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tSvaoa
DEL KORUPCIJOS PASIREISKIMO TIKIMYBES NUSTATYMO

Valstybine vartotojq teisiq apsaugos tarnyba (toliau - Tarnyba) 2016 m. rugpjfidio 4 d. gavo
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ra5t4 Nr. (1.39.)7R-6071, kuriuo praSoma atlikti
korupcijos pasirei5kimo institucijoje tikimybes nustatym4. Tarnyboje, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos korupcijos prevencijos istatymo (toliau - Korupcijos prevencijos istatymas) 6
straipsniu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 160l ,,Del
korupcijos rizikos analizes atlikimo tvarkos patvirtinimo", atliktas korupcijos pasireiSkimo
tikimybes nustatymas, analizuojant 2015 m. liepos I d. - 2016 m. birZelio 30 d. laikotarpi.
Vadovaujantis Tarnybos direktoriaus 2015 m. gruodZioT d. isakymu Nr. l-l42,,Del Valstybines
vartotojq teisiq apsaugos tamybos strukt[riniq padaliniq nuostatq patvirtinimo" patvirtintq
Tarnybos Teises skyriaus nuostatq 5.12. punktu, korupcijos pasireiSkimo tikimybg nustatyti pavesta
Tarnybos Teises skyriui. Nustatant korupcijos pasireiSkimo tikimybg Tarnyboje buvo taikomi
lyginamosios analizds, dokumentq analizes, teises aktq analizes bei dokumentq vertinimo metodai.
Tarnyba, igyvendindama valstybes politikq vartotojq teisiq apsaugos srityje ir uZtikrindama
vartotojq teisiq apsaugq, pagal kompetencij4 vartotojq gindq sprendimo ne teisme tvarka nagrineja
vartotojq ir pardavejq, paslaugq teikejq gindus, kontroliuoja sutardiq standartines s4lygas ir gindija
nes4Ziningas vartojimo sutardiq s4lygas, koordinuoja vartotojq teisiq apsaugos institucijq, atsakingq
uL tam tikros vartojimo srities reguliavimq, veikl4 vartotojq teisiq apsaugos srityje (analizuoja
sukaupt4, periodiSkai i5 valstybes ir savivaldybiq institucijq gaunamq informacij4 apie vartotojq
teisiq apsaugq; teikia pasiDlymus del vartotojq teisiq apsaugos tobulinimo), priima ir derina teises
aktus, susijusius su vartotojq teisiq apsauga, teikia iSvadas ir pasillymus del lstatymq ir kitq teises
aktq projektq, susijusiq su vartotojq teisiq apsauga, gina vartotojq vie5Eji interesE, taiko istatymq
nustatytas poveikio priemones bei atlieka kitas funkcijas.
Nuo 2016 m. sausio I d., vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2015 m.
gruodZio 23 d. nttarimo Nr. 7332 ,,Del Valstybines ne maisto produktq inspekcijos prie Ukio
ministerijos reorganizavimo ir Valstybines ne maisto produktq inspekcijos prie Ukio ministerijos
reorganizavimo s4lygq apra5o patvirtinimo" nuostatomis, Tarnybai perejo visos Valstybines ne
maisto produktq inspekcijos prie Ukio ministerijos (toliau - Inspekcija) teises, pareigos ir funkcijos.
AtsiZvelgiant i tai, nuo 2016 m. sausio 1 d. prasiplete Tarnybos igyvendinamos funkcijos, t. y. be
auk5diau minimq funkcijq, Tarnyba koordinuoja vartojimo paslaugq atitikties privalomiems saugos,
Zenklinimo ir kitq teises aktq reikalavimams prieZi[r4, i rink4 tiekiamq ne maisto produktq,
atitikties ne maisto produktq saugE, kokybg, Zenklinim4 nustatandiq teises aktq reikalavimams
prieZiur4 bei esant poreikiui, vykdo rinkos prieZi[r4 bei atlieka patikrinimus, organizuoja ir apskaito
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Tarrrvbos direktoriaus isakvnru sudarytos kornisi.jos iSdr-rolas potencialiai pavojingq !renginiLl
nuolatinds prieZi[ros licenci.jas.
Per analizuojarnqii laikotarpi Tarnyboje nebuvo uZfiksuoti Korupci.ios prevencijos lstatymo
2 straipsnio 2 dall,ic nurodl,tr-1 korupcinio pobud)-io nusikalstamq vciktl atvc.iui. Be to, per
analizuo.iamqii laikotarpi Tarnl'boje nebuvo uZllksuoti kiti tapataus pobId2io- ladiau maZiau
pavo.iingq teisds paZeidimq- uZ kuriuos numat).ta administracine, tarnybine (drausrriine) ar kitokia
teisinc atsakomybe, atvejai.
Korupcijos prevenci.f os !statyrno 6 straipsnio 3 dalyje numaty.ti kriterijai, kuriais
vadovaujantis valstybes ar savivaldybes veiklos sritis gali b0ti priskiriama prie sridiq, kuriose
egzistuoja didele korupcijos pasireiSkimo tikimybe. ISanalizavus teises aktuose itvirtintus Tarnybos
igaliojimus bei funkcijas, daroma iSvada, jog Tarnybos vcikla formaliai atitinka tris kriterijus,
nurodytus Korupcijos prevencijos !statyme, remiantis kuriais, Tarnybos veiklos srilr,s priskiriamos
prie sridirp. kuriose egzistuoja didele korupcijos pasireiSkirno tikimybe, kadangi sprgsdama jos
kompetencilai priskinus klausimus. Tarnyba priima sprendinrus. kuriems nereikia kitos valstybes ar
savivaldybes istaigos patvirtinimo (Korupcijos prevencijos jstatymo 6 straipsnio 3 dalies 5 punktas),
Tarnybos veikla yra susijusi su leidimq, nuolaidq, lengvatq ir kitokiq papildomr; teisiq suteikimu ar
apribojimu (Korupcijos prevencijos istatymo 6 straipsnio 3 dalies 4 punktas), Tamyba vykdo
kontroles ar prieZiflros funkcijas (Korupcijos prevencijos istatymo 6 straipsnio 3 dalies 2 punktas).
AtsiZvelgiant itai bei vadovaujantis minetais korupcijos pasirei5kimo tikimybes nustatymo
analizes metodais, buvo perZi[retos ir i5analizuotos Tarnybos kompetencijai priskirtos veiklos
sritys, funkcijos, priimami sprendimai bei jq priemimo proced[ros.
Vartotojq ir pardavejq bei paslaugq teikejq gindq sprendimo ne teisme tvarka nagrinejimo
proced[ra detaliai reglamentuota Lietuvos Respublikos vartotojq teisiq apsaugos istatyme (oliau Vartotojq teisiq apsaugos istatymas) bei Vartojimo gindq neteisminio sprendimo procedlros
taisyklese, patvirtintose Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. gruodZio 30 d. isakymu
Nr. 1R-382 ,,Del Vartojimo gindq neteisminio sprendimo proced[ros taisykliq patvirtinimo". Pagal
vartotojo skundo pobUdi i5skirtinos vartojimo ne maisto produktq, vartojimo paslaugq saugos ir
kokybes, turizmo, rekreaciniq, atlygintinq medicininiq paslaugq, geriamo vandens tiekimo,
komunaliniq ir statybos darbq ar statinio bei jo elementq (langq, durq ir kt.) montavimo ar kokybes
ir su tuo susijusiq sutartiniq isipareigojimq rykdymo, sritys. Kiekvienoje Siq sridiq egzistuoja tam
tikra Tarnybos sprendimq priemimo procedtrq specifika.
PaZymetina, kad Tarnyba, gavusi vartotojo pra5ymE del galimo jo teisiq paZeidimo
vartojimo prekiq srityje, ivertina jame i5destytas gindo aplinkybes, ir vadovaudamasi Vartotojq
teisiq apsaugos istatymo 22 straipsnio 2 dalies 3-4 punktais bei 24 straipsnio 2 dalimi, del gindo,
kuris nagrinetinas Tarnyboje vartotojq ir pardavejq, paslaugq teikejq gindq sprendimo ne teisme
tvarka, tadiau reikalinga iSvada del specifiniq faktiniq aplinkybiq, kreipiasi i uZ 5i4 sriti atsaking4
institucij4 (pvz: del maisto produktq Zenklinimo ar kokybes i Valstybing maisto ir veterinarijos
tarnyb4, del medicinos prietaisq - Valstybing akreditavimo sveikatos prieZi[ros veiklai tarnybq prie
Sveikatos ministerijos bei iki 2015 m. gruodZio 3l d., del kitq ne maisto produktq kokybes,
Zenklinimo - Inspekcij4).
Nuo 2016 m. sausio I d., nagrinejant vartotojo praSym4 del isigytos galimai nekokybi5kos
ne maisto prekes (elektrotechnikos gaminiq, drabuZiq, batq, baldq ir pan.), pardavejui nesutikus
gind4, susijusi su ne maisto prekes kokybe, sprgsti taikiai, Tarnyba atlieka prekes kokybes
ivertinim4, Valstybines vartotojq teisiq apsaugos tarnybos patikrinimq atlikimo tvarkos apraSe,
kuris yra patvirtintas Tarnybos direktoriaus 2016 m. sausio 4 d. isakymu Nr. l-12 ,,Ddl Valstybines
vartotojq teisiq apsaugos tarnybos patikrinimq atlikimo tvarkos apraSo patvirtinimo", nustatyta
tvarka. Patikrinimus atlieka Tamybos valstybes tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo
sutartis, kuriems Tarnybos direktorius ar jo igaliotas asmuo minimo apra5o nustatyta tvarka paveda
atlikti patikrinimus. Atkreiptinas demesys, kad patikrinime kviediamos dalyvauti abi gindo Salys, t.
y. vartotojas ir pardavejas. Tamybos valstybds tarnautojas ar darbuotojas, kuriam yra iSraSltas
pavedimas atlikti atitinkam4 patikrinim4, ji atlikgs, sura5o Tarnybos direktoriaus isakymu
patvirtintos formos patikrinimo akt4, kuris registruojamas Tarnybos direktoriaus patvirtintame
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dokurnentq registre. I)a21'nre1ina. kad patikrininro aklc nuslat5,tas aplinkl,bes vertina stnrkt[rrinio
padalinio vedc'.ias bci priirla motyvuotE sprcndinrq. kuris gali buti :rpskrrstas'l-arnybos dircktoriui.
'l-r-ro atve.ju,.jeigu gindas tarp Salitg n6ra iSsllre-ndZiarnas taikiai. l'arrrr'l'ra. surirtkusi rcikianta
medZiagq ir pasirengusi nacrindti gind4, .ii iSnagrine.ia ra5ytinio arba Zodinio proceso tvarka.
AtsiZr,elgdama i visq turin.r4 gindo medZiagq. \'artoto.io bei pardave.jo paaiSkinimus ir pateiktus
dokumentus, jeigu buvo kreipiamasi i atitinkamq institucij4 - jos iSr,adas. ir kitus irodymus" pagal
Vartolojq teisitl apsaugos istalymq kolegialiai. t. ),. l-arnybos direktoriaus iS'l'arnybos direktoriaus
pavaduotojq, departarnentll direktoriq ir skyritl vedejq sudaryta nuolatini komisija (toliau Komisiia), vadovaudamasi Vartotojq teisiq apsaugos istatyme itvirtintais ob.iektyvumo, neSaliSkurlo
bei rungimosi principais. priima sprendimq (atrrcsti. patenkinti ar i5 dalies patenkinti vartoto.io
praSyma). Iki 2015 n-r. gruodLio 3l d. pradeti nagrincti vartojimo gincai buvo baigti nagrineti ir
sprendimai priimti vadovar"rjantis iki 2015 m. gruodZio 31 d. galioiusionris teises normomis, t. v.
priirnti sprendimai buvo rekonrendacinio pob[dZio. fsigaliojus Vartotojtl teisiq apsaugos tarnybos
istatvmo pakeitimams, nuo 2016 m. sausio 1 d., pagal nauj4 istatymo rcdakcij4 nagrinetq gincLl
sprendimai yra privalomo pobfidZio. Tadiau, atkreiptinas demesys i tai, kad vadovaujantis Vartoto.iq
teisiq apsaugos lstatymo 28 straispnio I dalimi, gindo Salys per 30 dientl nuo Tamybos sprendimo
del gindo esmes priemimo, gali pareikSti ieSkini bendrosios kompetencijos teisme Lietuvos
Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - Civilinio proceso kodeksas) nustatyta tvarka bei
praSyti nagrineti gind4 i5 esmes. Taigi, iS gindo Saliq neatimama teise kreiptis i bendrosios
kompetencijos teism4 su pra5ymu nagrineti gindE i5 esmes. Be kita ko, Tarnybos proced[riniai
sprendimai, tarp jq ir sprendimai atsisakyti nagrineti vartojimo gind4, sustabdyti ar nutraukti
vartojimo gindo nagrinejim4, uZkertantys keliq toliau nagrineti vartojimo gind4, per 7 dienas nuo
sprendimo iteikimo suinteresuotam asmeniui dienos gali b[ti skundZiami bendrosios kompetencijos
teismui.
AtsiZvelgiant i tai, kad sprendimas del gindo priimamas kolegialaus organo - Komisijos,
sprendimo del gindo priemimo tvarka detaliai reglamentuojama istatymq bei Tamybos direktoriaus
priimtais teises aktais, taip pat, gindo Salims neuZkertama galimybe gind4 sprEsti i5 esmes
bendrosios kompetencijos teisme, korupcijos pasireiSkimo tikimybe Sioje srityje yramala.
Nagrinejant gindus, susijusius su paslaugq teikejo veiksmq teisetumu ir pagristumu, kai
reikia nustatyti faktines aplinkybes del teikiamq paslaugq kokybes, Tarnyba, vadovaudamasi
Vartotojq teisiq apsaugos istatymo 22 straipsnio 2 dalies 3-4 punktais bei 24 straipsnio 2 dalimi,
kreipiasi i uZ tam tikr4 srit! atsakingq institucij4 (pvz.: del transporto priemoniq techninio
aptarnavimo ir remonto paslaugq kreipiamasi i Valstybing keliq transporto inspekcij4 prie Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministerijos). PaZymetina, kad sprendimas del gindo priimamas
vadovaujantis kitos institucijos pateikta ekspertine iSvada, t. y. nevienasmeniSkai, o kolegialaus
organo (Komisijos). AtsiZvelgiant i tai, korupcijos pasireiSkimo tikimybe Sioje srityje yra labai
maLa.

Vadovaudamasi Vartotojq teisiq apsaugos istatyme nustaty,ta gindq sprendimo ne teisme
tvarka, Tarnyba nagrineja vartotojq skundus del statybos darbq ar statinio bei jo elementq (langq,
durq ir kt.) montavimo ar kokybes ir su tuo susijusiq sutartiniq isipareigojimq vykdymo.
Galiojantys teises aktai nenumato valstybes institucijos, kuri atliktq valstybing statybos darbq bei
statinio elementq (langq bei dury) prieZi[rq garantinio laikotarpio ir paprastojo remonto metu, taip
pat ndra valstybes institucijos, galindios pateikti iSvad4 del vartotojq pra5ymuose iSdestytq
aplinkybiq, susijusiq su statybq darbais, statinio elementq montavimu, kokybe ir pan. Todel
Tamyba, siekdama priimti objektyvq sprendim4, visuomet si[lo vartotojams kreiptis del iSvados i
nepriklausomus ekspertus. Turedama ekspertq iSvad4, Tarnyba, surinkusi kit4 reikiamq medZiagq,
gali iSnagrineti gind4 raSytinio arba Zodinio proceso tvarka ir priimti sprendim4. Jei minetos iSvados
nei viena i5 gindo Saliq nepateikia, Tarnyba vadovaujasi teises aktq nuostatomis, juose itvirtintomis
prezumpcijomis bei irodinejimo pareigos paskirstymo taisyklemis. AtsiZvelgdama i vis4 turim4
gindo medliagq, vartotojo, pardavejo, paslaugq teikejo paaiSkinimus, nepriklausomq ekspertq
i5vadas ir kitus pateiktus dokumentus bei irodymus, Tarnybos kolegialus organas - Komisrja priima sprendimq atmesti, patenkinti ar i5 dalies patenkinti vartotojo pra5ym4. Kadangi sprendimas
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priirnanras vadovauiantis nepriklausomLl ckspertq iSvadonrjs. ne'r'ienasnteniSkai, o kolegialaus
organo (Komisijos). korupcijos pasireiikimo tikirnybe Sioje sritr jc vra maZa.
Dalies gincrp del rekreaciniq paslaur:u (pvz.: baseinq. pirtiLl kor.npleksq teikianll paslaugq)
gindq nagrinejin'ro modelis yra analogiSkas anksdiau apraSltanr. kadangi teises aktais nustat\,ta
instituci ja (Nacionalinis visuomends sveikatos centras prie Lietuvos Respublikos sveikalos
apsaugos ministerijos) ),ra igaliota atlikti patikrininl4 ir sttraSyti patikrinimo akt4 su jame
iidestytornis iSr,adomis del vartotojo pra5ymo. Tadiau egzistuo.ja ir tokios paslaugq grupes. kurioms
nera fgaliotos institucijos, galindios atlikti patikrinimq ir pateikti iSvadas del paslaugq atitikimo
teisds aktq reikalavimarns (pvz.: koncertai. spektakliai), todel tais atvejais, kai ndra institucijos,
galindios atlikti patikrinimq ir pateikti i5vadas del paslaugq atitikirno teises aktq reikalavimams,
1-arnyba priima sprendinr4 del i5kilusio ginco vertindama tik vartolojo ir paslaugq teikejo pateiklus
dokurnentus ir paaiSkinimus bei atsiZvelgia i teises aktuose itvirtintq reglamentavim4. PaZvmetina,
kad ir Siuo atve.ju sprendimas del gindo priin.ramas kolegialaus organo - Komisijos, todel korupcijos
pasireiSkimo tikimybe ir Sioje srityje i5lieka ntala.
Del tam tikrtl turizmo paslaugq (organizuotq turistiniq kelioniq, veZimo (oro. keliq,
geleZinkeliq) Tarnyba turi teisE, vadovaudamasi Vartotojq teisiq apsaugos fstatymo 22 straipsnio 2
dalies 3-4 punktais bei 24 straipsnio 2 dalimi, kreiptis i institucij4, atsaking4 uL tam tikr4 sriti
(Valstybini turizmo departament4 prie Ukio ministerijos, Civilines aviacijos administracij4,
ValstybinE keliq transporto inspekcij4 ir kt.) ir gauti iSvad4 del vartotojo praSymo. Tarnyba,
surinkusi reikiamq medLiag4 ir pasirengusi nagrineti gind4, ji iSnagrineja, kaip jau buvo mindta,
raSytinio arba Zodinio proceso tvarka. Tamybos Komisija, i5analizavusi Saliq paai5kinimus,
ivertinusi irodymus bei atitinkamq institucijq iSvadas, priima sprendim4. Jei nera igaliotos
institucijos, galindios atlikti patikrinim4 ir pateikti iSvadas del tam tikrq turizmo paslaugq atitikimo
teises aktq reikalavimams (pvz.: jei bendroves sillomas produktas - apgyvendinimas uZsienio
Salyje tam tikram laikotarpiui), tuomet Tamyba kolegialiai, kaip jau buvo mindta, priima sprendim4
del i5kilusio gindo vertindama tik vartotojo ir paslaugq teikejo pateiktus dokumentus, paaiSkinimus
bei atsiZvelgia i teises aktuose itvirtint4 reglamentavim4.
PaZymetina, kad Tamyba, gavusi vartotojq praSymus del galimai nekokybiSkai suteiktq
medicininiq paslaugq ir Zalos atlyginimo, vartotojus informuoja apie jq, kaip pacientq teises bei
istatymq nustatytas privalomas praSymq del Zalos atlyginimo pateikimo ir nagrinejimo procedlras,
t. y., apie pareig4 kreiptis i Pacientq sveikatai padarytos Zalos nustatymo komisij4. Vartotojq
praSymus del atlygintinq medicininiq paslaugq, kai paciento sveikatai ndra padaryta Lala, Tarnyba
nagrineja pagal auk5diau minet4 Vartotojq teisiq apsaugos istatyme itvirtint4 vartotojq gindq
sprendimo ne teisme tvark4.
ISankstinio gindq sprendimo ne teisme tvarka taip pat nagrinejami gindai, patenkantys i
Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekq tvarkymo istatymo 11 straipsnio 1
punkte Tarnybai priskirt4 kompetencij4 - del geriamojo vandens ir nuotekq apskaitos, vandentiekio
avarijq, geriamojo vandens tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo ir s4skaitq pateikimo.
Vartotojq ir geriamojo vandens tiekejq, komunaliniq paslaugq teikejq gindq nagrinejimas
i5ankstinio gindq sprendimo ne teisme tvarka atliekamas vadovaujantis Vartotojq teisiq apsaugos
istatymu bei Vartojimo gindq neteisminio sprendimo procedflros taisyklemis. Nagrinedama gindus,
Tarnyba turi teisg, vadovaudamasi Vartotojq teisiq apsaugos istatymo 22 straipsnio 2 dalies 3 - 4
punktais, kreiptis i valstybes ir savivaldybes institucijas, atsakingas uZ tam tikr4 su gindu susijusi4
sriti (Lietuvos Respublikos aplinkos ministerij4, ValstybinE kainq ir energetikos kontroles komisij4,
Lietuvos metrologijos inspekcij4, savivaldybes, kt.) ir gauti informacij4 ar iSvad4, reikaling4 gindui
i5nagrineti ir sprendimui priimti. Tarnybos Komisija, iSanalizavusi Saliq paaiSkinimus, ivertinusi
irodymus bei atitinkamq institucijq pateikt4 informacij4, remdamasi teises aktq nuostatomis, priima
sprendim4. PaZymetina, kad sprendimas del gindo priimamas kolegialaus organo - Komisijos,
priimant sprendim4 vadovaujamasi kompetetingq institucijq i5vadomis, todel korupcijos
pasirei5kimo tikimybe Sioje srityje yramaZa.
Atkreiptinas demesys i tai, kad nuo 2016 m. sausio I d., vartojimo gindus, kurie,
vadovaujantis Vartotojq teisiq apsaugos istatymo 25 straipsnio 2 dalimi, nagrinetini Zodines
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procedllros tvarka ir kuriq sunla vrii ne nraZesni negrr dLr iirrtai eum- nagrineja vartoiirlo gindq
komisijos. kuriq sudarylr-ro. darbo tvark4 reglanrentuo.ja I-ictuvos Respublikos teisingumo ministro
2016 m. sausio 20 d. isakymu Nr. 1R-2-5.,Del vartojinro uincir komisijq nuostalu patvirtinimo"
palr,irtinti Varto.limo gindq korlisi.irl nr-rostatai. Varto.iirno ginco korrisijos sudaronros Alytaus,
-l'auragds.
TelSiq, Utenos bci Vilniaus
Kauno, Klaipcdos, Marijampolcs. PaneveZio, Siauliq.
apskrityse. Komisija sudaroma ii 3 narirl: Valstybines varlolo.ir-r teisiq apsaugos taml,bos atstovo,
vaftotojr.r asociacijos atslovo ir verslininkus vienijancios asociacijos paskirto atstovo. Komisijq
nariq sEra5ai vieSai skelbiami Tarnybos interneto svetaindie.
Vartotojo praSym4 ir jo priedus gavusi vartojimo ginirl komisija ne veliau kaip likus 3 darbo
dienoms iki posedZio su jais susipaZista. Paskirt4 dienq i vartojimo gindq kornisi.los posedj
kviediamos abi gindo Salys. Posed7io tikslas - taikus varlojirr-ro gindo sprendirnas. Jei taikus
sprendimas nera pasiekiamas, varto.iirno gindq komisiios sprendimai del gindo esmes priimami
balsq dauguma. PaZymetina, kad gindq komisijose, gindq nagrin.'.iimas iSankstinio gindu sprendimo
ne teisme tvarka atliekamas vadovau.iantis Vartotojq teisiq ajrsaugos istatymu bei Vartojimo gindq
neteisminio sprendimo procedlros taisyklemis. Vartojimo gindq komisijq sprendimai yra privalomi
Salims ir vykdyini pagal Civilinio proceso taisykles. Tadiau. jei vartotojas ar verslininkas nesutinka
su vartojimo gindq komisijos sprendimu. jie gali kreiptis j bendrosios kompetencijos teismq bei
gind4 nagrineti i5 esmds. Vartotojo kreipimasis i vartojimo gindus nagrinejandi4 institucij4 neatima
i5 vartotojo teises kreiptis i bendrosios kompetencijos teism4 Civilinio proceso kodekso nustatyta
tvarka su praSymu nagrineti gind4 i5 esmds.
Kaip matl.ti i5 detaliai apibUdintq Tarnybos sprendimq priemimo procedlrq vartotojq ir
pardavejq, paslaugq teikejq gindq varlotojq gindq sprendimo ne teisme tvarka, didesnes dalies
sprendimq, del vartotojq teisiq apsaugos klausimus reguliuojandiq istatymq paZeidimq, pridmimas
yra pagristas medZiaga bei iSvadomis, kurios yra pateikiamos Tamybai nepavaldZiq vartotojq teises
ginandiq valstybes institucijq (pvr., Valstybines maisto ir veterinarijos tarnybos, Nacionalinio
visuomenes sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinio turizmo
departamento prie Ukio ministerijos, Valstybines akreditavimo sveikatos prieZilros veiklai tamybos
prie Sveikatos ministerijos). Srityse, kuriose nera igaliotos institucijos, galindios atlikti patikrinim4
ir pateikti iSvadas del prekiq bei paslaugq atitikimo teises aktq reikalavimams, vartotojq ir
pardavejq, paslaugq teikejq gindq vartotojq gindq sprendimo ne teisme tvarka nagrinejimo
procedtros detaliai reglamentuotos Vartotojq teisiq apsaugos istatyme, Vartojimo gindq neteisminio
sprendimo proced[ros taisyklese ir kituose teises aktuose. Vykdydama Vartotojq teisiq apsaugos
istatymo 12 straipsnio 1 dalies 5 punkte numatl.tE funkcij4, Tarnyba priima sprendimus kolegialiai
(vadovaujantis Vartotojq teisiq apsaugos istatymo 1l straipsnio 5 dalimi, Valstybines vartotojq
teisiq apsaugos tamybos direktoriaus 2016 m. sausio 4 d. isakymu Nr. 1-11 ,,Del Valstybines
vartotojq teisiq apsaugos tarnybos darbo reglamento patvirtinimo" patvirtinto Valstybines vartotojq
teisiq apsaugos tarnybos darbo reglamento (toliau - Tarnybos darbo reglamentas) 61 punktu,
numaty'toms funkcijoms igyvendinti Tarnybos direktorius i5 Tamybos direktoriaus pavaduotojq,
departamentq direktoriq ir skyriq vedejq sudaro kolegialq organ4 Komisij4; atskiriems
klausimams sprgsti Tarnybos direktorius gali sudaryi kelias komisijas. Nors vartotojq gindq
sprendimo ne teisme tvarka priimami sprendimai yra privalomo pobldLio, kaip yra minima
auk5diau, vadovaujantis Vartotojq teisiq apsaugos istatymo 28 straispnio I dalimi, gindo Salys per
30 dienq nuo Tarnybos sprendimo del gindo esmes priemimo, gali pareik5ti ieskini bendrosios
kompetencijos teisme Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka bei pra5yi nagrineti gind4 i5
esmes.

Taigi, nors nagrinejant vartotojq

ir pardavejq,

paslaugq teikejq gindus vartotojq gindq
sprendimo ne teisme tvarka, formaliai korupcijos pasirei5kimo tikimybe egzistuoja - 5i Tarnybos
veiklos sritis, pagal Korupcijos prevencijos istatymo 6 straipsnio 3 dalies 5 punkt4, priskiriama prie
sridiq, kuriose egzistuoja didele korupcijos pasireiSkimo tikimybe, kadangi sprqsdama jos
kompetencijai priskirtus klausimus, priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybes ar
savivaldybes istaigos patvirtinimo, tadiau del i5samaus institucijos veiklos ir sprendimq priemimo
procedtry reglamentavimo korupcijos pasirei5kimo tikimybe Tarnyboje yra minimali.
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jog-l-arnlba yra teisis aktu igaliola nagrineli Lietuvos Respublikos produktrp
saugos !staty'rno (toliaLr Produktq saugos istrr\ nras). Lietuvos Respublikos ncsEZiningos
korrercines veiklos varloto.janrs draudimo lstatr nro (toliau - Nes4Ziningos korrercinds veiklos
rarloto.iams draudimo istatl,nras). Lietuvos RespubJikos reklamos fstalyrno (toliau Reklarros
istatymas), Lietuvos Respublikos labako, tabako garrinirp ir su jais susi-iusitp garniniq kontrolds
istatyr.no (toliau - Tabako. tabako gaminiq ir su iais strsijusiq gaminirl kontroles istatynras)
paZeidimus bci taikyti sankcijas minetq istatymq nuostatas paZeidusiems subjektanrs.
Vadovaujantis Vartoto.jq teisiq apsaugos istatlmo l2 straipsnio I dalies 1 punktu" Produktq
saugos istatyrno l2 straipsniu bei Tabako, tabako gar.niniq ir su jais susijusiq gaminiq kontroles
istatymo 25 straipsnio I dalirni, Tarnyba uZtikrina varlotoje teisiq apsaugq, priZilri. ar rinkai
tiekiami ne maisto produktai atitinka ne maisto prodLrktrr saugq: kokybq, Zenklinirn4 nustatandiq
PaZl,mdtina.

teises aktq reikalavimus.
PaZymetina, kad vykdant ne maisto gaminiq

ir paslaugq (toliau - ne maisto produktq) rinkos
prieZifirq. Tarnyba atlieka [kio subjektq veiklos patikrinimus. Ukio subjektrl r'ciklos patikrinimai
gali bDti ukio subjektq rizikos vertinimo, bendrie.ii. atliekami pagal lkio subjektq. valstybes
institucijq bei vartotojq pateikiarnq informacij4 ir pa-ral prioritetines sritis. Atkreiptinas demesys i
tai, kad Tarnybos atliekamq patikrinimq rflSys bei 2016-2018 metq ne maisto produktq rinkos
prieZilros prioritetiniq sridiq s4ra5ai yra patvirtinti Tarnybos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d.
isakymu Nr. 1-18 ,,Ddl Valstybines vartotojq teisiq apsaugos tarnybos atliekamq patikrinimq r[Siq
s4raSo ir 2016-2018 m. ne maisto produktq rinkos prieZilros prioritetiniq sridiq s4raSo
patvirtinimo". Taip pat, atkreiptinas demesys, kad patikrinimq planavimo sistema, Tarnybos
patikrinimq planq rengimo tvarka ir strukt[ra, kontrolds ir atsiskaitymo uZ rezultatus principai yra
itvirtinti Valstybines vartotojq teisiq apsaugos tamybos rinkos prieZilros planq rengimo ir jq
vykdymo kontroles taisyklese, kurios yra patvirtintos Tarnybos direktoriaus 2016 m. vasario 3 d.
isakymu Nr. l-45 ,,Ddl Valstybines vartotojq teisiq apsaugos tamybos rinkos prieZilros planq
rengimo ir jq vykdymo kontroles taisykliq patvirtinimo".
Ne maisto produktq tikrinimas ir rinkos ribojimo priemoniq taikymas atliekamas
vadovaujantis Produktq saugos istatymu, Tabako, tabako gaminiq ir su jais susijusiq gaminiq
kontroles istatymu, Produktq pateikimo i rink4 ribojimo priemoniq taikymo taisyklemis,
patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2002 m. balandZio 2 d. nutarimu Nr. 439
,,Produktq pateikimo i rink4 ribojimo priemoniq taikymo taisykles patvirtinimo", Europos
Parlamento ir Tarybos Reglamentu (EB) Nr.76512008, nustatandiu rinkos prieZilros reikalavimus ir
panaikinandiu Reglament4 @EB) Nr. 339/93.
Patikrinimus atlieka Tarnybos valstybes tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo
sutartis, kuriems Tarnybos direktorius ar jo igaliotas asmuo Valstybines vartotojq teisiq apsaugos
tarnybos patikrinimq atlikimo tvarkos apra5e nustatyta tvarka paveda atlikti patikrinimus. Tamybos
valstybes tamautojas ar darbuotojas, atlikgs ukio subjekto veiklos patikrinim4, sura5o Tamybos
direktoriaus isakymu patvirtintos formos patikrinimo akt4, kuris registruojamas Tarnybos
direktoriaus patvirtintame dokumentq registre. Tarnybos valstybes tarnautojas ar darbuotojas, [kio
subjekto veiklos patikrinimo metu nustatgs administracinds teises paLeidimq, suraSo administracinio
teises paZeidimo protokol4 ir atlieka kitus veiksmus, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos
administraciniq teises paZeidimq kodeksu ir Valstybines vartotojq teisiq apsaugos tarnybos
administracinio teises paZeidimq protokolo ir nutarimo administracinio teises paZeidimo byloje
formq uZpildymo taisykliq nuostatomis.
Sprendim4 del rinkos ribojimo priemoniq taikymo priima Tarnybos direktoriaus igalioti
Tamybos valstybes tarnautojai ar darbuotojai. Tarnybos valstybes tarnautojas ar darbuotojas,
vadovaudamasis Produktq saugos istatymo 16 straipsnio nuostatomis, priima vien4 i5 Sio istatymo
17 straipsnyje nurodytq sprendimq del rinkos ribojimo priemoniq taikymo: sprendim4 del ne maisto
produkto atitikties saugos reikalavimams ivertinimo; sprendim4 laikinai uZdrausti tiekti, siUllti
tiekti i rink4 ir demonstruoti produkt4; sprendim4 del laikinai uZdrausto tiekti, si[lyti tiekti irink4 ir
demonstruoti produkto leidimo tiekti i rink4; sprendim4 del pavojingo produkto. Jeigu yra pagristq
itarimq, kad ne maisto produktas yra pavojingas ir Tarnyba negali to ivertinti, Tarnyba uZsako
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bandynrus ar r,alst-rbinq produktq saugo-s erkspertizg- r,adovaudanrasi Valsl)'binds produktq sallqos
ekspertizes atlikimo ir apmoke.iimo lr,arka. 1"ratvir1in1a Lieluvos I{espLrblikos Vyriausybes 2001 rn.
rLr_usctio 21 d. nularinru Nr. I 150 ,.Dcl \/alstlbincs produktu saugos ckspertizes atlikinro ir
aprnokejimo tvarkos patvirtinimo" bei Sl<ubaus keitirnosi infornraci.jii apie pavojingus vartoto-irl
sveikatai ir saugai gaminius lvarkos apraSu. patr irtintu Valstybinc\s varlotojll teisiq apsaugos
tarn,r,bos direktoriaus 2010 nr. geguZes i4 d. lsakynru Nr. 1-62,,Del Skr-rbaus keitirnosi informacija
apie pavoj ingus vartoto.i ams gaminius taisvkl i u patvi r1inimo".
Sprendimas del rinkos ribojimo priemoniq taikymo pasiraSo j! prienigs Tarnybos valstybes
larnautojas ar darbuoto.ias ir ukio subjekto vaclovas arba jo igaliotas asmLro- tadiau sprendimq dcl
rinkos ribojimo priemoniq taikymo prima kolegialus organas - par,o-iingq gaminiq ir paslaugu
vertinimo darbo grupe. Darbo grupe ivertinusi visas aplinkybes. priima vien4 i5 Lieluvos
Respublikos produktq saugos lstatymo 17 straipsnyje nurodytq sprendiinq. Tarnybos valst.v.'bds
tarnautojas ar darbuotojas. priemgs sprendim4 dcl pavojingo produkto. suraSo Lietuvos Respublikos
produktq saugos istatymo paZeidimo protokolq il karlu su tyrimo medZiaga per 3 (tris) darbo dienas
ta'nybiniu praneSimu ji perduoda atitinkamai Tamybos Vartojimo prekiq skyriui arba Varlojimo
paslaugq saugos ir kokybes skyriui. Ukio subjektai Tarnybos sprendimus del rinkos ribojirno
priemoniq taikymo per 20 dienq nuo sprendimo priemimo dienos gali apskqsti teismui Lietuvos
Respublikos administraciniq bylq teisenos istatymo nustatyta tvarka.
Produktq saugos lstatyme bei Tamybos darbo reglamente apraiytos Produktq saugos
istatymo paZeidimo bylq nagrinejimo proced[ros. Produktq saugos istatymo 2] straipsnl,je
nustatyta, kad Tarnybos ar kontrolds institucijq darbuotojai del Sio istatymo paZeidimo sura5o
protokol4 ir kartu su reikalingais irodymais ne veliau kaip per 3 darbo dienas perduoda Tarnybai.
Tamyba nagrineja Produktq saugos istatyme numatytas bylas ir skiria baudas. Nagrinejant byl4,
dalyvauja medZiag4 pateikusios kontroles institucijos atstovas, taip pat kviediamas ir gali dalyvauti
pats paZeidejas ir (ar) jo atstovas. Produktq saugos istatymo 23 straipsnis nustato baudq dydZius" o
24 straipsnis atleidim4 nuo atsakomybds ir atsakomybg lengvinandias bei sunkinandias
aplinkybes. [vertinus aplinkybg, kad atliekamq ukio subjektq veiklos patikrinimq bei protokolq del
istatymq paZeidimq suraSymo tvarka detaliai reglamentuojama, istatymq paZeidimq protokol4 taip
pat gali sura5yti ir ji Tarnybai pateikti kitos kontroles institucijos, o baudas skiria kolegialus organas
- Tamybos direktoriaus isakymu sudaryta Komisija bei tai, kad istatymas nustato ne tik baudq
dydZio intervalus (nuo-iki), bet ir atsakomybg lengvinandias bei sunkinandias aplinkybes, i kurias
privaloma atsiZvelgti skiriant baudas, taip pat i tai, kad istatymas nenumato galimybes nenagrineti
bylos ir neskirti baudos esant istatymo paZeidimui (kontroles institucijos sura5e ir perdave nagrineti
Tarnybai istatymo paZeidimo protokol4), manome, kad korupcijos pasirei5kimo tikimybe Sioje
srityje taip pat yra maLa, tuo labiau, kad Tarnybos Komisijos nutarimai gali bDti skundliami
teismui.
Reklamos istatymo 19 straipsnyje numatyta, kad Tarnyba nagrineja Siame straipsnyje
nustatltq reikalavimq paZeidimus ir skiria baudas del paZeidimq, i5tirtq savo iniciatyva, arba pagal
Valstybines maisto ir veterinarijos tarnybos pateiktus paZeidimq tyrimo dokumentus su atlikto
tyrimo iSvadomis. 2013 m. liepos 31 d. Tarnybos direktoriaus isakymu Nr. 1-73 ,,Del Lietuvos
Respublikos reklamos istatymo paZeidimq nagrinejimo taisykliq patvirtinimo" patvirtintos
Reklamos istatymo paZeidimq nagrinejimo taisykles, kurios detaliai apraSo Reklamos istatymo
paZeidimq nagrinejimo bei sankcijq skyrimo procedlras. Siose taisyklese itvirtinta, jog Reklamos
istatymo paZeidimams nagrineti Tarnybos direktorius sudaro kolegialq organ4 - Komisij4. [vertinus
tai, kad Reklamos istatymo paZeidimus nagrineja bei sankcijas skiria komisija, kuri4 sudaro
tarpusavyje nesusijusiq ir vienas kitam nepavaldZiq struktflriniq padaliniq asmenys bei i detaliai tiek
Reklamos istatyme, tiek taisyklese apra5y.tas Reklamos istatymo paZeidimq nagrinejimo, sankcijq
skyrimo proced[ras, lengvinandias, sunkinandias aplinkybes, baudos skyrimo dydZius, galimybg
apskqsti Tamybos sprendimus teismui, teigtina, kad nors Tarnyba teises aktq yra igaliota tirti tam
tikrus Reklamos istatymo paZeidimus bei taikyti sankcijas korupcijos pasirei5kimo tikimybe yra

minimali.
Nes4Ziningos komercines veiklos vartotojams draudimo istatymo
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straipsnio

I

dalyje
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nus1alvta..ios. kaip laikonrasi 5io islah,nro nr-rostatq. i5sk1'rus iio straipsnio 2 dalie-s nuostatas.
kontroliuoia Tarrrvba. Nes4i,iningos lionrcr-cincs veiklos rartoto-jarrs draudimo is1a11,nro paZcidimtl
nagrinejimas detalizuotas 2008 m. rusalio 5 d. Lietuvos I{cspublikos teisingumo nrinistro isalivmu
Nr. lR-68 .-Del Lictuvos Respublikos ncsa2iningos konrercines rciklos vartoto.ianrs dnurdimo
!statymo paZeidirrq nagrinejimo taisvliliu patvirtinimo'' patr irtintose Nes4Ziningos konrelcines
veiklos vartotojar.ns cl'audimo istatl'nro paZeiclimq nagrinejimo taisl'liltse (toliau -'l'aisl'kles). Siose
taisyklese nustatyta. .iog NesEZiningos konrercinds veiklos valtotojams draudinro istatymo
paZeidimams nagrineti Tarnybos clirektorius isakymu sudaro kolcgialq organil - Konrisi-i4 i5
Tarnybos direktoriaus pavaduotojq. departarnentq direktoriq ir sklr'iq vedejq. Taisykliu 3 punkte
itvirtinta Kornisiios sudarymo. jos narirl nuSalinimo ar nusi5alinirno priimant sprendinrus, taip pat
Komisijos balsavirno tvarka. Nes47-ininlos komercines veiklos r urtotojarns draudinro !statymo
paZeidimq tyrim4 atlieka konkretus valstrbes tarnautojas ar darbuoto.ias. o visus sprendimus priima
institucijos vadovo jsakymu iS kitq asmenrl sLrdaryta Komisija, kurio.ie dalyvaujantys asnrenvs dirba
skirtirrguose instituci.ios strukt[riniuose padaliniuose ir yra atsakingi uZ skirtingas vartojimo
santykiq sritis. AtsiZvelgiant i tai, kad lyrirnq atlieka ir sprendimus priima tarpusavl,lc tiesiogiai
nesusijg asmenys. be 1o, kolegialus sprendirnas priimamas taip pat tarpusavl,je tiesiogiai nesusijusiq
asmenq, Nes4Ziningos komercines veiklos vartotojams draudimo istatymas bei Taisykles detaliai
nustato Nes4Ziningos komercines veiklos vartotojams draudimo istatymo paZeidimq nagrinejimo
tvark4, baudq dydZio intervalus (nuo-iki), atsakomybg lengvinandias bei sunkinandias aplinkybes, i
kurias privaloma atsiZvelgti taikant sankcijas paZeidejams, sprendimai gali bUti skundZiami teismui,
korupcijos pasirei5kimo galimybe nagrinejant Nes4Ziningos komercinds veiklos vartotojams
draudimo istatymo paZeidimus yra minimali.
Vadovaujantis Vartotojq teisiq apsaugos istatymo 40 straipsnio I -dalimi, Tarnyba uZ
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - Civilinis kodeksas) 6.228'straipsnio 5 dalyje,
6.2286 straipsnio I dalyje, 6.2287 straipsnio I dalyje, 6.2288 straipsnio 2-6 dalyse,6.228e straipsnio

4 ir 5

dalyse,

6.22810

straipsnio

l, g ir 10 dalyse, 6.22Strstraipsnio 2,

6_12

dalyse,

6.228t2 straipsnio 3, 4 ir 7 dalyse, 6.22816 straipsnio I dalyje, 6.359 straipsnyje , 63591 straipsnyje,
6.369 straipsnio 3,7-13 dalyse, 6.370 straipsnio 4-9 dalyse ir Sio istatymo 36 straipsnio 5-17
dalyse,37 straipsnio l-4,8-12 dalyse,38 straipsnio I dalyje,39 straipsnyje nurodytq reikalavimq
(draudimq) nesilaikym4 pardavejui, paslaugq teikejui gali skirti baud4. PaZymetina, kad baudq
skirimo procesas detalizuojamas Tarnybos darbo reglamente bei Vartotojq teisiq apsaugos istatyme.
Vadovaujantis Tarnybos darbo reglamento nuostatomis, minetq Civilinio kodekso nuostatq
paZeidimq tyrim4 atlieka konkretus valstybes tarnautojas ar darbuotojas, o visus sprendimus priima
iS Tarnybos direktorius, direktoriaus pavaduotojq, departamentq direktoriq ir skyriq vedejq
sudarl.tas kolegialus organas - Komisija. Tirdama paZeidim4, Komisija atlikusi vartotojq teisiq
paZeidimo nagrinejimo proced0r4 gali priimti sprendim4 taikyti arba netaikyti Vartotojq teisiq
apsaugos istatymo 40 straipsnyje nustatytas sankcijas. Komisijai priemus sprendim4 taikyti
sankcijas, skiriant konkredi4 baud4, atsiZvelgiama i Vartotojq teisiq apsaugos istatymo 40 straipsnio
3 ir 4 dalyse nurodytas atsakomybg lengvinandias ar sunkinandias aplinkybes, paZeidimo pobudi,
paZeidimo trukmg ir mast4. Skiriamos baudos dydis nustatomas pagal baudos dydZio minimumo ir
maksimumo vidurki, atsiZvelgiant i atsakomybg lengvinandias ar sunkinandias aplinkybes.
Komisijos priimtas sprendimas gali b[ti skundZiamas teismui. AtsiZvelgiant i tai, kas i5destytd, t.y.,
kad tyrim4 atlieka ir sprendimus priima skirtingi asmenys, be to, sprendimas priimamas kolegialiai,
Vartotojq teisiq apsaugos istatymas bei Tarnybos darbo reglamento nuostatos detaliai nustato
nagrinejimo tvark4, baudq dydZius, atsakomybg lengvinandias bei sunkinandias aplinkybes, i kurias
privaloma atsiZvelgti taikant sankcijas paL.eiddjams, sprendimai gali b[ti skundLiami teismui,
korupcijos pasireiSkimo galimybe nagrinejant aukSdiau i5vardintq Civiliniame kodekse nurodytq
reikalavimq (draudimq) paZeidimus yra minimali.
PaZymetina, kad vadovaujantis Vartotojq teisiq apsaugos istatymo 12 straipsnio I dalies 6
punktu, Tarnyba yra igaliota istatymq nustatyta tvarka kontroliuoti sutardiq standartines s4lygas ir
gindyti nes4Ziningas vartojimo sutardiq s4lygas. Tamybos darbo reglamento 61 punkte itvirtinta,
kad Vartotojq teisiq apsaugos istatymo 12 straipsnio I dalies 6 punkte numatl,toms funkcijoms

9

'l-amvbos

-l-arnvbos

direlitoriaus par aduoto.ju. departanrcnlu direktoriq ir
'l-aigi. sprendinr4 del nesaZiningtp varloiimo
skyrirr rcrle-j11 srrdaro kole-uialrr {)r'ganq Komisijil.
sutari'iL1 sal1,gt1 priima Tarnybrrs rlircktoriaus isakyr.r.ru surlurvtir Konrisija. Varlotoitt trisiq apsaugos
istatlnto 32 straipsnis jtvirtina teisir-rg ploced[irq, kurios 1-rrivalorna laikyis" r-ruslatius. irrg vartojimo
sutarties stll1,gos yra nes4Zininqos. Sio lstatymo 32 straipsnio 2 dalyje nuroclrta. kad Tarnyba.
nustac'iusi. karl vartojimo sLrtartics salrgos 1,ra nesa2iningos. turi kreiptis jpardare.iE- paslaugu
teike.jrl ir pasiulytijarn per l4 dicnu nuo Sio pasi[lynro gavinro pakeisti. panaikinti arba nebctaikyti
nes42-iningos s4lygos ar sqll'gq sudaranl sutartis su vartoto.iais. Jeigu pardave.iai rrrba paslaugtl
teikejai ncl,ykdo Komisijos nutarinru iSdestytq Tarnvbos si[lymq, Tarnyba de I nes4Ziningq
vartojimo sutardiq s4lygq taikvrno vykdymo turi teisE kreiptis ! teismq, kuris nesqz-iningas vartojimo
sutard i q sq I y,ga s pripaZista ne gal i o i ant i oniis nuo sutarties suda ryrno.
lvertinrrs aplinkybg. kad sprr-ndimq del nes4Ziningq vartojimo sutarciq ,jEl)'gt+ priima
kolegialus organas - Tarnl'bos direlitoriaus lsakymu sudar'1,la Komisija bei tai. kad istatymas
nustato Tarnybos teisg tik reikalauti pakeisti. panaikinti arba nebetaikyti nes4Ziningos s4l1'gos ar
sqlygq, o sankcijos negali b[ti skiriarnos, be to, tai, kad ,salutini sprendimE del srrtarties s4lygq
pripaZininro nes4Ziningomis priinra teismas, manytina, kad korupcijos pasirei5kimo tikimybe Sioje
srityje yra labai maLa.
PaZymetina, kad Tarnyba, vykdydama prieZilros ir kontroles funkcifas. [kio subjektq
veiklos prieZi[r4 reglamentuojandius specialiuosius istatymus taiko sistemingai su Lietuvos
Respublikos vie5ojo administravimo istatymo (toliau VieSojo administravimo istatymas)
nuostatomis. Tarnyba, vadovaudamasi VieSojo administravimo istatymo 362 sftaipsnio I dalies 4
punkte itvirtintu vie5umo principu, savo interneto tinklalapyje www.vvtat.lt skelbia Komisijos
nutarimq del minetq istatymq paZeidimq rezoliucines dalis.
Be to, Tarnyba, atsiZvelgdama i tai, kad institucijos veiklos vie5inimas yra vienas i5
reikSmingiausiq korupcijos prevencijos veiksniq, nedelsiant savo interneto tinklalapyje skelbia
informacijE apie vykdom4 istatymq nustatytq poveikio priemoniq taikym4. Tarnybos atskiroje
interneto tinklalapio www.vvtat.lt skiltyje ,,Paslaugosoo yra detaliai apraSyta bei grafiSkai
pavaizduota veiksmq seka, kuri atspindi Tarnybos veiksmus nagrinejant vartotojq skundus, bylas
del istatymq paZeidimq, teikiant informacij4, konsultuojant asmenis. Tokiu b[du, Tarnyba teikia
aiSki4, susistemint4 informacij4 ir instrukcijas, kurios yra lengvai prieinamos verslo subjektams,
sudaryta galimybe pateikti ir gauti informacij4 internetu.
Taigi, nors Tamybai pagal kompetencij4 taikant Produktq saugos istatymo, Tabako, tabako
gaminiq ir su jais susijusiq gaminiq kontroles istatymo, Nes4Ziningos komercinds veiklos
vartotojams draudimo istatymo, Reklamos istatymo, nustatytas poveikio priemones Siq istatymq
paLeidejams, formaliai korupcijos pasirei5kimo tikimybe egzistuoja - 5i Tarnybos veiklos sritis
priskiriama prie sridiq, kuriose egzistuoja didele korupcijos pasireiSkimo tikimybe, kadangi Tarnyba
rykdo kontroles ar prieZi[ros funkcijas (Korupcijos prevencijos istatymo 6 straipsnio 3 dalies 2
punktas) bei priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybes ar savivaldybes istaigos
patvirtinimo (Korupcijos prevencijos istatymo 6 straipsnio 3 dalies 5 punktas), tadiau del iSsamaus
institucijos veiklos ir sprendimq priemimo proced[ry reglamentavimo bei kolegialaus sprendimq
priemimo korupcijos pasirei5kimo tikimybe Tarnyboje yra minimali.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2008 m. balandZio 24 d. nutarimo Nr. 391
potencialiai pavojingq irenginiq prieZi[ros licencijavimo taisykliq patvirtinimo"
Nuolatines
,,Del
2.1. punktu, nuo 2016 m. sausio I d. Tarnyb4 yra igaliota i5duoti nuolatin6s potencialiai pavojingq
irenginiq prieZi[ros licencijas, sustabdyti jq galiojim4, panaikinti galiojimo sustabdym4 ir panaikinti
galiojim4 Sioms potencialiai pavojingq irenginiq grupdms: sleginiams indams ir jq irangai (2 grupe),
pavojingq medZiagq sleginiams vamzdynams ir jq irangai (3 grupe) ir degi4sias dujas
igvr cnclinti

direkt,,r'iLrs iS

naudojantiems pramoniniams irenginiams ir jq irangai (11 grupe).

Tarnybos direktoriaus 2016 m. kovo 22 d. isakymu Nr. l-85 ,,Del Juridiniq asmenll,
norindiq gauti nuolatin€s potencialiai pavojingq irenginiq prieZilros licencij4, pateiktq parai5kq ir
dokumentq ivertinimo komisijos sudarymo ir kitq dokumentq patvirtinimo" patvirtinama Komisija,
kuri vertina Juridiniq asmenq, norindiq gauti nuolatines potencialiai pavojingq irenginiq (iSskyrus
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cncrselikos irenginirrs) pri.'Zir-rros liccncijq (toliau liccncija). patciktzrs paraiSkas ir dokurnentus.
1-aip pat. rlininru iSal,r,n.ru 1r'irtinanri Komisi.ios darbo reglamentas. liccncii*rs paraiSkos lbnra.
liccnciios fbnla bci iiccnci.iu registro lbnna. Siuose teisds aktuose ai5kiai ir riksliai
res.larlentuojama adurinistracircs procedlros eiga- nrrslat1.ti konkrcths. ob.lcktvviai pamatuo.iauri
reikalavirrai procedft'o.ie dallraujantiems asnrcninrs. itvirtinti ai5kus klitcri.lai. principai. kuriais
vaclovau.iantis priimarras sprcrrdinras iSduoti/nciSduoti lerdimus, licenciias ir kjtus dokumentus, yra
r-runr atyti konkret[s ad nr i ni strac i nes procedlros sprendi rlq priernimo term i nai.
]r,ertinus visa tai. darytina iSvada, kad'fanrybos funkcijos, susijusios su leidimq, nuolaidq,
Iengvatu ir kitokiq papildomq teisiq suteikimu ar apribo.iimu. sprendimu. kr:rierns nereikia kitos
valstl,bds ir savivaldvbes istaigos patvirtinimo. prienrimu. kontrolds ar prieZiuros funkciiq
vykcil,mu. iSsamiai reglamcntuotos istatymq, Tarnvbos nuostatq, Tarnybos direktoriaus isakymais
patvirtintq teises aktq. par'1,ztl1iui, Tarnybos darbo reglamento, ir kitu teises aktq normomis.
Galio.jantis teisinis reglamentarimas uZtikdna veiklos ar atskirq tokios rciklos subjektq santykiq
skaidruni4. Teisinis reglamcnlavimas nesukuria nevienodq (taikant iSimtis ar lengvatas kai kuriems
tokios veiklos subjektarns) ar diskriminuojandiq s4l1,gt1 tam tikroje srityje veikiantiems subjektams.
AtsiZvelgiant i tai, bei i tai. kad sprendim4 del licenciios iSdavimo ar atsisakl,mo iSduoti licencij4
priima kolegialus organas Komisija, nors formaliai Tarnybos veiklos sritis priskiriama prie sridiq,
kuriose egzistuoja didele korupcijos pasireiSkimo tikimybe (Tarnybos veikla yra susijusi su leidimq,
nuolaidq, lengvatq ir kitokiq papildomq teisiq suteikimu ar apribojimu (Korupcijos prevencijos
istatymo 6 straipsnio 3 dalies 4 punktas)), del iSsamaus institucijos veiklos ir sprendimq priemimo
proced[ry reglamentavimo bei kolegialaus sprendimq priemimmo korupcijos pasireiSkimo tikimybe
Tarnyboje yra minimali.
Apibendrinant auk5diau iSdestyt4 informacij4, palymetrna, kad visq Tarnybos sprendimq
priemimo procedlros yra i5samiai apibreZtos ir reglamentuotos, sprendimai priimami vadovaujantis
aukSdiau minetq istatymq, Siq istatymq lydimqjq teises aktq bei Tarnybos darbo reglamento
nustatyta tvarka. Srityse, kuriose nera igaliotos institucijos, galindios atlikti patikrinimq ir pateikti
iSvadas del prekiq bei paslaugq atitikimo teises aktq reikalavimams, vartotojq ir pardavejq, paslaugq
teikejq gindq vartotojq gindq sprendimo ne teisme tvarka nagrinejimo proced[ros detaliai
reglamentuotos Vartotojq teisiq apsaugos istatyme, Vartojimo gindq neteisminio sprendimo
procedlros taisyklese ir kituose teises aktuose. Didesnes dalies sprendimq, del vartotojq teisiq
apsaugos klausimus reguliuojandiq istatymq paZeidimq, priemimas yra pagristas medZiaga, kuri yra
pateikiama Tarnybai nepavaldZiq vartotojq teises ginandiq valstybes institucijq (pvz., Valstybines
maisto ir veterinarijos tamybos, Valstybines akreditavimo sveikatos prieZiflros veiklai tarnybos prie
Sveikatos ministerijos). Dauguma Tarnybos sprendimq priimami kolegialiai. Del priimtq
sprendimq, nesutinkanti Salis gali kreiptis i teism4, kuris priima galutini sprendim4. Be kita ko,
atkreiptinas ddmesys, kad teises aktais itvirtinus visq Tarnybos priimamq sprendimq privalomumE,
gindo Salys, ivertinusios Tarnybos sprendimq, taip pat turi teisg skqsti ji teismui, kuris priimtq
galutini sprendim4, taigi Sie sprendimai neb[tq laikyini galutiniais, Tarnybos sprendimo teisetum4
ir pagristum4 galetq vertinti teismas.
lSsamiai iSnagrinejus teises aktus, reglamentuojandius Tarnybos veiklos sritis, kuriose
egzistuoja korupcijos pasirei5kimo tikimybe, nustatyta, kad minetose srityse Tarnybos veiklos
prevencind (problemq iSankstinis nuspejimas ir paSalinimas), lyginamoji (proceso tikrinimas ir
reguliavimas) bei griLtamoji (rezultatq tikrinimas, mokymasis i5 klaidq) kontrole yra reglamentuota
Tarnybos darbo reglamente, Tarnybos strukt[riniq padaliniq nuostatuose, valstybes tarnautojq ir
darbuotojq, dirbandiq pagal darbo sutartis, pareigybiq apraSymuose bei kituose Tarnybos veikl4
reguliuojandiuose teises aktuose ir atliekama Siq teises aktq nustatyta tvarka.
Kadangi ivertinus Tarnybos veiklos sriti, nustatyta, jog ji atitinka tris Korupcijos prevencijos
istatyme nustatytus kriterijus (pagrindines funkcijos yra kontroles ir prieZi[ros vykdymas, Tarnyba
daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kito valstybines ar savivaldybes istaigos
patvirtinimo bei Tarnybos veikla yra susijusi su leidimq, nuolaidq, lengvatq ir kitokiq papildomq
teisiq suteikimu ar apribojimu), todel formaliai Tarnybos veiklos sritys priskiriamos prie sridiq,
kuriose egzistuoja didele korupcijos pasireiSkimo tikimybe, tadiau realiai del i5samaus institucijos
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ir sprendinrtl pricminro procedurLl rcglarnentavimo. daZniausiai kolegialaus sprendirnq
pridminro. sqll gos korupci jai pasireikSti Tarnybo.l c 1,ra minimalios.
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