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I. ĮŽANGA 

 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – Tarnyba), įgyvendindama 2016 m. 

veiklos plane numatytas priemones, daugiausiai dėmesio skyrė aktualiausių vartojimo sričių 

stebėsenai, rinkos priežiūrai, vartotojų prašymų nagrinėjimui, viešojo intereso gynimui, 

dalyvavimui tarptautiniuose bei Europos Sąjungos organizuojamuose projektuose bei susitikimuose. 

Nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojo Vartotojų teisių apsaugos įstatymo pakeitimai, kurie 

parengti perkeliant Direktyvos 2013/11/ES dėl vartotojų ginčų alternatyvaus sprendimo nuostatas į 

Lietuvos teisinę sistemą. Jose detaliau įtvirtinta alternatyvaus vartojimo ginčų sprendimo tvarka, 

paremta ekspertinėmis ir teisinėmis jas vykdančių asmenų žiniomis, nešališkumo, 

nepriklausomumo, veiklos skaidrumo, teisingumo, veiksmingumo, teisėtumo, laisvės principais, be 

kitų pakeitimų, praplečiant ir vartojimo ginčų alternatyvaus ginčų sprendimo subjektų ratą. Tarp 

vartotojų ir pardavėjų, paslaugų teikėjų kylančių ginčų nagrinėjimas alternatyvia ginčų nagrinėjimo 

tvarka yra palankus tiek vartotojams, tiek verslininkams, kadangi toks procesas yra nemokamas, 

efektyvus ir dažniausiai pasiekiantis taikų ginčo šalių susitarimą.  

Nuo 2016 m. sausio 1 d., nepavykus ginčo išspręsti taikiai ir Tarnybos sprendimu nutarus 

patenkinti arba iš dalies patenkinti vartotojo prašyme nurodytą reikalavimą, minėtas sprendimas 

įsigalioja ir yra privalomas vykdyti ginčo šalims, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo 

vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia 

ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama 

nagrinėti ginčą iš esmės. Nesikreipus į teismą spendimas įsigalioja, yra laikomas vykdomuoju 

dokumentu ir gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Taip pat, 

vadovaujantis Vartotojų teisių apsaugos įstatymo pakeitimais, vartotojai visada visų pirma turi raštu 

kreiptis į pardavėją (paslaugų teikėją), o per 14 dienų negavę atsakymo, arba gavę atsakymą, kad 

pardavėjas (paslaugų teikėjas) nesutinka su jo reikalavimu, turi teisę kreiptis į Tarnybą. Ginčų 

nagrinėjimo alternatyvia ginčų nagrinėjimo tvarka terminas pailgintas iki 90 dienų.  

Taip pat svarbu paminėti, kad Vartotojų teisių apsaugos įstatymo pakeitimais siekiama 

įtraukti vartotojų asociacijų ir verslininkus vienijančių organizacijų atstovus į alternatyvų vartotojų 

ginčų nagrinėjimą. Remiantis Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatomis, vartojimo ginčus, 

kurių suma ne mažesnė nei 200 Eur ir ginčas nagrinėtinas žodinio proceso tvarka, nagrinės 

vartojimo ginčų komisijos, į kurias, be Tarnybos atstovo, įtraukiami ir verslininkus vienijančios 

asociacijos paskirtas atstovas bei vartotojų asociacijos paskirtas atstovas, atitinkantis Vartotojų 

teisių apsaugos įstatyme įtvirtintus reikalavimus.  

Vadovaujantis 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“ nuo 2016 m. sausio 1 d. prie Tarnybos buvo prijungta Valstybinė ne maisto produktų 

inspekcija prie Ūkio ministerijos (toliau – Inspekcija). Konsolidacijos tikslas – supaprastinti ir 

sutrumpinti vartojimo ginčų, susijusių su ne maisto produktų kokybe ir sauga, nagrinėjimą.  

Įvykus konsolidacijai buvo pakeista nemažai teisės aktų, turėjusių įtakos Tarnybos veiklai.  

2016 m. sausio 4 d. Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1-11 patvirtintas Tarnybos darbo 

reglamentas. Siekiant tinkamai atlikti ne maisto produktų (gaminių ir paslaugų) saugos ir kokybės 

ekspertizes, bandymus bei tyrimus, Tarnybos direktoriaus 2016 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 1-92 

buvo patvirtinta Tarnybos ne maisto produktų (gaminių ir paslaugų) atitikimo kokybės rodikliams 

tvarka. Siekiant tinkamai nustatyti Tarnybos vykdomų ūkio subjektų veiklos patikrinimų atlikimo 

pagrindus, patikrinimų atlikimo ir jų rezultatų įforminimo, vykdant ne maisto gaminių ir paslaugų 

rinkos priežiūrą, Tarnybos direktoriaus 2016 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1-12 buvo patvirtintas 

Tarnybos patikrinimų atlikimo tvarkos aprašas. Norint užtikrinti patikrinimų ir vertinamųjų vizitų 

planavimą, Tarnybos direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-45 buvo patvirtintos 

Tarnybos rinkos priežiūros planų rengimo ir jų vykdymo kontrolės taisyklės.  Siekiant užtikrinti 

vertinamųjų tyrimų atlikimą, Tarnybos direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-39 buvo 

patvirtinta Tarnybos vertinamųjų vizitų atlikimo tvarka. Taip pat Tarnybos direktoriaus įsakymu 

buvo priimta ir daugiau teisės aktų, užtikrinančių tinkamą ir efektyvią rinkos priežiūrą. 
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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.  

2016 m. Tarnyba išnagrinėjo 144 vartojimo sutartis nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu, ir 

priėmė 144 nutarimus, įvykdydama numatytą vertinimo kriterijų 2016 m. Tarnybos veiklos plane. 

 

 
1 pav. Tarnybos komisijos vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu įvertintų 

vartojimo sutarčių skaičius (2012-2016 m.) 

 

Daugiausia priimta Tarnybos komisijos nutarimų dėl standartinių vartojimo paslaugų 

teikimo (iš jų daugiausia dėl rangos, komunalinių paslaugų, privataus ikimokyklinio ugdymo 

sutarčių), standartinių prekių pirkimo-pardavimo sutarčių. Tarnybos komisijos dažniausiai buvo 

pripažintos nesąžiningomis tos sąlygos, kurios atitiko Civilinio kodekso 6.2284 straipsnio 2 dalies 

bendrąjį vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijų, t. y. iš esmės pažeidė sutarties 

šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą bei vartotojo teises ir interesus, taip pat vartojimo sutarčių 

sąlygos, kurios nustatė neproporcingai didelę vartotojo civilinę atsakomybę už sutarties 

neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą bei įpareigojančios vartotoją vykdyti sutarties sąlygas, su 

kuriomis jis neturėjo realios galimybės susipažinti iki sutarties sudarymo, be teisės jų atsisakyti. 

 

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 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.  

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

tai, kad tam tikrų įmonių vartojimo sutarčių sąlygos buvo pripažintos nesąžiningomis ir tokiu būdu 

buvo pažeistas vartotojų viešasis interesas, pateikė 4 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. 

2016 m. Tarnyba, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 49 straipsnio 3 dalimi, 

teismams pateikė 40 išvadų civilinėse bylose.  
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1.3. Pastabų ir pasiūlymų teisės aktų projektams teikimas 

 

2016 m. Tarnyba teikė pastabas ir pasiūlymus 174 valstybės institucijų rengiamiems teisės 

aktų projektams. Daugiausiai teisės aktų projektų Tarnybai derinti pateikė Valstybinė kainų ir 

energetikos kontrolės komisija bei Energetikos 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. 

 

1.4. Dažniausiai pažeidžiamos teisės aktų nuostatos 

 

Atsižvelgiant į vartotojų teisių apsaugos teisinį reglamentavimą ir Tarnybai priskirtą 

kompetenciją, Tarnybos veikloje pastebima, kad ūkio subjektai dažniausiai pažeidžia Civilinio 

kodekso, Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo, Reklamos įstatymo, 

Vartotojų teisių apsaugos įstatymo, Produktų saugos įstatymo nuostatas. 

Pastebėtina, jog už pažeidimus skiriamos tiek prevencinės, tiek poveikio priemonės: ūkio 

subjektai informuojami apie jų vykdomus pažeidimus, rengiami susitikimai ir konsultacijos, 

priimami Tarnybos nutarimai, Tarnybos tinklalapyje pateikiama aktuali informacija ir informacija 

apie Tarnybos sprendimus, kreipiamasi į teismą. 
 

1.5. Pasiūlymai keisti ar priimti naujus teisės aktus  

 

2016 m. Tarnybos specialistai įvairiose su vartotojų teisių apsauga susijusiose srityse nustatė 

teisės aktų keitimo ar naujų teisės aktų priėmimo poreikį. Dėl daugumos identifikuotų teisinio 

reguliavimo spragų su pasiūlymais buvo kreiptasi į atsakingas institucijas. Pastebėtina, jog į 

nemažai Tarnybos pastabų buvo atsižvelgta arba pateikti atsakingų institucijų vertinimai.  

2016 m. Tarnyba teikė pasiūlymus keisti ar priimti naujus teisės aktus renginių 

organizavimo bei produktų saugos srityse. Taip pat Tarnyba ataskaitiniu laikotarpiu inicijavo 

Vartotojų teisių apsaugos įstatymo Nr. I-657 40 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo projektą, 

kuriame nustatyta komercinės veiklos subjektų ir elektroninių prekyviečių pareiga savo interneto 

svetainėse pateikti elektroninę nuorodą į EGS platformą bei informaciją vartotojams apie galimybę 

naudotis EGS platforma kilusiems ginčams spręsti. Projektas Lietuvos Respublikos Seime buvo 

priimtas 2016 m. lapkričio 8 d.  

 

2. Įstatymų nustatytais atvejais taikytos sankcijas komercinės veiklos subjektams. 

2.1. Bylos dėl Reklamos ir Nesąžiningos komercinės veiklos įstatymų pažeidimų 

 

2016 m. Tarnyba, vykdydama Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo 

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

sprendimus 93 bylose. Dėl Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 

pažeidimo priimta 20 nutarimų, dėl Reklamos įstatymo pažeidimo priimti 73 nutarimai. 

Pažymėtina, jog bylų skaičius 2016 m. išaugo ir reklamos, ir nesąžiningos komercinės veiklos 

srityje. 
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2 pav. Bendras Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo  įstatymo pažeidimų ir 

Reklamos įstatymo pažeidimų bylų skaičius 2012-2016 m., vnt. 

 

Nagrinėjant dažniausiai pažeidžiamas Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams 

draudimo įstatymo nuostatas, pažymėtina, kad dėl bendrovės veiksmų vienu nutarimu paprastai 

nustatomi kelių įstatymo straipsnių nuostatų pažeidimai. Tarnyba 2016 m. pradėjo 55 tyrimus dėl 

galimai vykdomos nesąžiningos komercinės veiklos. Iš jų 13 tyrimų nutraukta, nesant pažeidimų, 

20 atvejų skirtos sankcijos, 22 tyrimai bus tęsiami 2017 m.  

Sankcijos skirtos, išnagrinėjus skirtingas komercines veiklas (dėl klaidinančių bendrovių 

veiksmų išpardavimo metu, dėl klaidinančių bendrovių veiksmų, nurodant akcijas bei nuolaidas, dėl 

vartotojų klaidinimo dėl produkto geografinės kilmės, dėl nesuteikto prizo, konkursui pasibaigus, 

dėl klaidinimo apie prekės parametrus, dėl agresyvios komercinės veiklos, nesudarius nuotolinės 

sutarties, dėl degalinių skelbiamos informacijos apie degalų kainas). 

2016 m. konstatuota klaidinanti komercinė veikla (11 atvejų), klaidinantis informacijos 

neatskleidimas (3 atvejai), 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 (18 atvejų). 

 

Bylos dėl nesąžiningos komercinės veiklos

53%
32%

6%
3% 6%

Bendrasis NKV draudimas

Klaidinantys veiksmai

Klaidinanti veikla, kurios

nereikia įrodinėti

Agresyvi komercinė veikla

Klaidinantis neatskleidimas

 
3 pav. Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo 

 įstatymo pažeidimai, proc. 

 

Nagrinėjant dažniausiai pažeidžiamas Reklamos įstatymo nuostatas pažymėtina, kad 

Tarnybos nutarimais 2016 m. konstatuoti 57 maisto ir maisto papildų reklamos pažeidimo atvejai, 

10 nepageidaujamos reklamos pažeidimo atvejų, 1 pažeidimas dėl kūdikių maisto reklamos, 2 

pažeidimai – kosmetikos gaminių reklamos atvejais. 2 atvejais nustatyta paslėpta reklama, 2 atvejais 

– reklamoje naudojamas asmens atvaizdas. Lyginant su 2015 m., per 2016 m. pastebėtas didesnis 

maisto ir maisto papildų reklamos bylų skaičius, tai lėmė Valstybinės maisto ir veterinarijos 

tarnybos ir ypač jos padalinių surašytų protokolų skaičius. Lyginat su 2014 m. bei 2015 m. 
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sumažėjo bylų dėl nepageidaujamos reklamos, kadangi atlikus vartotojų skundų tyrimus bei 

nustačius pažeidimų mažareikšmiškumą, dažniau bendrovėms buvo skiriamos rekomendacijos ir 

įspėjimai.    

 

  
4 pav. Reklamos įstatymo pažeidimo bylos, proc. 

          

2.2. Bylos dėl Produktų saugos įstatymo pažeidimų 

 

Tarnyba, vadovaudamasi Produktų saugos įstatymo 27 straipsnio nuostatomis, 2016 m. 

išnagrinėjo 37 bylas dėl Produktų saugos įstatymo pažeidimo: 27 bylos dėl nesaugių žaislų, 3 bylos 

dėl nesaugių dviračių, 1 – dėl prožektoriaus, 1 – dėl ilgiklio, 1 – dėl sekundinių klijų, 2 – dėl 

nesaugių atšvaitų, 1 byla dėl pavojingų paslaugų, 1 byla buvo nutraukta bendrovei pateikus 

įrodymus, kad ne ji pateikė pavojingą gaminį į rinką. 

Atkreiptinas dėmesys, kad Tarnyba, dalyvaudama PROSAFE (Europos produktų saugos 

forumas) organizuojamoje veikloje Joint Follow – up Market surveillance Action on General 

Product Safety Directive Products (Tolesni bendri rinkos priežiūros veiksmai dėl produktų BPSD) 

JA 2014 „Acoustic toys“ (Garsiniai žaislai), išnagrinėjo 15 bylų dėl nesaugių žaislų, kurių akustinės 

savybės neatitiko nustatytų reikalavimų.  

Tarnybos komisija 2012 – 2016 m. laikotarpiu išnagrinėjo 247 Produktų saugos įstatymo 

pažeidimo bylas: 2012 m. – 58 bylas, 2013 m. – 41 bylą, 2014 m. – 60 bylų, 2015 m. – 51 bylą, 

2016 m. – 37 bylas. 
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5 pav. 2012–2016  m. išnagrinėtų Produktų saugos įstatymo 

 pažeidimo bylų skaičius, vnt. 

2.3. Bylos dėl Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 40 straipsnio pažeidimų 

 

Tarnyba, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 40 straipsniu, už Civilinio 

kodekso 6.2285 straipsnio 5 dalyje, 6.2286 straipsnio 1 dalyje, 6.2287 straipsnio 1 dalyje, 6.2288 

straipsnio 2–6 dalyse, 6.2289 straipsnio 4 ir 5 dalyse, 6.22810 straipsnio 1, 9 ir 10 dalyse, 6.22811 

straipsnio 2, 6–12 dalyse, 6.22812 straipsnio 3, 4 ir 7 dalyse, 6.22816 straipsnio 1 dalyje, 6.359, 

6.3591 straipsniuose, 6.369 straipsnio 3, 7–13 dalyse, 6.370 straipsnio 4–9 dalyse ir šio įstatymo 

36 straipsnio 5–17 dalyse, 37 straipsnio 1–4, 8–12 dalyse, 38 straipsnio 1 dalyje, 39 straipsnyje 

nurodytų reikalavimų (draudimų) nesilaikymą pardavėjui, paslaugų teikėjui gali skirti nuo 144 iki 

1448 Eur baudą. Tarnyba už 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 

(ES) Nr. 524/2013 dėl elektroninio vartotojų ginčų sprendimo, kuriuo iš dalies keičiami 

Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB, 14 straipsnyje, Vartotojų teisių 

apsaugos įstatymo 5 straipsnio 3–5 dalyse, 21 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytų reikalavimų 

nesilaikymą pardavėjui, paslaugų teikėjui gali skirti nuo 72 iki 724 Eur baudą. 

Tarnyba, vykdydama Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 40 straipsnio kontrolę, per 2016 m. 

patikrino 75 interneto tinklalapius, kuriuose siūlomos vartojimo prekės ir paslaugos. Daugelis 

patikrintų interneto tinklalapių, trūkumus ištaisė, tačiau 6 bendrovėms, kurios atsisakė vykdyti 

teisės aktų nustatytus reikalavimus, vadovaujantis Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 40 straipsniu 

buvo skirtos sankcijos, o vienai bendrovei – įspėjimas.  

Pastebėta, kad 2016 m. apskritai padaugėjo vartotojų (taip pat ir kitų asmenų) nusiskundimų 

(tiek raštu, tiek el. paštu, tiek telefonu) dėl pardavėjų ar paslaugų teikėjų veiksmų netinkamai 

vykdant (ar apskritai nevykdant) teisės aktuose (pvz., Civilinio kodekso 6.2285 straipsnio 5 dalyje, 

6.2287 straipsnio 1 dalyje, 6.22810 straipsnio 1 dalyje, Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 5 

straipsnio 4 bei 5 dalyse, 21 straipsnio 2 ir 3 dalyse ir kt.) įtvirtintas pareigas (nesilaikant numatytų 

reikalavimų/draudimų), už kurių nevykdymą ar netinkamą vykdymą Vartotojų teisių apsaugos 

įstatymo 40 straipsnyje numatyta atsakomybė bei įtvirtinti Tarnybos įgaliojimai pažeidėjams skirti 

atitinkamas sankcijas.  

Pažymėtina, kad įvertinus gautų vartotojų nusiskundimų dėl iš ūkio subjektų negautų 

atsakymų į vartotojų rašytines pretenzijas skaičių, taip pat atsižvelgus į tai, kad vartotojų teisė į 

informaciją yra viena iš esminių vartotojų teisių, Tarnyba 2017 m. toliau vykdys stebėseną, kaip 

ūkio subjektai laikosi aukščiau minėtų teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų, o vykdant vartojimo 

ginčų neteisminį nagrinėjimą, bus labiau atkreipiamas ūkio subjektų dėmesys į pareigą pateikti 

vartotojams atsakymus ir pastebėjus galimus tendencingus paslaugų teikėjų veiksmus nevykdant 

minėtų pareigų ar gavus vartotojų nusiskundimų, bus imamasi atitinkamų veiksmų inicijuojant 

pažeidimų nagrinėjimo procedūras. 
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3. Vartotojų ir pardavėjų, paslaugų teikėjų ginčų ne teisme tvarka nagrinėjimas 

 

2016 m. Tarnyboje vartotojų ginčų sprendimo ne teisme tvarka buvo išnagrinėti 3076 ginčai. 

477 kartus ginčų nagrinėjimas nutrauktas kitais Vartotojų teisių apsaugos įstatyme numatytais 

pagrindais.  

Ginčo šalys susitaikė 1334 kartus, tai sudaro 51 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 – 76 proc., 

laisvalaikio paslaugų srityje – 9 proc., elektros, vandens bei statybos ir būsto priežiūros paslaugų 

srityje – 3 proc. Detalesni Tarnyboje ginčų sprendimo ne teisme tvarka išnagrinėtų vartotojų ir 

pardavėjų ar paslaugų teikėjų ginčų pagal sritis duomenys pateikti žemiau esančioje diagramoje. 

 
6 pav. Vartotojų ir pardavėjų (paslaugų teikėjų) ginčų procentinis pasiskirtymas pagal sritis 

 

Tarnyboje 2016 m. priimta 480 nutarimų, kuriais vartotojų reikalavimai patenkinti arba 

patenkinti iš dalies, iš kurių įvykdyti 345 nutarimai, t. y. 72 proc. nuo Tarnybos komisijos priimtų 

nutarimų.  

Pažymėtina, kad palyginus su 2015 m., Tarnybos komisijos nutarimų vykdomumo ir taikiai 

išspręstų ginčų skaičiaus didėjimui įtakos turėjo Vartotojų teisių apsaugos įstatymo pakeitimai 

(įstatymo redakcija galiojanti nuo 2016 m. sausio 1 d.), numatę privalomą Tarnybos komisijos 

sprendimą. Taip pat tikėtina, kad įsigalioję pakeitimai Tarnybai suteikė galimybę taikyti sankcijas 

pagal Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 40 straipsnį už vartotojų teisių apsaugą 

reglamentuojančius teisės aktų pažeidimus (nustačius ar įtariant pažeidimus, pvz., dėl netinkamo 

informacijos interneto tinklalapiuose teikimo, ir pan.). 

2016 m. vartotojai daugiausia teikė prašymus dėl įsigytos netinkamos kokybės 

elektrotechnikos (mobilieji telefonai), avalynės, baldų, drabužių, rankinių, asmens higienos bei 

kosmetikos gaminių, automobilių remonto paslaugų, transporto priemonių sudėtinių dalių, buitinės 

technikos, ryšio priemonių bei kompiuterinės įrangos remonto paslaugų, taip pat atšauktų ar 

neįvykusių renginių. 

Sudarydami nuotolines sutartis vartotojai 2016 m. dažniausiai skundėsi dėl sutartu laiku 

nepristatomų užsakytų ir apmokėtų prekių bei negrąžinamų pinigų, vėluojamų pristatyti prekių; 

nesutikimo nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį pagal Civilinio kodekso 6.22810 straipsnį (vartotojui 

atsisakant per 14 darbo dienas nuo prekių pristatymo dienos) ar gautų nekokybiškų prekių. 

Problemos su kuriomis Tarnyba 2016 m. susidūrė nagrinėdama vartotojų prašymus ir ginčus 

detaliau aptariamos skyriuje „2016 metų problemos ir jų sprendimo būdai“. 
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4. Vartotojų ir kitų asmenų prašymų (skundų) pagal Viešojo administravimo įstatymą 

nagrinėjimas 

 

2016 m. buvo atsakyta į 15567 vartotojų ir kitų asmenų kreipimusis, pateiktus žodžiu, 

telefonu ir elektroniniu paštu. Tarnyba suteikė 1367 konsultacijas žodžiu, 9947 konsultacijas 

telefonu bei 4253 konsultacijas elektroniniu paštu. 

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

elektroniniu paštu daugiausiai atsakyta vartojimo prekių srityje – 63 proc., energijos ir vandens 

sektoriaus paslaugų srityje – 3 proc., laisvalaikio paslaugų srityje – 4 proc., bendrųjų vartotojams 

skirtų paslaugų srityje 2 proc., o kitose prekių ir paslaugų srityse, nepriskirtose konkrečiai prekių ar 

paslaugų kategorijai – 15 proc. Detalesnė informacija apie vartotojų ir kitų asmenų kreipimusis, 

pateikta žemiau esančioje diagramoje. 

 

 
7 pav. Vartotojų ir kitų asmenų kreipimųsi pagal sritis procentinis pasiskirstymas 

 

2016 m. Tarnyboje buvo išnagrinėti ir atsakyti 974 raštiški asmenų prašymai (skundai).  

Ataskaitiniu laikotarpiu Tarnyboje daugiausiai išnagrinėta ir atsakyta į raštiškus asmenų 

prašymus vartojimo prekių srityje – 36 proc., energetikos, vandens sektoriaus bei statybos ir būsto 

priežiūros paslaugų srityje – 18 proc., pašto paslaugų ir elektroninių ryšių teikimo srityje 9 proc. 

Detalesnė informacija apie Tarnyboje išnagrinėtus ir atsakytus raštiškus asmenų prašymus 

(skundus), pateikiami žemiau esančioje diagramoje.  

 

 
8 pav. Asmenų prašymų pagal sritis procentinis pasiskirstymas 
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5. Viešojo administravimo įstatymo nuostatų įgyvendinimas 

5.1. Rinkos priežiūra  

 

Vykdydama rinkos priežiūrą, Tarnyba vadovaujasi Lietuvos Respublikos ir Europos 

Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 

1333 patvirtintais Tarnybos nuostatais bei 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentu (EB) Nr. 765/2008 nustatančiu su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos 

priežiūros reikalavimus (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 765/2008). Reglamentas (EB) Nr. 765/2008 

įpareigoja rinkos priežiūros institucijas tikrinti gaminių savybes, atliekant jų fizinę apžiūrą, 

dokumentų ir laboratorinį mėginių tikrinimą, taikyti rinkos ribojimo priemones (uždrausti arba 

apriboti, pašalinti iš rinkos, arba susigrąžinti) gaminiams, kurie kelia rimtą riziką, informuoti 

Europos Komisiją ir kitas Europos Sąjungos valstybes nares apie pavojų keliančius gaminius 

(RAPEX), atsižvelgti į nustatytus rizikos vertinimo principus, skundus, bendradarbiauti su 

ekonominės veiklos vykdytojais.  

Siekdama tinkamai atlikti jai priskirtas funkcijas, Tarnyba per 2016 m. 3 mėnesius parengė 

visas būtinas tvarkas, aprašus, taisykles, blankus ir klausimynus. Tarnyboje sudaryti (sudaromi 

nuo 2016 m. antro ketvirčio) metiniai, ketvirtiniai bei mėnesiniai patikrinimų bei bandinių 

paėmimo planai. Tarnyba, dėl bandymų paslaugų atlikimo, sudarė 12 sutarčių su bandymų 

laboratorijomis. 

Tarnyba, atlikusi analizę ir įvertinusi padėtį rinkoje, patvirtino 2016-2018 m. ne maisto 

produktų rinkos priežiūros prioritetinių sričių sąrašą, į kurį įtraukė izoliacines medžiagas 

(putplastis), elektros instaliacines medžiagas, statybose naudojamus dažus ir lakus (turinčius 

sudėtyje lakiųjų organinių junginių), medieną ir medienos produktus, cheminio valymo ir 

skalbimo paslaugas, internetinės prekybos paslaugas  bei kitus produktus. 

2016 m. Tarnyba atliko 5516 įvairių gaminių grupių patikrinimus, 1412 patikrinimų metu 

(25,6 proc.) buvo nustatyti pažeidimai. Iš 5516 patikrinimų, 3199 patikrinimai atlikti nagrinėjant 

vartotojų prašymus, o tai sudaro 57,97 proc. nuo visų atliktų patikrinimų.  

Tikrinant mažmeninės prekybos įmones, buvo atlikti 3533 patikrinimai, 989 patikrinimų 

metu buvo nustatyti neatitikimai teisės aktų reikalavimams (27,98 proc.). Tikrinant didmeninę 

prekyba atlikti 755 patikrinimai, iš kurių 201 patikrinimo metu nustatyti pažeidimai (26,62 proc.). 

Tikrinant paslaugų teikimą buvo atlikti 374 patikrinimai ir neatitikimai teisės aktų reikalavimams 

buvo nustatyti 54 patikrinimų metu. Turgavietėse 2016 m. buvo atlikti 26 patikrinimai, iš jų su 

pažeidimais 11 (42,31 proc.). Elektroninėje prekyboje buvo tikrinta 557 kartus (iš kurių pagal 

vartotojų skundus atlikti 545 patikrinimai), o pažeidimai nustatyti 117 patikrinimų metu. Tarnyba 

atliko ir 199 kitus patikrinimus (valstybės atsargų, kuro žemės ūkiui, kuro savo reikmėms bei 

gamybos srityse), iš jų su nustatytais pažeidimais 38 patikrinimai.  

2016 m. Tarnybos specialistai, vadovaudamiesi Konfiskuotų ir valstybės naudai perduotų 

tabako gaminių sunaikinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 

m. spalio 5 d. nutarimu Nr. 1116 „Dėl Konfiskuotų ir valstybės naudai perduotų tabako gaminių 

sunaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatomis, 72 kartus dalyvavo konfiskuotų ir 

valstybės naudai perduotų tabako gaminių sunaikinimo komisijų veikloje, iš jų  Vilniaus apskrities 

skyriaus specialistai – 49 kartus, Panevėžio apskrities skyriaus specialistai – 13 kartų, Kauno 

apskrities skyriaus specialistai – 10 kartų. 2016 m. tabako gaminiai buvo ne tik deginami, bet ir 

šalinami kitais būdais (perdirbami į kompostą) pagal Atliekų tvarkymo įstatyme ir kituose atliekų 

tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus.  

2016 m Tarnyba kartu su Lietuvos saugios laivybos administracija ir Aplinkos ministerijos 

Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentu, vykdė laivų valstybinę kontrolę uoste ir 

tikrino laivų žurnalus, bunkerio atsargų papildymo važtaraščius ir kitus dokumentus, kuriais 

patvirtinama jūrinio kuro kokybė bei pagal kompetenciją tikrino sieros kiekį laive turimuose 

užantspauduotuose bunkerinio kuro mėginiuose ir ėmė ėminius, kad patikrintų sieros kiekį 

jūriniame kure, kuris laikomas laivų degalų bakuose ir (ar) bunkeriuose ir skirtas naudoti laive. 

2016 m. atlikti 64 patikrinimai laivuose (2015 m. – 4) ir 30 patikrinimų metu buvo nustatyti 
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neatitikimai. Tarnybos naftos produktų bandymų laboratorijoje buvo ištirti 88 ėminiai,  46 ėminiai 

neatitiko reikalavimų nustatytų Tarptautinės konvencijos dėl teršimo iš laivų prevencijos su 

vėlesniais pakeitimais (MARPOL konvencija) VI priede. 

 

 
9 pav. Patikrinimų struktūros pasiskirstymas 

 

2016 m. atlikta 1118 pirminių patikrinimų ir 272 (24,33 proc.) patikrinimų metu buvo 

nustatyti teisės aktų reikalavimų neatitikimai. Atliekant patikrinimus surašyti 54 Administracinių 

teisės pažeidimų kodekso pažeidimo protokolai, nustatyti 35 nesaugūs gaminiai. Atlikus bandymus 

laboratorijose 138 bandiniai neatitiko normatyvinių bei teisinių dokumentų reikalavimus. 

 

 
10 pav. 2016 m. atlikti patikrinimai 
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2016 m. bendradarbiaujant su muitinės specialistais, buvo sudaryti šių prekių rizikos 

profiliai: lempos LED (šviesos diodų lempos), apšvietimo ir kt. lempos, garsiniai žaislai, skysčiai 

elektroninėms cigaretėms; elektroninės cigaretės; automobilių stabdžių antdėklai ir trinkelės, 

padangos; elektrinės girliandos, statybinė mediena, cementas, panardinamieji šildytuvai. Rizikos 

profilis: rizikos kriterijų ir kontrolės sričių (pvz., prekių rūšis, kilmės šalis) derinys, kuris parodo 

rizikos buvimą ir kurio atžvilgiu siūloma taikyti vieną  ar kitą kontrolės priemonę. Pagal sudarytus 

rizikos profilius, Tarnybos specialistai atliko 393 patikrinimus. 

Atliekant patikrinimus pagal sudarytus muitinėje rizikos profilius, buvo nustatyta, kad 85 

krovinių siuntos neatitiko taikomų saugos bei atitikties reikalavimų ir jų buvo neleista įvežti į ES. 

Daugiausiai buvo stabdomos cheminės medžiagos ir preparatai, 38 prekių siuntos buvo neįleistos, 

elektrotechnikos gaminių buvo sustabdyta 21 siunta, žaislų – 11 siuntų.  

 

 
11 pav. 2016 m. gautų pranešimų pasiskirstymas  apie muitinės postuose  

sulaikytus gaminius pagal produktų grupes 

 

Atliekant patikrinimus muitinėse, mažiausiai pažeidimų nustatyta tikrinant langus ir duris – 

atlikti 5 patikrinimai, pažeidimų nenustatyta; kosmetikos gaminius – 4 patikrinimai, pažeidimų 

nenustatyta; slėginius įrenginius ir mokyklines prekes – po 2 patikrinimus, pažeidimų nenustatyta. 

Įgyvendinant 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 995/2010, 

kuriuo nustatomos veiklos vykdytojų, pateikiančių rinkai medieną ir medienos produktus, pareigos,  

nuostatas., buvo tikrinama medienos ir medienos gaminių grupė. Buvo atlikti 56 patikrinimai ir 29 

patikrinimų metu buvo nustatyti trūkumai. 

2016 m. Tarnybos specialistai nustatė 35 nesaugius produktus. Nustatyti 28 nesaugūs 

žaislai, 3 elektrotechnikos prekės, 3 dviračiai ir viena chemijos prekė – klijai.  

2016 m. Tarnyba dalyvavo Europos produktų saugos vykdymo forumo (toliau – PROSAFE) 

garsinių žaislų tikrinimo programoje JA2014. Lietuvos rinkoje atrinkti žaislai buvo tikrinami 

Prancūzijos akredituotoje laboratorijoje. Vykdydama šią programą, Tarnyba nustatė 15 nesaugių 

garsinių žaislų.  

Informacija apie šiuos nesaugius gaminius pateikta ir patalpinta RAPEX sistemoje – 

Europos Komisijos Skubaus keitimosi informacija apie pavojingus vartotojų sveikatai ir saugai 

gaminius ir Tarnybos interneto tinklalapyje.   
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12 pav. 2016 m. muitinėje nustatytų pažeidimų pasiskirstymas pagal gaminių grupes 

   

30 nustatytų nesaugių gaminių pagaminti Kinijoje, po vieną Lenkijoje, Ukrainoje, Belgijoje, 

Bangladeše ir Bulgarijoje. 

 Vykdant sektorinę nacionalinę rinkos priežiūros programą, 2016 m. buvo vykdoma 18 

(planuotų bei PROSAFE ir Tarnybos iniciatyva pradėtų) tikslinių programų: garsinių žaislų; degalų 

kokybės priežiūros monitoringo sistemos, lakiųjų organinių junginių kiekių, susidarančių naudojant 

organinius tirpiklius 1 (A) kategorijos dažų ir lakų bei 2 (B) transporto priemonių pakartotinės 

apdailos produktų kontrolės, gaminių pluoštų sudėties ženklinimo ir žymėjimo atitikties reglamento 

reikalavimams, dujinių viryklių prietaisų saugos tikrinimo, energiją vartojančių gaminių (EEVG), 

kuriems taikomi ekologinio projektavimo reikalavimai tikrinimo, termoizoliacinių medžiagų ir 

gaminių tikrinimo, ftalatų žaisluose saugos tikrinimo, gaminių, iš trečiųjų šalių įvežamos statybinės 

medienos tikrinimo programa, cemente esančio tirpiojo chromo (VI) koncentracijos tikrinimo 

programa, cemente esančių šarmų ribinių kiekio verčių tikrinimo programa. 

Vykdant minėtas programas, rinkoje buvo tikrinamos realizuojamos prekės (dokumentinė 

patikra, vizualinė apžiūra), imami bandiniai ir atliekami jų bandymai. 



 

 

15 

 

 

 
13 pav. 2016 m. nesaugūs gaminiai pagal  gaminių grupes 

 

Tikrinti žaislų mechaninių savybių atitiktį privalomiesiems saugos reikalavimams, buvo 

atrinkti ir išbandyti 45 bandiniai, iš kurių 17 žaislų neatitiko teisės aktuose ir standartuose nustatytų 

reikalavimų, 10 žaislų paskelbti nesaugiais. Atliekant bandymus draudžiamoms ir ribojamoms 

medžiagoms (ftalatai) žaisluose nustatyti, išbandyta 15 gaminių – 3 žaislai paskelbti nesaugiais. 

Vykdant programą buvo nustatoma ploviklių atitiktis privalomiesiems ir deklaruojamiems 

rodikliams. Išbandyti 4 automobilinių stiklų plovikliai, visi atitiko deklaruojamus rodiklius). Bendro 

fosforo (P) kiekiui nustatyti plataus vartojimo skalbinių plovikliuose, išbandyta 10 gaminių, vienu 

atveju skalbiklis neatitiko kokybės reikalavimų. Draudžiamų ir ribojamų medžiagų nustatymas 

plovikliuose išbandyti 3 bandiniai, visi išbandyti gaminiai atitiko jiems keliamus reikalavimus. 

Siekiant įvertinti žiebtuvėlių atitiktį saugos reikalavimams, atlikti 7 bandymai, kurių metu 

nustatyta, kad 3 žiebtuvėliai neatitiko ženklinimo reikalavimų. 

 

 
14 pav. 2016 m. nesaugūs gaminiai pagal  kilmės šalis 

 

Kosmetikos gaminių atitikties kokybiniams rodikliams nustatymui išbandyta 20 gaminių, iš 

kurių 3 atvejais nustatyti ženklinimo neatitikimai. 

Trąšų atitikties deklaruojamiems rodikliams nustatyti išbandyta 30 gaminių – 8 gaminių 

ženklinimas neatitiko reikalavimų. 

Apšvietimo girliandų ir šviestuvų atitikties saugos reikalavimams nustatyti išbandyti 5 

gaminiai, iš jų 1 įkraunamas prožektorius paskelbtas pavojingu. Elektroninių prietaisų atitikties 
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saugos reikalavimams, elektromagnetinio suderinamumo rodikliams ir atitikties deklaruojamiems 

rodikliams atlikti 5 gaminių bandymai, visais atvejais nustatyti neatitikimai, vienas gaminys 

svarstomas dėl jo paskelbimo nesaugiu. Instaliacijos gaminių ir ilgiklių atitikties saugos 

reikalavimams išbandyta 10 gaminių, iš kurių 5 atvejais nustatyti neatitikimai, 2 gaminiai paskelbti 

nesaugiais, dėl 3 dar nepriimtas spendimas. Buitinių elektrotechninių aminių atitikties saugos 

reikalavimams nustatyti, atlikti 7 gaminių bandymai, 5 atvejais nustatyti neatitikimai.  

 

 
15 pav. 2016 m. nustatyti nesaugūs žaislai pagal kategorijas 

 

Dujinių prietaisų atitikties privalomiesiems saugos reikalavimams įvertinimui, atlikti 4 

gaminių bandymai. Visų išbandytų gaminių ženklinimo, montavimo ir naudojimo instrukcijos 

neatitiko standarto reikalavimų. 

Atlikti 5 dviračių atitikties saugos reikalavimams bandymai. Visi 5 gaminiai neatitiko 

saugos reikalavimų – 3 paskelbti nesaugiais, dėl 2 gaminių dar nepriimti sprendimai. 

Bandymų laboratorijoje buvo tikrinama 20 tekstilės gaminių pluoštinė sudėtis. Iš jų tik 3 

tekstilės gaminiai atitiko ženklinimo reikalavimus. 

Buvo tikrinamas draudžiamos ir ribojamos medžiagos cheminėse medžiagose ir 

preparatuose. Iš 17 atrinktų ir išbandytų gaminių, nustatyti nesaugūs klijai, informacija paskelbta 

RAPEX ir Tarnybos interneto tinklalapyje. 

Lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekis statybiniuose dažuose ir lakuose buvo nustatomas 

14 kartų – neatitikimų nenustatyta. 

Lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekio nustatymui transporto priemonių pakartotinės 

apdailos produktuose buvo atlikta 10 bandymų. Visi gaminiai atitiko reikalavimus. 

 Baldų saugos įvertinimas atliktas 8 kartus, 3 gaminiai neatitiko standarto reikalavimų. 

 Atlikti 13 gaminių bandymai dėl termoizoliacinių medžiagų atitikties deklaruojamiems 

rodikliams (3 gaminiai neatitiko deklaruojamų rodiklių). Pastatų fasado apdailinių plokščių 

gaisrinių tyrimų bandymai atlikti 2 kartus (neatitikimų nenustatyta), o profiliuotojų fibrocementinių 

lakštų ir jungiamųjų dalių bandymas atliktas su 1 gaminiu – atsparumas šaldymo-atšildymo 

poveikiui atitinka standarto reikalavimus. 

 Šarmų kiekis cemente ir cemento turinčiuose gaminiuose buvo vertinamas bandant 4 

gaminius, 2 atvejais šarmų kiekis viršijo leistiną ribą. Chromo kiekiui cemente ir cemento 
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turinčiuose gaminiuose nustatyti buvo atlikti 7 bandymai – 2 gaminiai neatitiko jiems keliamų 

reikalavimų. 

Įvertinta AAP atitiktis saugos reikalavimams – išbandyti 2 atšvaitai atitiko standarto 

reikalavimus. 

Atlikta 20 pakuočių medžiagoje esančių sunkiųjų metalų išskyrimo į aplinką bandymų. 

Neatitikimų standarto reikalavimams nenustatyta. 

 

5.2. Patikrinimai pagal pasirinktas aktualias sritis 

 

Nesąžiningų sutarčių sąlygų sritis 

 

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 2016 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1-26 „Dėl vartojimo sutarčių 

nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu stebėsenos (monitoringo) srities 2016 m. patvirtinimo“ 

pasirinkta privataus ikimokyklinio ugdymo sritis, kurioje 2016 m. buvo atlikta vartojimo sutarčių 

stebėsena (monitoringas). Minėtos stebėsenos metu, kreiptasi į 35 bendroves ir paprašyta pateikti 

sudaromų su vartotojais sutarčių kopijas. Tarnyba įvertino gautas sutartis nesąžiningų sąlygų 

taikymo požiūriu ir priėmė 36 nutarimus. Iš esmės visos bendrovės atsižvelgė į Tarnybos pateiktus 

pasiūlymus pakeisti, panaikinti ar netaikyti nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais. Su keletu iš 

jų, tebevyksta derinimas. 

 

Reklamos sritis 

 

Tarnyba, vadovaudamasi Tarnybos direktoriaus 2016 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 1-32 ,,Dėl 

reklamos stebėsenos (monitoringo) 2016 m. patvirtinimo“, 2016 m. atliko biocidinių produktų 

reklamos monitoringą. Reikalavimai biocidinių produktų reklamai nustatyti 2012 m. gruodžio 22 d. 

Europos Parlemento ir Tarybos reglamente (ES) Nr.528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai 

ir jų naudojimo bei Reklamos įstatymo 18 straipsnyje. Informacija apie 2016 m. pasirinktą stebėsenos 

(monitoringo) sritį ir tikrinamų subjektų sąrašas paskelbtas Tarnybos interneto tinklalapyje. 

Monitoringo metu buvo siekiama išsiaiškinti, ar reklamos skleidėjai biocidinių produktų reklamoje 

naudoja teiginius, kurie yra leidžiami pagal Reglamentą Nr. 528/2012 bei ar pateikiama privaloma 

pateikti informacija apie šiuos produktus. Tarnyba atsitiktine tvarka atrinko biocidinius produktus ir 

raštu kreipėsi į komercinės veiklos subjektus bei rekomendavo pakeisti biocidinių produktų 

reklamas, galimai pažeidžiančias Reklamos įstatymą arba papildomai prie produkto aprašymo 

pateikti Reglamente Nr. 528/2012 nurodytą privalomąją informaciją. 

Atsižvelgdami į Tarnybos rekomendacijas, reklaminės veiklos subjektai pakoregavo 

skleidžiamą reklamą arba reklamą papildė privaloma pateikti informacija. Taigi Tarnyba pasiekė 

biocidinių produktų reklamos stebėsenos (monitoringo) tikslą. 

 

Nesąžiningos komercinės veiklos sritis 

 

Tarnyba, vadovaudamasi Tarnybos direktoriaus 2016 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 1-31 „Dėl 

Nesąžiningos komercinės veiklos srities stebėsenos (monitoringo) 2016 m. patvirtinimo“ 2016 m. 

atliko galimai nesąžiningos komercinės veiklos atvejų, kai tam tikrais atvejais komerciniai veiklos 

subjektai naujo būsto paskirtį reklamoje nurodo „butas“, o vartotojui, pateikiant pasirašyti sutartį, 

buto paskirtis pervadinama į „negyvenamosios poilsio patalpos“.  

Stebėsenos metu buvo siekiama išsiaiškinti, ar komercinės veiklos subjektai reklamoje bei 

vartotojams teikiamose pasirašyti nekilnojamo turto pirkimo – pardavimo sutartyse nurodo išsamią, 

aiškią ir neklaidinančią informaciją apie siūlomo įsigyti nekilnojamo turto paskirtį. Tarnyba 

atsitiktine tvarka atrinkto interneto tinklalapius, kuriuose buvo skelbiama informacija apie naujos 

statybos statinių pardavimą bei raštu kreipėsi į komercinės veiklos subjektus, prašydama pateikti 

konkrečių butų pirkimo – pardavimo sutarčių kopijas.  
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Tarnyba, išanalizavus komercinės veiklos subjektų pateiktus dokumentus, pažeidimų dėl 

galimo Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo pažeidimo nenustatė, 

tačiau, siekdama ateityje išvengti galimai pažeistų vartotojų interesų, pateikė rekomendacijas dėl 

Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 4 punkto 

tinkamo įgyvendinimo.  

Teiktomis rekomendacijomis Tarnyba užtikrino, kad komercinės veiklos subjektų 

vartotojams teikiamose pasirašyti pirkimo – pardavimo sutartyse bei reklamoje nurodytų aiškią ir 

neklaidinančią informaciją apie siūlomą įsigyti nekilnojamo turto paskirtį bei pasiekė nesąžiningos 

komercinės veiklos stebėsenos (monitoringo) tikslą. 

 

5.3. Ūkio subjektų konsultavimo veikla 

 

2016 m. ūkio subjektams buvo suteiktų 1964 konsultacijų, iš jų raštu – 379, telefonu – 1074, 

el. paštu – 342, žodžiu – 169. Pastebėtina, kad ataskaitiniu laikotarpiu ūkio subjektai dažniausiai 

kreipėsi konsultacijų dėl vartojimo prekių ir paslaugų, energetikos, vandens sektoriaus ir būsto 

priežiūros paslaugų bei nesąžiningos komercinės veiklos bei reklamos klausimais.  

Tarnyba taip pat ūkio subjektams organizavo teminius seminarus ir konferencijas ūkio 

subjektams apie pakuočių atitikties teisinį reglamentavimą, kosmetikos gaminių ženklinimą ir 

saugą, žaislų saugos ir ženklinimo reikalavimus, elektrotechnikos ir instaliacinių gaminių saugos ir 

ženklinimo reikalavimus, elektroninės komercijos teisinį reguliavimą ir kitais aktualiais klausimais. 

Be to, ūkio subjektams aktuali informacija skelbiama Tarnybos interneto tinklalapyje 

www.vvtat.lt, socialinio tinklo Facebook paskyroje bei įvairiomis žiniasklaidos priemonėmis.  

6. Regioninės veiklos koordinavimo skyrius 

 

Pastaraisiais metais Tarnybos veikla yra nukreipiama į regionus ir nuo 2016 m. sausio 1 d. 

vietoj devyniose apskrityse dirbusių Regioninės veiklos koordinavimo skyriaus specialistų visuose 

dešimtyje Lietuvos regionų – Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, 

Tauragės, Telšių, Utenos bei Vilniaus apskrityse veikia Tarnybos apskričių skyriai. Ginčų 

nagrinėjimas regionuose leidžia Tarnybai priartėti prie kiekvieno vartotojo ir didinti pasitikėjimą 

vartotojų teises ginančių institucijų veikla. Tarnybos skyrių apskrityse pagrindinis tikslas yra 

užtikrinti vartotojų teisę į teisingą ir nešališką vartotojų ir kitų asmenų prašymų, ginčų nagrinėjimą, 

„vieno langelio“ principo įgyvendinimą bei tinkamą visuomenės informavimą vartotojų teisių 

apsaugos ir rinkos priežiūros ne maisto produktų saugos srityje klausimais konkrečioje apskrityje. 

Tarnybos apskričių skyriai, pagal kompetenciją, užtikrina vartotojų teisių apsaugos 

prieinamumą ir rinkos priežiūrą ne maisto produktų srityje Lietuvos regionuose. Šių Tarnybos 

struktūrinių padalinių specialistai vykdo rinkos priežiūrą ne maisto produktų srityje jiems 

priskirtose apskrityse. Siekiama identifikuoti pagrindines problemas, kylančias konkrečiame 

regione vartotojų teisių apsaugos ir ne maisto produktų kokybės srityse, operatyviau apginti 

vartotoją ir teisės aktuose nustatytais terminais išnagrinėti gautus prašymus, remiantis vartotojo 

gyvenamosios vietos principu. Taip pat Tarnybos apskričių skyriai vykdo vartotojų ir verslininkų 

švietimą, organizuoja susitikimus su vietos valdžios, rinkos priežiūros institucijų, švietimo ir 

mokymo įstaigų, verslo ir vartotojų asociacijų atstovais, kurių metu aptariami regionui aktualūs 

vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros ne maisto produktų srityse kylantys klausimai.  

Per 2016 m. Tarnybos apskričių skyriuose buvo surengtas 81 seminaras, konferencijos, 

skirti vartotojams ir verslininkams, kurių metu klausytojai buvo supažindinti su pagrindinėmis 

vartotojo teisėmis, teikti praktiniai patarimai, ką daryti, įsigijus nekokybišką prekę ar paslaugą, 

kokia teisinė apsauga galioja keliaujant oro, vandens, geležinkelių transportu, perkant prekes 

nuotoliniu būdu ar ne prekybai skirtose patalpose, taip pat pateikta informacija apie pakuočių 

atitikties teisinį reglamentavimą, kosmetikos gaminių ženklinimą ir saugą, žaislų saugos ir 

ženklinimo reikalavimus, elektrotechnikos ir instaliacinių gaminių saugos ir ženklinimo 

reikalavimus, supažindinta su Tarnybos funkcijomis, aktualiais Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 
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pakeitimais, įtvirtinančiais alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo procedūras ir numatančiais, kad 

nuo 2016 m. sausio 1 d. Tarnybos priimami sprendimai yra privalomi ginčo šalims.  

Minėti švietimo renginiai buvo organizuojami, pasitelkiant įvairius partnerius 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. Klaipėdos, Panevėžio, Tauragės ir kt. 

apskričių skyriai, kartu su VšĮ „Europos vartotojų centras“, rengė praktines konferencijas 

„Vartotojų teisių apsaugos aktualijos. Ką naudinga žinoti?“. Renginių metu aptartos vartotojų teisių 

apsaugos aktualijos, svarbios konkrečiam regionui. 

Taip pat buvo skiriamas didelis dėmesys alternatyvių vartotojų ginčų sprendimo būdų 

viešinimui. Tarnyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. sausio 20 

d. įsakymu Nr. 1R-25 patvirtintais Vartojimo ginčų komisijų nuostatais, 2016 m. balandžio 19 d. 

Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1-105 buvo sudarytos vartojimo ginčų komisijos Alytaus, 

Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos, Vilniaus apskrityse. 

Būtent tokiu būdu yra siekiama įtraukti vartotojų asociacijų ir verslininkus vienijančių organizacijų 

atstovus į alternatyvų vartotojų ginčų nagrinėjimą. Remiantis Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 

nuostatomis, vartojimo ginčus, kurių suma ne mažesnė nei 200 Eur ir ginčas nagrinėtinas žodinio 

proceso tvarka, nagrinėja vartojimo ginčų komisijos, į kurias, be Tarnybos atstovo, įeina ir 

verslininkus vienijančios asociacijos paskirtas atstovas bei vartotojų asociacijos paskirtas atstovas, 

atitinkantis Vartotojų teisių apsaugos įstatyme įtvirtintus reikalavimus.  

2016 m. vartotojų, pageidaujančių spręsti savo ginčą su verslininku vartojimo ginčų 

komisijoje, nebuvo daug ir įvyko du vartojimo ginčų komisijų posėdžiai Kauno ir Vilniaus 

apskričių vartojimo ginčų komisijose. Ginčai buvo kilę dėl galimai netinkamai suteiktų paslaugų – 

apželdinimo bei apgyvendinimo paslaugų ir abu ginčai buvo išspręsti taikiai, įvykdžius vartojimo 

ginčų komisijų priimtus sprendimus. 

Pažymėtina, kad 2016 m. buvo daug dėmesio skiriama šios naujovės viešinimui: Tarnybos 

skyrių apskrityse atstovai kartu su Regioninės veiklos koordinavimo skyriaus vedėja bei Tarnybos 

vadovybe Marijampolės, Šiaulių, Panevėžio, Utenos, Klaipėdos ir kitose apskrityse susitiko su 

verslo ir vartotojų asociacijomis, kurios delegavo savo narius į vartotojų ginčų komisijas, ir aptarė 

galimus iššūkius, kilsiančius bendrame darbe bei sutarė tinkamai vykdyti joms pavestas funkcijas 

regionuose; 2016 m. kovo 18 d. Lietuvos Respublikos Seime Vartotojų dienos proga buvo surengta 

tarptautinė konferencija „Vartotojų ir verslininkų ginčų sprendimo alternatyvos“ bei organizuojami 

susitikimai su Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos nariais, kitais suinteresuotais 

asmenimis; platinami kartu su VšĮ „Europos vartotojų centras“ parengti ir išleisti informaciniai 

lankstinukai „Vartojimo ginčų sprendimas alternatyvia ginčų nagrinėjimo tvarka“.  

7. Visuomenės informavimas vartotojų teisių apsaugos klausimais 

 

Vykdant visuomenės informavimą 2016 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 

internetas (44 proc.), respublikinė spauda (30 proc.), televizija (15 proc.) ir respublikinis radijas (11 

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

glaudžiai bendradarbiavo su šalies ir regionų žiniasklaidos priemonėmis. Per 2016 m. Tarnybos 
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darbuotojai dalyvavo 35 radijo ir 48 televizijos laidose vartotojams ir verslininkams aktualiais 

klausimais. Pagal Tarnybos pateiktą medžiagą šalies ir regionų spaudoje išspausdinti 95 straipsniai, 

taip pat 138 straipsniai bei informaciniai pranešimai paskelbti šalies interneto naujienų portaluose. 

Įvykdytų visuomenės informavimo vartotojų teisių apsaugos klausimais priemonių skaičius 

žiniasklaidoje (radijas, televizija, spauda, internetas) – 317. 

Be to, Tarnybos interneto tinklalapyje 2016 m. parengti ir paskelbti 44 pranešimai 

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

veiklą, organizuotus renginius, priimtus Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktus ar jų pakeitimus 

vartotojų teisių apsaugos srityje.  

Per šį laikotarpį surengta viena spaudos konferencija, kurioje buvo pristatyti 2015 m. 

vartotojų ir verslininkų nuomonės tyrimo rezultatai dėl vartotojų teisių apsaugos Lietuvoje. 

8. Tarptautinė veikla 

 

8.1. Dalyvavimas Europos Sąjungos ir tarptautinių organizacijų komitetų ir darbo 

grupių susitikimuose, bendroje veikloje, projektuose 

 

2016 m. Tarnybos atstovai dalyvavo 75-iuose ES ir kitų tarptautinių organizacijų darbo 

grupių, komitetų susitikimuose bei konferencijose. Tarp jų – PROSAFE organizuojami ekspertų 

susitikimai dėl bendrų veiklų įgyvendinimo, Tarptautinio vartotojų apsaugos ir gynimo tinklo narių 

susitikimai, Vartotojų apsaugos bendradarbiavimo komiteto susitikimai, Vartotojų politikos tinklo 

susitikimai, administracinio bendradarbiavimo ekspertų grupių susitikimai rinkos priežiūros srityje 

ir kt. 

Įgyvendinant PROSAFE organizuojamas bendras veiklas (EEPLIANT, JA2014) Tarnyba 

atrinko ir bandymams į laboratorijas išsiuntė LED lempų ir akustinių žaislų bandinius. Taip pat 

Tarnyba dalyvavo kituose PROSAFE bendrų veiklų (JA2015, MsTyr15) ekspertų susitikimuose 

aptariant 2017 m. planuojamus laboratorinius padangų, čiulptukų ir jų laikiklių bei plastikinių žaislų 

tyrimus. Taip pat buvo teikti pasiūlymai naujoms PROSAFE veikloms EEPLIANT2 ir JA2016.  

Tarnyba, dalyvaudama Europos Komisijos vykdomoje kampanijoje „Interneto naršymas“ 

(angl. SWEEP) tema „Palyginimo įrankiai (angl. comparison tools) kelionių sektoriuje“ atliko 

monitoringą, kurio metu buvo siekiama patikrinti šių įrankių patikimumą ir skaidrumą. Buvo 

patikrinta 19 interneto tinklalapių. Patikrinimų metu 16 interneto tinklalapių nustatyta galimų 

pažeidimų, kurie daugiausiai susiję su bendrovės kontaktų interneto tinklalapyje nepateikimu, 

galutinės kainos neatitikimu tai kainai, kuri buvo nurodyta iš pradžių, ir tais atvejais, kai 

reklamuojama, kad galima įsigyti bilietus, pavyzdžiui, nuo 10 Eur, nors bilietų už tokią kainą nėra, 

arba juos sunku / neaišku, kaip rasti. Pažymėtina, kad iki 2017 m. vasario 1 d. Tarnyba turi pateikti 

Europos Komisijai informaciją apie tai, kokių veiksmų ėmėsi prieš pažeidėjus. Galutinius 

kampanijos rezultatus Europos Komisija paskelbs 2017 m. rugsėjo mėnesį. 

2016 m. Tarnyboje buvo įgyvendinamas bendras Latvijos, Estijos ir Lietuvos rinkos 

priežiūros institucijų projektas statybos produktų srityje. Galutinė projekto ataskaita bus paskelbta 

2017 m. 

Tarnybos vadovas balandžio mėnesį dalyvavo Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir 

Kazachstano Respublikos Vyriausybės prekybinio ir ekonominio bendradarbiavimo komisijos 11- 

jame posėdyje, kurio metu buvo pasirašytas Memorandumas dėl bendradarbiavimo vartotojų teisių 

apsaugos srityje tarp Tarnybos bei Kazachstano Respublikos nacionalinės ūkio ministerijos 

vartotojų teisių apsaugos komiteto. 

2016 m. Tarnyboje lankėsi kitų šalių atsakingų institucijų atstovai, kurie domėjosi vartotojų 

teisių apsaugos ir rinkos priežiūros klausimais Lietuvoje. Pagal EUROPAID/345105/N/SER/GE 

Techninės pagalbos projektą „Parama Technikos ir Statybos priežiūros agentūrai (TCSA) 

nacionalinės rinkos priežiūros srityje Gruzijoje, taikant ES gerąją praktiką“, įgyvendinamą 

Jungtinės Karalystės ekspertų bei dalyvaujant Tarnybai,  2016 m. balandžio 4-7 d. Tarnyboje įvyko 

mokomasis delegacijos iš Gruzijos Technikos ir statybos priežiūros agentūros vizitas. Taip pat, 

koordinuojant kitoms Lietuvos institucijoms ir organizacijoms bei įgyvendinant įvairius projektus, 
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Tarnyboje lankėsi Baltarusijos prekybos ir amatų rūmų atstovai, Vokietijos Bavarijos žemės 

Parlamento nariai, Europos Komisijos užsakymu vykdomų įvairių tyrimų ekspertai ir pan. 2016 m. 

gruodžio 16 d. Tarnyboje, Moldovos vartotojų apsaugos agentūros iniciatyva, įvyko susitikimas su 

šios agentūros atstovais, kurio metu pasidalinta abipuse patirtimi vartotojų teisių apsaugos srityje 

bei aptartos dažniausiai iškylančios problemos. Taip pat Moldovos vartotojų apsaugos agentūra 

pateikė Susitarimo memorandumo tarp Moldovos Respublikos vartotojų apsaugos agentūros ir 

Tarnybos dėl tarpusavio pagalbos vartotojų apsaugos ir rinkos priežiūros srityje projektą. 

Planuojama, kad pagal nacionalinių teisės aktų reikalavimus suderintas Susitarimo memorandumo 

projektas bus pasirašytas 2017 m.  

2016 m., koordinuojant Teisingumo ministerijai, Tarnyba dalyvavo stojimo į Ekonominio 

bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją (toliau – EBPO) procese: parengti atsakymai į EBPO 

klausimyną vartotojų politikos srityje; dalyvauta dviejuose EBPO Vartotojų politikos komiteto 

susitikimuose (lapkričio mėnesį vykusio susitikimo metu įvyko pirmasis Lietuvos prisistatymas 

komitetui stojimo procese) bei dvejose Vartojimo produktų saugos darbo grupės susitikimuose; 

rugpjūčio mėnesį suorganizuota EBPO ekspertų misija į Lietuvą vartotojų politikos klausimais; taip 

pat teikti atsakymai pagal kompetenciją kitoms institucijoms, rengiančioms atsakymus į EBPO 

klausimynus, dalyvauta kitų institucijų organizuotose EBPO ekspertų misijose.  

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 Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo pakeitimo 

įstatymą“ bei Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/95 dėl bendrosios gaminių saugos.  

2016 m. Tarnyba iš Europos Komisijos per GRAS-RAPEX sistemą gavo 2138 skubius 

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

rinkoje.  

2016 m. Tarnyba skubius pranešimus, gautus per RAPEX sistemą, išsiuntė: 

- Valstybinei kelių transporto inspekcijai prie Susisiekimo ministerijos – 405 

pranešimus; 

- Saugios laivybos administracijai prie Susisiekimo ministerijos – 6 pranešimus; 

- Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos – 9 pranešimai. 

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

gauta dėl žaislų – 546 pranešimai, transporto priemonių bei jų dalių – 417 pranešimų, aprangos 

prekių – 272 pranešimai, elektrinių prietaisų – 164 pranešimai, vaikų priežiūros priemonių – 103 

pranešimai, kosmetikos ir higienos priemonių – 97, apšvietimo įrangos ir girliandų – 75 pranešimai, 

chemijos produktų – 64 pranešimai, sporto/ laisvalaikio reikmenų – 54 pranešimai ir kt.  

Pagal prekės keliamą pavojų, daugiausiai pranešimų pateikta dėl pavojaus susižeisti – 581, 

dėl cheminių medžiagų ar jų junginių poveikio sveikatai – 528 pranešimai, dėl galimybės užspringti 

ir uždusti mažomis dalimis esančiomis žaisluose ar kituose vaikams skirtuose gaminiuose – 358, dėl 

elektros smūgio pavojaus – 256, dėl nudegimo ir gaisro pavojaus – 170, dėl galimybės užsismaugti 

– 88 ir kiti pavojai.  

Daugiausiai nesaugių prekių kilmės šalis yra Kinija – 1105 pranešimai. Dėl Europos 

Sąjungos valstybėse pagamintų nesaugių prekių gauti 536 pranešimai. Gaminio kilmės šalis yra 

nežinoma 172 gautuose pranešimuose. 

2016 m. Tarnyba išsiuntė 27 pranešimus apie Lietuvos rinkoje surastus pavojingus gaminius 

(22 pranešimus dėl žaislų, 2 – dėl elektrotechnikos gaminių, 1 – dėl cheminio produkto (klijų), 1 – 

dėl dviračio, 1 – dėl transporto sudėtinės dalies (kuro filtro) ir 1 atsiliepimą dėl gintarinių karolių.   
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Tarnyba dalyvauja Europos Komisijos Sveikatos ir vartotojų apsaugos generalinio 

direktorato Bendrosios produktų saugos direktyvos organizuojamuose komiteto narių ir RAPEX 

kontaktinių asmenų susitikimuose.  

9. Projektai, tyrimai ir kita veikla 

9.1. Lietuvos gyventojų ir verslininkų apklausa apie vartotojų teises 

 

Tarnybos užsakymu UAB „Vilmorus“ atlikto vartotojų ir ūkio subjektų nuomonių apklausas 

apie vartotojų teises. 

 

2016 m. vartotojų apklausos duomenys 

 

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

teisių apsaugos klausimais – 46 proc., negu tų, kuries tokios informacijos trūksta – 27 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 – 77 proc. Antras 

pagal populiarumą informacijos kanalas yra internetas – 42 proc. 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 – 16 proc.  

Dalyvavimas vartotojų švietimui skirtuose seminaruose yra 6 proc., tai yra maždaug tiek pat, 

kaip ir ankstesniais metais. 

Dėl nusipirktos nekokybiškos prekės ar suteiktos nekokybiškos paslaugos didžioji dauguma 

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

vartotojų teises ginančias organizacijas. Dažniausiai – 76 proc. vartotojų norėtų, kad prekė būtų 

pakeista (arba suteikta nauja paslauga), o taip pat 74 proc. norėtų, kad būtų grąžinti pinigai (tai 

daugiau nei 2015 m. – 64 proc.).  

Dauguma gyventojų – 66 proc. – žinotų, kur kreiptis, jeigu pardavėjas/ paslaugų teikėjas 

atsisakytų kompensuoti nuostolius. Tai geriausias rezultatas nuo 2003 m. Daugiausia tokių tarp 

turinčių aukštąjį išsilavinimą, aukštesnių pajamų grupėje. 

Dažniausiai būtų kreipiamasi į Tarnybą – 64 proc., į visuomenines vartotojų teisių gynimo 

organizacijas kreiptųsi tik 4 proc. respondentų. 

2016 m. 16 proc. gyventojų nurodė, kad buvo pažeistos jų, kaip vartotojų, teisės. Tai 

mažiausias rezultatas nuo 2008 m. 

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

nekokybišką prekę. 16 proc. gyventojų ar jų šeimų nariams per metus laiko buvo suteikta 

nekokybiška paslauga, su nesąžininga komercine veikla teko susidurti 11 proc. apklaustųjų, su 

klaidinančia reklama susidūrė 30 proc. gyventojų. Lyginant su ankstesniais metais rečiau yra 

įsigyjamos nekokybiškos prekės, suteikiamos nekokybiškos paslaugos, rečiau susiduriama su 

nesąžininga komercine veikla. 

Per 12 mėn. dėl vartotojų teisių pažeidimų raštu kreipėsi į pardavėją 6 proc. gyventojų. Nuo 

2008 m. šis skaičius keičiasi mažai. Skaičiuojant nuo tų respondentų, kurių vartotojų teisės buvo 

pažeistos, atitinkamas skaičius būtų 42 proc. (2015 m. buvo tik 37 proc.). Į vartotojų teises 

ginančias įstaigas dėl teisių pažeidimo kreipėsi 3 proc. Iš tų vartotojų, kurių teisės buvo pažeistos, 

tokių yra 18 proc.  

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

ginančias institucijas, dažniausiai nurodė, kad jie nenorėjo gaišti savo laiko rašydami prašymą – 54 

proc. 

Apie alternatyvų ginčų sprendimą (AGS) žino 23 proc. respondentų. Tai mažiau nei 

ankstesniais metais. Dažniau apie šią galimybę žino turintys aukštąjį išsilavinimą, aukštesnių 

pajamų grupė, besimokantis jaunimas. 
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Dauguma gyventojų – 78 proc. – žino ar yra girdėję apie Tarnybą. Nuo 2010 m. rezultatas 

keitėsi mažai. Tarnybą žino didžioji dalis turinčių aukštąjį išsilavinimą – 94 proc. Palankiai 

vertinančių Tarnybos veiklą dalis yra 32 proc., nepalankių vertinimų – 4 proc. Geriau ją vertina 

turintys aukštąjį išsilavinimą, aukštesnių pajamų grupė, jaunimas. 

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

9 proc. nuomone – neturi. Manančių, kad galių yra pakankamai, dabar yra daugiausiai nuo 2010 m. 

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

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

išsilavinimą, jaunimas. 

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

negu neigiamai (9 proc.). Tai geriausias rezultatas nuo 2010 m. 

Kol kas nedidelė gyventojų dalis – 14 proc. – žino apie Vartotojų teisių informacinę sistemą, 

dar 15 proc. norėtų apie ją sužinoti. Tačiau dauguma su šia sistema susidūrusių teigimai vertina jos 

vizualinį patrauklumą ir patogumą. 

Bendras Lietuvos vartotojų teisių apsaugos indeksas per 2016 m. siekė +19,3, kiek daugiau 

nei buvo 2015 m. (+13,3). Per metus pagerėjo informuotumo apie vartotojų teises indeksas, 

Lietuvos vartotojų teisių apsaugos sistemos vertinimo indeksas, vartotojų aktyvumo indeksas, 

vartotojų teisių pažeidimų indeksas. 

Regioniniu pjūviu Bendrasis Lietuvos vartotojų teisių apsaugos indeksas Vilniaus regione 

+19,5, Kauno regione +11,7, Klaipėdos regione +20,8, Šiaulių regione +23,5, Panevėžio regione 

+27,3.  

Tarnybos įvaizdžio indeksas siekia +8,4, 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. +6,3). 

 

2016 m. Ūkio subjektų apklausos duomenys 

 

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

52 proc., vertinančių neigiamai – 31 proc. Lyginant su 2015 m. vertinimai praktiškai nepakito. 

Teisės aktus, reglamentuojančius vartotojų teisinę apsaugą, verslininkai vertino greičiau 

teigiamai nei neigiamai: nurodė, kad teisės aktai efektyviai gina vartotojus – 44 proc. (neigiamų 

vertinimų 23 proc.), 37 proc. įmonių atstovų nurodė, kad teisės aktai yra išsamūs ir suprantami 

(neigiamų vertinimų 25 proc.), 41 proc. nurodė, kad teisės aktai yra pagrįsti (16 proc. – neigiamų 

vertinimų). Atsargiau buvo vertinamas teiginys, kad teisės aktai apsaugo gamintojus/ paslaugų 

tiekėjus nuo nepagrįstų pretenzijų: 33 proc. sutiko ir 33 proc. nesutiko su šiuo teiginiu. 38 proc. 

apklaustųjų nesutiko, kad teisės aktai yra per griežti gamintojo/ paslaugų tiekėjo atžvilgiu (28 proc. 

sutiko). Nuo 2015 m. vertinimai mažai tepasikeitė. 

Dauguma respondentų nurodė, kad vartotojų teisių įgyvendinimas skatina sąžiningą 

konkurenciją – 68 proc. Tiek buvo ir 2015 m. Tai geriausi vertinimai nuo 2011 m. 

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

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

nepakankamas – 47 proc. Lyginant su 2015 m., padaugėjo sakančių, kad verslo ir valstybės 

bendradarbiavimas nėra pakankamas. 

Absoliuti dauguma įmonių nori, kad jų produktų/ paslaugų vartotojai žinotų savo teises – 90 

proc. Tas yra būdinga visų tipų įmonėms visuose regionuose. Lyginant su ankstesniais metais, 

rezultatas keitėsi mažai. 

12 proc. verslininkų nurodė, kad vartotojai kreipėsi į juos tiesiogiai dėl netinkamos prekių/ 

paslaugų kokybės, 22 proc. nurodė, kad kreipiasi kartais, 32 proc. nurodė, kad taip būna labai retai, 

o 34 proc. – kad niekada nesikreipia. 

Konflikto su vartotojais atveju dažniausiai įmonės siekia susitarti su vartotoju 

nesikreipdamos į teismą – 68 proc. 28 proc. įmonių nėra suformavusios politikos šiuo klausimu. 

Nuo 2011 m. rezultatai keitėsi nežymiai. 

25 proc. įmonių yra patvirtinusios įmonės vidaus ginčų su vartotojais sprendimo taisykles 

(2015 m. buvo 22 proc.). 
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Tik nedidelė dalis verslininkų yra pasirašę sąžiningos verslo praktikos kodeksą – 14 proc. 

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

(251 darbuotojas ir daugiau – net 60 proc.). 

Dauguma – 65 proc. – respondentų nurodė, kad niekas netrukdo laikytis teisės aktų, 

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

laikytis teisės aktų trukdo nesąžiningas vartotojų elgesys – 16 proc. ir informacijos stoka – 15 proc. 

42 proc. verslininkų žino apie AGS (2015 m. – 46 proc.). Dažniausiai nurodoma, kad AGS 

yra svarbus dėl reputacijos išsaugojimo – 57 proc., dėl greitesnio ginčo sprendimo – 47 proc., dėl 

pigesnės ir paprastesnės ginčo sprendimo galimybės – 38 proc. 

45 proc. respondentų manymu, Lietuvos verslininkai pakankamai arba greičiau pakankamai 

yra informuoti apie vartotojų apsaugą, prieš metus tokių buvo daugiau – 54 proc. 35 proc. 

apklaustųjų nurodė, kad verslininkų švietimas vartotojų teisių apsaugos klausimais yra pakankamas, 

o 51 proc. – kad nepakankamas, t. y. švietimo reikėtų daugiau. 

Praktiškai visi verslininkai žino ar bent yra girdėję apie Tarnybą – 98 proc. (panašus 

rezultatas buvo gautas ir ankstesniais metais). 40 proc. verslininkų naudojosi Tarnybos paslaugomis 

ar Tarnybos teikiama informacija (tai daugiau negu 2015 m. – 33 proc.). Tie, kurie naudojosi 

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

apskritai – 68 proc., bendradarbiavimą sprendžiant vartotojų ir pardavėjų ginčus – 58 proc. 

45 proc. verslininkų yra lankęsi Tarnybos puslapyje, tai kiek daugiau nei 2015 m. (40 proc.). 

Dauguma – 53 proc. – apsilankiusių Tarnybos interneto puslapyje nurodė, kad Tarnybos 

konsultacijos buvo naudingos ir tik 7 proc. – kad nenaudingos. 

84 proc. verslininkų nurodė, kad jie nesinaudojo Vartotojų teisių informacine sistema, o tarp 

pasinaudojusių dažniausiai buvo nurodoma, kad jie ieškojo informacijos aktualiais vartotojų teisių 

apsaugos klausimais. 

9.2. 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. 

2016 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 2016 m. gavo 317 skundų dėl 

netinkamos kokybės prekių ar paslaugų, įsigytų kitoje, nei vartotojo gyvenamojoje šalyje. Taip pat 

EVC gavo 109 paprastuosius skundus, t. y. kai kilusią problemą pavyko išspręsti po teisinės 

konsultacijos, padėjus parašyti skundą ar jį išvertus. Taip pat sulaukė 1026 informacinių paklausimų 
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dėl įsigytų netinkamos kokybės prekių ar paslaugų kitoje ES šalyje (taip pat Norvegijoje, 

Islandijoje).  

VšĮ "Europos vartotojų centro" gautų skundų, paprastųjų skundų ir paklausimų 

skaičius, vnt.
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16 pav. EVC gaunamų skundų, paprastųjų skundų ir informacinių paklausimų[1]  

didėjimo tendencija 2012-2016 m. 

 

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

šalyje (taip pat ir Norvegijoje bei Islandijoje) dažniausiai skundėsi dėl pažeistų teisių elektroninės 

prekybos srityje (pvz. nepristatytų ar tik iš dalies pristatytų prekių, neatitinkančių užsakymo prekių 

ir pan.), pažeidžiamų keleivių teisių  (daugiausia skundėsi dėl oro keleivių teisių, t. y. dėl atšauktų, 

atidėtų skrydžių, dingusio, vėlavusio ar sugadinto bagažo), bei dėl vietoje įsigytų netinkamos 

kokybės prekių ar paslaugų. 

Keleivių teisės; 

30%

Prekės ir 

paslaugos; 21%

El. komercija; 

46%

Kita; 3%

 
17 pav. EVC gaunamų skundų procentinis pasiskirstymas pagal temas 

 

Diagramoje (18 pav.) pavaizduoti skundai pagal šalis, kuriose veikia pardavėjai/paslaugų 

teikėjai. 

 

                                                 
[1] 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“. 
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18 pav. EVC gaunamų skundų pasiskirtymas pagal šalis, kuriose įsigytos nekokybiškos  

prekės ar paslaugos 

 

Lietuvos vartotojai 2016 m. daugiausiai skundėsi dėl pardavėjų ar paslaugų teikėjų, 

registruotų Vokietijoje, Jungtinėje Karalystėje, Latvijoje, Vengrijoje. 

Skundų skaičius Lietuvos skirsnyje atspindi kitų ES valstybių narių (ir Norvegijos, 

Islandijos) vartotojų skundus dėl Lietuvos pardavėjų ar paslaugų teikėjų. Dažniausiai dėl Lietuvos 

pardavėjų/paslaugų teikėjų skundėsi Latvijos (45,5 proc.), Estijos (22,7 proc.), Jungtinės Karalystės 

(6 proc.) ir Vokietijos (6 proc.) vartotojai. 

2016 m. EVC Lietuvoje aktyviai bendradarbiavo su Europos Komisijos atstovybės 

Lietuvoje, Europos verslo ir inovacijų tinklo, Europos informacijos centrų („Europe Direct“), FIN-

NET, SOLVIT, Civilinės aviacijos administracijos, Lietuvos vartotojų instituto, Lietuvos vartotojų 

organizacijų aljanso, Mykolo Romerio universiteto, Kazimiero Simonavičiaus universiteto, 

Tarnybos atstovais ir kitų institucijų atstovais. 

Europos vartotojų centras Lietuvoje dalyvavo bendrame projekte „Tarpvalstybinis 

automobilių pirkimas Europos Sąjungoje“. Projekto tikslas – suteikti praktinę informaciją ir 

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

2015 m. 29 Europos vartotojų centrai, vadovaujant EVC Prancūzijoje, atliko išsamų tyrimą, su 

kokiomis kliūtimis susiduria vartotojai pirkdami automobilį kitoje šalyje. 2016 m. paskelbta 

projekto atskaita, taip pat serija rekomendacinių dokumentų, siekiant suteikti praktinių patarimų 

apie kiekvieną etapą perkant automobilį kitoje ES valstybėje narėje ir Norvegijoje, pradedant nuo 

pradinio sandorio ir baigiant registracija. 

Europos vartotojų centrų tinklas (ECC-Net) 2016 m. pradėjo jungtinį projektą tema 

„Atostogų užsakymas internetu: ar nurodyta suma yra galutinė suma?“, kurio ataskaita bus 

paskelbta 2017 m.  Projektui vadovauja Europos vartotojų centras Liuksemburge. 2015 metais 

ECC-Net sulaukė daug vartotojų skundų, kuriuose teigiama, jog vartotojai sumokėjo arba  būtų 

turėję sumokėti didesnę kainą už internetu užsakytą skrydį, viešbutį ar automobilį  nei buvo 

nurodyta iš pradžių. Projektas tikslas – nustatyti, kokia apimtimi padidėjusių kainų „fenomenas“, 

užsakant kelionių paslaugas internetu, pažeidžia Europos vartotojų teisę. Šios dalyko analizė yra 

svarbi, siekiant išlaikyti efektyviai veikiančią vieningą rinką, Europos vartotojų teisių vystymąsi ir 

pagerinti vartotojų informuotumą apie jų teises užsakant atostogas, naudojantis Europos bendrąja 

skaitmenine rinka. 

Europos vartotojų centras Lietuvoje dalyvavo bendrame projekte „Paslaugų direktyva 

2006/123/EC“. Europos Komisijos atstovybėje Šiaurės Airijoje, Belfaste pristatytas Europos 

vartotojų centrų tinklo (ECC-Net) tyrimas „Ar nematomos sienos vis dar riboja vartotojų galimybes 

gauti paslaugas ES?“, atskleidžiantis, kaip įvairiose Europos Sąjungos valstybėse taikomas 
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Paslaugų direktyvos 20.2 straipsnis, draudžiantis diskriminaciją dėl pilietybės ir gyvenamosios 

vietos. Tyrimas rodo, kad vartotojai ir toliau susiduria su tam tikrais apribojimais, atsisakymu 

pristatyti prekes ar didesnėmis kainomis, jei jie gyvena kitoje ES šalyje. Gaunami skundai leidžia 

daryti išvadas, kad pardavėjai nepagrįstai sukuria dirbtines kliūtis. Tyrimas – tai dalis jungtinio 

ECC-Net projekto, kurio tikslas – ištirti kokias veiklas, susijusias su Paslaugų direktyva, atlieka 

ECC-Net ir su kokiomis problemomis susiduria vartotojai. Projektui vadovavo EVC Airijoje. 

Europos vartotojų centras Lietuvoje dalyvavo bendrame projekte „Klastotės“, projekto 

lyderis Europos vartotojų centras Belgijoje. Europos vartotojų centrai sulaukia vartotojų skundų, 

kurie įsigyja klastotes to nesuprasdami ar prekes iš Azijos šalių, manydami, kad internetinė 

parduotuvė yra Europos Sąjungoje. Vartotojai nežino apie klastočių keliamus pavojus ir teisines 

pasekmes, su kuriomis gali susidurti įsigydami klastotes internetu. Projekto tikslas – informuoti 

vartotojus, kas gali atsitikti, jeigu nėra iki galo aišku iš ko ir kokios prekės perkamos. Projekto 

ataskaita bus paskelbta 2017 m. 

EVC kartu su Tarnyba ir Mykolo Romerio universitetu organizavo Europos vartotojų dienai 

skirtą tarptautinę konferenciją „Vartotojų ir verslininkų ginčų sprendimo alternatyvos“ Lietuvos 

Respublikos Seime. 

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

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

atstovai Lietuvoje Tarptautiniame Vilniaus bei Palangos oro uostuose dalino vartotojams 

informacinę medžiagą, atsakinėjo į pateiktus klausimus bei teikė patarimus. 

Per 2016 m. skaitė 22 pranešimus apie vartotojų teises ES įvairiose mokymosi įstaigose, 

bibliotekose, kurių renginiuose dalyvavo mažiausiai 728 klausytojai. Be kita ko, pažymėtina, kad 

EVC atstovai Lietuvoje organizavo ir dalyvavo 22 seminaruose bei konferencijose, taip pat 

dalyvauta 13 renginių su informacine palapine ir informaciniu stendu įvairiuose Lietuvos miestuose, 

kuriose vartotojams dalino informacinę medžiagą, suvenyrus su ECC-Net logotipu, atsakinėjo į 

pateiktus klausimus, teikė patarimus. 

2016 m. EVC pagalba vartotojai atgavo 64761,00 Eur, be to, daugeliui vartotojų buvo 

panaikintos sąskaitos už neužsakytas prekes, įvykdyti pardavėjų (paslaugų teikėjų) prisiimti 

įsipareigojimai.  

11. Finansinė parama vartotojų asociacijoms 

 

2016 m. kovo 15 d. paskelbtas kvietimas vartotojų asociacijoms teikti paraiškas finansinei 

paramai gauti. Tarnybai 2016 m. buvo pateiktos 7 paraiškos. 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymais finansinė parama buvo skirta 4 

priemonių programoms (,,AGS ir EGS galimybės Lietuvoje: vartotojų ir verslo informavimo 

kampanija“, ,,Vartotojų ir verslo švietimas – raktas į efektyvų elektros ir šilumos energijos 

vartojimą“, ,,Netinkamos kokybės gaminiai ir paslaugos: nauji iššūkiai ir informacijos sklaida“, 

„Vartotojų teisių apsauga alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo ir elektroninio vartotojų ginčų 

sprendimo srityse“).  

Visos priemonių programos turėjo būti įvykdytos iki 2016 m. gruodžio 31 d. Priemonių 

programų lėšų naudojimo ir įgyvendinimo ataskaitas vartotojų asociacijos turėjo pateikti per 14 

kalendorinių dienų nuo programos pabaigos datos. Šiuo metu vyksta vartotojų asociacijų pateiktų 

ataskaitų vertinimas.  

12. Programos įgyvendinimo rezultatai (vertinimo kriterijų įvykdymas) 

 

2016 M. VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijus 

2016 m. 

planas 

2016 m. 

įvykdymas 

Įvykdymo 

proc. 

1. 
(R-02 001-01-01) Taikiai išspręstų vartojimo ginčų, 

išnagrinėtų ne teismo tvarka, dalis, proc.  
40 proc. 51 proc. 128 proc. 
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2. 

(R-02 001-01-02) Gaminių ir paslaugų Lietuvos 

rinkoje, atitinkančių nustatytus saugos ir kokybės 

reikalavimus, dalis iš visų patikrintų per metus, proc. 

75 proc. 74,4 proc. 99 proc. 

3. 
(R-02 001-01-03) Vartotojų, žinančių, kur kreiptis dėl 

savo teisių gynimo, dalis, proc.  
61 proc. 66 proc. 108 proc. 

4. 

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

informaciją apie vartotojų teisių apsaugą skaičius, 

proc. 

85 proc. 92 proc. 108 proc. 

5. 
(P-02 001-01-01-01) Išnagrinėtų vartojimo sutarčių dėl 

nesąžiningų sąlygų taikymo skaičius, vnt. 
140 144 103 proc. 

6. 

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

nesąžiningos komercinės veiklos ir reklamos, skaičius, 

vnt. 

55 93 169 proc. 

7. 

(P-02 001-01-01-03) Rizikingiausių ūkio subjektų 

(ūkinių veiklų, objektų) patikrinimų dalis, palyginti su 

visais patikrinimais, proc. 

10 proc. 4,1 proc. 41 proc. 

8. 

(P-02 001-01-01-04) Atlikta Lietuvos rinkoje 

realizuojamų tabako gaminių sudėties ir ženklinimo 

atitikties teisės aktų reikalavimams kontrolinių tyrimų, 

vnt. 

30 30 100 proc. 

Tarnybos 2016 m. metiniame veiklos plane numatyti vertinimo kriterijai 

9. 
Patikrintos interneto svetainės, kuriose siūlomos 

vartojimo prekės ir paslaugos, vnt. 
50 75 150 proc. 

10. 
Atlikta aktualių vartojimo sričių stebėsena (priežiūra) 

ir pateiktos išvados, vnt. 
3 3 100 proc. 

11. 

Visuomenės informavimo priemonių (pranešimų 

žiniasklaidoje) vartotojų teisių apsaugos klausimais 

skaičius, vnt.  

300 316 105 proc. 

12. 
Laiku pateiktos teisinės išvados dėl valstybės 

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

13. 

Tarnybos teismui pareikštų ieškinių ar pareiškimų 

(skundų) vartotojų viešajam interesui ginti skaičius, 

vnt.  

4 4 100 proc. 

14. 

Suteiktų konsultacijų per teisės aktuose nustatytą 

terminą dalis nuo gautų vartotojų ir ūkio subjektų 

paklausimų, proc.  

100 proc. 100 proc. 100 proc. 

15. 

Išnagrinėtų Lietuvos Respublikos produktų saugos 

įstatymo pažeidimo bylų dalis nuo einamaisiais metais 

pradėtų bylų, proc.  

85 proc. 97 proc. 114 proc. 

16. 

Apibendrinta ir Tarnybos interneto svetainėje 

paskelbta valstybės ir savivaldybių institucijų pateikta 

informacija apie vartotojų teisių apsaugą, vnt. 

1 1 100 proc. 

17. 

Tarnybos interneto svetainėje paskelbtų apibendrintų 

informacinių pranešimų apie nesaugius produktus 

skaičius, vnt. 

4 4 100 proc. 

18. 
Įgyvendintų tarptautinių bendradarbiavimo projektų 

skaičius, vnt.  
4 3 75 proc. 

19. 

Europos Sąjungos institucijų ir kitų tarptautinių 

organizacijų darbo grupių ir komitetų susitikimų, 

kuriuose dalyvavo Tarnybos atstovai, skaičius, vnt. 

60 75 125 proc. 

20. 
Kokybės vadybos sistemos vidaus auditų planavimo 

dokumentų skaičius, vnt. 
1 1 100 proc. 

21. Kokybės vadybos sistemos vertinamoji analizė, vnt. 1 1 100 proc. 
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22. Kokybės vadybos sistemos priežiūros auditas, vnt. 1 1 100 proc. 

23. 
Europos vartotojų centre išnagrinėtų vartotojų skundų 

dalis nuo turėtų skundų, proc. 
70 proc. 70 proc. 100 proc. 

24. 

Europos vartotojų centre gautų ir atsakytų 

informacinių paklausimų dalis nuo turėtų paklausimų, 

proc. 

100 proc. 100 proc. 100 proc. 

25. 

Europos vartotojų centro viešinimo ir informavimo 

priemonių (suorganizuotų seminarų, parengtų 

publikacijų internete, spaudoje, reportažų radijuje, 

televizijoje) skaičius, vnt. 

120 200 167 proc. 

26. 

Europos vartotojų centrų tinklo (ECC-Net) susitikimų, 

kuriuose dalyvavo Europos vartotojų centro atstovai, 

skaičius, vnt.  

3 4 133 proc. 

27. 

Bendrų Europos vartotojų centrų tinklo (ECC-Net) 

projektų, kuriuose dalyvavo Europos vartotojų centras, 

skaičius, vnt.  

3 3 100 proc. 

28. 
Įvertintos programų įgyvendinimo ir projektų lėšų 

panaudojimo ataskaitos, proc. 
100 proc. 100 proc. 100 proc. 

29. 
Patikrinimų prekybos ir paslaugų įmonėse skaičius, 

vnt.  
2000 2210 111 proc. 

30. Parengtų kontrolinių klausimynų skaičius, vnt.  20 20 100 proc. 

31. 
Patikrinimų vidutinio ar mažo rizikingumo ūkio 

subjektų dalis, palyginti su visais patikrinimais, proc. 
90 proc. 25,3 proc. 28 proc. 

32. 

Prioritetinių sričių patikrinimų, atliktų naudojant 

kontrolinius klausimynus, dalis, palyginti su visais 

patikrinimais, proc.  

23 proc. 16,5 proc. 72 proc. 

33. Ištirtų naftos bandinių skaičius, vnt.  310 410 132 proc. 

34. Ištirtų ne maisto produktų bandinių skaičius, vnt.  250 287 115 proc. 

35. Atliktų užsakytų ekspertizių ir tyrimų skaičius, vnt.  200 257 129 proc. 

36. 

Atliktų Lietuvos rinkoje realizuojamų tabako gaminių 

sudėties ir ženklinimo atitikties teisės aktų 

reikalavimams kontrolinių tyrimų skaičius – vnt. 

30 30 100 proc. 

 

Paaiškinimai dėl nepasiektų ar viršytų vertinimo kriterijų reikšmių 

 

1. Taikiai išspręstų vartojimo ginčų, išnagrinėtų ne teismo tvarka, dalis, proc. 

 

Tarnyba, gavusi vartotojo prašymą išnagrinėti tarp vartotojo ir pardavėjo (paslaugų teikėjo) 

kilusį ginčą vartotojų ginčų sprendimo ne teisme tvarka, pirmiausia imasi priemonių vartotojui ir 

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

vartojimo ginčą spręsti taikiai. 2016 m. Tarnyboje vartotojų ginčų sprendimo ne teisme tvarka buvo 

išnagrinėti 3076 ginčai. 477 kartus ginčų nagrinėjimas nutrauktas kitais Vartotojų teisių apsaugos 

įstatyme numatytais pagrindais. Ginčo šalys susitaikė 1334 kartus, tai sudaro 51 proc. (planuota 40 

proc.) nuo bendro vartotojų ir pardavėjų, paslaugų teikėjų ginčų sprendimo ne teisme tvarka 

išnagrinėtų ginčų skaičiaus.  

Vertinimo kriterijus, lyginant su planuotu pasiekti rezultatu, buvo viršytas, kadangi 

įsigaliojus Vartotojų teisių apsaugos įstatymo pakeitimams Tarnybos komisijos priimti sprendimai 

tapo privalomais vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo sprendimo dėl ginčo esmės 

priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Civilinio proceso kodekso 

nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės. Taip pat tikėtina, kad Vartotojų teisių 

apsaugos įstatymo 40 straipsnyje Tarnybai įtvirtinta galimybė už teisės aktų, reglamentuojančių 

vartotojų teisių apsaugą, pažeidimus taikyti sankcijas taip pat lėmė, kad ginčai dažniau buvo 

išsprendžiami iki Tarnybos komisijos sprendimo priėmimo.  



 

 

30 

 

 

 

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

 

Nuomonių tyrimų bendrovės „Vilmorus“ apklausos duomenimis, 2016 m. vartotojų, 

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

skaičius sudaro 66 proc. visų vartotojų.  

Ataskaitiniu laikotarpiu bendras rodiklis yra penkiais procentiniais punktais didesnis nei 

planuota. 2015 m. šis rodiklis buvo 63 proc. Šio rodiklio viršijimui turėjo įtakos aktyvi Tarnybos 

teikiamos informacijos vartotojų teisių apsaugos klausimais sklaida.  
 

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

 

Nuomonių tyrimų bendrovės „Vilmorus“ apklausos duomenimis, 2016 m. verslininkų, 

žinančių, kur gauti informaciją apie vartotojų teisių apsaugą, skaičius sudaro 92 proc. visų 

respondentų. 

Ataskaitiniu laikotarpiu bendras rodiklis yra 5 proc. didesnis nei planuota. Tarnyba 2016 m. 

intensyviai konsultavo telefonu, raštu, el. paštu, žodžiu, organizavo teminius seminarus vartotojų 

teisių apsaugos ir rinkos priežiūros klausimais, teikė informaciją ūkio subjektams įvairiomis 

žiniasklaidos priemonėmis, aktualią informaciją talpino www.vvtat.lt tinklalapyje bei Facebook 

paskyroje.  

 

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

2016 m. buvo planuojama priimti 60 nutarimų dėl Reklamos įstatymo bei Nesąžiningos 

komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo pažeidimų, tačiau buvo priimti 93 nutarimai. 

Pažymėtina, jog bylų skaičius 2016 m. išaugo tiek reklamos, tiek ir nesąžiningos komercinės 

veiklos srityse. 

Tarnyba nutarimus dėl Reklamos įstatymo pažeidimų priima Vyriausybės įgaliotos 

institucijos – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 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 Valstybinės maisto ir veterinarijos 

tarnybos bei jos padalinių apskrityse aktyvumo, ir nuo vartotojų skundų skaičiaus bei kitų 

pareiškėjų prašymų, taip pat ir nuo Tarnybos atliekamų stebėsenos rezultatų.  

Pažymėtina, kad tais atvejais, kai bylos proceso šalys neprieštarauja bei bylos aplinkybės yra 

aiškios, Reklamos įstatymo bei Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 

bylos vykdomos ne tik žodinio, bet ir rašytinio proceso tvarka, todėl bylų rengimas ir vykdymas 

konkrečiais atvejais tapo paprastesnis ir greitesnis.  
 

5. Rizikingiausių ūkio subjektų (ūkinių veiklų, objektų) patikrinimų dalis, palyginti su visais 

patikrinimais, proc. 

 

2016 m. Tarnybos atlikti patikrinimai rizikingiausiuose ūkio subjektuose sudarė 4,1 proc. 

nuo visų atliktų patikrinimų (įskaitant patikrinimus pagal vartotojų prašymus). Pažymėtina, kad 

planuojant vertinimo kriterijaus reikšmę, nebuvo tinkamai įvertintas rinkos priežiūros patikrinimų 

dalies ir gaunamų vartotojų prašymo kiekio santykis, prijungus Inspekciją prie Tarnybos.  

 

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

 

Tarnyba, vykdydama Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 40 straipsnio kontrolę, per 2016 m. 

patikrino 75 interneto tinklalapius, kuriuose siūlomos vartojimo prekės ir paslaugos.  
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Pastebėta tendencija, kad 2016 m. padaugėjo vartotojų (taip pat ir kitų asmenų) 

nusiskundimų (tiek raštu, tiek el. paštu, tiek telefonu) dėl pardavėjų ar paslaugų teikėjų veiksmų 

netinkamai vykdant (ar apskritai nevykdant) teisės aktuose (pvz., Civilinio kodekso 6.2285 

straipsnio 5 dalyje, 6.2287 straipsnio 1 dalyje, 6.22810 straipsnio 1 dalyje, Vartotojų teisių apsaugos 

įstatymo 5 straipsnio 4 bei 5 dalyse, 21 straipsnio 2 ir 3 dalyse ir kt.) įtvirtintas pareigas (nesilaikant 

numatytų reikalavimų/draudimų), už kurių nevykdymą ar netinkamą vykdymą Vartotojų teisių 

apsaugos įstatymo 40 straipsnyje numatyta atsakomybė bei įtvirtinti Tarnybos įgaliojimai 

pažeidėjams skirti atitinkamas sankcijas.  

 

7. Įgyvendintų tarptautinių bendradarbiavimo projektų skaičius, vnt. 

 

Tarnyba 2016 m. užbaigė PROSAFE projektą JAChina. Taip pat 2016 m. balandžio mėnesį 

pasirašė Memorandumą tarp Tarnybos ir Kazachstano Respublikos nacionalinės ūkio ministerijos 

vartotojų teisių apsaugos komiteto dėl bendradarbiavimo vartotojų teisių apsaugos srityje 

pagrindinių krypčių. Be to, 2016 m. antroje pusėje įvyko paskutinis Baltijos šalių bendro projekto 

dėl statybos produktų susitikimas Rygoje.  

Pažymėtina, kad Tarnyba planavo įgyvendinti 4, o įgyvendino 3 tarptautinius 

bendradarbiavimo projektus. Vertinimo kriterijus nepasiektas, kadangi planuojant buvo sudėtinga 

įvertinti projektų, ypač tų, kuriuos 2015 m. pradėjo įgyvendinti Inspekcija, užbaigimo terminą. 

 

8. Europos Sąjungos institucijų ir kitų tarptautinių organizacijų darbo grupių ir komitetų 

susitikimų, kuriuose dalyvavo Tarnybos atstovai, skaičius, vnt. 

 

Tarnyba 2016 m. dalyvavo vykusiuose Europos Sąjungos institucijų ir kitų tarptautinių 

organizacijų susitikimuose, kadangi įvyko daugiau nei planuota susitikimų ne maisto produktų 

rinkos priežiūros srityje (PROSAFE projektų susitikimai, ekspertų administracinio 

bendradarbiavimo darbo grupės ir pan.). Šių susitikimų skaičių ir dažnumą sunku įvertinti iš anksto. 

 

9. Europos vartotojų centro viešinimo ir informavimo priemonių (suorganizuotų seminarų, 

parengtų publikacijų internete, spaudoje, reportažų radijuje, televizijoje) skaičius, vnt. 

 

Remiantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (ES) Nr. 254/2014 dėl daugiametės 

vartotojų 2014–2020 m. programos, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 1926/2006/EB bei 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos 2015–2018 metų strategijos kriterijais, vartotojų 

informuotumo didinimas yra viena iš prioritetinių EVC bei viso ECC-net tinklo veiklos krypčių. Šią 

poziciją itin akcentuoja Europos Komisijos Teisingumo ir vartotojų reikalų generalinio direktorato 

(kuris koordinuoja ECC-net tinklo veiklą) atstovai, tai taip pat atsispindi susitarime dėl EVC 

veiklos finansavimo No. 709977 – ECC-Net LT SGA 2016 su Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir 

maisto vykdančiąja  agentūra (CHAFEA). 

EVC siekdamas įgyvendinti numatytus veiklos kriterijus bei atsižvelgdamas į įvardintus 

prioritetus, aktyviai vykdo veiklą nukreiptą į vartotojų informuotumo didinimą, todėl EVC ir 

suorganizavo daugiau seminarų, parengė publikacijų nei buvo suplanuota 2016 m. 

 

10. Patikrinimų prekybos ir paslaugų įmonėse skaičius, vnt.  

 

Tarnyba 2016 m. atliko 2210 patikrinimų prekybos ir paslaugų įmonėse. Pažymėtina, kad 

2016 m. išaugo patikrinimų dalis muitinėje ir patikrinimai jūrų laivuose, taip pat padidėjo vartotojų 

ir institucijų pateiktos informacijos, apie galimai nekokybiškus bei nesaugius gaminius, skaičius. 

Atsižvelgiant į tai, planuotas vertinimo kriterijus buvo viršytas. 

 

11. Ištirtų ne maisto produktų bandinių skaičius, vnt.  

 

Tarnyba 2016 m. ištyrė 287 produktų bandinius. Ištirtų bandinių skaičius, palyginus su 

planuotu, padidėjo dėl vykdomų programų (medienos, pakuočių, statybos gaminių), kurių poreikis 
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atsirado 2016 m. eigoje, pvz. Baltijos šalių iniciatyva organizuotas projektas dėl putplasčio, 2016 m. 

Ūkio ministerija inicijuota šarmų ir chromo kiekio nustatymo cemente ir cemento gaminiuose 

programa.    

 

12. Patikrinimų vidutinio ar mažo rizikingumo ūkio subjektų dalis, palyginti su visais 

patikrinimais, proc. 

 

Patikrinimai vidutinio ir mažo rizikingumo ūkio subjektuose, palyginti su visais 

patikrinimais (įskaitant patikrinimus pagal vartotojų prašymus) 2016 m. sudarė 25,3 proc. Planuota 

reikšmė (90 proc.) nepasiekta, kadangi planuojant vertinimo kriterijaus reikšmę įsivėlė skaičiavimo 

klaida ir nebuvo visapusiškai atsižvelgta į Rekomendacijose, kaip įdiegti ir taikyti priežiūros 

institucijų veiklos efektyvumo (rezultatyvumo) rodiklius, pateiktą skaičiavimo metodiką. Taip pat 

nebuvo tinkamai įvertintas vartotojų prašymų kiekio ir patikrinimų dalies santykis. 

 

13. Prioritetinių sričių patikrinimų, atliktų naudojant kontrolinius klausimynus, dalis, 

palyginti su visais patikrinimais, proc. 

 

Prioritetinių sričių patikrinimų, atliktų naudojant kontrolinius klausimynus, dalis, palyginti 

su visais patikrinimais, sudarė 16,5 proc. 

2016 m. padidėjus gaunamų vartotojų prašymų skaičiui bei kontrolinius klausimynus 

patvirtinus antrame ketvirtyje, planuota vertinimo kriterijaus „Prioritetinių sričių patikrinimai, 

atlikti naudojant kontrolinius klausimynus, palyginti su visais patikrinimais“ reikšmė nebuvo 

pasiekta. 

 

14. Ištirtų naftos bandinių skaičius, vnt. 

 

Tarnyba 2016 m. ištyrė 410 naftos bandinių. Pažymėtina, kad bandinių kiekis, vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos energetikos, aplinkos, susisiekimo ministrų 2014 m. birželio 25 d. įsakymo 

Nr. 1-170/D1-562/3-257-(E) „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro, Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. gruodžio 22 d. 

įsakymo Nr. 1-348/d1-1014/3-742 „Dėl Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, 

biodegalų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimais, 

numatančiais, kad Aplinkos apsaugos agentūros pavedimu Tarnyba vykdo jūrinio kuro, esančio 

laivuose bei jūrinio, skirto deginti laivuose, sieros kiekio kontrolę, todėl 2016 m. Tarnybos Naftos 

produktų bandymų laboratorija atliko daugiau nei buvo planuota jūrinio kuro tyrimų, kadangi gavo 

daugiau Aplinkos apsaugos agentūros pranešimų atlikti tyrimus.  

 

15. Atliktų užsakytų ekspertizių ir tyrimų skaičius, vnt. 

 

2016 m. ūkio subjektų užsakymu Tarnyba atliko 257 ekspertizes bei tyrimus. Pažymėtina, 

kad numatyti tikslų užsakytų ekspertizių ir tyrimų skaičių yra sudėtinga, kadangi tai priklauso ir 

nuo rinkos pokyčių, ir nuo ūkio subjektų poreikio atlikti naftos produktų ar ne maisto prekių ar 

paslaugų atitikties kokybės rodikliams įvertinimo tyrimus ar ekspertizes.  

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: 

3644,7 3317,9  
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Finansavimo šaltinis 1.1.1.1.1 

(valstybės biudžeto lėšos) 
3601,0 3274,9 91 proc. 

Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1 

(pajamų įmokų lėšos) 
43,7 43,0 98 proc. 

 

2016 m. Tarnybos vykdytos Programos „Paslaugos gyventojams ir verslui“ priemonėms 

įgyvendinti buvo skirta – 3644,7 tūkst. Eur, iš kurių panaudota – 3317,9 tūkst. Eur. Tarnyba 236,1 

tūkst. Eur nepanaudojo darbo užmokesčio ir socialinio draudimo fondo lėšų, dėl darbuotojų kaitos, 

sergamumo, mokymosi ar motinystės atostogų bei vykstančių konkursų valstybės tarnautojų arba 

darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigas, kurios užtikrintų Tarnybos specialiųjų žinių 

reikalaujantį darbo pobūdi, užimti. Taip pat Tarnyba nepanaudojo 80,5 tūkst. Eur asignavimų, skirtų 

prekių ir paslaugų naudojimui, iš jų: paslaugų teikėjai už gruodžio mėnesį suteiktas paslaugas 

sąskaitas pateikė 2017 m. sausio mėn.; viešųjų pirkimų metu tiekėjų pasiūlytos mažiausios prekių 

bei paslaugų kainos; atšauktų ir neįvykusių planuotų komandiruočių bei Europos Komisijos per 

ataskaitinį laikotarpį kompensuotų patirtų komandiruočių išlaidų; neįvykusių vartojimo ginčų 

komisijų posėdžių; nustačius produkto neatitiktį privalomiesiems saugos reikalavimams, nesaugius 

gaminius į rinką pateikę gamintojai/platintojai atlygino Tarnybos patirtas ekspertizės išlaidas. 2016-

12-29 VšĮ „Europos vartotojų centras“ pervedė 8,0 tūkst. Eur nepanaudotą lėšų likutį, kurį Tarnyba 

grąžino į valstybės iždo sąskaitą. 2016 m. Teisingumo ministro įsakymais vartotojų asociacijoms 

buvo skirta 37,5 finansinė parama programoms vykdyti, todėl liko nepanaudota 1,5 tūkst. Eur. 

Numatytam ilgalaikio turto įsigijimui, dėl CPO kataloge pasiūlytos mažiausios kainos, Tarnyba 

nepanaudojo 0,7 tūkst. Eur. 

14. Interesantų (klientų) skundai, atsiliepimai dėl Tarnybos veiklos 

 

Kreipimaisi į ginčų komisiją, teismą 

 

2016 m. dėl Tarnybos nutarimų ar veiksmų teisėtumo ir pagrįstumo į Vyriausiąją 

administracinių ginčų komisiją buvo 4 kartus, į Vilniaus apygardos administracinį teismą kreipėsi 

14 pareiškėjų, o į bendrosios kompetencijos teismą 4 pareiškėjai. Bendrosios kompetencijos teismas 

dviejų pareiškėjų skundų netenkino, o kitų 2 pareiškėjų skundų nagrinėjimai yra tęsiami. 

Vyriausioji administracinių ginčų komisija visų pareiškėjų skundų nagrinėjimą nutraukė. Vilniaus 

apygardos administraciniame teisme 1 pareiškėjo skundo nagrinėjimas buvo nutrauktas, 3 

pareiškėjų skundai buvo atmesti kaip nepagrįsti, 1 pareiškėjo skundas buvo tenkintas iš dalies, o 

kitų 9 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. Įvertinus 2016 m. atliktos anoniminės apklausos rezultatus, 

nustatyta, jog didžioji dalis atsakymus pateikusių asmenų žino Tarnybos darbo laiką (79 proc.) ir 

didžiajai besikreipiančiųjų daliai jis patogus (84 proc.), asmenys yra patenkinti aptarnavimo kokybe 

ir atsakymo į jų prašymą (skundą) pateikimo terminais (90 proc.), taip pat buvo tinkamai informuoti 

apie klausimo ar prašymo nagrinėjimo eigą (84 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. 
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15. 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. 

2016 m. 16 Tarnybos valstybės tarnautojų dalyvavo VšĮ „Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos 

mokymo centro“ organizuotose įvadiniuose valstybės tarnautojų mokymuose, kurių metu išklausė 

4  akademinių valandų paskaitą „Korupcijos prevencijos būdai ir priemonės“ ir 4 akademinių 

valandų paskaitą „Valstybės tarnautojų veiklos etikos principai“. 1 Tarnybos valstybės tarnautojas 

dalyvavo Kauno technologijos universiteto Savivaldos mokymo centro organizuotose „Įvadiniuose 

valstybės tarnautojų mokymuose“ ir išklausė 8 akademinių valandų mokymus „Valstybės tarnautojų 

etika ir korupcijos prevencija“. 
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III. 2016 METŲ AKTUALIOS PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO BŪDAI 

 

1 problema. Dėl akredituotų laboratorijų, galinčių atlikti valstybinę produktų saugos 

ekspertizę, trūkumo. Produktų saugos įstatymo 18 straipsnyje nurodyta, kad valstybinė produktų 

saugos ekspertizė atliekama valstybės institucijų užsakymu. Vadovaujantis Valstybinės produktų 

saugos ekspertizės atlikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2001 m. rugsėjo 21 d. nutarimu Nr. 1150, 4 punktu, ekspertizę gali atlikti akredituotos 

bandymų laboratorijos pagal akredituotas sritis. Tarnyba, vykdydama rinkos priežiūrą, susidūrė su 

problema, kad ne visos laboratorijos, galinčios atlikti valstybinę produktų saugos ekspertizę, yra 

akredituotos. Todėl įvertinusi susiklosčiusią situaciją bei tai, kad Lietuvoje yra neakredituotų 

bandymų laboratorijų, kurios patikimais metodais gali atlikti atitinkamus bandymus ir siekdama 

užtikrinti efektyvų ir operatyvų kontrolės institucijų funkcijų vykdymą, Ūkio ministerijos sudarytai 

darbo grupei dėl Produktų saugos įstatymo pakeitimo Tarnyba pasiūlė išplėsti įstaigų, galinčių 

atlikti produktų saugos ekspertizę, ratą. 

 2 problema. Ginčai dėl automobilių remonto (techninės priežiūros). Problema 

nagrinėjant vartotojų prašymus dėl netinkamai/nekokybiškai suteiktų automobilių remonto paslaugų 

– teisinis reglamentavimas, numatantis valstybės įgaliotų institucijų (Valstybinės kelių transporto 

inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – VKTI) ir Tarnybos) funkcijų pasiskirstymą šioje 

srityje. Valstybės įgaliotai kontrolės institucijai automobilių remonto paslaugų teikimo srityje, t. y. 

VKTI, iš esmės vertinant tik formalųjį šių paslaugų atitikimo teisės aktuose (pvz., Transporto 

priemonių techninio aptarnavimo ir remonto paslaugų teikimo tvarkos apraše, patvirtintame VKTI 

viršininko 2016 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 2BE-45) įtvirtintiems reikalavimams kriterijų (ar 

užpildyti ir vartotojui įteikti būtini dokumentai, ar dokumentai užpildyti tinkamai ir pan.), 

pagrindinis klausimas – ar vartotojui suteikta paslauga atitinka kokybės reikalavimus – lieka 

neišspręstas. VKTI atliekama tik formali autoremonto paslaugų kontrolė ginčo nagrinėjimo metu 

neretai nėra pakankama sprendimui dėl ginčo esmės priimti (50 proc. ginčų šioje srityje nutraukiami 

dėl objektyvių aplinkybių). Atsižvelgiant į paminėtą vartojimo ginčų nagrinėjimo automobilių 

remonto paslaugų teikimo srityje problematiką, reikalinga iš esmės peržiūrėti šios srities teisinį 

reglamentavimą, nustatantį atitinkamų valstybės įgaliotų institucijų funkcijas šioje srityje, 

patikslinant ir konkrečiau apibrėžiant VKTI įgaliojimus, t. y. įtvirtinant, kad šios institucijos 

vykdoma transporto priemonių techninio aptarnavimo ir remonto paslaugų kontrolė, be kita ko, 

apima ir minėtų paslaugų kokybės įvertinimą, neapsiribojantį formaliu dokumentų patikrinimu. 

3 problema. Dėl statybų ir einamojo remonto paslaugų. Problema nagrinėjant vartotojų 

prašymus dėl netinkamai/nekokybiškai suteiktų statybų ir einamojo remonto paslaugų – teisinis 

reglamentavimas, numatantis valstybės įgaliotų institucijų (Valstybinės teritorijų planavimo ir 

statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – VTPSI) ir Tarnybos) funkcijų 

pasiskirstymą šioje srityje. Statybos įstatyme, Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės 

priežiūros įstatyme ir kituose teisės aktuose nėra numatyta valstybės institucijos, kuri būtų įgaliota 

pateikti išvadą dėl statybos darbų kokybės arba statinio defektų, atsiradusių garantiniu laikotarpiu, 

kilus ginčui tarp vartotojo ir statytojo (statybos darbus atlikusio verslininko).  

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Lietuvos 

Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo“ 2.6 punkte numatyta, kad Tarnyba įgaliota vykdyti 

tik statybos produktų rinkos priežiūrą. Tačiau vartotojams naudojant jau pripažintą tinkamu naudoti 

statinį atsiradusių statybos defektų vertinimas arba atliktų statybos darbų kokybės vertinimas ir 

išvados pateikimas nepatenka į aukščiau minėtas funkcijas, todėl Tarnyba, nagrinėdama vartotojų ir 

verslininkų ginčus dėl statybos darbų kokybės ne teismo tvarka, nesant ekspertinės išvados, negali 

tinkamai apginti vartotojo teisių ir teisėtų interesų.  

4 problema. Dėl atsakingo subjekto. Tarnyba, 2016 m. nagrinėdama skundus, susijusius 

su galimai vykdoma nesąžininga komercine veikla, susidūrė su problema, jog tam tikrais atvejais, 

vartotojai sudaro nuotolines sutartis su komercinės veiklos subjektais, kurie yra registruoti ne 

Lietuvos Respublikos teritorijoje bei ne Europos Sąjungoje. Komercinės veiklos subjektai, 

naudodamiesi „Google AdWords“ reklama, populiariuosiuose lietuviškuose informaciniuose 
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portaluose skleidžia įvairių, ypatingų savybių turinčių produktų (per kelias dienas kremas išlygina 

veido odą, maisto papildai mažiau nei per savaitę padeda numesti neįtikėtiną skaičių kilogramų, 

prietaisai be chirurginių intervencijų atstato pėdos kaulus ir pan.) reklamą. Vartotojai į tikruosius 

prekių pardavimo interneto tinklalapius patenka paspausdami reklaminius skydelius portaluose. 

Prekių pardavimo interneto tinklalapiuose, kurie išversti (dažniausiai automatinio vertėjo pagalba) į 

lietuvių kalbą, skleidžiama informacija neatitinka Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams 

įstatymo nuostatų – iškreipiamas vartotojų ekonominis elgesys: bendrovės reklaminiuose 

pasiūlymuose nurodo, kad gaminį galima įsigyti daug mažesne kaina tik šiandien, nors tokia 

informacija yra skleidžiama kasdien, pristatomi įvairių neegzistuojančių profesorių tyrimai ir 

sukurtos formulės, pateikiama informacija apie Nobelio premijos laimėjimus, nors Nobelio laureatų 

sąrašuose tokių asmenų nėra, pateikiami įvairūs produktų saugos ir kokybės sertifikatai. Bendrovės 

reklaminiuose pasiūlymuose nurodo, kad garantuoja grąžinti pinigus, jei tik vartotojai bus 

nepatenkinti prekėmis, tačiau iš tiesų tokios galimybės nėra, kadangi vartotojai, norėdami grąžinti 

prekes, negali susisiekti su pardavėjais, nėra nurodyta jokių kontaktų, kuriais vartotojas galėtų 

kreiptis – prekės užsakymas vykdomas, pagal interneto tinklalapyje pateiktą elektroninę formą, 

prekes pristato kurjeriai, nesusiję su bendrovėmis, vartotojai kurjeriams sumoka grynaisiais 

pinigais, dažnai nepaliekant jokių sumokėjimą įrodančių dokumentų; sąskaitų-faktūrų, užsakymus 

patvirtinančių dokumentų vartotojams nepateikiama. Be to, minėtuose tinklalapiuose yra pateikiami 

vartotojų atsiliepimai apie prekes, kurie, tikėtina, yra pateikti ne vartotojų, galimai tokių asmenų 

išviso nėra.  

Tarnybai, patikrinus tinklalapių domenų registrus, pastebėta, jog dažniausiai tokie 

tinklalapiai registruoti JAV, įvairiose JAV priklausančiose salose bei Azijos šalyse, todėl Tarnyba 

neturi įgaliojimų pritaikyti sankcijų tokiems subjektams. 

Spręsdama šią problemą, Tarnyba 2017 m. vykdys stebėseną visuomenės informavimo 

priemonėse bei, pastebėjusi minėtas prekes reklamuojančius reklaminius „Google AdWords“ 

reklaminius skydelius, kreipsis į subjektus, kurių informaciniuose portaluose bus skleidžiama 

minėta reklama.     

5 problema. Dėl ekologiškų produktų reklamos. Vykdant kosmetikos srities reklamos 

stebėseną 2015-2016 m., pastebėta, kad komercinės veiklos subjektai – kosmetikos gamintojai ir 

platintojai, reklamoje nurodo, jog siūlomi produktai ekologiški ar natūralūs, tačiau produktai nėra 

sertifikuoti ekologiškumą patvirtinančiais sertifikatais. Kosmetikos gamintojai, naudodami 

natūralias ar ekologiškas sertifikuotas medžiagas produktų gamyboje, reklamoje nenurodo, jog 

produktas pagamintas iš ekologiškų medžiagų, tačiau pateikia informaciją, kad galutinis produktas 

yra ekologiškas, nors iš tiesų tokių įrodymų pateikti negali bei taip galimai pažeidžia Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 1223/2009 bei Reklamos įstatymo 17 straipsnio nuostatas. 

Norėdama spręsti šią problemą, Tarnyba 2017 m. vykdys stebėseną visuomenės 

informavimo priemonėse bei, pastebėjusi neatitikimus, rekomenduos verslo subjektams pakeisti 

skleidžiamą kreipsis į subjektus, kurių informaciniuose portaluose bus skleidžiama minėta reklama.     

6 problema. Dėl nepageidaujamos, bet nedraudžiamos reklamos.  Tarnyba 2016 m. 

susidūrė su problema, nagrinėdama nepageidaujamą reklamą. Nagrinėjant vartotojų skundus dėl el. 

paštu ar telefonu gaunamų reklaminių žinučių, problemų kyla mažiau, tačiau problemos kyla dėl 

įrodymų surinkimo, kai reklamos gavėjas praneša apie reklamą pašto dėžutėje, kuri tinkamai 

pažymėta dėl atsisakymo gauti reklamą. Nustatyti atsakingo asmens, įmetusio skrajutę, neturint 

pakankamai įrodymų, nėra įmanoma, dažniausiai pateikiamas neigiamas atsakymas, jog bendrovė 

šią reklamą teikė, reiškiamos abejonės, kad lankstinukus pareiškėjams galimai įmetė kaimynai ir 

pan., todėl tokiais atvejais Tarnyba gali tik įspėti skrajutėje nurodytą komercinės veiklos subjektą 

apie įstatymo reikalavimus, tačiau pritaikyti sankcijai įrodymų neužtenka.    

Kita su nepageidaujama reklama susijusi problema, kuri kelia itin didelį vartotojų 

nepasitenkinimą yra reklamos teikimas ant buto/namo durų rankenų, už automobilių valytuvų, taip 

pat atvejai kapinėse, ant paminklų-kryžių, užkišant reklamą už nukryžiuotojo skulptūrėlės. Gauta 

vartotojų nusiskundimų dėl reklamos bukletų pritvirtinimo klijais prie vartotojų pašto dėžučių, 

skaitiklių stendų, informacinių stendų daugiabučių laiptinėse. 2016 m. nagrinėtas atvejis, kai 

reklaminis tekstas pateiktas, vykdant bankinį pavedimą, įmokos paskirties eilutėje. Tokie reklamos 

skleidimo būdai nėra numatyti Reklamos įstatyme 
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Ieškodama šios problemos sprendimo būdų, Tarnyba, teikdama pasiūlymus dėl Reklamos 

įstatymo pakeitimo, taip pat pateikė informaciją ir apie nedraudžiamos, bet nepageidaujamos 

reklamos problemą.  

7 problema. Dėl atšauktų renginių. Pastaraisiais metais stebima tendencija, jog sparčiai 

auga vartotojų skundų skaičius renginių organizavimo srityje. Bilietai į renginius bei koncertus 

paprastai pradedami pardavinėti iš anksto, vėliau dėl įvairių priežasčių (kartais galimai tyčinių) 

renginiai atšaukiami, o vartotojams pinigai negrąžinami. Vien 2016 metais dėl atšauktų renginių 

Tarnyba gavo daugiau nei pusantro šimto vartotojų prašymų. Vartotojų patirta žala priklausomai 

nuo išplatintų bilietų kiekio į tam tikrą renginį gali siekti iki 500 tūkstančių EUR.  

Sporto, kultūros ir pramogų paslaugų teikimo, bendruosius vartotojo informavimo ir 

bilietuose teikiamos informacijos reikalavimus detaliau reglamentuoja bei renginių organizatorių 

pareigas įtvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 623 

patvirtintos Sporto, kultūros ir pramogų paslaugų teikimo ir vartotojų informavimo, teikiant šias 

paslaugas, taisyklės.  

Tarnybos nuomone reglamentavimas šioje srityje nėra pakankamas, nes atšaukus renginį, 

kyla problematika dėl atsakomybės taikymo ir pinigų vartotojams grąžinimo (organizatoriai 

nebeturi lėšų, jų neįmanoma rasti ir pan.).  

8 problema. Dėl ES šalyse registruotų kelionių organizatorių, teikiančių kelionių 

organizavimo paslaugas Lietuvoje. 2016 m. Portugalijos kelionių organizatorius „Qualispresenca, 

LDA“ atšaukė Lietuvos vartotojams parduotas iš anksto organizuotas turistines keliones. Viena 

dalis vartotojų šias keliones įsigijo internetu tiesiogiai iš kelionių organizatoriaus „Qualispresenca, 

LDA“, kita dalis – tarpininkaujant Lietuvos kelionių pradavimų agentams. Laikiną leidimą 

Portugalijos kelionių organizatoriui „Qualispresenca, LDA“ veikti Lietuvoje išdavė Valstybinis 

turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, kuris įvertino, ar šis kelionių organizatorius atitinka 

Turizmo įstatyme nustatytus reikalavimus. Vartotojų prašymus, kai kelionės buvo įsigytos tiesiogiai 

iš Portugalijos kelionių organizatoriaus, Tarnyba perdavė VšĮ „Europos vartotojų centras“, kuri yra 

įgaliota tarpininkauti nagrinėjant vartotojų prašymus dėl netinkamai suteiktų tų paslaugų teikėjų, 

kurie yra įsisteigę kitose Europos Sąjungos valstybėse. Prašymų nagrinėjimo metu buvo nustatyta, 

kad Portugalijos kelionių organizatorius „Qualispresenca, LDA“ pinigų už atšauktas kelionės 

vartotojams negrąžino ir atšaukęs keliones informavo, kad dėl pinigų grąžinimo jie turi kreiptis į 

Portugalijos turizmo departamentą užpildydami kompensacijos iš Kelionių ir turizmo garantinio 

fondo išieškojimo prašymą-anketą. Vartotojai užpildė minėtus prašymus-anketas, tačiau kilo 

problemų dėl jų pildymo, nes užpildžius anglų kalba buvo pranešta, kad visi dokumentai turi būti 

išversti į portugalų kalbą. Taip pat kilo neaiškumų dėl Portugalijos Kelionių ir turizmo garantinio 

fondo vykdomų procedūrų tvarkos ir terminų, sprendimų apskundimo tvarkos ir pan.  

Tarnyba, įvertinusi šio kelionių organizatoriaus vykdomą veiklą, siekdama apginti Lietuvos 

vartotojų interesus bei vadovaudamasi 2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamente (ES) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės 

aktų vykdymą, bendradarbiavimo, nustatyta procedūra, kreipėsi į Portugalijos ūkio ir maisto saugos 

instituciją. Kreipimesi buvo prašoma imtis būtinų priemonių, kad būtų atlyginti nuostoliai ir 

sugrąžintos visos piniginės lėšos turistams, sudariusiems turizmo paslaugų teikimo sutartis su 

kelionių organizatoriumi „Qualispresenca, LDA“. Taip pat buvo prašoma suteikti informacijos apie 

Kelionių ir turizmo garantinio fondo reikalavimus teikiamiems dokumentams, procedūroms, 

terminams ir pan. Po kelių pakartotinių kreipimųsi buvo gautas atsakymas, kad pažeidimų 

nenustatyta. Pagalba dėl informacijos suteikimo per šį tinklą nebuvo gauta. 

Tarnybos manymu, Portugalijoje nėra užtikrintas tinkamas Vartotojų apsaugos 

bendradarbiavimo reglamento (EB) Nr. 2006/2004 taikymas, todėl šio reglamento pagrindu sukurta 

Vartotojų apsaugos bendradarbiavimo sistema nėra pakankamai veiksminga; taip pat tikslinga 

užtikrinti griežtesnę laikino leidimo užsienio kelionių organizatoriams veikti Lietuvoje kontrolę bei 

nustatyti griežtesnę kelionių pardavimo agentų atsakomybę, kai jie parduoda kelionės 

organizatoriaus, neturinčio verslo vietos Lietuvos Respublikoje, siūlomas keliones. 
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IV. PLANUOJAMO LAIKOTARPIO VEIKLOS PRIORITETAI 

 

1. Siekiant sklandaus Lietuvos stojimo į EBPO, Tarnyba vykdys visas jai paskirtas 

funkcijas (laiku pateiks reikiamus atsakymus EBPO ekspertams, ruoš pranešimus Vartotojų 

politikos komiteto posėdžiams, rengs pozicijas naujiems EBPO dokumentams ir kitiems 

klausimams, esant poreikiui, organizuos EBPO ekspertų misijas į Lietuvą) bei toliau aktyviai 

atstovaus EBPO Vartotojų politikos komitete. 

2. Kaip ir 2016 m., svarbiu Tarnybos prioritetu išliks ūkio subjektų, kurie parduoda 

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 laikymusi bei, esant būtinybei, atsakomybės už nustatytus pažeidimus taikymas 

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. Siekiant sklandaus 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 

(ES) 2015/2302 dėl kelionės paslaugų paketų ir susijusių kelionės paslaugų perkėlimo į Lietuvos 

nacionalinę teisę aktyviai dalyvauti Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. vasario 5 d. 

įsakymu Nr. 4-101 sudarytos šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę darbo grupės veikloje. 

4. 2017 m. planuojama toliau tęsti susitikimus – praktines diskusijas, viešinant alternatyvų 

vartojimo ginčų sprendimo būdą ir informuojant apie jo naudą tiek verslui, tiek ir vartotojams. 

5. 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 

2017 m. (sektorinė programa) patvirtinimo“, vykdys ūkio subjektų patikrinimus. 

6. 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. 

7. Tarnyba, vadovaudamasi Tarnybos direktoriaus įsakymu „Dėl vartojimo sutarčių 

nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu stebėsenos (monitoringo) srities 2017 m. patvirtinimo“ 2017 

m. vykdys drabužių ir avalynės elektroninės prekybos srities stebėseną.  

8. Tarnyba 2017 m. vykdys informacijos apie neįprastą poveikį turinčių prekių 

informaciniuose portaluose, kuriuose skleidžiama „Google AdWords“ reklama, komercinės veiklos 

stebėseną (monitoringą).  

9. Tarnyba vykdys ekologiškų kosmetikos produktų reklamos srities stebėseną 

(monitoringą), kurios metu bus tikrinama, ar bendrovės nepažeidžia Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamente Nr. 1223/2009 bei Reklamos įstatyme įtvirtintų nuostatų.  

10. Tarnyba, kaip ir 2016 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. 

11. Tarnyba ir toliau orientuosis į vartotojų bei ūkio subjektų švietimą ir konsultavimą 

vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros srityse. 

12. Tarnyba vykdys priemones, numatytas 2017 m. įgyvendinant Valstybinę vartotojų teisių 

apsaugos 2015-2018 m. strategiją. 
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V. SANTRAUKA 

 

Tarnyba, įgyvendindama 2016 m. veiklos plane numatytas priemones, vykdė aktualiausių 

vartojimo sričių stebėseną: paslėptos biocidinių produktų reklamos monitoringą, informacijos apie 

naujo būsto paskirtį komercinės veiklos stebėseną, privataus ikimokyklinio ugdymo vartojimo 

sutarčių nesąžiningų sąlygų stebėseną. Tarnyba, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 49 

straipsnio 2 dalimi, atsižvelgdama į tai, kad tam tikrų įmonių vartojimo sutarčių sąlygos buvo 

pripažintos nesąžiningomis ir tokiu būdu buvo pažeistas vartotojų viešasis interesas, pateikė 4 

ieškinius vartotojų viešajam interesui ginti. Taip pat, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos 

įstatymo 40 straipsniu, vertinimo, ar internetiniuose tinklalapiuose pateikta informacija atitinka 

teisės aktuose nustatytus reikalavimus. 

Tarnyba 2016 m. vykdydama Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo 

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

sprendimus 93 bylose. 

Tarnyba vykdė vartotojų ir pardavėjų (paslaugų teikėjų) ginčų ne teismo tvarka nagrinėjimą. 

Per 2016 m. Tarnyboje vartotojų ginčų sprendimo ne teisme tvarka iš viso išnagrinėti 3076 ginčai. 

51 proc. ginčų nagrinėjimas baigtas pasiekus taikų ginčo šalių susitarimą. Ataskaitiniu laikotarpiu 

daugiausiai ginčų buvo išnagrinėta vartojimo prekių srityje – 76 proc., laisvalaikio paslaugų srityje 

– 9 proc., energijos, vandens sektoriaus bei statybos ir būsto priežiūros bei bendrosiose vartotojams 

skirtose paslaugų srityse po 3 proc. iš visų Tarnyboje nagrinėtų ginčų. 

Vykdant vartotojų ir kitų asmenų prašymų (skundų) pagal Viešojo administravimo įstatymą 

nagrinėjimą, 2016 m. Tarnyboje išnagrinėti 974 raštiški asmenų prašymai (skundai). Taip pat 

atsakyta į 15567 vartotojų ir kitų asmenų kreipimusis, pateiktus žodžiu telefonu ir el. paštu (iš jų 

ūkio subjektams suteiktos 1964 konsultacijos).  

Tarnyba vykdydama rinkos priežiūrą atliko 5516 patikrinimų, iš kurių 1412 patikrinimų 

metu buvo nustatyti pažeidimai. Tarnyba bendradarbiaudama su Lietuvos saugios laivybos 

administracija ir Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentu, vykdė 

laivų valstybinę kontrolę uoste ir tikrino laivų žurnalus, bunkerio atsargų papildymo važtaraščius ir 

kitus dokumentus, kuriais patvirtinama jūrinio kuro kokybė bei pagal kompetenciją tikrino sieros 

kiekį laive turimuose užantspauduotuose bunkerinio kuro mėginiuose ir ėmė ėminius, kad patikrintų 

sieros kiekį jūriniame kure, kuris laikomas laivų degalų bakuose ir (ar) bunkeriuose ir skirtas 

naudoti laive. Tarnybos specialistai, vadovaudamiesi Konfiskuotų ir valstybės naudai perduotų 

tabako gaminių sunaikinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. 

spalio 5 d. nutarimu Nr. 1116 „Dėl Konfiskuotų ir valstybės naudai perduotų tabako gaminių 

sunaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatomis, 72 kartus dalyvavo konfiskuotų ir valstybės 

naudai perduotų tabako gaminių sunaikinimo komisijų veikloje. 2016 m. bendradarbiaujant su 

muitinės specialistai Tarnyba atlikto 393 patikrinimus. 2016 m. Tarnybos specialistai nustatė 35 

nesaugius produktus. Informacija apie nesaugius gaminius pateikta ir patalpinta RAPEX sistemoje. 

Vykdant sektorinę nacionalinę rinkos priežiūros programą, 2016 m. buvo vykdoma 18 (planuotų bei 

PROSAFE ir Tarnybos iniciatyva pradėtų) tikslinių programų: garsinių žaislų; degalų kokybės 

priežiūros monitoringo sistemos, lakiųjų organinių junginių kiekių, susidarančių naudojant 

organinius tirpiklius 1 (A) kategorijos dažų ir lakų bei 2 (B) transporto priemonių pakartotinės 

apdailos produktų kontrolės, gaminių pluoštų sudėties ženklinimo ir žymėjimo atitikties reglamento 

reikalavimams, dujinių viryklių prietaisų saugos tikrinimo, energiją vartojančių gaminių (EEVG), 

kuriems taikomi ekologinio projektavimo reikalavimai tikrinimo, termoizoliacinių medžiagų ir 

gaminių tikrinimo, ftalatų žaisluose saugos tikrinimo, gaminių, iš trečiųjų šalių įvežamos statybinės 

medienos tikrinimo programa, cemente esančio tirpiojo chromo (VI) koncentracijos tikrinimo 

programa, cemente esančių šarmų ribinių kiekio verčių tikrinimo programa. Vykdant minėtas 

programas, rinkoje buvo tikrinamos realizuojamos prekės (dokumentinė patikra, vizualinė apžiūra), 

imami bandiniai ir atliekami jų bandymai. 
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2016 m. EVC teikė konsultacijas ir tarpininkavo sprendžiant vartotojų ginčus su pardavėju 

(paslaugos teikėju) dėl netinkamos kokybės prekių (paslaugų), įsigytų kitose Europos Sąjungos 

valstybėse narėse bei Norvegijoje ir Islandijoje. 2016 m. EVC gavo 317 skundų dėl netinkamos 

kokybės prekių ar paslaugų, įsigytų kitoje nei vartotojo gyvenamojoje šalyje. Taip pat gavo 109 

paprastuosius skundus, t. y. kai kilusią problemą pavyko išspręsti po suteiktos teisinės 

konsultacijos, padėjus parašyti skundą ar jį išversti. Be to, sulaukė 1026 informacinių paklausimų 

dėl įsigytų netinkamos kokybės prekių ar paslaugų kitoje Europos Sąjungos šalyje (taip pat 

Norvegijoje ir Islandijoje). Vartotojai dažniausiai skundėsi dėl pažeistų teisių elektroninės prekybos 

srityje(pvz., nepristatytų ar iš dalies pristatytų prekių, neatitinkančių užsakymo prekių ir pan.), 

pažeidžiamų keleivių teisių (pvz., dingusio, vėluojančio ar sugadinto bagažo, atšauktų ar atidėtų 

skrydžių ir pan.). Lietuvos vartotojai dažniausiai skundėsi dėl pardavėjų (paslaugų teikėjų) 

registruotų Vokietijoje, Jungtinėje Karalystėje, Latvijoje, Vengrijoje. 

Tarnybos atstovai 2016 m. dalyvavo 75 Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių organizacijų 

darbo grupių, komitetų susitikimuose bei konferencijose vartotojų teisių apsaugos bei rinkos 

priežiūros klausimais. Dalyvaudama Europos Komisijos vykdomoje kampanijoje „Interneto 

naršymas“ tema „Palyginimo įrankiai (angl. comparison tools) kelionių sektoriuje“ atliko 

monitoringą, kurio metu buvo siekiama patikrinti šių įrankių patikimumą ir skaidrumą. Buvo 

patikrinta 19 interneto tinklalapių. Patikrinimų metu 16 interneto tinklalapių nustatyta galimų 

pažeidimų, kurie daugiausiai susiję su bendrovės kontaktų interneto tinklalapyje nepateikimu, 

galutinės kainos neatitikimu tai kainai, kuri buvo nurodyta iš pradžių. 2016 m. Tarnyboje buvo 

įgyvendinamas bendras Latvijos, Estijos ir Lietuvos rinkos priežiūros institucijų projektas statybos 

produktų srityje. 2016 m. Tarnyboje lankėsi kitų šalių atsakingų institucijų atstovai, kurie domėjosi 

vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros klausimais Lietuvoje. 2016 m., koordinuojant 

Teisingumo ministerijai, Tarnyba dalyvavo stojimo į EBPO procese. 

Tarnyba organizavo seminarus, konferencijas, kurių metu vartotojai bei verslininkai buvo 

supažindinti su pagrindinėmis vartotojo teisėmis, teikti praktiniai patarimai, ką daryti, įsigijus 

nekokybišką prekę ar paslaugą, kokia teisinė apsauga galioja keliaujant oro, vandens, geležinkelių 

transportu, perkant prekes nuotoliniu būdu ar ne prekybai skirtose patalpose, taip pat pateikta 

informacija apie pakuočių atitikties teisinį reglamentavimą, kosmetikos gaminių ženklinimą ir 

saugą, žaislų saugos ir ženklinimo reikalavimus, elektrotechnikos ir instaliacinių gaminių saugos ir 

ženklinimo reikalavimus, supažindinta su Tarnybos funkcijomis, aktualiais Vartotojų teisių 

apsaugos įstatymo pakeitimais.  

 

 

Direktoriaus  pavaduotoja,  

atliekanti direktoriaus funkcijas                       Neringa Baronienė 
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