straipsnį (vartotojui atsisakant sutarčių per 14 darbo dienų nuo prekių pristatymo 

dienos); nenutraukiamo prekių siuntimo, vartotojui nebepageidaujant jų gauti. 

Nekokybiškų prekių srityje daugiausia vartotojų skundų buvo gauta dėl elektrotechnikos ir 

informacinių technologijų prekių (įvairių buitinių prietaisų, kompiuterių, telefonų). 

Vartojimo paslaugų srityje daugiausia problemų vartotojams kilo dėl galimai nekokybiškai 

suteiktų autoservisų paslaugų. Pažymėtina, kad nuo 2014 m. liepos 1 d. pripažinus netekusiu galios 

Ūkio ministro 2004 m. kovo 31 d. įsakymą Nr. 4-97 „Dėl automobilių remonto paslaugų teikimo 

tvarkos ir naudotų automobilių sudėtinių dalių tinkamumo toliau vartoti ir realizavimo tvarkos 

patvirtinimo“ ir pasikeitus Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo nuostatoms, rinkoje neliko 

rinkos priežiūros institucijos autoservisų srityje, todėl nagrinėti ginčus tapo itin sudėtinga, nes 

nesant kompetentingos institucijos išvadų, daugeliu atveju dėl objektyvių aplinkybių ginčų išspręsti 

ne teisme tvarka nėra galimybės, todėl juos tenka nutraukti. 

2015 m. nemažą Tarnyboje gautų vartotojų skundų dalį, kaip ir 2014 m., sudarė skundai dėl 

renginių organizatorių veiklos (vartotojai skundėsi, kad renginiai buvo nekokybiški, neatitiko jų 

lūkesčių, arba apskritai buvo atšaukti, t.y. renginio organizatoriai nevykdė savo įsipareigojimų). 

Ypatingai daug skundų 2015 m. gauta dėl MB „Muzikos industrija“ sutartinių įsipareigojimų 

nevykdymo (atšauktų dviejų renginių ir vartotojams negrąžintų pinigų). Atsižvelgdama į tai, kad 

bendrovės neteisėtas neveikimas pažeidė vartotojų bendruosius interesus, o minėta bendrovė su 

Tarnyba nebendradarbiavo ir nevykdė priimtų nutarimų, Tarnyba inicijavo vartotojų viešojo 

intereso gynimo procedūrą ir pateikė ieškinį teismui dėl 348 vartotojų.  

Pastebėtina, kad 2015 m. daugiau vartojimo paklausimų ir vartotojų prašymų gaunama dėl 

ugdymo paslaugų (dažniausiai privačių darželių) paslaugų kokybės, sutarties nutraukimo bei iš 

anksto sumokėtų pinigų grąžinimo. Vartotojai skunduose nurodo, kad jiems išreiškus norą nutraukti 

sutartį, paslaugų teikėjas nesutinka to padaryti ir grąžinti iš anksto sumokėtos pinigų sumos. 

Paslaugų teikėjai dažniausiai tokiais atvejais argumentuoja, kad patyrė tam tikrų nuostolių, kuriuos 

vartotojas privalo atlyginti. Nagrinėjant tokio pobūdžio skundus problemų kelia tai, kad pagal 

paslaugos teikėjo pateiktus nuostolius pagrindžiančius dokumentus, sudėtinga įvertinti realiai 

patirtų nuostolių dydį, be to, neretais atvejais neaiškus sutarties nutraukimo momentas (pvz. sutartis 

nutraukimas raštu nebūna sudarytas). 

Nagrinėjant vartotojų prašymus išvykstamojo turizmo srityje buvo pastebėta, kad padaugėjo 

vartotojų nusiskundimų dėl galimai klaidinančios informacijos pateikimo apie siūlomas paslaugas, 

pvz. apie apgyvendinimo paslaugas bei jų kokybę. Vartotojai skundėsi, kad kelionių organizatorių 

skelbiamos nuotraukos ir informacija apie viešbučius neatitinka realybės, t.y. pagal pateiktą 

kelionių organizatorių informaciją formavosi vartotojų lūkesčiai gauti kokybiškas apgyvendinimo 

paslaugas, tačiau atvykus į viešbutį tekdavo nusivilti. Taip pat buvo gauta vartotojų prašymų dėl 

neišsamios informacijos pateikimo ir apie kitas kelionių organizatorių teikiamas paslaugas, 

pavyzdžiui, kad nebuvo suteikta informacija apie tai, kad ekskursijos bus vedamos rusų kalba, kitu 

atveju vartotojai nebuvo informuoti apie pervežimo trukmę oro uostas-viešbutis ir pan. Pažymėtina, 

kad padaugėjo vartotojų prašymų dėl netinkamai teikiamų kelionių pardavimo agentų paslaugų, 

parduodant lėktuvų bilietus. Dalis prašymų buvo dėl neišsamios ir (ar) netikslios informacijos 

suteikimo, kita dalis dėl nesuteiktų lėktuvo bilietų rezervavimo paslaugų.  

2015 m. tik keletas vartotojų skundėsi dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų, daugiau 

vartotojų prašymų buvo gauta dėl medicininių prekių. Nagrinėjant šiuos prašymus paaiškėjo, kad 

vartotojai dažniausiai skundėsi dėl to, kad medicininiai prietaisai buvo įsigyti nuotoliniu būdu ir 

vartotojai negalėjo nutraukti sutarčių per Civiliniame kodekse nustatytą terminą.  
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Tarnybos veiklai, nagrinėjant geriamojo vandens tiekėjų ir vartotojų ginčus įtakos turėjo 

2015 m. priimti šios srities teisinio reglamentavimo pakeitimai.  Pažymėtina, kad Tarnyba taip pat 

dalyvavo rengiant šių teisės aktų projektus ir teikė siūlymus Aplinkos ministerijai, siekdama 

užtikrinti vartotojų teisių įgyvendinimą.   

Nagrinėjant vartotojų prašymus dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų 

valdytojų veiksmų pastebėta, kad 2015 m. padaugėjo vartotojų prašymų spręsti ginčą su bendrojo 

naudojimo objektų administratoriumi, kuris veiklą vykdo sutarčių su vartotojais pagrindu. Ginčai 

kilo dėl administratoriaus priskaičiuotų mokėjimo sumų. Tokie ginčai buvo nagrinėjami ginčo 

sprendimo ne teisme tvarka. Savivaldybių paskirtų daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų 

administratorių veiklos kontrolę pagal Vietos savivaldos įstatymu suteiktus įgaliojimus vykdo 

savivaldybės, todėl gyventojų keliamas savivaldybių paskirtų administratorių veiklos problemas, 

kad administratoriai neteikia informacijos apie atliekamus remonto darbus arba sąskaitose nurodytų 

mokėjimo sumų apskaičiavimą, Tarnyba sprendė kartu su savivaldybėmis.  

Analizuojamu laikotarpiu statybos srityje vartotojų kreipimųsi tendencija išliko tokia pat 

kaip ir ankstesniais metais – daugiausia buvo skundžiamasi dėl statybos darbų bei statinio elementų 

– langų ir durų kokybės. Prašymų skaičius šioje srityje nemažėja bei pobūdis nesikeičia ir dėl to, jog 

nėra reglamentuotas valstybės institucijų dalyvavimas nustatant statybos defektus, atsiradusius 

paprastojo (einamojo) remonto metu, esant garantiniam terminui. Taip pat nėra valstybinės 

institucijos, galinčios įvertinti statybos darbų ir statybos produktų (langų ir durų) kokybę, defektų 

atsiradimo priežastis bei pateikti išvadas.  

4. Vartotojų ir kitų asmenų prašymų (skundų) pagal Viešojo administravimo įstatymą 

nagrinėjimas. 

 

2015 m. buvo atsakyta į 11383 vartotojų ir kitų asmenų kreipimusis, pateiktus žodžiu, 

telefonu ir elektroniniu paštu, iš jų 1218 konsultacijų suteikta su euro įvedimu susijusiais 

klausimais. Tarnyba suteikė 869 konsultacijas žodžiu, 7176 konsultaciją telefonu bei 3338 

konsultacijas elektroniniu paštu. 

Ataskaitiniu laikotarpiu į vartotojų ir kitų asmenų kreipimusis, pateiktus žodžiu, telefonu ir 

elektroniniu paštu daugiausiai atsakyta vartojimo prekių srityje – 46 proc., energijos, vandens 

sektoriaus bei statybos ir būsto priežiūros paslaugų srityje – 15 proc., laisvalaikio paslaugų srityje – 

4 proc., bendrųjų vartotojams skirtų paslaugų ir finansinių paslaugų srityse po 3 proc., sveikatos 

apsaugos sektoriaus prekių ir paslaugų bei transporto paslaugų srityse po 2 proc., o kitose prekių ir 

paslaugų srityse, nepriskirtose konkrečiai prekių ar paslaugų kategorijai – 25 proc. 

Vartotojų ir kitų asmenų kreipimaisi, pateikti žodžiu, telefonu ir elektroniniu paštu, pateikti 

žemiau esančioje diagramoje. 
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2015 m. Tarnyboje buvo išnagrinėti ir atsakyti 1561 raštiški asmenų prašymai (skundai).  

Ataskaitiniu laikotarpiu Tarnyboje daugiausiai išnagrinėta ir atsakyta į raštiškus asmenų 

prašymus vartojimo prekių srityje – 51 proc., energetikos, vandens sektoriaus bei statybos ir būsto 

priežiūros paslaugų srityje – 14 proc., bendrųjų vartotojams skirtų paslaugų bei finansinių paslaugų 

srityse po 3 proc., pašto paslaugų ir elektroninių ryšių teikimo ir laisvalaikio paslaugų teikimo  

srityse po 7 proc., dėl kitų prekių ir paslaugų, kurios nepriskiriamos konkrečioms prekių, paslaugų 

grupėms – 11 proc. 

Tarnyboje išnagrinėti ir atsakyti raštiški asmenų prašymai (skundai), pateikiami žemiau 

esančioje diagramoje.  

 

 
 

2015 m. vartotojai daugiausia skundėsi dėl įsigytos netinkamos kokybės buitinės ir 

kompiuterinės įrangos, mobiliųjų telefonų, baldų, avalynės. Išaugo nusiskundimų, susijusių su 

pardavėjo būtinos informacijos apie įsigyjamą prekę valstybine kalba nepateikimu, skaičius. Be kita 

ko, Tarnyba 2015 m. gavo nemažai vartotojų prašymų dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ar 

netinkamo vykdymo. 

Pastebėta, jog 2015 m. daugėjo vartotojų, kurie kreipėsi į Tarnybą dėl nuotoliniu būdu 

įsigytų naudotų prekių (dėvėti drabužiai, naudoti namų apyvokos reikmenys ir pan.) arba tradiciniu 

būdu įsigytų naudotų daiktų (naudoti automobiliai) grąžinimo, nes įsigyti daiktai nepateisino 

vartotojų lūkesčių arba turėjo pirkimo – pardavimo metu nepatartų defektų. Dažniausiai tokiais 

atvejais ginčai buvo kilę tarp dviejų fizinių asmenų, todėl nesant susiklosčiusiems vartojimo 

teisiniams santykiams, pareiškėjai buvo informuoti, jog neišsprendus kilusių ginčų taikiai, tokio 

pobūdžio ginčai nagrinėtini bendrosios kompetencijos teisme. 

Daugiausiai vartotojų prašymų vandens sektoriaus paslaugų srityje buvo gauta dėl ginčų, 

kilusių tarp geriamojo vandens tiekėjų ir vartotojų dėl geriamojo vandens apskaitos prietaisų 

įrengimo procedūrų ir geriamojo vandens suvartojimo normų pritaikymo pagrįstumo. Vartotojai 

skundėsi, kad vandens tiekėjas, nepatekęs į būstą įrengti/pakeisti vartotojo būste geriamojo vandens 

apskaitos prietaisą, pradeda taikyti vandens suvartojimo normas. Šiuo atveju pažymėtina, kad 

tokiais atvejais vandens tiekėjas apie apskaitos prietaiso įrengimo/pakeitimo reikalingumą turi 

informuoti vartotoją registruotu laišku, kaip numatyta Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo įstatymo 16 straipsnio 19 dalyje. Jeigu vandens tiekėjai nesilaikė minėtame įstatymo 

straipsnyje nustatytos vartotojų informavimo tvarkos ir dėl to negalėjo patekti į vartotojo būstą 

pakeisti vandens apskaitos prietaisų, Tarnyba ginčo sprendime konstatuodavo, kad vandens 

suvartojimo normos buvo taikomos nepagrįstai.   

Vartotojai energijos sektoriaus paslaugų srityje dažniausiai teiravosi dėl elektros energijos 

tiekimo sutrikimų ir žalos atlyginimo, kai buvo laikinai nutrūkęs elektros tiekimas ir vartotojai 

patyrė žalą. Tarnyba vartotojus informavo, kad, vadovaujantis Elektros tiekimo ir vartojimo 

taisyklėmis, vartotojas prašymą dėl tiesioginių nuostolių atlyginimo turi teisę pateikti operatoriui ne 
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vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo nuostolių atsiradimo, o šalims nesusitarus, ginčą dėl žalos 

atlyginimo turėtų spręsti bendrosios kompetencijos teisme ir nuostolių dydį nustato teismas. 

Vartotojų prašymuose dėl atliekų tvarkymo paslaugų teikimo gyventojai skundėsi dėl 

priskaičiuotų vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą mokesčių, kai gyventojai namų valdoje nuolat 

negyvena, dėl atliekų išvežimo paslaugos netenkinamos kokybės. Pagal įstatymais suteiktus 

įgaliojimus, visas su atliekų tvarkymu susijusias gyventojų problemas gali išspręsti savivaldybės, 

atsižvelgdamos į gyventojų interesus, užtikrindamos principo „teršėjas moka“ įgyvendinimą ir 

nustatydamos vietinės rinkliavos taikymą atsižvelgiant į faktines aplinkybes, taip pat teikdamos 

informaciją gyventojams. Atsižvelgdama į tai, Tarnyba prašė savivaldybių spręsti gyventojų 

skunduose keliamas problemas, kad gyventojams atliekų tvarkymo paslaugų teikimas būtų pagal 

teisės aktuose nustatytus reikalavimus.  

5. Regioninės veiklos koordinavimo skyrius 

 

2015 m. Tarnybos Regioninės veiklos koordinavimo skyriaus specialistai devyniose 

Lietuvos apskrityse užtikrino vartotojų teisių apsaugą, aktyviai informuodami ir konsultuodami 

regionuose gyvenančius vartotojus bei verslo subjektus. Praėjusiais metais buvo įgyvendinami šie 

pagrindiniai uždaviniai: sprendžiami vartotojų ir prekybininkų ginčai, nagrinėjami vartotojų 

prašymai, teikiama informacija vartotojų teisių apsaugos klausimais regioninėms visuomenės 

informavimo priemonėms, organizuojami informaciniai, teminiai renginiai, taip pat vykdomi 

pavedimai, susiję su euro įvedimu Lietuvoje ir dvejopo kainų nurodymo litais ir eurais reikalavimo 

laikymosi užtikrinimu apskrityse (atliekami patikrinimai, surašomi patikrinimo aktai bei pažeidimo 

protokolai, konsultuojami vartotojai bei verslo subjektai). 

Pagrindinės regionuose per ataskaitinius metus surengtų 64 seminarų, konferencijų temos, 

vadovaujantis Valstybine vartotojų teisių apsaugos 2015-2018 m. strategija, buvo susijusios su 

nuotoline (elektronine) prekyba ir naudojimosi šiuo prekių, paslaugų įsigijimo būdu skatinimu, 

prekybos ne prekybai skirtose patalpose reglamentavimu ir vartojimo bei paslaugų kokybe. Minėti 

švietimo renginiai buvo suorganizuoti savivaldybėse, seniūnijose, vietos bendruomenėse, viešosiose 

bibliotekose, bendruomenių namuose, kultūros centruose, mokymo įstaigose, bendradarbiaujant su 

Trečio amžiaus universiteto padaliniais, verslo ir vartotojų asociacijomis ir kt. Susitikimų metu 

vartotojai ir verslininkai buvo konsultuojami jiems aktualiais vartotojų teisių apsaugos klausimais. 

Visose apskrityse taip pat buvo organizuojami teminiai renginiai, skirti Europos vartotojų dienai 

paminėti. Vyriausieji specialistai Šiaulių, Utenos, Marijampolės, Panevėžio ir Kauno apskrityse 

kartu su VšĮ „Europos vartotojų centras“ surengė praktines konferencijas „Vartotojų teisės: jų 

apsauga Lietuvoje ir kitose ES šalyse“. Renginių metu aptartos vartotojų teisių apsaugos aktualijos 

konkrečiame regione, pristatyta Europos Komisijos finansuojama vartotojų švietimo didinimo 

kampanija Lietuvoje. 

Siekiant tinkamai informuoti regionų gyventojus aktualiais vartotojų teisių apsaugos 

klausimais pagal Tarnybos pateiktą medžiagą šalies ir regionų spaudoje išspausdinti 83 straipsniai, 

taip pat 100 straipsnių bei informacinių pranešimų paskelbta šalies interneto naujienų portaluose, 

dalyvauta radijo stoties „Kapsai“ tiesioginėje laidoje ,,Saulės rytas“, teiktas interviu Marijampolės 

televizijai, platinti pranešimai internetiniuose savivaldybių ar žiniasklaidos priemonių portaluose.  

Pažymėtina, kad Regioninės veiklos koordinavimo skyriaus specialistai apskrityse 2015 m. 

dažniausiai sulaukė vartotojų kreipimųsi dėl įsigytų nekokybiškų vartojimo prekių keitimo, 

grąžinimo, netinkamos prekių ir paslaugų kokybės, nuotolinėmis ryšio priemonėmis (dažniausiai 

internetu) įsigytų prekių nepristatymu, sumokėtų pinigų už netikusias prekes negrąžinimu, 

agresyvia nesąžininga komercine veikla, klaidinančia reklama, prekėms suteikiamomis 

garantijomis. Aktyviausi buvo Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių apskričių vartotojai.  

Specialistai apskrityse taip pat skyrė didelį dėmesį alternatyvių vartotojų ginčų sprendimo 

būdų viešinimui. Regioninės veiklos koordinavimo skyriaus vyriausieji specialistai apskrityse 

domėjosi jų kuruojamose apskrityse šiuo metu veikiančiomis verslo ir vartotojų asociacijomis, 

kurios (galimai) atitiktų Vartotojų teisių apsaugos įstatymo (redakcija įsigaliojusi nuo 2016 m. 

sausio 1 d.) įtvirtintus reikalavimus ir galėtų kartu su Tarnybos specialistais dirbti Vartotojų ginčų 
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komisijų darbe bei tinkamai vykdyti joms pavestas funkcijas regionuose. Atsižvelgiant į tai, jie 

organizavo susitikimus bei diskusijas su nevyriausybinėmis verslo ir vartotojų organizacijomis, 

siekiant jų atstovus išsamiau supažindini su Alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo direktyvos ir 

Elektroninio vartotojų ginčų sprendimo reglamentavo nuostatomis.  

6. Euro įvedimas Lietuvoje 

 

Svarbus iššūkis Tarnybai 2015 m., kaip ir 2014 m., buvo euro įvedimas Lietuvoje. Nuo 

2015 m. sausio 1 d. euras tapo oficialia Lietuvos Respublikos valiuta, tačiau dar 6 mėnesius nuo 

euro įvedimo dienos prekių ir paslaugų tiekėjai kainas privalėjo nurodyti dviem valiutomis (t.y. 

buvo nustatytas kainų nurodymo dviem valiutomis laikotarpis). Euro įvedimo procese ypatingas 

dėmesys skirtas vartotojų teisių apsaugos priemonėms, kad būtų užtikrintas esminis principas – euro 

įvedimas neturi pažeisti vartotojų ekonominių interesų.  

Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatyme įtvirtinta, kad asmenys, parduodantys prekes 

(paslaugas), turi pradėti nurodyti prekių (paslaugų) kainas jų skelbimo vietose litais ir eurais pagal 

perskaičiavimo kursą bei nustatytas apvalinimo taisykles ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų 

po perskaičiavimo kurso nustatymo dienos, ir tai daryti ne trumpiau kaip 6 mėnesius nuo euro 

įvedimo dienos.  

Tarnyba, vadovaudamasi Nacionalinio euro įvedimo plano 901 punktu, kontroliavo ir 

koordinavo Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo 29 straipsnyje nurodytų institucijų, 

atsakingų už tam tikros vartojimo srities reguliavimą, veiklą visoje Lietuvos Respublikos 

teritorijoje. 

Prekių ir paslaugų kainų nurodymo, perskaičiavimo ir apvalinimo reikalavimų laikymosi 

privalomo kainų nurodymo litais ir eurais laikotarpiu priežiūrą pagal kompetenciją atlieka ir 

administracines nuobaudas skiria priežiūros institucijos. Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje 

įstatymo 29 straipsnyje įtvirtintas priežiūros institucijų, įgaliotų atlikti patikrinimus ir skirti šiame 

įstatyme numatytas sankcijas, sąrašas. Visos priežiūros institucijos (t. y. 60 savivaldybių ir 17 

priežiūros institucijų) paskyrė po du kontaktinius asmenis bendradarbiavimui su Tarnyba.  

Vartotojų asociacijos, vykdančios priemonių programas, susijusias su euro įvedimu, 

skatinant sąžiningą kainų perskaičiavimą, kiekvieną mėnesį teikė informaciją apie atliktus 

stebėsenos rezultatus prekių ir paslaugų teikimo vietose. 2015 m. visuomeninės vartotojų 

asociacijos atliko 5959 ūkio subjektų patikrinimus. 

Tarnyba per 2015 m. atliko 4511 patikrinimų dėl euro įvedimo Lietuvoje ir išnagrinėjo 18 

bylų dėl Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo pažeidimų bei skyrė šiame įstatyme 

numatytas sankcijas. Išnagrinėjusi bylas, Tarnybos Komisija skyrė 4 įspėjimus, 3 baudas, vienos 

bylos nagrinėjimas buvo nutrauktas, nes nenustatytas Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo 

pažeidimas. 

Į Tarnybą 2015 m. kreipėsi 1218 vartotojų bei verslo subjektų su įvairiais su euro įvedimu 

susijusiais klausimais. Verslo atstovai daugiausia teiravosi dėl euro įvedimą reglamentuojančių 

teisės aktų reikalavimų keliamų kainų nurodymui dviem valiutomis, dėl kainų perskaičiavimo bei 

apvalinimo taisyklių. Vartotojai konsultavosi dėl kainų pokyčių, informavo apie pastebėtus galimus 

pažeidimus tiek nurodant kainas dviem valiutomis, tiek perskaičiuojant iš eurų į litus. 

2015 m. kovo 19 d. Tarnyba surengė konferenciją vartotojų dienai paminėti ,,Euro įvedimas 

Lietuvoje – iššūkiai bei vartotojų teisių apsaugos tendencijos“ ir organizavo euro įvedimo 

uždaromojąją konferenciją 2015 m. liepos 1 d. ,,Euras Lietuvoje. Vartotojų teisių apsauga Europos 

Sąjungoje“ Marijampolėje. 

Nustatyta, kad per visą kainų nurodymo dviem valiutomis laikotarpį priežiūros institucijos, 

kartu su visuomeninėmis vartotojų asociacijoms, atliko 39787 patikrinimus prekybos ir paslaugų 

teikimo vietose bei nustatė 1491 pažeidimą. Pažymėtina, kad iš 1491 nubaustų ūkio subjektų, 68 

buvo prisijungę prie Geros verslo praktikos, įvedant eurą, memorandumo. 

Euro įvedimo procesas vyko sklandžiai ir koordinuotai, atsakingai planuojant ir 

kontroliuojant kiekvieną euro įvedimo etapą. Visuomenė ir verslas buvo gerai informuoti apie euro 

įvedimo pasiruošimo procesus. 
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7. Visuomenės informavimas vartotojų teisių apsaugos klausimais 

 

Vykdant visuomenės informavimą 2015 m. buvo vadovaujamasi Tarnybos Viešųjų ryšių 

2015-2018 m. strategija, patvirtinta Tarnybos direktoriaus 2015 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 1-45. 

Teikiant ir platinant žiniasklaidos priemonėse informaciją apie Tarnybos veiklą buvo siekiama 

įgyvendinti svarbiausius Tarnybos Viešųjų ryšių strategijos tikslus – pristatyti visuomenei Tarnybos 

veiklą, aiškinti jos veiklos principus, išsamiai supažindinti vartotojus, verslininkus, valstybės ir 

savivaldybių institucijas su Tarnybos iniciatyvomis teisės aktų tobulinimo srityje, jos pozicija 

svarbiausiais vartotojų teisių apsaugos klausimais, teikti ir platinti žiniasklaidos priemonėse teisingą 

ir etišką informaciją apie Tarnybos veiklą ginant vartotojų teises, formuojant teigiamą Tarnybos 

įvaizdį. 

Apklausų duomenys rodo, kad pagrindiniai informacijos šaltiniai apie vartotojų teises yra 

televizija (70 proc.), internetas (43 proc.), respublikinis radijas (25 proc.) ir respublikinė spauda (17 

proc.). Atsižvelgdama į tai, skleisdama visuomenei informaciją apie vartotojų teises, Tarnyba 

glaudžiai bendradarbiavo su šalies ir regionų žiniasklaidos priemonėmis. Per 2015 m. Tarnybos 

darbuotojai dalyvavo 26 radijo ir 48 televizijos laidose vartotojams ir verslininkams aktualiais 

klausimais. Pagal Tarnybos pateiktą medžiagą šalies ir regionų spaudoje išspausdinti 83 straipsniai, 

taip pat 100 straipsnių bei informacinių pranešimų paskelbta šalies interneto naujienų portaluose. 

Įvykdytų visuomenės informavimo vartotojų teisių apsaugos klausimais priemonių skaičius 

žiniasklaidoje (radijas, televizija, spauda, internetas) – 257, iš jų – 131 įgyvendinant Strategijos 

priemonę „Viešinimo kampanija bendroji euro komunikacija“ dėl dvejopo kainų nurodymo 

prekybos ir paslaugų teikimo vietose po euro įvedimo Lietuvoje laikymosi ir nustatytų pažeidimų. 

Be to, Tarnybos interneto tinklalapyje 2015 m. parengti ir paskelbti 67 pranešimai 

vartotojams ir verslininkams apie Tarnybos veiklą, priimtus svarbiausius nutarimus, tarptautinę 

veiklą, priimtus Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktus ar jų pakeitimus vartotojų teisių apsaugos 

srityje.  

2015 m. prioritetine visuomenes informavimo sritimi buvo informacijos skleidimas apie 

euro įvedimą bei kainų nurodymą dviem valiutomis. Įgyvendinant Strategijos priemonę „Viešinimo 

kampanija bendroji euro komunikacija“ surengta 131 žiniasklaidos priemonė (interviu radijo ir 

televizijos laidose, straipsniai). Pagal Tarnybos parengtą medžiagą apie pasirengimą euro įvedimui 

buvo paskelbti 39 informaciniai pranešimai interneto portaluose, 72 straipsniai spaudoje, dalyvauta 

14 televizijos ir 6 radijo laidose. 

Per šį laikotarpį surengtos 2 spaudos konferencijos, kuriose dalyvavo Teisingumo ministras 

Juozas Bernatonis, Tarnybos direktorius Feliksas Petrauskas ir Valstybinės kainų ir energetikos 

kontrolės komisijos pirmininkė Inga Žilienė. Jose buvo pristatyti rinkos priežiūros institucijų 2015 

m. sausio ir vasario mėnesiais atliktų patikrinimų dėl dvejopo kainų nurodymo paslaugų teikimo ir 

prekybos vietose ir nustatytų pažeidimų apibendrinti duomenys. 

8. Tarptautinė veikla 

 

8.1. Dalyvavimas Europos Sąjungos ir tarptautinių organizacijų komitetų ir darbo 

grupių susitikimuose, bendroje veikloje, projektuose 

 

2015 m. Tarnyba gavo 41 pakvietimą į susitikimus vartotojų teisių apsaugos klausimais 

užsienio valstybėse. Tarnybos atstovai dalyvavo 39 susitikimuose. 2015 m. įvyko po du Europos 

Sąjungos vartotojų apsaugos bendradarbiavimo komiteto (CPC) ir Europos Sąjungos vartotojų 

politikos tinklo (CPN) susitikimus. 

2015 m. Tarnybos atstovai tęsė dalyvavimą Europos Sąjungos vartotojų bendradarbiavimo 

tinklo bendrame projekte dėl automobilių nuomos problemų. Projekto pabaigoje buvo parengtos 

gairės ir pateiktos didžiausioms Europos Sąjungoje veikiančioms automobilių nuomos 

kompanijoms, kurios skatinamos tobulinti savo vykdomą veiklą bei politiką atsižvelgiant į gairėse 

išdėstytas nuostatas.     
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Tarnyba, dalyvaudama Europos Komisijos vykdomoje kampanijoje „Interneto naršymas“ 

(sweep) ieškant pažeidimų, susijusių su ikisutartinės informacijos pateikimu bei vartotojo teise 

atsisakyti sutarties, kaip numatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2011/83/ES dėl 

vartotojų teisių, atliko monitoringą, kurio metu buvo siekiama išsiaiškinti, ar komercinės veiklos 

subjektai vartotojams suteikia aiškią ir išsamią informaciją apie pardavėją, kainą, produkto savybes, 

sutarties vykdymą bei teisę atsisakyti sutarties. Buvo patikrintos 57 interneto svetainės, vykdančios 

elektroninę prekybą. Patikrinimų metu buvo nustatyti 28 pažeidimai, kurie daugiausiai susiję su 

vartotojų teise atsisakyti nuotolinės sutarties, t.y. interneto svetainėse vartotojams nebuvo pateikta 

aiški ir išsami informacija apie teisę atsisakyti sutarties per 14 d. nuo prekės gavimo dienos arba 

sutarties sudarymo dienos (paslaugos atveju) nenurodant priežasties. Taip pat nustatyti pažeidimai, 

susiję su ikisutartinės informacijos apie pardavėją ir produkto savybes nepateikimu. Pažymėtina, 

kad iki 2016 m. vasario 1 d. Tarnyba turi pateikti Europos Komisijai informaciją apie tai, kokių 

veiksmų ėmėsi prieš pažeidėjus. Galutinius kampanijos rezultatus Europos Komisija paskelbs 2016 

metais. 

2015 m. Tarnyboje buvo įgyvendintas su Europos Komisija pasirašytas Susitarimas dėl 

finansavimo Nr. 17.020100/14/698421, pagal kurį buvo patobulintas vartotojų prašymų ir skundų 

statistinių duomenų perdavimas Europos Komisijai pagal Europos Komisijos patvirtintą 

rekomendaciją dėl vartotojų skundų ir prašymų klasifikavimo harmonizuotos metodikos naudojimo. 

Rugpjūčio mėnesį Europos Komisijai pateikta Techninė įgyvendinimo ataskaita ir gautas galutinis 

atsiskaitymas pagal minėtą Susitarimą dėl finansavimo. 

Taip pat 2015 m. Europos Komisija organizavo keletą Elektroninio ginčų sprendimo 

komiteto, įsteigto pagal Europos Sąjungos reglamento Nr. 524/2013 dėl vartotojų elektroninio ginčų 

sprendimo, bei šio reglamento taikymui kuriamos internetinės platformos ekspertų darbo grupės 

susitikimų. Taip pat vyko kuriamos internetinės platformos bandymams ir mokymams skirti 

susitikimai. Tarnyba yra atsakinga už Europos Sąjungos reglamento Nr. 524/2013 nuostatų, 

taikymą Lietuvoje nuo 2016 m. sausio 9 d.  

2015 m. Tarnyba dalyvavo Europos Komisijos ir Jungtinės Karalystės Sąžiningos prekybos 

biuro (OFT) susitarimo pagrindu vykdomame projekte „Europos nesąžiningų sutarčių sąlygų 

strategija“ (angl. European Unfair Terms Strategy) pagal Reglamentą Nr. 2004/2006 dėl 

bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje. Įgyvendinant šį projektą buvo surengti 2 seminarai, 

kurių metu buvo aptarti nesąžiningų sutarčių sąlygų direktyvos perkėlimo į valstybių narių 

nacionalinę teisę ypatumai, skirtumai, dėl to kylančios problemos, teismų praktika, sukurta duomenų 

bazė, kurioje skelbiama naujausia informacija apie įvairiose Europos Sąjungos valstybėse narėse 

priimtus kompetentingų institucijų, teismų sprendimus, susijusius su nesąžiningomis vartojimo 

sutarčių sąlygomis bei iniciatyva parengti Direktyvos 93/13/EEB nuostatų taikymo gaires, taip 

formuojant vieningą visų Europos Sąjungos valstybių narių praktiką.  

Tarnyba 2015 m. toliau aktyviai dalyvavo Europos Komisijos Sveikatos ir vartotojų apsaugos 

generalinio direktorato Bendrosios produktų saugos direktyvos organizuojamuose komiteto narių ir 

RAPEX kontaktinių asmenų susitikimuose.  

2015 m. gegužės mėnesį Tarnyba pradėjo vartotojų informavimo kampaniją apie pagrindines 

vartotojų teises, kurią inicijavo ir rėmė Europos Komisija. Šios kampanijos metu vyko daug 

viešinimo renginių Lietuvos regionuose, platinta informacija įvairiose nacionalinėse bei regioninėse 

žiniasklaidos priemonėse. Kampanijos renginiuose lankėsi ir Europos Komisijos atstovas. 

2015 m. įvyko du Vartotojų apsaugos ir gynimo tinklo (ICPEN) susitikimai, kurių vieną 

organizavo tinklui pirmininkaujanti Švedijos vartotojų apsaugos taryba, o antrąjį – nuo 2015 m. 

liepos mėnesio tinklui pirmininkauti pradėjusi Jungtinės Karalystės atsakinga institucija. 

Pagrindiniai klausimai, kurie buvo svarstomi 2015 m. ICPEN susitikimuose susiję su tarpininkų 

vaidmeniu ir atsakomybe vartojimo santykiuose, su skaitmeninės eros teikiamais privalumais ir 

iššūkiais vartotojams. Be to, Tarnyba dalyvavo ICPEN organizuotame Sweep‘e, kurio metu buvo 

patikrinta 16 interneto svetainių, vykdančių sveikatos ir kosmetikos prekių elektroninę prekybą. 

Buvo nustatyti du pažeidimai, susiję su ikisutartinės informacijos apie pardavėją, kainą, produkto 

savybes bei teisę atsisakyti sutarties nepateikimu ir klaidinančių, perdėtų ar melagingų teiginių apie 

sveikatą nurodymu. 
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2015 m. balandžio mėnesį Lietuva oficialiai pradėjo stojimo į Ekonominio 

bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją (EBPO) procesą. Tęsdama Lietuvos atstovavimą, Tarnyba 

toliau dalyvavo du kartus per metus vykstančiuose EBPO Vartotojų politikos komiteto 

susitikimuose stebėtojos teisėmis. Koordinuojant teisingumo ministerijai Tarnyba parengė bei su 

atsakingomis institucijomis suderino Lietuvos pozicijas 11-ai EBPO dokumentų. Taip pat, 

atsižvelgdama į nuo 2016 m. sausio 1 d. įvyksiančią Tarnybos ir Valstybinės ne maisto produktų 

inspekcijos prie Ūkio ministerijos reorganizaciją, Tarnyba 2015 m. balandžio mėnesį pirmą kartą 

dalyvavo EBPO Vartotojų politikos komiteto įkurtos Produktų saugos darbo grupės susitikime.  

8.2. Europos Sąjungos skubaus keitimosi informacija apie pavojingus vartotojų 

sveikatai gaminius sistema – RAPEX  

 

Nuo Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą, Tarnyba yra paskirta atsakinga už Europos 

Sąjungos skubaus keitimosi informacija apie pavojingus vartotojų sveikatai gaminius (toliau – 

RAPEX) sistemos valdymą Lietuvoje. RAPEX sistema valdoma vadovaujantis Produktų saugos 

įstatymo 7 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 2 d. nutarimu Nr. 438 

„Dėl įgaliojimų suteikimo vykdant Produktų saugos įstatymo pakeitimo įstatymą“ bei Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/95 dėl bendrosios gaminių saugos (OL L Nr.11-4, 2002). 

Taip pat RAPEX sistema Lietuvoje valdoma atsižvelgiant į 2010 m. gegužės 14 d. Tarnybos 

direktoriaus įsakymą Nr. 1-62, kuriuo patvirtintos Skubaus keitimosi informacija apie pavojingus 

vartotojams gaminius taisyklės (toliau – Taisyklės).  

 Per 2015 m. Tarnyba iš Europos Komisijos per GRAS-RAPEX sistemą gavo 2137 skubius 

pranešimus apie vartotojų sveikatai pavojingus gaminius, kurie buvo rasti Europos Sąjungos 

rinkoje.  

Per 2015 m. Tarnyba pateikė skubius pranešimus: 

- Valstybinei ne maisto produktų inspekcijai prie Ūkio ministerijos – 1952 pranešimus; 

- Valstybinei kelių transporto inspekcijai prie Susisiekimo ministerijos – 181 pranešimą; 

- Lietuvos Respublikos ginklų fondui – 2 pranešimus.  

Po vieną pranešimą išsiųsta Lietuvos saugios laivybos administracijai ir Policijos 

departamentui. 

Daugiausiai pranešimų  apie vartotojų sveikatai pavojingus gaminius, pagal prekės grupę, yra 

gauta dėl žaislų (563 pranešimai), aprangos prekių, tekstilės ir mados elementų (347 pranešimai), 

transporto priemonių bei jų dalių (235 pranešimai), elektrinių prietaisų ir girliandų (266 

pranešimai), papuošalų (119 pranešimai), vaikų priežiūros priemonių (87 pranešimai), cheminių 

produktų (55 pranešimai) ir kt. 

Pagal prekės keliamą pavojų, daugiausiai pranešimų pateikta dėl cheminių medžiagų ar jų 

junginių poveikio sveikatai – 599 pranešimai, pavojaus susižeisti – 499, dėl galimybės užspringti ir 

uždusti mažomis dalimis, esančiomis žaisluose ar kituose vaikams skirtuose gaminiuose – 395, dėl 

elektros smūgio pavojaus – 281, dėl nudegimo ir gaisro pavojaus – 175, dėl galimybės užsismaugti 

drabužių funkcinėmis virvelėmis – 134 ir kitų pavojų.  

Didžiosios dalies nesaugių prekių kilmės šalis yra Kinija, kas sudaro net 61 proc. nuo gautų 

pranešimų. Dėl Europos Sąjungos valstybėse pagamintų nesaugių prekių gauta 16 proc. nuo visų 

pranešimų. Gaminio kilmės šalis yra nežinoma 10 proc. gautų pranešimų. 

Per  2015 m. Tarnyba iš Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos 

gavo ir išsiuntė Europos Komisijai 74 pranešimus apie Lietuvos Respublikos rinkoje surastus 

vartotojų sveikatai pavojingus gaminius. Vienas žaislas buvo atmestas ir RAPEX sistemoje nebuvo 

paskelbtas. Apie vieną nesaugų gaminį Tarnybą informavo gamintojo atstovas Lietuvoje. 

Per 2015 m. Tarnyba iš Europos Komisijos per GRAS-RAPEX sistemą gavo 2946 

atsiliepimus (reakcijas) apie Europos Sąjungos šalių rinkose atpažintus nesaugius gaminius. 

Sistemoje išplatinti 7 atsiliepimai pagal Lietuvos institucijų pateiktus pranešimus apie vartotojų 

sveikatai pavojingus gaminius   
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2015 m. Tarnyba toliau dalyvavo Europos Komisijos Teisingumo ir vartotojų generalinio 

direktorato Bendrosios produktų saugos direktyvos organizuojamuose komiteto narių ir RAPEX 

kontaktinių asmenų susitikimuose. 

Gauti RAPEX pranešimai pagal prekės grupę  

 

9. Projektai, tyrimai ir kita veikla 

 

9.1. Europos Sąjungos ir kiti projektai 

 

Tarnyba 2015 m. dalyvavo Europos Komisijos ir Jungtinės Karalystės Konkurencijos ir 

prekybos tarnybos (toliau – CMA) susitarimo pagrindu vykdomame projekte „Europos nesąžiningų 

sutarčių sąlygų strategija III“ (angl. „European Unfair Terms Strategy III“) pagal Reglamentą Nr. 

2004/2006 dėl bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje. 

Informacinės visuomenės plėtros komiteto 2012 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. T-92 „Dėl 

finansavimo skyrimo projektams pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto 

„Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-14-K „Pažangios 

elektroninės paslaugos“ skyrė finansavimą Tarnybos projekto „Vartotojų teisių informacinės 

sistemos sukūrimas“ įgyvendinimui. 2015 m. rugpjūčio 31 d. projektas „Vartotojų teisių 

informacinės sistemos sukūrimas“ (toliau – VTIS) baigtas įgyvendinti. Projekto tikslas – sukurti 

„vieno langelio“ principu veikiančią VTIS ir pažangias, vartotojų poreikius ir informacinės 

visuomenės plėtros tendencijas atitinkančias vartotojų teisių apsaugos srities el. paslaugas. VTIS 

yra veikianti ir atitinkanti visus šiai sistemai keliamus reikalavimus vartotojų skundų pateikimo ir 

nagrinėjimo informacinė sistema. VTIS naudojamos technologijos yra šiuolaikiškos ir inovatyvios 

tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje. VTIS orientuota pirmiausia į vartotoją. Šis inovatyvus sprendimas 

suteikia galimybę institucijoms keistis informacija ir dokumentais, kaupti ir analizuoti vartotojų 
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teisių apsaugos stebėsenos rodiklius. Tai, kad atsirado galimybė bendradarbiauti kelioms 

nepavaldžioms institucijoms ir realiai teikti „vieno langelio“ principu paremtas elektronines 

paslaugas Lietuvoje, padaro VTIS inovatyvia ir pažangia sistema ne tik Lietuvos, bet ir Europos 

Sąjungos mastu, nes vartotojų teisių apsaugą užtikrinančių institucijų darbas tampa ne tik 

efektyvesnis, bet ir skaidresnis. Taip pat vartotojas naudodamasis VTIS gali stebėti savo prašymo 

arba skundo nagrinėjimo eigą ir būseną, teikti pasiteiravimus arba prireikus pateikti papildomus 

dokumentus. Šis inovatyvumo aspektas yra itin svarbus, nes kartais pateiktas skundas gali būti 

nagrinėjamas kelių vartotojų teisių apsaugą įgyvendinančių institucijų. Naudojimasis VTIS turėtų 

ypatingai palengvinti vartotojų ginčų sprendimo procedūras ir padidinti vartotojų skundus 

nagrinėjančių institucijų veiklos efektyvumą.  

9.2. Lietuvos gyventojų ir verslininkų apklausa apie vartotojų teises 

 

Tarnybos užsakymu UAB „Vilmorus“ atlikto vartotojų ir verslo subjektų nuomonių 

apklausas apie vartotojų teises. 

 

2015 m. vartotojų apklausos duomenys 

 

Šiuo metu yra gerokai daugiau gyventojų, kurie yra patenkinti savo informuotumu vartotojų 

teisių apsaugos klausimais – 45 proc., negu tų, kuries tokios informacijos trūksta – 29 proc. Tai yra 

geriausias rezultatas nuo 2008 m. Labiau patenkinti savo informuotumu yra turintys aukštąjį 

išsilavinimą, jaunesni, daugiau uždirbantys gyventojai.  

Pagrindiniu informacijos šaltiniu apie vartotojų teises išlieka televizija – 70 proc. Antras 

pagal populiarumą informacijos kanalas yra internetas – 43 proc., jo reikšmė, lyginant su 2013 m., 

padidėjo 2 procentiniais punktais ir šis rezultatas yra didžiausias nuo 2008 m. Yra gyventojų grupės, 

kur internetas, kaip informacijos šaltinis, jau yra pirmoje vietoje – jaunimas (net 80 proc.), turintys 

aukštąjį išsilavinimą (67 proc.). Trečioje vietoje yra minimas respublikinis radijas – 25 proc., o 

ketvirtoje – respublikinė spauda – 17 proc.  

Dalyvavimas vartotojų švietimui skirtuose seminaruose yra 7 proc., tai kiek daugiau nei 

2014 m. (4 proc.). 

Dėl nusipirktos nekokybiškos prekės ar suteiktos nekokybiškos paslaugos didžioji dauguma 

– 85 proc., kaip ir ankstesniais metais, pirmiausia kreiptųsi į pardavėją ar paslaugų teikėją, o ne į 

vartotojų teises ginančias organizacijas. Dažniausiai – 71 proc. vartotojų norėtų, kad prekė būtų 

pakeista (arba suteikta nauja paslauga), o taip pat 64 proc. norėtų, kad būtų grąžinti pinigai (tai 

daugiau nei 2014 m. – 56 proc.).  

Dauguma gyventojų – 63 proc. – žinotų, kur kreiptis, jeigu pardavėjas/ paslaugų teikėjas 

atsisakytų kompensuoti nuostolius (tai daugiau nei 2014 m). Daugiausia tokių tarp turinčių aukštąjį 

išsilavinimą, aukštesnių pajamų grupėje. 

Dažniausiai būtų kreipiamasi į Tarnybą – 59 proc., į visuomenines vartotojų teisių gynimo 

organizacijas kreiptųsi žymiai mažiau – 14 proc. 

2015 m. 25 proc. gyventojų nurodė, kad buvo pažeistos jų, kaip vartotojų, teisės, rezultatas 

sutampa su 2013 m. rezultatu. Pažymėtina, kad 2014 m. 17 proc. respondentų buvo nurodę, kad 

buvo pažeistos, jų, kaip vartotojų, teisės. 

29 proc. gyventojų teigia, kad jiems ar jų šeimos nariams per metus yra tekę įsigyti 

nekokybišką prekę. 22 proc. gyventojų ar jų šeimų nariams per metus laiko buvo suteikta 

nekokybiška paslauga, su nesąžininga komercine veikla teko susidurti 14 proc. apklaustųjų, su 

klaidinančia reklama susidūrė 27 proc. gyventojų. Lyginant su 2014 m. negatyvi respondentų 

patirtis kiek sumažėjo. 

Per 12 mėn. dėl vartotojų teisių pažeidimų raštu kreipėsi į pardavėją 9 proc. gyventojų. Nuo 

2008 m. šis skaičius praktiškai nesikeičia. Skaičiuojant nuo tų respondentų, kurių vartotojų teisės 

buvo pažeistos, atitinkamas skaičius būtų 37 proc. (2014 m. buvo tik 40 proc.). Į vartotojų teises 

ginančias įstaigas dėl teisių pažeidimo kreipėsi 6 proc. Iš tų vartotojų, kurių teisės buvo pažeistos, 

tokių yra 23 proc. Respondentai, kurie per 12 mėn. kreipėsi į vartotojų teises ginančias įstaigas, 
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nurodė, kad jie ten kreipėsi dėl šių priežasčių: dėl ne maisto produktų kokybės – 44 proc., dėl 

maisto produktų kokybės bei dėl paslaugų kokybės – po 32 proc. Kitos priežastys buvo minimos 

rečiau. 

Respondentai, kurių vartotojų teisės buvo pažeistos, tačiau jie nesikreipė į vartotojų teises 

ginančias institucijas, dažniausiai nurodė, kad jie nenorėjo gaišti savo laiko rašydami prašymą – 55 

proc. 

Apie alternatyvų ginčų sprendimą (AGS) žino 39 proc. respondentų. Tai geriausias 

rezultatas nuo 2011 m. Dažniau apie šią galimybę žino turintys aukštąjį išsilavinimą, aukštesnių 

pajamų grupė, besimokantis jaunimas. 

Dauguma gyventojų – 83 proc. – žino ar yra girdėję apie Tarnybą. Per metus laiko dalis 

nurodžiusių, kad žino Tarnybą, padaugėjo. Tai geriausias rezultatas nuo 2010 m. Tarnybą žino 

didžioji dalis turinčių aukštąjį išsilavinimą – 92 proc. Palankiai vertinančių Tarnybos veiklą dalis 

yra 36 proc., nepalankių vertinimų – 9 proc. Tai geriausias rezultatas nuo 2010 m. 

33 proc. respondentų nuomone, Tarnyba turi pakankamai galių užtikrinti vartotojų apsaugą, 

25 proc. nuomone – neturi. Manančių, kad galių nėra pakankamai, dabar yra daugiausiai nuo 2010 

m. 

7 proc. respondentų naudojosi Tarnybos paslaugomis ar teikiama informacija. Panaši dalis 

buvo ir ankstesniais metais. Paslaugomis ar teikiama informacija dažniau naudojasi turintys aukštąjį 

išsilavinimą, 30-39 m. gyventojai. 

Ženkliai daugiau yra tų, kurie vartotojų teisių apsaugą Lietuvoje vertina teigiamai (38 proc.), 

negu neigiamai (16 proc.). Tai geriausias rezultatas nuo 2010 m.  

Anketoje buvo pateiktas klausimas apie bankų įkainius. Didžioji dauguma gyventojų – 87 

proc. – nurodė, kad bankų įkainiai už pavedimų vykdymą yra per dideli. 

Bendras Lietuvos vartotojų teisių apsaugos indeksas per 2015 m. siekė +13,3, t.y. tiek pat, 

kiek ir 2014 m. Per metus pagerėjo informuotumo apie vartotojų teises indeksas, Lietuvos vartotojų 

teisių apsaugos sistemos vertinimo indeksas, o sumažėjo vartotojų aktyvumo indeksas. 

Regioniniu pjūviu Bendrasis Lietuvos vartotojų teisių apsaugos indeksas Vilniaus regione 

+16,9, Kauno regione -1,6, Klaipėdos regione +13,6, Šiaulių regione +6,0, Panevėžio regione 

+33,5.  

Tarnybos įvaizdžio indeksas siekia +6,3, jis nuosekliai didėja (2010 m. -5,3, 2011 m. -3,8, 

2012 m. +2,2, 2013 m. +5,4, 2014 m. +5,5). 

 

2015 m. Ūkio subjektų apklausos duomenys 

 

Teigiamai vertinančių vartotojų teisių gynimą Lietuvoje verslininkų yra daugiau nei pusė – 

52 proc., vertinančių neigiamai – 30 proc. Lyginant su 2014 m. vertinimai praktiškai nepakito. 

Vertindami teisės aktus, reglamentuojančius vartotojų teisinę apsaugą, verslininkai pasisakė 

greičiau teigiamai nei neigiamai: nurodė, kad teisės aktai efektyviai gina vartotojus – 42 proc. 

(neigiamų vertinimų 31 proc.), 40 proc. įmonių atstovų nurodė, kad teisės aktai yra išsamūs ir 

suprantami (neigiamų vertinimų 26 proc.), 39 proc. nurodė, kad teisės aktai yra pagrįsti (21 proc. 

neigiamų vertinimų), 36 proc. – kad jie apsaugo gamintojus/paslaugų teikėjus nuo nepagrįstų 

pretenzijų, 40 proc. nesutiko su nuomone, kad teisės aktai yra per griežti gamintojo/paslaugų teikėjo 

atžvilgiu (su tuo sutiko 28 proc.). Lyginant su 2014 m. teisės aktų vertinimas tapo kiek kritiškesnis. 

Dauguma respondentų nurodė, kad vartotojų teisių įgyvendinimas skatina sąžiningą 

konkurenciją – 68 proc. Prieš metus tokių buvo 8 proc. mažiau – 60 proc. Tai geriausias vertinimas 

nuo 2011 m. 

33 proc. verslininkų mano, kad bendradarbiavimas tarp verslo subjektų ir valstybės 

institucijų yra pakankamas, tačiau daugiau tokių, kurie nurodė, kad bendradarbiavimas 

nepakankamas (43 proc.). Lyginant su 2014 m., rezultatai yra panašūs. 

Absoliuti dauguma įmonių nori, kad jų produktų/ paslaugų vartotojai žinotų savo teises – 95 

proc. Tas yra būdinga visų tipų įmonėms visuose regionuose. Lyginant su 2011-2013 m., rezultatas 

keitėsi mažai. 
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11 proc. verslininkų nurodė, kad vartotojai kreipėsi į juos tiesiogiai dėl netinkamos 

prekių/paslaugų kokybės, 19 proc. nurodė, kad kreipiasi kartais, 33 proc. nurodė, kad taip būna 

labai retai.  

Konflikto su vartotojų atveju dažniausiai įmonės siekia susitarti su vartotoju nesikreipdamos 

į teismą – 68 proc. Beveik trečdalis (31 proc.) įmonių nėra suformavusios politikos šiuo klausimu. 

Nuo 2011 m. rezultatai keitėsi nežymiai.  

22 proc. įmonių yra pasitvirtinusios įmonės vidaus ginčų su vartotojais sprendimo taisykles 

(2014 m. buvo 20 proc.). 

Tik nedidelė dalis verslininkų yra pasirašę sąžiningos verslo praktikos kodeksą – 16 proc. 

Nuo 2011 m. rezultatas praktiškai nepakito. Daugiau pasirašiusių kodeksą yra tarp didesnių įmonių. 

Dauguma – 67 proc. – respondentų nurodė, kad niekas netrukdo laikytis teisės aktų, 

reglamentuojančių vartotojų teisių apsaugą, reikalavimų. Dažniausiai verslininkai nurodė, kad 

laikytis teisės aktų trukdo informacijos stoka – 17 proc. 

Arti pusės verslininkų žino apie alternatyvų ginčų sprendimą – 46 proc. Geriau apie tai žino 

stambesnių įmonių atstovai. Dažniausiai nurodoma, kad alternatyvus ginčų sprendimas yra svarbus 

dėl reputacijos išsaugojimo – 56 proc., o taip pat greitesnio ginčų sprendimo – 59 proc., pigesnės ir 

paprastesnės ginčo sprendimo galimybės – 55 proc. 

Virš pusės respondentų manymu, Lietuvos verslininkai pakankamai arba greičiau 

pakankamai yra informuoti apie vartotojų apsaugą – 54 proc., prieš metus tokių buvo praktiškai tiek 

pat – 55 proc.  

Praktiškai visi verslininkai žino ar bent yra girdėję apie Tarnybą – 97 proc. (panašus 

rezultatas buvo gautas ir ankstesniais metais). 33 proc. verslininkų naudojosi Tarnybos paslaugomis 

ar Tarnybos teikiama informacija (tai tiek pat kiek 2014 m.). Tie, kurie naudojosi Tarnybos 

paslaugomis ar teikiama informacija, palankiai įvertino Tarnybos veiklą: Tarnybos veiklą apskritai 

– 75 proc. (2014 m. buvo 63 proc.), bendradarbiavimą sprendžiant vartotojų ir pardavėjų ginčus – 

59 proc. (2014 m. buvo 48 proc.). 

40 proc. verslininkų yra lankęsi Tarnybos tinklalapyje, tai daugiau nei 2014 m. (38 proc.). 

Didžioji dauguma – 72 proc. – apsilankiusių Tarnybos tinklalapyje pateiktą informaciją vertina 

teigiamai. 

Verslininkų buvo klausiama, ar jie pritartų, kad jų regione būtų įkurtas Tarnybos filialas. 35 

proc. mano, kad Tarnybos filialus yra tikslinga kurti ir 44 proc. – kad netikslinga.  

Didžioji dalis – 54 proc. – verslininkų nurodė, kad Tarnybos ir Valstybinės ne maisto 

produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos funkcijų sujungimas padėtų užtikrinti efektyvesnį 

„vieno langelio“ principo veikimą (pasisakiusių prieš sujungimą 10 proc.), taip pat 45 proc. nurodė, 

kad sujungimas padėtų pagerinti institucijų (konsoliduotos institucijos) teikiamų paslaugų kokybę 

(su tuo nesutinka 12 proc.), 43 proc. nurodė, kad sujungimas padėtų greičiau išnagrinėti prašymus, 

su tuo nesutiko 13 proc. 

 

9.3. Lietuvos gyventojų ir verslininkų apklausa apie euro įvedimą Lietuvoje 

 

Tarnybos užsakymu UAB „Vilmorus“ 2015 m. atliko vartotojų ir verslo subjektų apklausas 

dėl euro įvedimo Lietuvoje. 

 

2015 m. Vartotojų apklausos duomenys 

 

Didžioji dauguma gyventojų – 84 proc. – nurodė, kad kainų nurodymas dviem valiutom 

jiems yra naudingas įprantant prie euro. Tai yra daugiau nei buvo nurodoma prieš pusę metų. Šią 

naudą pažymėjo visos socialinės demografinės gyventojų grupės.  

46 proc. gyventojų norėtų, kad kainos dviem valiutomis būtų rašomos iki 2015 m. gruodžio 

mėnesio, 18 proc. – kad iki liepos, o 36 proc. tai nėra svarbu. Per pusę metų padaugėjo norinčių, 

kad dvigubos kainos būtų rašomos iki gruodžio.  

Dažniausiai respondentai nurodė, kad litus į eurus keitė komerciniuose bankuose.  



 

 

23 

 

 

Dauguma – 75 proc. – gyventojų nurodė, kad jiems neteko susidurti su neteisingu kainų 

perskaičiavimu į litus. Dažniau tai nurodė pagyvenę žmonės (83 proc.). Dažnai su neteisingu kainų 

perskaičiavimu susidūrė 10 proc., o dar 14 proc. paminėjo, kad tokie atvejai reti.  

Atviro klausimo atsakymuose dažniausiai buvo nurodoma, kad pakilo kirpyklų/grožio 

salonų kainos, tai paminėjo 27 proc. respondentų. 25 proc. nurodė, kad pakilo maisto kainos 

apskritai. Dar atskirai buvo nurodoma, kad pakilo vaisių/daržovių kainos – 24 proc., mėsos kainos – 

20 proc., duonos gaminių kainos – 18 proc., pieno ir jo gaminių kainos – 15 proc.  

Žymiai rečiau buvo nurodoma, kad kurių nors prekių ar paslaugų kainos sumažėjo. Maisto 

produktų kainų mažėjimą nurodė 13 proc., pieno produktų kainų mažėjimą – taip pat 13 proc. 

gyventojų, kuro kainas – 12 proc., komunalinių paslaugų kainų mažėjimą nurodė – 9 proc., o vaisių 

ir daržovių – 8 proc.  

Kaip parodė tyrimas, beveik visais atvejais gyventojai mano, kad 2012 m. įvairių produktų/ 

paslaugų kainos buvo mažesnės, negu nurodytos Statistikos departamento. 

Kalbant apie komunalinių paslaugų kainas, dažniausiai buvo nurodoma, kad pabrango 

šiukšlių išvežimas – 52 proc., vanduo – 37 proc., šiluma – 29 proc. (11 proc. nurodė, kad šiluma 

atpigo). Buvo ir dvi komunalinių paslaugų rūšys, apie kurias dažniau buvo nurodoma, kad jos 

atpigo, o ne pabrango: dujos (pabrango – 15 proc., atpigo – 36 proc.), elektra (pabrango 12 proc., 

atpigo – 41 proc.).  

Dauguma – 65 proc. – nurodė, kad valstybė gali reguliuoti prekių ir paslaugų kainas. Tokia 

nuomonė yra būdinga praktiškai visoms socialinėms demografinėms grupėms. Prieš šią nuostatą 

pasisakė 14 proc. gyventojų. Beveik du trečdaliai – 63 proc. – nurodė, kad verslininkai turi teisę 

keisti kainas, tam prieštaravo 15 proc. apklaustųjų.  

Pagrindinis privalumas įvedus eurą Lietuvoje, respondentų nuomone, yra tai, kad nebereikia 

keisti pinigų važiuojant į daugelį Europos Sąjungos šalių – 71 proc. Kiti privalumai buvo minimi 

žymiai rečiau: pozityvi įtaka ekonomikai – 18 proc., stabili valiuta – 15 proc., pakilo Lietuvos 

autoritetas – 15 proc. Buvo taip pat klausiama apie euro įvedimo trūkumus Lietuvai ir Lietuvos 

žmonėms. Dažniausiai buvo nurodomas kainų kilimas – 73 proc. ir valstybingumo ženklo – lito 

praradimas – 60 proc., kiti trūkumai buvo minimi žymiai rečiau.  

Dauguma gyventojų mano, kad sutartys, sudarytos litais, po euro įvedimo liks galioti – 73 

proc. Visose socialinėse demografinėse grupėse taip galvojančių yra dauguma. 

 

2015 m. Ūkio subjektų apklausos duomenys 

 

Absoliuti dauguma įmonių atstovų (95 proc.) nurodė, kad informacijos apie teisės aktus ir 

keliamus reikalavimus įvedus eurą pakanka/ greičiau pakanka. Absoliuti dauguma (88 proc.) 

įmonių nurodė, kad teisės aktai ir reikalavimai įvedus eurą yra aiškūs ir suprantami. Praktiškai visos 

įmonės teigė, kad šioje srityje viskas yra aišku. Nuo 2014 m. gruodžio mėn. rezultatas praktiškai 

nepasikeitė.  

Arti trečdalio (29 proc.) įmonių atstovų nurodė, kad jiems teko dalyvauti seminaruose, kur 

buvo aiškinamos euro įvedimo problemos. Kuo didesnė įmonė, tuo dalyvavusių skaičius yra 

didesnis; jei įmonės dydis 1-9 darbuotojai, tai dalyvavusių dalis 19 proc., jei 10-49 darbuotojai – 45 

proc., 50 ir daugiau darbuotojų – dalyvavusių dalis 66 proc. Absoliuti dauguma respondentų, kurie 

dalyvavo seminaruose, nurodė, kad tie seminarai buvo naudingi – 95 proc.  

Apie pusė (48 proc.) apklaustų įmonių nurodė, kad dėl euro įvedimo jos turėjo papildomų 

išlaidų. Dažniau tą nurodė parduotuvės (63 proc.) ir maitinimo įstaigos (60 proc.) (paslaugų tiekėjai 

mažiau – 41 proc.). Dažniausiai buvo nurodoma, kad išlaidos siekia 300-2999 eurus – 36 proc. (nuo 

žinančių apie išlaidas 47 proc.), mažiau nei 300 eurų nurodė 32 proc. (42 proc. nuo žinančių), virš 

3000 eurų išlaidas nurodė 9 proc. apklaustųjų (12 proc., nuo žinančių). Dauguma nurodė, kad lėšos 

buvo skirtos kasos aparatų perprogramavimui – 35 proc., programų atnaujinimui – 43 proc. Šios dvi 

priežastys, kurias galima sujungti į vieną poziciją „perprogramavimas“, sudaro net 79 proc. visų 

atsakymų.  

Daugiau yra tų įmonių, kurių vadovai teigia, kad įvedus eurą panašiose į jas įmonėse kainos 

nebuvo keliamos – 38 proc., nurodė, kad kainos buvo keliamos 30 proc.  
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Beveik pusė (48 proc.) apklaustųjų nurodė, kad po 2015 m. liepos 1 d. dvigubos kainos 

nebebus nurodomos. 

Tik 19 proc. apklaustųjų nurodė, kad įvedus eurą Lietuvoje naudos nebus. Dauguma (76 

proc.) kaip privalumą nurodė, kad važiuojant į užsienį nebereikės keisti pinigų. Maždaug vienodai 

buvo nurodoma, kad tai stabili valiuta – 20 proc., bus pozityvi įtaka Lietuvos ekonomikai – 17 

proc., pakils Lietuvos autoritetas – 16 proc. Dažniausiai respondentai kaip euro įvedimo trūkumą 

nurodė kainų kilimą – 66 proc. ir lito, kaip valstybingumo ženklo, praradimą – 40 proc. 

 Į klausimą, kokių prekių ar paslaugų kainos labiausiai augo, dažniausiai atsakoma, kad kilo 

maisto kainos apskritai (tą nurodė 37 proc. apklaustųjų), kirpyklų paslaugos.  

Į atvirą klausimą, kokių prekių ar paslaugų kainos labiausiai sumažėjo, dažniausiai buvo 

atsakoma, kad kuras (7 proc. respondentų), maistas (6 proc.) ir pieno produktai (4 proc.). 

9.4. Kokybės vadybos sistemos įgyvendinimas 

 

Tarnyboje nuo 2011 m. įdiegta kokybės vadybos sistema, atitinkanti ISO 9001/LST EN ISO 

9001:2008 standarto reikalavimus, padeda nuolat gerinti Tarnybos veiklos kokybę, tobulinti rizikų 

valdymo procesą, stiprinti suinteresuotųjų šalių pasitikėjimą Tarnybos veikla. Kasmet atliekami 

vidaus ir išorės auditai padeda nustatyti Tarnybos veiklos silpnąsias puses, skatina darbuotojų 

tobulėjimą bei procesų tobulinimą. 

2015 m. birželį, atlikus kokybės vadybos sistemos priežiūros auditą, stipriosiomis vadybos 

sistemos pusėmis įvardinta: vadovybės požiūris, tinkama personalo kompetencija, suinteresuotųjų 

šalių poreikių tenkinimo svarbos supratimas bei norminių reikalavimų identifikavimas ir taikymas 

veiklos valdymui. Audito vadovas, atsižvelgdamas į atlikto priežiūros audito rezultatus, 

pademonstruotą vadybos sistemos tobulinimą ir brandos lygį, rekomendavo pratęsti vadybos 

sistemos sertifikavimą. Sertifikatas patvirtina, kad Tarnybos vadybos sistema įvertinta ir atitinka 

ISO 9001:2008/LST ISO 9001:2008 standartą sertifikavimo srityje „Valstybės politikos 

įgyvendinimas vartotojų teisių apsaugos srityje ir vartotojų teisių apsauga“.  

10. Viešosios įstaigos Europos vartotojų centras veikla 

 

Europos vartotojų centrų tinklas ECC-Net (toliau – ECC-Net) – Europos Komisijos 

iniciatyva sukurtas tinklas, kurį sudaro Europos vartotojų centrai Europos Sąjungos valstybėse 

narėse, Norvegijoje ir Islandijoje. ECC-Net nagrinėja vartotojų prašymus dėl informacijos 

suteikimo ir skundus dėl netinkamos kokybės prekių ar paslaugų, įsigytų kitoje nei vartotojo 

gyvenamosios vietos Europos Sąjungos valstybėje narėje bei Norvegijoje ir Islandijoje. ECC-Net 

paslaugos yra nemokamos. EVC paslaugas teikia nuo 2005 m.  

Europos vartotojų centras Lietuvoje (toliau – EVC) per 2015 m. gavo 231 skundą, kai 

vartotojo problema dėl netinkamos kokybės prekių ar paslaugų, įsigytų kitoje, nei vartotojo 

gyvenamojoje šalyje, nagrinėjama įsitraukiant ECC-Net. Taip pat EVC gavo 201 paprastąjį skundą, 

t. y. kai problemą pavyksta išspręsti po teisinės konsultacijos, padėjus parašyti skundą ar jį išvertus. 

Taip pat sulaukė 850 paklausimų dėl įsigytų netinkamos kokybės prekių ar paslaugų kitoje ES 

šalyje (taip pat Norvegijoje, Islandijoje).  

Žemiau pateiktoje lentelėje galima pastebėti EVC gaunamų skundų, paprastųjų skundų ir 

informacinių paklausimų2 didėjimo tendenciją 2010-2015 m.  

 

                                                 
2 VšĮ „Europos vartotojų centras“ nagrinėja vartotojų skundus remdamasis Europos Komisijos patvirtintu skundų 

nagrinėjimo protokolu, o informacija, susijusią su skundų nagrinėjimu, keičiamasi Europos Komisijos sukurtoje 

internetinėje platformoje „IT-tool“. 



 

 

25 

 

 

 
 

Vartotojai Lietuvoje, įsigiję netinkamos kokybės prekę ar paslaugą kitoje Europos Sąjungos 

šalyje (taip pat ir Norvegijoje bei Islandijoje) dažniausiai skundėsi dėl pažeidžiamų keleivių teisių 

(daugiau nei 90 proc. iš jų skundėsi dėl oro keleivių teisių, t.y. dėl atšauktų, atidėtų skrydžių, 

dingusio, vėlavusio ar sugadinto bagažo), pažeistų teisių elektroninės prekybos srityje (pvz. 

nepristatytų ar tik iš dalies pristatytų prekių, neatitinkančių užsakymo prekių ir pan.), bei dėl įsigytų 

netinkamos kokybės prekių ar paslaugų. 

 

 
 

EVC Lietuvoje bendradarbiavo su Europos verslo ir inovacijų tinklo, Europos informacijos 

centrų („Europe Direct“), FIN-NET, SOLVIT, Civilinės aviacijos administracijos, Europos 

Komisijos atstovybės Lietuvoje, Vartotojų teisių apsaugos centro, Lietuvos vartotojų instituto, 

Lietuvos vartotojų organizacijų aljanso, Mykolo Romerio universiteto, Kazimiero Simonavičiaus 

universiteto ir Tarnybos atstovais.   

EVC Lietuvoje dalyvavo bendrame projekte „Oro keleivių teisės“, projekto lyderis EVC 

Švedijoje. Projekto tikslas – išanalizuoti pagrindines problemas ir jų šaltinius, su kuriomis šiuo 

metu susiduria vartotojai keliaujantys lėktuvu, kai skrydžiai atšaukiami arba atidedami. ECC-Net 

išleido ataskaitą „Ar vartotojai gauna jiems priklausančias kompensacijas ir kokia kaina?“.    

EVC Lietuvoje dalyvavo bendrame projekte „Tarpvalstybinis automobilių pirkimas Europos 

Sąjungoje“,  projekto lyderis EVC Prancūzijoje. Projekto tikslas – suteikti praktinę informaciją ir 

atsakymus vartotojams, kad išvengti skundų, susijusių automobilių pirkimu Europos Sąjungoje. 

Projektas remiasi ECC-Net identifikuotomis dažniausiai kylančiomis problemomis ir Europos 

Komisijos šiuo metu vykstančio tyrinėjimo rezultatais. Projekto ataskaita bus paskelbta 2016 m.   

EVC Lietuvoje dalyvavo bendrame ECC-Net projekte „ECC-Net: Travel“ mobilioji 

programa, projekto lyderis Europos vartotojų centras Vokietijoje. Tikslas – patobulinti 2014 m. 

liepos 2 d.  buvo išleistą unikalią „ECC-Net: Travel” mobiliąją programą, kuri yra nepakeičiamas 
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kelionės vadovas keliaujant Europos Sąjungoje, taip pat Islandijoje bei Norvegijoje: padeda 

vartotojams susidoroti su sudėtingomis situacijomis keliaujant užsienyje ir pasakyti savo teises tos 

šalies, kurioje esate, kalba. ECC-Net: Travel mobilioji programa suteikia teisinių žinių ir kalbos 

pagalbą 23 Europos Sąjungos, taip pat norvegų ir islandų kalbomis. Patobulinimai susiję tiek su 

techninėmis savybėmis, tiek padaryti mobiliąją programą patrauklesnę ir naudingesnę vartotojams. 

ECC-Net suorganizavo visą Europą apimantį renginį, kurio metu keleiviai didžiuosiuose 

Europos oro uostuose buvo informuojami apie jų teises keliaujant oru. Renginio metu, EVC atstovai 

Lietuvoje 2015 m. birželio 30 d. Tarptautiniame Vilniaus oro uoste dalino vartotojams informacinę 

medžiagą, atsakinėjo į pateiktus klausimus bei teikė patarimus. 

EVC Lietuvoje organizavo kalėdinį renginį didžiausiame prekybos ir pramogų centre 

Vilniuje, kurio metu vartotojams buvo teikiamos nemokamos specialistų konsultacijos, tikrų 

situacijų suvaidinimas ir aptarimas, galimybė dalyvauti viktorinose ir laimėti prizų. 

Per 2015 m. EVC atstovai skaitė 39 pranešimus apie vartotojų teises Europos Sąjungoje 

įvairiose mokymosi įstaigose, bibliotekose, kurių renginiuose dalyvavo mažiausiai 1486 

klausytojai.  

Be kita ko, pažymėtina, kad EVC atstovai Lietuvoje organizavo ir dalyvavo 22 seminaruose 

bei konferencijose, taip pat organizavo 6 renginius Lietuvos miestų šventėse, kuriose vartotojams 

dalino informacinę medžiagą, suvenyrus su ECC-Net logotipu, atsakinėjo į pateiktus klausimus, 

teikė patarimus. 

11. Finansinė parama vartotojų asociacijoms 

 

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 26 d. nutarime Nr. 207 

„Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 127 „Dėl finansinės 

paramos vartotojų asociacijoms teikimo“ pakeitimo“ nustatytus finansinės paramos teikimo 

terminus 2014 m. rugsėjo 15 d. paskelbtas kvietimas teikti paraiškas 2015 m. finansinei paramai 

gauti pagal priemonių programos prioritetinę kryptį „Priemonių, susijusių su euro įvedimu, 

įgyvendinimas skatinant sąžiningą kainų perskaičiavimą“. Gautos ir registruotos 2 vartotojų 

asociacijų paraiškos, kurias įvertino Finansinės paramos vartotojų asociacijoms teikimo komisija. 

2014 m. lapkričio 21 d. Teisingumo ministras priėmė sprendimą dėl finansinės paramos vartotojų 

asociacijoms skyrimo, kuriuo finansinė parama skirta 2 vartotojų asociacijų vykdomiems 

projektams ir priemonių programoms - asociacijos ,,Už sąžiningą bankininkystę” vartotojų teisių 

apsaugos priemonių programai ,,Vartotojų teisių užtikrinimas euro įvedimo laikotarpiu” ir 

Nacionalinės vartotojų konfederacijos (Lietuvos vartotojų reikalų tarybos) vartotojų teisių apsaugos 

priemonių programai ,,Vartotojų pasitikėjimo euru skatinimas”. Sudarytos sutartys dėl finansinės 

paramos vartotojų asociacijoms teikimo. 

2015 m. rugpjūčio 4 d. Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1-104 patvirtinta asociacijos ,,Už 

sąžiningą bankininkystę” vartotojų teisių apsaugos priemonių programos ,,Vartotojų teisių 

užtikrinimas euro įvedimo laikotarpiu”  lėšų naudojimo ir įgyvendinimo ataskaita. 

2015 m. rugpjūčio 24 d. direktoriaus įsakymu Nr. 1-110 patvirtinta Nacionalinės vartotojų 

konfederacijos (Lietuvos vartotojų reikalų tarybos) vartotojų teisių apsaugos priemonių programos 

,,Vartotojų pasitikėjimo euru skatinimas” lėšų naudojimo ir įgyvendinimo ataskaita. 

12. Programos įgyvendinimo rezultatai (vertinimo kriterijų įvykdymas) 

 

2015 M. VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijus 

2015 m. 

planas 

2015 m. 

įvykdymas 

Įvykdymo 

proc. 

3. 

(R-02 001-01-01) Valstybinės vartotojų teisių 

apsaugos tarnybos taikiai išspręstų vartotojų ir 

pardavėjų, paslaugų teikėjų ginčų dalis nuo bendro 

išnagrinėtų ginčų skaičiaus, padidėjimas palyginus su 

1 proc. -13 proc. -1300 proc. 
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praėjusiais m., proc. – 1. 

4. 

(R-02 001-01-02) Valstybinės vartotojų teisių 

apsaugos tarnybos sprendimų, priimtų išnagrinėjus 

vartotojų ir pardavėjų, paslaugų teikėjų ginčus ne 

teismo tvarka, kuriais vartotojų reikalavimai patenkinti 

arba patenkinti iš dalies, įvykdymo padidėjimas, 

palyginti su praėjusiais m., proc. – 1.  

1 proc. -2 proc. -200 proc. 

5. 
(R-02 001-01-03) Vartotojų, žinančių, kur kreiptis dėl 

savo teisių gynimo, dalis, proc.  
56 proc. 63 proc. 113 proc. 

6. 
(P-02 001-01-01-01) Priimtų nutarimų dėl vartojimo 

sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo skaičius, vnt. 
140 140 100 proc. 

7. 

(P-02 001-01-01-02) Tarnybos teismui pareikštų 

ieškinių ar pareiškimų (skundų) vartotojų viešajam 

interesui ginti skaičius, vnt. 

6 6 100 proc. 

8. 

(P-02 001-01-01-03) Tarnybos nutarimų, priimtų dėl 

nesąžiningos komercinės veiklos ir reklamos skaičius, 

vnt.  

55 71 129 proc. 

9. 

(P-02 001-01-01-04) Verslininkų, žinančių kur gauti 

informaciją apie vartotojų teisių apsaugą skaičius, 

proc.  

72 proc. 95 proc. 132 proc. 

Tarnybos 2015 m. metiniame veiklos plane numatyti vertinimo kriterijai 

10. 
Patikrintos interneto svetainės, kuriose siūlomos 

vartojimo prekės ir paslaugos 
30 60 200 proc. 

11. 
Atlikta aktualių vartojimo sričių stebėsena (priežiūra) 

ir pateiktos išvados 
4 4 100 proc. 

12. 

Visuomenės informavimo priemonių (pranešimų 

žiniasklaidoje) vartotojų teisių apsaugos klausimais 

skaičius, vnt. 250. Iš jų – 45 priemonės apie teisės 

aktuose nustatyto reikalavimo dėl dvejopo kainų 

nurodymo prekybos ir paslaugų teikimo vietose po 

euro įvedimo Lietuvoje laikymąsi ir nustatytus 

pažeidimus. 

250 257 103 proc. 

13. 

Regionuose surengtų seminarų probleminiais 

vartotojams klausimais dėl netinkamos kokybės 

prekių, dėl vartojimo sutarčių, sudarytų ne prekybai 

skirtose patalpose bei elektroninės prekybos srityje 

skaičiaus 

10 64 640 proc. 

14. 

Suteiktų konsultacijų per teisės aktuose nustatytą 

terminą dalis nuo gautų pasiteiravimų euro įvedimo 

klausimais 

100 proc. 100 proc. 100 proc. 

15. 

Kas mėnesį nuo privalo kainų nurodymo litais ir eurais 

pradžios nustatyt periodiškumu skelbiama informacija 

apie atliktus patikrinimus ir nustatytus pažeidimus, 

susijusius su euro įvedimu, sudarant dažniausių 

pažeidimų ir pažeidėjų sąrašus 

100 proc. 100 proc. 100 proc. 

16. 

Įvykdytos Valstybinės vartotojų teisių apsaugos 2015-

2018 metų strategijos 2015 metų įgyvendinimo 

priemonės 

100 proc. 100 proc. 100 proc. 

17. 
Laiku pateiktos teisinės išvados dėl kitų valstybės 

institucijų pateiktų derinti teisės aktų projektų 
100 proc. 100 proc. 100 proc. 

18. 

Suteiktų konsultacijų per teisės aktuose nustatytą 

terminą dalis nuo gautų vartotojų ir kitų asmenų 

pasiteiravimų 

100 proc. 100 proc. 100 proc. 
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19. 

Išnagrinėtų Produktų saugos įstatymo ir Maisto 

įstatymo pažeidimo bylų dalis nuo einamaisiais metais 

turimų bylų, proc. 

85 proc. 96 proc. 113 proc. 

20. 

Apibendrinta ir tarnybos interneto svetainėje paskelbta 

valstybės ir savivaldybių institucijų pateikta 

informacija pagal Informacijos apie vartotojų teisių 

apsaugą teikimo Valstybinei vartotojų teisių apsaugos 

tarnybai tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2008 m. sausio 23 d. 

nutarimu Nr. 61“ Dėl informacijos apie vartotojų teisių 

apsaugą teikimo Valstybinei vartotojų teisių apsaugos 

tarnybai tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

100 proc. 100 proc. 100 proc. 

21. 

Tarnybos interneto svetainėje paskelbtų apibendrintų 

informacinių pranešimų apie nesaugius produktus 

skaičius 

4 4 100 proc. 

22. 
Įgyvendintų tarptautinių bendradarbiavimo projektų ir 

kitų bendrosios veiklos priemonių skaičius. 
1 1 100 proc. 

23. 

Europos Sąjungos darbo grupių ir komitetų pasitarimų, 

susitikimų, kuriuose dalyvavo Tarnybos atstovai, 

skaičius 

40 39 98 proc. 

24. 
Kokybės vadybos sistemos vidaus auditų planavimo 

dokumentų skaičius 
1 1 100 proc. 

25. Kokybės vadybos sistemos vertinamoji analizė 1 1 100 proc. 

26. Kokybės vadybos sistemos priežiūros auditas 1 1 100 proc. 

27. 
Europos vartotojų centre išnagrinėtų vartotojų skundų 

dalis nuo turėtų skundų 
70 proc. 76 proc. 109 proc. 

28. 
Europos vartotojų centre gautų ir atsakytų 

informacinių paklausimų dalis nuo turėtų paklausimų 
100 proc. 100 proc. 100 proc. 

29. 

Europos vartotojų centro viešinimo ir informavimo 

priemonių (suorganizuotų seminarų, parengtų 

publikacijų internete, spaudoje, reportažų radijuje, 

televizijoje) skaičius. 

120 275 229 proc. 

30. 
Dalyvavimas Europos vartotojų centrų tinklo (ECC-

Net) susitikimuose. 
3 4 133 proc. 

31. 

Dalyvavimas bendruose Europos vartotojų centrų 

tinklo (ECC-Net) projektuose su kitų valstybių 

Europos vartotojų centrais 

4 3 75 proc. 

32. 
Įvertintos programų įgyvendinimo ir projektų lėšų 

panaudojimo ataskaitos 
100 proc. 100 proc. 100 proc. 

33. 

Įvykdyta strategijoje Tarnybai priskirta veikla 

(viešinimo kompanija „Sąžiningas kainų 

perskaičiavimas“) 

100 proc. 100 proc. 100 proc. 

 

Paaiškinimai dėl nepasiektų ar viršytų vertinimo kriterijų reikšmių 

 

1. Pardavėjų, paslaugų teikėjų, vykdančių Tarnybos sprendimus, priimtus išnagrinėjus 

pardavėjų, paslaugų teikėjų ir vartotojų ginčus ne teismo tvarka, skaičiaus padidėjimas, proc.  

 

Vadovaujantis Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatomis, gavusi vartotojo prašymą 

išnagrinėti tarp jo ir pardavėjo, paslaugos teikėjo kilusį ginčą vartotojų ginčų sprendimo ne teisme 

tvarka, Tarnyba pirmiausia imasi priemonių vartotojui ir pardavėjui, paslaugų teikėjui sutaikinti ir 

siūlo ginčą spręsti taikiai. Jeigu užbaigti ginčą taikiu susitarimu nepavyksta, Tarnyba priima 

sprendimą dėl ginčo. Vartotojų teisių apsaugos įstatymas nustato, kad ginčus nagrinėjanti institucija 
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(šiuo atveju – Tarnyba), išnagrinėjusi vartotojo prašymą, priima vieną iš šių sprendimų: 1) 

patenkinti vartotojo reikalavimą, 2) iš dalies patenkinti vartotojo reikalavimą, 3) atmesti vartotojo 

prašymą. 

Iš viso 2015 m. Tarnyboje buvo priimti 1137 nutarimai, kuriais vartotojų reikalavimai 

patenkinti arba patenkinti iš dalies, iš kurių buvo įvykdyta 65 proc. nutarimų. 

Lyginant 2015 ir 2014 metų duomenis, Tarnybos priimamų nutarimų, kuriais vartotojų 

reikalavimai buvo patenkinti arba patenkinti iš dalies, įvykdymo procentas sumažėjo 2 proc. 

Manytina, kad šio kriterijaus sumažėjimas sietinas su dideliu vartotojų skundų skaičiumi dėl kelių 

bendrovių, kurios 2015 m. piktybiškai nevykdė Tarnybos nutarimų, veiksmų.  

 

2. Taikiai išspręsti vartotojų ir pardavėjų, paslaugų teikėjų ginčai, proc. nuo bendro 

vartotojų ir pardavėjų, paslaugų teikėjų ginčų sprendimo ne teismo tvarka nagrinėtų ginčų 

skaičiaus. 

 

Gavusi vartotojo prašymą išnagrinėti tarp jo ir pardavėjo (paslaugos teikėjo) kilusį ginčą 

vartotojų ginčų sprendimo ne teismo tvarka, Tarnyba pirmiausia imasi priemonių vartotojui ir 

pardavėjui (paslaugų teikėjui) sutaikinti ir kreipiasi į pardavėją (paslaugų teikėją) paaiškindama 

teisės aktų nuostatas bei siūlydama ginčą spręsti taikiai. 2015 m. Tarnyboje ne teisme tvarka buvo 

išnagrinėti 2127 ginčai, iš jų – 460 ginčai išspręsti taikiai, 174 ginčų nagrinėjimas nutrauktas kitais 

Vartotojų teisių apsaugos įstatyme numatytais pagrindais, t. y. 24 proc. taikiai išspręstų ginčų nuo 

visų ginčų sprendimo ne teisme tvarka išnagrinėtų ginčų skaičiaus, o tai 13 proc. mažiau, nei tuo 

pačiu laikotarpiu 2014 m.  

Vertinant rodiklio sumažėjimo priežastis, pažymėtina, kad dalis bendrovių atsisakė vykdyti 

rekomendacinio pobūdžio Tarnybos sprendimus. Tarnyba, įvertinusi didžiulį dėl šių įmonių veiklos 

besikreipusių vartotojų skaičių, inicijavo 6 viešo intereso gynimo procedūras bei pateikė ieškinius 

teismams dėl 867 vartotojų interesų gynimo. Pažymėtina, kad būtent šių įmonių veikla pažeidžiant 

vartotojų teises darė įtaką taikai Tarnyboje išspręstų ginčų skaičiui.  

Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad Tarnyboje buvo gauta nemažai vartotojų prašymų dėl 

bendrovių, kurios taikiai ginčų su vartotojais nespręsdavo, tačiau vartotojų prašyme keliamus 

reikalavimus įvykdydavo po Tarnybos komisijos priimto sprendimo. 

Kaip jau buvo minėta aukščiau, viena iš svarbiausių priežasčių, kodėl pardavėjai, paslaugų 

teikėjai nesutinka taikiai išspręsti kilusių ginčų yra Vartotojų teisių apsaugos įstatyme (redakcija 

galiojusi iki 2016 m. sausio 1 d.) įtvirtintas Tarnybos priimamo sprendimo neprivalomas pobūdis.  

 

3. Tarnybos nutarimų, priimtų dėl nesąžiningos komercinės veiklos ir reklamos skaičius, vnt. 
 

2015 m. Tarnybai buvo numatyta priimti 55 nutarimus dėl Nesąžiningos komercinės veiklos 

vartotojams draudimo įstatymo bei Reklamos įstatymo nuostatų pažeidimų, tačiau Tarnyba, 

vykdydama Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo nuostatų bei 

Reklamos įstatymo nuostatų laikymosi priežiūrą, išnagrinėjo ir priėmė sprendimus 71 byloje.  

Dėl Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo pažeidimo priimti 7 

nutarimai, dėl Reklamos įstatymo pažeidimo priimti 64 nutarimai. Pažymėtina, jog sprendimų 

skaičius 2015 m. padidėjo reklamos srityje. 

Tarnyba nutarimus dėl Reklamos įstatymo pažeidimų priima Vyriausybės įgaliotų institucijų 

(Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos bei Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie 

Ūkio ministerijos) surašytų Reklamos įstatymo pažeidimo protokolų pagrindu, be to, tyrimai dėl 

visų aukščiau nurodytų įstatymų pažeidimų gali būti pradedami ir Tarnybos iniciatyva bei privalo 

būti pradėti vartotojų (ar kitų įstatymuose nurodytų) pareiškėjų skundų (prašymų) pagrindu. 

Atsižvelgiant į tai, iš anksto numatyti, kiek tiksliai nutarimų dėl Reklamos įstatymo bei 

Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo pažeidimų Tarnyba priims 

ateityje, iš anksto nėra įmanoma, kadangi tai priklauso ir nuo Vyriausybės įgaliotų institucijų 

aktyvumo, ir nuo vartotojų skundų skaičiaus bei kitų pareiškėjų prašymų, taip pat ir nuo Tarnybos 

atliekamų stebėsenos rezultatų. Be to, įsigaliojus naujai Reklamos įstatymo redakcijai bei atsiradus 
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galimybei Reklamos įstatymo bylas (kai proceso šalys tam neprieštarauja) vykdyti ne tik žodinio, 

bet ir rašytinio proceso tvarka, bylų rengimas ir vykdymas konkrečiais atvejais tapo paprastesnis ir 

greitesnis.  

55 nutarimų skaičius buvo pasirinktas, atsižvelgiant į ankstesnių metų praktiką, pvz., 2013 

m. buvo priimti 44 nutarimai, 2014 m. – 59 nutarimai.   

 

4. Vartotojų, žinančių, kur kreiptis dėl savo teisių gynimo, dalis, proc. 

 

Nuomonių tyrimų bendrovės „Vilmorus“ apklausos duomenimis, 2015 m. vartotojų, 

žinančių kur kreiptis, jeigu pardavėjas ar paslaugos teikėjas atsisakytų kompensuoti nuostolius, 

skaičius sudaro 63 proc. visų vartotojų.  

Ataskaitiniu laikotarpiu bendras rodiklis yra septyniais procentiniais punktais didesnis nei 

planuota, o 2014 m. šis rodiklis buvo 61 proc. Šio rodiklio viršijimui turėjo įtakos Tarnybos 

Regioninės veiklos koordinavimo skyrius ir šio skyriaus specialistų veikla Lietuvos apskrityse, taip 

pat aktyvi Tarnybos teikiamos informacijos vartotojų teisių apsaugos klausimais sklaida.  
 

5. Verslininkų, žinančių kur gauti informaciją apie vartotojų teisių apsaugą dalis, proc. 

 

Nuomonių tyrimų bendrovės „Vilmorus“ apklausos duomenimis, 2015 m. verslininkų, 

žinančių, kur gauti informaciją apie vartotojų teisių apsaugą, skaičius sudaro 95 proc. visų 

verslininkų. 

Ataskaitiniu laikotarpiu bendras rodiklis yra 23 proc. didesnis nei planuota. Tarnyba 2015 

m. intensyviai konsultavo, teikė informaciją ūkio subjektams įvairiomis žiniasklaidos priemonėmis 

apie euro įvedimui Lietuvoje, teisės aktus, reglamentuojančius vartotojų teisių apsaugą. 

Atsižvelgiant į tai, kad euro įvedimo laikotarpiu buvo plačiai skleidžiama informacija, susijusi su 

vartotojų teisių apsauga, teisės aktuose įtvirtintais reikalavimais, tai turėjo įtakos šio rodiklio 

didėjimui.  

 

6. Patikrintos interneto svetainės, kuriose siūlomos vartojimo prekės ir paslaugos, vnt. 

 

Tarnyba 2015 m. atliko verslo subjektų, kurie parduoda prekes ir paslaugas nuotoliniu būdu, 

priežiūrą, susijusią informacijos bendrovių interneto tinklalapiuose pateikimu, kuri numatyta 

Civilinio kodekso 6.2287 straipsnyje bei, esant būtinybei, atsakomybės už nustatytus pažeidimus 

taikymą pagal Vartotojų teisių apsaugos įstatymą.  

Pažymėtina, kad vertinimo kriterijaus planuotos reikšmės buvo viršytos dėl Europos 

Komisijos vykdomos kampanijos „Interneto naršymas“, kurios metu buvo ieškoma pažeidimų, 

susijusių su ikisutartinės informacijos pateikimu bei vartotojo teise atsisakyti sutarties, kaip 

numatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2011/83/ES dėl vartotojų teisių. 

 

7. Regionuose surengtų seminarų probleminiais vartotojams klausimais dėl netinkamos 

kokybės prekių, dėl vartojimo sutarčių, sudarytų ne prekybai skirtose patalpose bei elektroninės 

prekybos srityje skaičiaus, vnt. 

 

2015 m. Tarnyba planavo regionuose surengti 10 seminarų, o suorganizavo 64 seminarus, 

todėl viršijo numatytą planą. Atsižvelgiant į apskričių bendruomenių, seniūnijų, atskirų vartotojų ir 

verslo subjektų, švietimo įstaigų, savivaldybių, kitų institucijų ir organizacijų išreikštą poreikį, taip 

pat įgyvendinant Europos Komisijos inicijuotą vartotojų švietimo kampaniją buvo suorganizuota 

daugiau renginių nei planuota metų pradžioje. Daugelis iš minėtų konferencijų ar seminarų įvyko 

vartotojų ar verslininkų iniciatyva, jų kvietimu, gavus informaciją, kad Tarnybos Regioninės 

veiklos koordinavimo skyriaus specialistas konkrečiai apskričiai gali juos pakonsultuoti ir suteikti 

aktualios informacijos jų gyvenamojoje vietoje, jiems patogiu metu.  
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13. Programos asignavimų panaudojimas 

 

Asignavimai 
Patvirtinti (patikslinti) 

asignavimai, tūkst. Eur 

Panaudoti 

asignavimai, 

tūkst. Eur 

Asignavimų 

panaudojimas, 

procentais 

Iš viso asignavimų programai 

02 001 Paslaugos gyventojams ir 

verslui 

1475,5 1443,8 98 proc. 

 

2015 m. Tarnybos vykdytos Programos „Paslaugos gyventojams ir verslui“ priemonėms 

įgyvendinti buvo skirta – 1475,5 tūkst. Eur, iš kurių panaudota – 1443,8 tūkst. Eur. 2015 m. 

Tarnyba 7,4 tūkst. Eur nepanaudojo darbo užmokesčio ir socialinio draudimo fondo lėšų, dėl 

darbuotojų kaitos, sergamumo, mokymosi atostogų bei suteiktų motinystės atostogų. Taip pat 

Tarnyba nepanaudojo 23,7 tūkst. Eur asignavimų skirtų išlaidoms prekėms ir paslaugoms: iš jų 3,0 

tūkst. Eur komandiruotės išlaidoms dėl Europos Komisijos grąžintos kompensacijos už patirtas 

komandiruočių išlaidas; 1,4 tūkst. Eur nepanaudota, nes paslaugų teikėjai sąskaitas už gruodžio 

mėnesį suteiktas paslaugas pateikė 2016 m. ir 19,3 tūkst. Eur nepanaudota dėl savivaldybės suteiktų 

neatlygintinų paslaugų, skirtų euro viešinimo konferencijai rengti. 2015 m. gruodžio 29 d. VšĮ 

„Europos vartotojų centras“ grąžino 0,1 tūkst. Eur nepanaudotą lėšų likutį, kurį Tarnyba 2015 m. 

gruodžio 30 d. grąžino į valstybės iždo sąskaitą. Numatytam ilgalaikio turto įsigijimui, dėl CPO 

kataloge pasiūlytos mažiausios kainos, Tarnyba nepanaudojo 0,5 tūkst. Eur. 

 

Informacija apie Tarnybos finansavimo dydžius ir pokytį 2010-

2015 m., tūkst. Eur
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14. Viešojo administravimo įstatymo nuostatų įgyvendinimas 

 

14.1. Verslo subjektų konsultavimo veikla 

 

2015 m. verslo subjektams buvo suteiktų 1150 konsultacijų. Pastebėtina, kad ataskaitiniu 

laikotarpiu verslo subjektai dažniausiai kreipėsi konsultacijų dėl vartojimo prekių ir paslaugų, euro 

įvedimui keliamų reikalavimų laikymosi, taip pat nesąžiningos komercinės veiklos bei reklamos 

klausimais.  

2015 m. suteiktos 138 konsultacijos verslo subjektams dėl euro įvedimui keliamų 

reikalavimų laikymosi, t. y. 12 proc. nuo visų suteiktų konsultacijų verslo subjektams. 2015 m., 

kaip ir ankstesniais laikotarpiais, daugiausiai verslo subjektų kreipėsi telefonu, didelė kreipimųsi 

dalis pateikta el. paštu bei raštu, o mažiausiai asmenų kreipėsi žodžiu (atvykę į Tarnybą).  

 

Suteiktų konsultacijų verslo subjektams dinamika 2012-2015 m. 
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14.2. Patikrinimai 

 

Tarnyba, vadovaudamasi Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1-13 ,,Dėl reklamos stebėsenos 

(monitoringo) 2015 m. patvirtinimo“, 2015 m. atliko kosmetikos gaminių reklamos monitoringą. 

Kosmetikos reklamos draudimai numatyti 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamente (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių bei Reklamos įstatyme. Informacija apie 

2015 m. pasirinktą stebėsenos (monitoringo) sritį ir tikrinamų subjektų sąrašas paskelbtas Tarnybos 

interneto tinklalapyje. Monitoringo metu buvo siekiama išsiaiškinti, ar reklamos skleidėjai 

kosmetikos gaminių reklamose naudoja teiginius, kurie yra leidžiami pagal Reglamentą Nr. 

1223/2009. Tarnyba atsitiktine tvarka atrinko kosmetikos gaminius ir raštu kreipėsi į komercinės 

veiklos subjektus bei rekomendavo pakeisti kosmetikos gaminių reklamas galimai pažeidžiančias 

Reklamos įstatymą. 

Atsižvelgdami į Tarnybos rekomendacijas, reklaminės veiklos subjektai pakoregavo 

skleidžiamą reklamą arba reklamą pašalino iš visuomenės informavimo priemonės. Taigi Tarnyba 

pasiekė paslėptos reklamos stebėsenos (monitoringo) tikslą. 

Tarnyba, vadovaudamasi Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1-12 „Dėl Nesąžiningos 

komercinės veiklos srities stebėsenos (monitoringo) 2015 m. patvirtinimo“ 2015 m. atliko galimai 

nesąžiningos komercinės veiklos atvejų, kai komerciniame pranešime skelbiama apie ypatingą 

kainos pranašumą, stebėseną (monitoringą), kurio metu siekiama išsiaiškinti, ar komercinės veiklos 

subjektai tinkamai laikosi Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 5 

straipsnio 1 dalies 4 punkto nuostatų. Monitoringo metu buvo siekiama išsiaiškinti, ar komercinės 

veiklos subjektai dirbtinai nepadidina avalynės kainų prieš skelbdami įvairias akcijas, išpardavimus.  

Monitoringo metu Tarnyba iš aukščiau nurodytų interneto tinklalapių atsitiktine tvarka 

atrinko avalynės komercinius pranešimus ir raštu kreipėsi į komercinės veiklos subjektus su 

prašymu pateikti informaciją apie avalynės kainas nuo jų įsigijimo iki 2015 m. rugsėjo 25 d. ir 

pateikti tai patvirtinančius įrodymus. Tarnyba, pastebėjusi galimus minėtos nuostatos pažeidimus, 

komercinės veiklos subjektams teikė konsultacijas, nurodydama, kad tam tikrais atvejais 

komerciniai veiklos subjektai padidina prekės kainą ir netrukus po to vartotojams teikia informaciją 

apie šioms prekėms taikomas nuolaidas. Tokiu būdu komercinės veiklos subjektai sukuria 

vartotojams klaidingą įspūdį apie ypatingą kainos pranašumą. Tarnyba pažymėjo, jog komercinės 

veiklos subjektams keliami didesni profesinio atidumo, rūpestingumo reikalavimai, todėl jie privalo 

tinkamai pateikti vartotojui teisingą, neklaidinančią bei išsamią informaciją apie produktų kainas, 

taikomas nuolaidas bei jų apskaičiavimo būdą. Teiktomis rekomendacijomis Tarnyba užtikrino, kad 

komercinės veiklos subjektai vartotojams pateiktų teisingą ir neklaidinančią informaciją apie 

siūlomos įsigyti avalynės kainą, jos apskaičiavimo būdą nuolaidų metu bei pasiekė nesąžiningos 

komercinės veiklos stebėsenos (monitoringo) tikslą. 

Tarnyba, vadovaudamasi Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1-16 „Dėl šilumos tiekėjų 

teikiamų buitiniams šilumos vartotojams sąskaitų (mokėjimų už šilumą pranešimų) už suvartotą 

šilumą stebėsenos (monitoringo) sąrašo 2015 m. patvirtinimą“, vertindama šilumos tiekėjų teikiamas 

buitiniams šilumos vartotojams sąskaitas (mokėjimo pranešimus) už šilumą, vykdė šilumos tiekimo 

bendrovių buitiniams šilumos vartotojams teikiamų sąskaitų (mokėjimo pranešimų) stebėseną 
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(monitoringą). Atlikus jų vertinimą, nustatyta, kad šilumos tiekėjų teikiamose sąskaitose ne visada 

teikiama išsami informacija, numatyta Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse. Tarnyba, turėdama 

pagrindo manyti, kad šilumos sąskaitos (mokėjimo pranešimai už šilumą) galimai pažeidžia 

vartotojų teises, ėmėsi priemonių galimiems pažeidimams pašalinti, siūlydama šilumos tiekėjams 

papildyti sąskaitas trūkstama informacija. 

Tarnyba, atsižvelgdama į vartotojų prašymuose nurodytus nusiskundimus, kad nesuteikiama 

išsami informacija, atliko pagrindinių kelionių organizatorių, vykdančių išvykstamojo turizmo 

organizuotas keliones autobusais, interneto svetainių stebėseną. Šio tyrimo tikslas buvo patikrinti, 

ar interneto svetainėse kelionių organizatorių talpinama informacija visiškai atitinka Turizmo 

įstatymo nuostatas ir ar vartotojams pateikiama pilna ir neklaidinanti informacija apie 

organizuojamas keliones į užsienį autobusais. 

Stebėsenai buvo pasirinkti visi pagrindiniai išvykstamojo turizmo keliones autobusais 

organizuojantys kelionių organizatoriai, apimantys apie 90 proc. šios rinkos Lietuvoje. Žymi dalis 

siūlomų autobusais kelionių parduodamos ne tik tiesiogiai per kelionių organizatorius, bet ir per 

Lietuvos kelionių pardavimo agentus. Patikrinus kelionių pasiūlymus visose tikrintose interneto 

svetainėse buvo pastebėti tam tikri trūkumai, kurie neatitiko Turizmo įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje 

nustatytų reikalavimų. Išanalizavus šiuos pastebėtus trūkumus buvo parengti raštai ir kreiptasi į 

visus kelionių organizatorius, informuojant apie nustatytus trūkumus ir pasiūlant per tam tikrą 

laikotarpį šiuos trūkumą ištaisyti ir apie tai informuoti Tarnybą. 2016 m. planuojama surengti 

susitikimą su kelionių organizatoriais. 

Tarnyba nagrinėdama vartotojų prašymus dėl kelionių organizatorių teikiamų paslaugų taip 

pat pastebėjo, kad vartotojams nėra tinkamai suteikiama informacija apie oro vežėjo tapatybę, todėl 

buvo atlikta kelionių organizatorių bei kelionių pardavimo agentų interneto tinklalapiuose 

pateikiamos informacijos apie oro vežėjo tapatybę stebėsena. Stebėsenos metu buvo analizuota 16 

skirtingų interneto tinklalapių, kuriuose siūlomos kelionės, į kurias įeina skrydis lėktuvu, buvo 

išanalizuoti šiuose tinklalapiuose skelbiamų kelionių aprašymai bei informacija pateikta 

skirtinguose kelionės įsigijimo internetu etapuose iki mokėjimo ir(ar) turizmo paslaugų teikimo 

sutarties sudarymo. Tyrimo metu buvo nustatyta, kad beveik visi kelionių organizatoriai ir kelionių 

pardavimo agentai vartotojams nesuteikia informacijos apie oro vežėjo tapatybę. Atsižvelgiant į tai 

bus informuojami kelionių organizatoriai ir nevyriausybines organizacijas, kurių nariai yra 

Lietuvos Respublikoje registruoti kelionių organizatoriai ir kelionių pardavimo agentai, apie teisės 

aktuose įtvirtintą pareigą informuoti vartotojus apie oro vežėjo tapatybę.  

Be to, Tarnyba dalyvavo Tarptautinės vartotojų teisių apsaugos ir gynimo tinklo 

organizuotame interneto naršyme, kurio metu buvo patikrinta 16 interneto tinklalapių, vykdančių 

sveikatos ir kosmetikos prekių elektroninę prekybą. Naršymo metu buvo nustatyti du pažeidimai, 

susiję su ikisutartinės informacijos apie pardavėją, kainą, produkto savybes bei teisę atsisakyti 

sutarties nepateikimu ir klaidinančių ar melagingų teiginių apie sveikatą nurodymu.  

  

14.3. Dažniausiai pažeidžiamos teisės aktų nuostatos 

 

Atsižvelgiant į vartotojų teisių apsaugos teisinį reglamentavimą ir Tarnybai priskirtą 

kompetenciją, Tarnybos veikloje pastebima, kad verslo subjektai dažniausiai pažeidžia Civilinio 

kodekso, Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo, Reklamos įstatymo, 

Vartotojų teisių apsaugos įstatymo, Produktų saugos ir Maisto įstatymo nuostatas. 

Pastebėtina, jog už pažeidimus skiriamos tiek prevencinės, tiek poveikio priemonės: verslo 

subjektai informuojami apie jų vykdomus pažeidimus, rengiami susitikimai ir konsultacijos, 

priimami Tarnybos nutarimai, Tarnybos tinklalapyje pateikiama aktuali informacija ir informacija 

apie Tarnybos sprendimų, taikių susitarimų nevykdymą, skiriamos baudos, kreipiamasi į teismą. 
 

14.4. Pasiūlymai keisti ar priimti naujus teisės aktus 

 

2015 m. Tarnybos specialistai įvairiose su vartotojų teisių apsauga susijusiose srityse nustatė 

teisės aktų keitimo ar naujų teisės aktų priėmimo poreikį. Dėl daugumos identifikuotų teisinio 
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reguliavimo spragų su pasiūlymais buvo kreiptasi į atsakingas institucijas. Pastebėtina, jog į 

nemažai Tarnybos pastabų buvo atsižvelgta arba pateikti atsakingų institucijų vertinimai. 

15. Interesantų (klientų) skundai, atsiliepimai dėl Tarnybos veiklos 

 

Kreipimaisi į ginčų komisiją, teismą 

 

2015 m. dėl Tarnybos nutarimų ar veiksmų teisėtumo ir pagrįstumo į Vyriausiąją 

administracinių ginčų komisiją buvo kreiptasi 4 kartus, o į Vilniaus apygardos administracinį teismą 

kreipėsi 13 pareiškėjų. Vyriausioji administracinių ginčų komisija dviejų pareiškėjų skundus atmetė 

kaip nepagrįstus ir dviejų pareiškėjų skundų nagrinėjimą nutraukė. Vilniaus apygardos 

administraciniame teisme 9 pareiškėjų skundai buvo atmesti kaip nepagrįsti, 2 pareiškėjų skundai 

buvo tenkinti, o kitų 2 pareiškėjų skundų nagrinėjimas tęsiamas. 

 

Anoniminės asmenų apklausos 

 

Vadovaujantis Tarnybos direktoriaus patvirtintomis Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų 

aptarnavimo Tarnyboje taisyklėmis, ne rečiau kaip kartą per metus organizuojama anoniminė 

asmenų apklausa, siekiant įvertinti ir gerinti Tarnyboje vykdomą asmenų prašymų nagrinėjimą ir 

atvykusių asmenų aptarnavimą. Atliekant 2015 m. anoniminę apklausą, asmenims pateiktose 

anoniminės aptarnavimo kokybės vertinimo anketose, buvo siekta sužinoti: ar asmenys pakankamai 

informuoti apie Tarnybos darbo laiką ir ar šis laikas jiems patogus; ar asmenys aptarnaujami greitai, 

mandagiai ir kvalifikuotai; ar asmenis tenkino atsakymų pateikimo terminai; ar jie buvo informuoti 

apie Tarnyboje nagrinėjamo klausimo, ginčo sprendimo eigą. Taip pat buvo prašoma pateikti 

pastabas ar pasiūlymus, susijusius su Tarnybos veikla. Įvertinus 2015 m. atliktos anoniminės 

apklausos rezultatus, nustatyta, jog didžioji dalis atsakymus pateikusių asmenų žino Tarnybos darbo 

laiką (91 proc.) ir didžiajai besikreipiančiųjų daliai jis patogus (91 proc.), asmenys yra patenkinti 

aptarnavimo kokybe ir atsakymo į jų prašymą (skundą) pateikimo terminais (87 proc.), taip pat 

buvo tinkamai informuoti apie klausimo ar prašymo nagrinėjimo eigą (87 proc.). Pažymėtina, kad 

dažniausiai nuomonę apie Tarnybos veiklą linkę išreikšti asmenys, kurių prašymai, skundai buvo 

nagrinėjami Tarnyboje: dalis asmenų išreiškė padėkas už suteiktą informaciją ir pagalbą sprendžiant 

jų ir pardavėjų, paslaugų teikėjų ginčus, dalis asmenų nebuvo patenkinti ginčų nagrinėjimo tvarka, 

terminais, Tarnybai suteiktomis teisinėmis priemonėmis ginant pažeistas vartotojų teises. 

16. Korupcijos prevencija 

 

Siekiant užtikrinti teisėtą bei viešą interesų grupių dalyvavimą Teisingumo ministerijos 

valdymo srities institucijų rengiamų teisės aktų projektų rengimo procese, Tarnyboje rengiami 

teisės aktų projektai, vadovaujantis Tarnybos darbo reglamento 228 punktu, derinami su visuomene 

ir suinteresuotomis institucijomis juos viešinant Seimo teisės aktų informacinės sistemos (TAIS) 

Projektų registravimo posistemėje. 

Tarnybos valstybės tarnautojai ir darbuotojai išklausė Lietuvos viešojo administravimo 

instituto organizuotą pranešimą dėl valstybės tarnautojų profesinės etikos principų ir korupcijos 

prevencijos viešajame sektoriuje.  
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III. 2015 METŲ AKTUALIOS PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO BŪDAI 

 

 1 problema. Dėl viešojo intereso gynimo. Per 2015 m. Tarnyba pateikė 6 ieškinius 

vartotojų pažeistam viešajam interesui ginti. Nors teisminiai procesai užtrunka netrumpai, jie 

padeda apginti pažeistas vartotojų teises ir interesus – 4 ieškinius teismai tenkino, todėl nukentėję 

vartotojai įgijo realią galimybę atgauti savo sumokėtus pinigus, 1 bendrovei, pradėjus viešojo 

intereso gynimo bendrovei, inicijuota bankroto procedūra, todėl nukentėję asmenys buvo nukreipti į 

bankroto administratorių stojimui į kreditorių eilę, o dėl 1 bendrovės pradėtos viešojo intereso 

gynimo procedūros tebevyksta teisminiai procesai.  

Pažymėtina, kad Tarnybai 2015 m. ginant vartotojų viešąjį interesą teisme, išryškėjo 

problema dėl vieningos teismų praktikos, susijusios su Tarnybos teise kreiptis į teismą, pateikiant 

ieškinį dėl vartotojų viešojo intereso gynimo, nebuvimo. 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojo Civilinio 

proceso kodekso pakeitimai, įtvirtinę grupės ieškinio institutą (iš esmės turintį tam tikrų panašumų 

su vartotojų viešojo intereso gynimo teisme institutu) ir galimai turėję įtakos tam, kad teismai, 

spręsdami iš esmės panašaus pobūdžio ieškinių priėmimo klausimus, nevienodai interpretuodavo 

įstatyme įtvirtintą Tarnybos teisę kreiptis į teismą su ieškiniu vartotojų viešajam interesui ginti ir 

priimdavo skirtingus sprendimus. 

2 problema. Dėl didėjančių vartotojų nusiskundimų, bendrovėms nepristačius prekių 

sutartu laiku. Daug problemų vartotojams kilo dėl vėluojančių arba apskritai nepristatytų prekių, 

įsigytų elektroniniu būdu. Be kita ko, tiek vartotojams, tiek ir Tarnybai, kilo problemų ieškant 

verslo subjekto kontaktų. Šias problemas Tarnyba sprendė bendraudama su Valstybine mokesčių 

inspekcija bei gindama vartotojų viešąjį interesą teikiant ieškinius teismui. Deja, bendradarbiavimas 

su policija rezultatyvus nebuvo. Tarnyba, atsižvelgdama į gautų vartotojų prašymų kiekį dėl 

nusiskundimų internetinėmis parduotuvėmis (UAB ,,Kuponai”, MB ,,Spil”, UAB ,,Rengiamės”, 

UAB ,,Zauberis”, UAB ,,Sole active”), 5 kartus kreipėsi į Policijos departamentą dėl vartotojų teisių 

pažeidimų ir galimo ikiteisminio tyrimo pradėjimo. Pradėti ikiteisminį tyrimą atsisakyta buvo 4 

kartus, o vienas pradėtas ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas, konstatavus, kad tarp pardavėjų ir 

asmenų, negavusių prekių, yra susiklostę civiliniai santykiai ir nukentėjusieji savo teisėtus interesus 

gali apginti pareikšdami civilinį ieškinį civilinio proceso tvarka. Siūlytina plėtoti vartotojų švietimą 

elektroninės prekybos srityje, siekiant apsaugoti vartotojus nuo nesąžiningų internetinių 

parduotuvių. 

3 problema. Dėl išsamios informacijos nepateikimo bendrovių interneto tinklalapiuose. 

Nagrinėjant ginčus elektroninės prekybos srityje pastebėta, jog didelė dalis elektroninių parduotuvių 

nepateikia ar pateikia neišsamią informaciją apie pardavėjo kontaktus, teisę atsisakyti nuotolinės 

sutarties. Dėl šios problemos buvo atliktas interneto tinklalapių monitoringas. Jo metu ir nagrinėjant 

ginčus, atsiradus būtinybei, buvo kreiptasi į bendroves papildomai prašant pateikti  paaiškinimus ir  

įspėjant dėl pateiktos informacijos neatitikimo teisės aktų reikalavimams. Bendrovės geranoriškai 

reagavo į siūlymus ir nustatytus trūkumus pašalino. Siūlytina aktyviau plėtoti verslininkų švietimą 

elektroninės prekybos srityje.  

4 problema. Dėl nepageidaujamos reklamos siuntimo. 

Per 2015 m. vartotojai daugiausia skundėsi dėl nepageidaujamos reklamos. Dažniausiai 

asmenys nurodė, kad gauną reklamą elektroniniu paštu, nors reklamos siuntėjams nėra davę 

sutikimo dėl reklamos siuntimo. Vartotojai skundėsi dėl reklamos į daugiabučių pašto dėžutes, nors 

jos buvo tinkamai ir aiškiai pažymėtos dėl atsisakymo gauti reklamą. Vartotojų nepasitenkinimą 

taip pat kėlė nepageidaujama reklama ant buto durų rankenų. Be to, gauta skundų, kad reklama 

skleidžiama kapinėse. Daugiausia nepatenkintų vartotojų kreipėsi dėl SIA „Modera“ skleidžiamos 

nepageidaujamos reklamos. Bendrovė, naudodamasi išankstinio apmokėjimo kortelėmis, iš įvairių 

telefono numerių siuntė vartotojams reklamines žinutes apie siūlomus greituosius kreditus 

(skirtinguose interneto tinklalapiuose).  

5 problema. Dėl ginčų dėl automobilių remonto (techninės priežiūros), automobilių ir 

autodetalių. Daug problemų kėlė ginčai dėl automobilių remonto (techninės priežiūros), 

automobilių ir autodetalių galimai netinkamos kokybės. Dauguma tokių ginčų nebuvo galimybės 
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išspręsti ir pasisakyti dėl vartotojų reikalavimų pagrįstumo, nes nebuvo ekspertinės institucijos, 

galinčios pateikti išvadas. Tarnyba tokius ginčus spręsdavo, vadovaudamasi šalių pateiktais 

rašytiniais įrodymais bei Valstybinės transporto inspekcijos išvadomis, kai minėta institucija pagal 

kompetenciją turėjo galimybę tokias išvadas pateikti. 

6 problema. Dėl energetikos sektoriaus problemų 

2015 m. Tarnyboje energetikos srityje daugiausiai vartotojų prašymų gauta dėl problemų 

šilumos tiekimo srityje. Gautuose prašymuose vartotojai dažniausiai kėlė klausimus dėl sąskaitose 

už šilumą priskaičiuotų mokėtinų sumų už šilumą pagrįstumo. Vartotojai abejojo, ar šilumos 

tiekėjas teisingai paskirstė daugiabučiame name sunaudotą šilumą, ar taikė tinkamą šilumos 

paskirstymo metodą, ar šiluma už bendrojo naudojimo patalpų šildymą buvo priskirta pagrįstai. 

Nemažai gauta vartotojų prašymų dėl karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimo, kuriuose 

vartotojai kėlė klausimus dėl įrengiamų apskaitos prietaisų su nuotoliniu duomenų nuskaitymu ir 

kodėl neleidžiama vartotojui pasirinkti apskaitos prietaisų be šios funkcijos.  

Tarnyba, atsižvelgdama į gautus vartotojų prašymus ir siekdama spręsti Šilumos ūkio 

įstatyme nustatyto apsirūpinimo karštu vandeniu būdo, kai šiluma perkama iš šilumos tiekėjo, o 

geriamasis vanduo iš geriamojo vandens tiekėjo, įgyvendinimo problemą, dalyvaudama Lietuvos 

Respublikos energetikos ministro 2015 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. 1-56 sudarytoje darbo grupėje 

„Dėl šilumos ūkio teisinio reglamentavimo tobulinimo“, teikė pasiūlymus Energetikos ministerijai. 

Tarnyba siūlė pakeisti Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 145 ir 193 punktus ir juose nustatyti, 

kad vartotojai, pasirinkę antrąjį apsirūpinimo karštu vandeniu būdą, su šilumos ir geriamojo 

vandens tiekėjais turėtų galimybę sudaryti tiesiogines sutartis ir už geriamąjį vandenį ir šilumą 

atsiskaityti tiesiogiai geriamojo vandens ir šilumos tiekėjams pagal jų pateiktas sąskaitas.  
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IV. PLANUOJAMO LAIKOTARPIO VEIKLOS PRIORITETAI  

 

1. 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojo Vartotojų teisių apsaugos įstatymo pakeitimai, 

reglamentuojantys vartotojų teisių gynimą ne teisme. Viena svarbiausių naujovių – Tarnybos (kaip 

ir kitų vartojimo ginčus nagrinėti įgaliotų institucijų) priimtų sprendimų, išnagrinėjus tarp vartotojo 

ir pardavėjo, paslaugų teikėjo kilusį vartojimo ginčą, privalomumas. Vartotojams tokia naujovė gali 

būti labai patraukli ir daryti įtaką jų kreipimųsi tiek į Tarnybą, tiek ir į kitas ginčus nagrinėjančias 

institucijas dėl savo galimai pažeistų teisių gynimo, skaičiaus didėjimą, o pardavėjus ir paslaugų 

teikėjus gali paskatinti atsakingiau organizuoti savo verslą teikiant prekes ar paslaugas vartotojams. 

Svarbūs pakeitimai susiję ir su nustatytais iš esmės griežtesniais reikalavimais vartotojui kreipiantis 

į Tarnybą bei pateikiant prašymą dėl ginčo nagrinėjimo bei su tuo susijusia Tarnybos teise atsisakyti 

nagrinėti ginčą. Tokio pobūdžio pakeitimai gali paskatinti vartotojus mažiau piktnaudžiauti savo 

teisėmis bei atsakingiau rūpintis įrodymų, susijusių su ginčo aplinkybėmis, surinkimu, o patį ginčo 

nagrinėjimą Tarnyboje ir jos sprendimo, paremto kiek įmanoma išsamesniais ir objektyvesniais 

įrodymais, priėmimo procesą palengvinti. Atsižvelgdama į minėtus, taip pat kitus Vartotojų teisių 

apsaugos įstatymo pakeitimus, Tarnyba sieks kuo efektyvesnio šio įstatymo įgyvendinimo, 

nagrinėdama vartojimo ginčus orientuosis į nešališkumo, objektyvumo, visapusiško ginčo 

aplinkybių ištyrimo kriterijus atitinkantį procesą bei atsižvelgs rungimosi principo taikymo 

galimybes. Tarnyba taip pat orientuosis į vartotojų bei verslo subjektų visapusišką švietimą ir 

konsultavimą su atsiradusiomis naujovėmis susijusiais klausimais. 

2. Kaip ir 2015 m., svarbiu Tarnybos prioritetu išliks verslo subjektų, kurie parduoda 

prekes ir paslaugas nuotoliniu būdu, priežiūra ir švietimas, susijęs su teisės aktuose (Civiliniame 

kodekse, Vartotojų teisių apsaugos įstatyme bei kituose teisės aktuose) įtvirtintų reikalavimų dėl 

informacijos teikimo vartotojams laikymąsi, bei, esant būtinybei, atsakomybės už nustatytus 

pažeidimus taikymą pagal Vartotojų teisių apsaugos įstatymą. Be kita ko, Tarnyba sieks užtikrinti ir 

kitų prevencinio pobūdžio priemonių, padedančių ūkio subjektams laikytis teisės aktų reikalavimų, 

įgyvendinimą.  

3. Tarnyba, vadovaudamasi Tarnybos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 1-18 

„Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atliekamų patikrinimų rūšių sąrašo ir 2016-

2018 m. ne maisto produktų rinkos priežiūros prioritetinių sričių sąrašo patvirtinimo“ bei Tarnybos 

2016 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. 25 „Dėl sektorinės nacionalinės rinkos priežiūros programos 

2016 m. (sektorinė programa) patvirtinimo“, vykdys ūkio subjektų patikrinimus.  

4. Tarnyba parengs visus būtinus dokumentus, kad gautų licenciją verstis veikla su 

jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais bei pradės atlikti patikrinimus pagal pasirinktas 

prioritetines rinkos priežiūros sritis, su turimu nešiojamuoju NITON XL3t analizatoriumi, skirtu 

metalų rentgenofluorescencinei analizei. 

5. Nuo 2016 m. balandžio 20 d. įsigaliojus 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvai 2014/35/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su tam tikrose įtampos ribose 

skirtų naudoti elektros įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo bei 2014 m. vasario 26 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvai 2014/30/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su 

elektromagnetiniu suderinamumu, suderinimo, bus priimti atitinkami nacionaliniai reglamentai, 

kurie nustatys saugos bei kitus privalomus reikalavimus elektrotechnikos gaminiams. Vienas iš 

Tarnybos veiklos prioritetų bus šių reglamentų parengimo, įgyvendinimo bei laikymosi kontrolė, 

kadangi Tarnyba vertindama elektrotechnikos gaminių atitikimą nustatytiems teisės aktų 

reikalavimams, vadovausis įsigaliojusiomis reglamentų nuostatomis. 

6. Tarnyba, vadovaudamasi Tarnybos direktoriaus 2016 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1-26 

„Dėl vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu stebėsenos (monitoringo) srities 2016 

m. patvirtinimo“ 2016 m. vykdys privataus ikimokyklinio ugdymo srities stebėseną. 

7. Tarnyba 2016 m. vykdys pasirinktos srities – informacijos apie naujo būsto paskirtį – 

komercinės veiklos stebėseną (monitoringą), kurios metu bus tikrinama, ar interneto tinklalapiuose 

skleidžiami komerciniai pasiūlymai nepažeidžia Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams 

draudimo įstatyme įtvirtintų nuostatų. Pastebėjus galimus pažeidimus bus imamasi priemonių 
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prevencinėmis priemonėmis pašalinti iš rinkos galimai Nesąžiningos komercinės veiklos 

vartotojams draudimo įstatyme nustatytų reikalavimų neatitinkančius veiklos požymius. 

8. Tarnyba vykdys biocidinių produktų reklamos srities stebėseną (monitoringą), kurios 

metu bus tikrinama, ar bendrovės nepažeidžia Reklamos įstatyme įtvirtintų nuostatų. Pastebėjus 

galimus pažeidimus bus imamasi prevencinių priemonių pašalinti iš rinkos galimai Reklamos 

įstatyme nustatytų reklamos naudojimo reikalavimų neatitinkančią reklamą.  

9. Tarnyba, pasibaigus Šiaulių naftos bandymų laboratorijos akreditacijos pagal 

tarptautinio standarto ISO/IEC 17025:2005 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų 

kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai“ galiojimui, 2016 m. sieks atnaujinti šią akreditaciją, 

kad laboratorijos atliekami tyrimai ir bandymai tenkintų užsakovų bei pripažinimą teikiančios 

organizacijos politiką ir poreikius. 

10. Siekiant sklandaus Lietuvos stojimo į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros 

organizaciją (EBPO), Tarnyba vykdys visas jai paskirtas funkcijas (tolesnis pozicijų derinimas, 

atsakymai į EBPO klausimynus, susitikimai ir bendradarbiavimas su EBPO ekspertais) bei toliau 

aktyviai atstovaus EBPO Vartotojų politikos komitete. 

11. Tarnyba, kaip ir 2015 m., sieks orientuotis į vartotojų viešojo intereso gynimą teisme, 

tuo atveju, kai pardavėjo ar paslaugų teikėjo veiksmai pažeidžia bendruosius vartotojų interesus ir 

yra nesąžiningi vartotojų atžvilgiu. 

12. Tarnyba vykdys priemones, numatytas 2016 m. įgyvendinant Valstybinę vartotojų teisių 

apsaugos 2015-2018 m. strategiją. 
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Tarnyba, įgyvendindama 2015 m. veiklos plane numatytas priemones, vykdė aktualiausių 

vartojimo sričių stebėseną: paslėptos reklamos monitoringą (kosmetikos gaminių srityje), atliko 

galimai nesąžiningos komercinės veiklos atvejų, kai komerciniame pranešime skelbiama apie 

ypatingą kainos pranašumą, stebėseną (monitoringą), taip pat vertindama šilumos tiekėjų teikiamas 

buitiniams šilumos vartotojams sąskaitas (mokėjimo pranešimus) už šilumą, vykdė teikiamų 

buitiniams šilumos vartotojams sąskaitų (mokėjimo pranešimų) stebėseną, be kita ko, geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo srityje atliko vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo 

stebėseną. Taip pat Tarnyba, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 49 straipsnio 2 dalimi, 

atsižvelgdama į tai, kad tam tikrų įmonių neteisėtu neveikimu buvo padaryta žalos vartotojams ir 

manydama, kad tokiu būdu buvo pažeistas vartotojų viešasis (bendrasis) interesas, pateikė 6 

ieškinius viešajam interesui ginti. 

Tarnyba 2015 m. vykdydama Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo 

įstatymo nuostatų bei Reklamos įstatymo nuostatų laikymosi priežiūrą išnagrinėjo ir priėmė 

sprendimus 71 byloje. 2015 m. taip pat išnagrinėjo 19 bylų dėl Maisto įstatymo pažeidimo ir 51 

byla dėl Produktų saugos įstatymo pažeidimo. Komercinės veiklos subjektams skirtos baudos. 

2015 m. Tarnyba toliau vykdė vartotojų ir pardavėjų, paslaugų teikėjų ginčų ne teismo 

tvarka nagrinėjimą. Per 2015 m. Tarnyboje iš viso vartotojų ginčų sprendimo ne teisme tvarka 

buvo išnagrinėti 2127 ginčai. 24 proc. ginčų nagrinėjimas baigtas pasiekus taikų ginčo šalių 

susitarimą. Ataskaitiniu laikotarpiu daugiausiai ginčų buvo išnagrinėta vartojimo prekių srityje – 

59 proc., laisvalaikio paslaugų srityje – 13 proc., elektros, vandens bei statybos ir būsto priežiūros 

paslaugų srityje – 8 proc., bendrųjų vartotojams skirtų paslaugų srityje – 3 proc. iš visų Tarnyboje 

nagrinėtų ginčų. 

Vykdant vartotojų ir kitų asmenų prašymų (skundų) pagal Viešojo administravimo įstatymą 

nagrinėjimą, 2015 m. Tarnyboje buvo išnagrinėti ir atsakyti 1561 raštiški asmenų prašymai 

(skundai). Daugiausiai išnagrinėta ir atsakyta į raštiškus asmenų  prašymus vartojimo prekių srityje 

– 51 proc., bei kitose prekių ir paslaugų, kurios nepriskiriamos konkrečioms prekių, paslaugų 

grupėms, srityse – 11 proc. Tarnyboje buvo atsakyta į 11383 vartotojų ir kitų asmenų kreipimusis, 

pateiktus žodžiu, telefonu ir el. paštu. 

2015 m. EVC teikė konsultacijas ir tarpininkavo sprendžiant vartotojų ginčus su pardavėju 

(paslaugos teikėju) dėl netinkamos kokybės prekių (paslaugų), įsigytų kitose Europos Sąjungos 

valstybėse narėse. EVC gavo 231 vartotojų skundus. Daugiausiai skundų gauta dėl elektroninės 

prekybos (46 proc.), oro keleivių teisių pažeidimų (33 proc.), netinkamos kokybės prekių bei 

paslaugų (18 proc.) ir kitų sričių (6 proc.). Lietuvos vartotojai daugiausiai skundėsi dėl pardavėjų ar 

paslaugų teikėjų registruotų Latvijoje, Italijoje, Jungtinėje Karalystėje bei Estijoje.  

2015 m. Tarnybos atstovai dalyvavo 39 užsienio valstybių rengiamuose susitikimuose 

vartotojų teisių apsaugos klausimais. Per 2015 m. Tarnybos atstovai dalyvavo Europos Sąjungos 

vartotojų bendradarbiavimo tinklo bendruose projektuose dėl automobilių nuomos problemų bei 

vartotojų teisių pažeidimų, susijusių su įvairių programų išmaniesiems prietaisams pirkimo. Taip 

pat Tarnyba, dalyvavo Europos Komisijos vykdomoje kampanijoje „Interneto naršymas“, 

ieškodama pažeidimų, susijusių su ikisutartinės informacijos pateikimu bei vartotojo teise atsisakyti 

sutarties, kaip numatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2011/83/ES dėl vartotojų teisių, 

bei atliko monitoringą, kurio metu buvo siekė išsiaiškinti, ar komercinės veiklos subjektai 

vartotojams suteikia aiškią ir išsamią informaciją apie pardavėją, kainą, produkto savybes, sutarties 

vykdymą bei teisę atsisakyti sutarties. Tarnyboje 2015 m. buvo įgyvendintas su Europos Komisija 

pasirašytas Susitarimas dėl finansavimo Nr. 17.020100/14/698421, pagal kurį buvo patobulintas 

vartotojų prašymų ir skundų statistinių duomenų perdavimas Europos Komisijai pagal Europos 

Komisijos patvirtintą rekomendaciją dėl vartotojų skundų ir prašymų klasifikavimo harmonizuotos 

metodikos naudojimo. Be to, 2015 m. Europos Komisija organizavo keletą Elektroninio ginčų 

sprendimo komiteto, įsteigto pagal Europos Sąjungos reglamento Nr. 524/2013 dėl vartotojų 
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elektroninio ginčų sprendimo, bei šio reglamento taikymui kuriamos internetinės platformos 

ekspertų, darbo grupės susitikimų.  

Tarnyba, pagal Nacionalinio euro įvedimo plano 901 punktą, kontroliavo ir koordinavo 

Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo 29 straipsnyje nurodytų institucijų, atsakingų už tam 

tikros vartojimo srities reguliavimą, veiklą visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Tarnyba per 

2015 m. atliko 4511 patikrinimų dėl euro įvedimo Lietuvoje ir išnagrinėjo 18 bylų dėl Euro įvedimo 

Lietuvos Respublikoje įstatymo pažeidimų bei skyrė šiame įstatyme numatytas sankcijas. 

Išnagrinėjusi bylas, Tarnybos Komisija skyrė 4 įspėjimus, 3 baudas, vienos bylos nagrinėjimas 

buvo nutrauktas, nes nenustatytas Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo pažeidimas. Į 

Tarnybą 2015 m. kreipėsi 1218 vartotojų bei verslo subjektų su įvairiais su euro įvedimu susijusiais 

klausimais. Verslo atstovai daugiausia teiravosi dėl euro įvedimą reglamentuojančių teisės aktų 

reikalavimų keliamų kainų nurodymui dviem valiutomis, dėl kainų perskaičiavimo bei apvalinimo 

taisyklių. Vartotojai konsultavosi dėl kainų pokyčių, informavo apie pastebėtus galimus pažeidimus 

tiek nurodant kainas dviem valiutomis, tiek perskaičiuojant iš eurų į litus.  

2015 m. Tarnybos Regioninės veiklos koordinavimo skyriaus specialistai devyniose 

Lietuvos apskrityse užtikrino vartotojų teisių apsaugą, aktyviai informuodami ir konsultuodami 

regionuose gyvenančius vartotojus bei verslo subjektus. Regioninės veiklos koordinavimo skyriaus 

specialistai aktyviai informavo ir konsultavo vartotojus bei verslo subjektus vartotojų teisių 

apsaugos klausimais, rengė informacinius seminarus vartotojams ir verslo subjektams. Apskrityse 

dirbantys specialistai, spręsdami vartotojams kylančias problemas, taip pat aktyviai bendradarbiavo 

su kitų vartotojų teises ginančių ir rinkos priežiūros funkcijas vykdančių valstybės institucijų 

regioniniais padaliniais. 

 

 

Direktorius                           Feliksas Petrauskas 
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