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 Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2007 m. balandžio 11 d. nutarimu Nr. 372 (Žin. 2007, Nr. 46-1742) buvo patvirtinta Valstybin÷ vartotojų teisių 
apsaugos 2007-2010 metų strategija ir jos įgyvendinimo priemonių planas. Tarnybai buvo pavesta koordinuoti priemonių įgyvendinimą ir prireikus teikti 
Teisingumo ministerijai pasiūlymus d÷l priemonių plano pakeitimo. Tarnyba, kaip koordinuojanti institucija, Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2007 m. 
vasario 7 d. nutarimu Nr. 194 patvirtintos Strateginio planavimo metodikos nustatyta tvarka renka informaciją iš kitų institucijų, atsakingų už priemonių 
vykdymą, apie dalyvavimą tarpinstitucin÷je programoje bei apie tarpinstitucin÷s programos vykdymą per ataskaitinį laikotarpį. Gauta informacija yra 
analizuojama ir apibendrinama.  
 Įgyvendinant Valstybinę vartotojų teisių apsaugos 2007-2010 m. strategiją buvo siekiama stiprinti ir toliau aktyviai pl÷toti vartotojų teisių apsaugos 
politiką; apsaugoti vartotojus nuo jų saugai ir ekonominiams interesams kylančios rizikos ir pavojų, kurių individualiai valdyti neįmanoma, kurti saugią 
informacinę visuomenę, pagrįstą sąžininga verslo praktika, vartotojų pasitik÷jimu teikiamų prekių ir paslaugų sauga ir kokybe; gerinti vartotojų geb÷jimą 
priimti žiniomis pagrįstus sprendimus d÷l savo, kaip vartotojų, interesų, šiuo tikslu šviesti vartotojus tam tikromis ugdymo bei informavimo ir konsultavimo 
kryptimis.  
 Įgyvendinant Valstybin÷s vartotojų teisių apsaugos 2007-2010 m. strategijos priemones buvo atlikta ginčų sprendimo ne teisme tvarkos analiz÷ ir 
parengtos rekomendacijas, kaip tobulinti ginčų sprendimo ne teisme tvarką.  
 Siekiant nustatyti Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatyme veiksmingesnes ekonomines sankcijas ir jų taikymo tvarką buvo parengtas. 
Įstatymo projektas Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2008 m. birželio 11d. nutarimu Nr. 566 buvo pateiktas Seimui, tačiau n÷ra priimtas. Ministras 
Pirmininkas 2010 m. birželio 8 d. potvarkiu Nr. 207 „D÷l tarpžinybin÷s darbo grup÷s sudarymo“ sudar÷ tarpžinybinę darbo grupę Produktų saugos įstatymo 
pakeitimo įstatymo projektui parengti ir paved÷ darbo grupei šį projektą pateikti Vyriausybei iki 2010 m. lapkričio 15 d. Darbo grup÷, siekdama suderinti 
Produktų saugos įstatymo nuostatas su Europos Parlamento ir Tarybos (EB)  reglamento 765/2008, nustatančio su gaminių prekyba susijusius akreditavimo 
ir rinkos priežiūros reikalavimus ir panaikinančio reglamentą (EEB) Nr. 339/93, nuostatomis (reglamentas įsigaliojo 2010 m. sausio 1 d.), pateik÷ prašymą 
Vyriausybei atid÷ti įstatymo projekto pateikimą iki 2011 m. kovo 31 d. 
 Siekiant numatyti tinkamas ir proporcingas poveikio priemones pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teik÷jams, kurie nesilaiko pašto ir (ar) pasiuntinių 
veiklą reglamentuojančių teis÷s aktų, parengtas Lietuvos Respublikos pašto įstatymo 3, 11 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo 13, 14, 
15, 16 ir 17 straipsnių įstatymo projektas. Parengtas Elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo įstatymo projektas, numatantis vartotojų teisių 
apsaugą šioje srityje. Parengtas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas, nustatantis savivaldybių 
funkcijas, susijusias su vartotojų teisių apsauga. Šis įstatymo projektas 2008 m. spalio 20 d. buvo pateiktas Lietuvos Respublikos Seimui ir šiuo metu yra 
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registruotas Lietuvos Respublikos Seime Nr. XP-3430. Parengti ir patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nutarimais Informacijos apie vartotojų teisių 
apsaugą teikimo Tarnybai tvarkos aprašas (Žin. 2008, Nr.13-442) bei Sporto, kultūros ir pramogų paslaugų teikimo ir vartotojų informavimo, teikiant šias 
paslaugas, taisykl÷s (Žin. 2008, Nr. 75-2945). Parengtos ne maisto produktų grupių rizikos vertinimo taisykl÷s.  
 Buvo parengtas rekomendacijų d÷l kompensacijų už netinkamai suteiktas turizmo paslaugas apskaičiavimo tvarkos projektas. Šis projektas keletą 
kartų buvo derinamas su Tarnyba, Teisingumo ministerija, Lietuvos turizmo asociacija. Pažym÷tina, kad vartotojų interesus atstovaujančių valstybinių 
institucijų ir turizmo verslo asociacijų požiūris į pagrindinius min÷tos tvarkos principus yra diametraliai priešingas, tod÷l iki šiol nepavyko rasti kompromiso. 
Buvo pasiūlyta apskritai atsisakyti plano 1.2.7 priemon÷s ir vadovautis tik Lietuvos Respublikos teismų formuojama praktika. Tačiau toks Vyriausyb÷s 
nutarimo projektas nebuvo priimtas ir rekomendacijų d÷l kompensacijų už netinkamai suteiktas turizmo paslaugas apskaičiavimo tvarkos projektas grąžintas 
Ūkio ministerijai tobulinti. 
 Siekiant išanalizuoti pardavimų skatinimo būklę ir nustatyti, ar būtina teis÷s aktuose reglamentuoti pardavimų skatinimą, Lietuvos vartotojų 
institutas atliko mokslinį tyrimo darbą „Pardavimų skatinimo būkl÷s analiz÷ ir rekomendacijos d÷l pardavimų skatinimo teisinio reglamentavimo 
tikslingumo“.  
 Siekiant išanalizuoti, ar tikslinga rengti Lietuvos Respublikos fizinių asmenų nemokumo įstatymą, Ūkio ministerijos užsakymu buvo parengtas 
taikomasis mokslinis tyrimas „Optimalaus individualia veikla užsiimančių fizinių asmenų, ūkininkų, kitų fizinių asmenų nemokumo problemų sprendimo 
modelio nustatymas", kuriame atskleistas Fizinių asmenų nemokumo įstatymo reikalingumas. Buvo parengtas Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto 
įstatymo koncepcijos projektas ir suderinus su suinteresuotoms institucijoms pateiktas Lietuvos Respublikos Vyriausybei. Šiuo metu Ūkio ministerija kartu 
su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos pareng÷ Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo projektą, kuris šiuo metu 
yra derinamas su suinteresuotomis institucijomis. 
 Įgyvendinant strategijos priemones buvo atstovaujama Lietuvos vartotojų interesams vykdant veiklą pagal pasirašytus bendradarbiavimo 
susitarimus tarp Lietuvos, Europos Sąjungos valstybių narių ir Rytų Europos valstybių institucijų, atsakingų už vartotojų teisių apsaugą. Taip pat 
dalyvaujama Europos Sąjungos ir tarptautinių vartotojų teisių apsaugos tinklų (ICPEN, FIN-Net, ECC-Net, BEUC) veikloje. Buvo vykdomi bendri vartotojų 
teisių apsaugos projektai, bendradarbiaujant valstyb÷s ir savivaldybių institucijoms, vartotojų asociacijoms, mokslo ir studijų institucijoms, vykdyti bendri su 
kitomis ES valstyb÷mis nar÷mis kainų palyginimo projektai.  
 Kuriant duomenų apie nelaimingus atsitikimus, susijusius su pavojingais produktais (prek÷mis ir paslaugomis), rinkimo ir apdorojimo sistemą 
parengtas ir priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2009 m. liepos 22 d. nutarimas Nr. 790 „D÷l keitimosi informacija apie pavojingus produktus ir su 
jais susijusius nelaimingus atsitikimus taisyklių patvirtinimo“. Min÷tas teis÷s aktas buvo parengtas siekiant išsiaiškinti nelaimingų atsitikimų, susijusių su 
pavojingais produktais priežastis, sukurti informacijos kaupimo, vertinimo sistemą. Tačiau rengiant min÷tą teis÷s aktą, duomenų rinkimo sistemoje atsisak÷ 
dalyvauti Sveikatos priežiūros įstaigos, kurios, kaip rodo kitų šalių praktika, yra pagrindinis duomenų šaltinis, nes dauguma nelaimingų atsitikimų yra 
fiksuojama sveikatos priežiūros įstaigose. Vyriausyb÷s nutarimas įsigaliojo 2010 m. sausio 1 dieną, tačiau per 2010 metus nebuvo pateiktas nei vienas 
pranešimas apie pavojingus produktus ir su jais susijusius nelaimingus atsitikimus. 
 Siekiant stiprinti vartotojų apsaugą nuo rizikos ir pavojų, kuriuos kelia pavojingi produktai, nesąžiningi prekybos būdai buvo stiprinami rizikos ir 
pavojų vertinimo administraciniai geb÷jimai, suorganizuota eil÷ rinkos priežiūros specialistų mokymų įvairiose rinkos priežiūros srityse. Skelbiami 
duomenys apie pavojingus bei prastos kokyb÷s produktus ir jų keliamą riziką, informacija apie ūkio subjektus, įdiegusius geros verslo praktikos kodeksus. 
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Didinant ne maisto produktų bandymų apimtį, plečiant rinkos steb÷seną, buvo įvykdyta eil÷ tikslinių saugos tikrinimo programų, patvirtinti kai kurių ne 
maisto prekių keliamos rizikos laipsnių nustatymo aprašai, patvirtintos Ne maisto produktų grupių rizikos vertinimo taisykl÷s.  
 Stiprinant vartotojų teises ginančių institucijų administracinius geb÷jimus, susijusius su vartotojų teisių apsauga, institucijų darbuotojai dalyvavo 
darbo grupių susitikimuose, seminaruose, mokymuose tiek Lietuvoje, tiek kitose šalyse, mainų programose Europos Sąjungos vartotojų teisių apsaugos ir 
rinkos priežiūros institucijose. Didinant vartotojų asociacijų paj÷gumus, buvo organizuojami seminarai, konferencijos, diskusijos, pos÷džiai, susitikimai 
įvairiais aktualiais vartotų asociacijoms klausimais, vartotojų teises ginančių valstyb÷s institucijų specialistai dalyvavo projektuose su asociacijų atstovais, 
asociacijų organizuotuose renginiuose. 
 Įgyvendinant strategijos priemones buvo sukurta vartotojų švietimo organizacijų bei institucijų tikslin÷ duomenų sritis Tarnybos interneto svetain÷je 
www.vvtat.lt. Buvo šviečiamos tam tikros vartotojų grup÷s (jaunimas, neįgalieji, senyvi asmenys ir kiti) pagal specifinius vartotojų poreikius, leidžiama ir 
platinama informacin÷ medžiaga vartotojams jų teisių apsaugos klausimais, taip pat rengiami seminarai ir kitokie renginiai, informacin÷ medžiaga vartotojų 
teisių apsaugos klausimais pardav÷jams, paslaugų teik÷jams ir gamintojams. 
 Siekiant atlikti teis÷s aktų, susijusių su vartotojų teisių apsauga, įgyvendinimo steb÷seną, kartą per metus buvo rengiami nepriklausomų ekspertų 
tyrimai kaip ginami teis÷ti vartotojų interesai. Atlikti moksliniai tyrimai: „Reklamos poveikio vaikams įvertinimas. Problemos ir sprendimo būdai. 
Prevencijos – edukacijos priemonių parinkimas”, „Reklamos poveikio gyventojams įvertinimas. Reklamos poveikio kontrol÷s priemon÷s”, „Reklamos 
teisinis reglamentavimas: Lietuvos ir ES patirtis. Problemos ir perspektyvos”. Taip pat šie nepriklausomų ekspertų tyrimai: „Vartotojai 2003-2008 m.“, 
„Sutarčių priskyrimas vartojimo sutartims pagal Lietuvos ir ES teisę“, „Europos Teisingumo Teismo ir užsienio teismų jurisprudencija finansinių paslaugų 
vartotojų teisių apsaugos srityje“, Pasaulio Banko ekspertų tyrimas d÷l Lietuvos vartotojų teisių apsaugos finansinių paslaugų srityje ir finansinio 
raštingumo. Pažym÷tina, kad 2009 metais taupant valstyb÷s biudžeto l÷šas, atskiras tyrimas nebuvo atliekamas. Pasinaudota Europos Komisijos tyrimu 
„Tyrimas apie vartotojų pasitenkinimą mažmenin÷s prekybos siūlomomis prek÷mis. Valstyb÷s ataskaita – Lietuva.“ 2010 m. buvo vykdomas projektas 
,,Europos Komisijos pasiūlymo d÷l Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos d÷l vartotojų teisių galimo poveikio Lietuvos nacionalinei teisei vertinimas“ 
pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių geb÷jimų stiprinimas ir viešojo administravimo 
efektyvumo didinimas“ VP1-4.2-VRM-05-V įgyvendinimo priemonę „Geresnis Europos Sąjungos politikų įgyvendinimas“. Šio projekto tikslai - įvertinti 
Europos Komisijos Pasiūlymo d÷l Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos d÷l vartotojų teisių (toliau – Direktyva) poveikį nacionaliniuose teis÷s aktuose 
numatytoms vartotojų teis÷ms ir pad÷ti siekti aukšto vartotojų apsaugos lygio; nustatyti, kokie galiojančių teis÷s aktų pakeitimai bus reikalingi siekiant 
tinkamai perkelti naujosios direktyvos nuostatas į nacionalinę teisę; sustiprinti geb÷jimus geriau atstovauti Lietuvai priimant sprendimus Europos Sąjungos 
lygiu bei geriau įgyvendinti Europos Sąjungos vartotojų teisių apsaugos teis÷s aktų nuostatas Lietuvoje. 
 2008 m. ir 2010 m. buvo vykdomos sociologin÷s apklausos, kurių tikslas – išsiaiškinti, kaip dažnai vartotojai susiduria su vartotojų teisių 
pažeidimais, įsigyjant prekes ar paslaugas, identifikuoti problemas, su kuriomis susiduria vartotojai, įsigydami prekes ar paslaugas, įvertinti jų elgsenos 
ypatumus renkantis prekybininkus, prekyvietes bei ginant savo teises. Įvertinti vartotojų teisių žinomumą bei žinojimą, kur kreiptis, įsigijus nekokybiškas 
prekes ar paslaugas. Tyrimu nustatytas vartotojų teises ginančių institucijų, tarp jų ir Tarnybos, žinomumas, bei jos skyrių apskrityse ir kitų rinkos priežiūros 
institucijų žinomumas. Tarnybos užsakymu 2010 m. Visuomen÷s nuomon÷s ir rinkos tyrimų centro „Vilmorus“ atlikta reprezentatyvi Lietuvos gyventojų 
apklausa parod÷, kad 22 proc. Lietuvos gyventojų buvo pažeistos vartotojų teis÷s, t.y. maždaug tiek pat, kiek ir 2008 m. (23 proc.). Dažniau tai pažymi 
socialiai ar ekonomiškai aktyvios visuomen÷s grup÷s: jaunimas, išsilavinę, daugiau uždirbantys žmon÷s, t.y. daugiau vartojantys ir keliantys aukštesnius 
reikalavimus įsigyjamoms prek÷ms ir paslaugoms. Kad informacijos apie vartotojų teisių apsaugą pakanka nurod÷ 35 proc. respondentų, o 39 proc. nurod÷, 
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kad tokios informacijos trūksta. 2010 m. kaip ir 2008 m., labiausiai prieinami informacijos apie vartotojų teises šaltiniai yra respublikin÷ televizija (82 proc. 
ir 74 proc.), respublikinis radijas (40 proc. ir 31 proc.), respublikin÷ spauda (36 proc. ir 29 proc.), internetas (35 proc. ir 28 proc.). Internetu dažniau 
naudojasi turintys aukštąjį išsilavinimą (63 proc.) ir aukštesnių pajamų grup÷s asmenys (66 proc.). Vartotojų švietimui skirtuose renginiuose per pastaruosius 
12 m÷nesių dalyvavo 4 proc. Lietuvos gyventojų, dažniau – jaunimas, dirbantys specialistai, aukštesnių pajamų grup÷. Nuo 2008 m. šis skaičius praktiškai 
nepakito. Įsigiję nekokybišką prekę ar paslaugą absoliuti dauguma gyventojų (91 proc.) pirmiausia kreiptųsi į pardav÷ją ar paslaugos teik÷ją. 2008 m. tokių 
buvo kiek mažiau (86 proc.). Dauguma respondentų nor÷tų, kad netinkamos kokyb÷s prek÷ būtų pakeista tinkamos kokyb÷s preke (75 proc.) arba būtų 
grąžinti sumok÷ti pinigai (58 proc.). Du trečdaliai respondentų (65 proc.) teigia, kad žinotų, kur kreiptis d÷l nekokybiškos prek÷s. Prieš du metus žinančių, 
kur kreiptis tokiu atveju, buvo mažiau (50 proc.). Per pastaruosius 12 m÷nesių apie 7 proc. respondentų kreip÷si į pardav÷ją d÷l vartotojų teisių pažeidimų, o 
6 proc. d÷l šios priežasties kreip÷si į vartotojų teises ginančias institucijas ar organizacijas. Gerai ar greičiau gerai Lietuvos vartotojų teisių apsaugą įvertino 
26 proc. respondentų ir maždaug tiek pat (28 proc.) vartotojų teisių apsaugą įvertino blogai ar greičiau blogai. Daugiau kaip trys ketvirtadaliai (77 proc.) 
apklaustųjų Lietuvos gyventojų yra gird÷ję apie Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą. Ypač daug tokių 30-39 m. amžiaus grup÷je (88 proc.), tarp 
turinčių aukštąjį išsilavinimą (93 proc.), aukštesnių pajamų grup÷je (1001 litų ir daugiau) – 93 proc. Tarnybos paslaugomis naudojosi 8 proc. Lietuvos 
gyventojų. Šios institucijos veikla yra vertinama greičiau palankiai (27 proc.), negu nepalankiai (19 proc.). Analizuojant duomenis pagal respondentų 
gyvenamąją vietovę, buvo nustatyta, kad dažniau pažeistas vartotojų teises nurodo Lietuvos didžiųjų miestų gyventojai, rečiau – rajonų centrų ir kaimo 
vietovių gyventojai. Dažnesnis pamin÷jimas apie vartotojų teisių pažeidimus miestuose gali būti siejamas tiek su didesniu prekių ir paslaugų vartojimu 
miestuose, tiek su didesniu reiklumu prekių ir paslaugų kokybei. Miestų gyventojams yra labiau būdinga aukštesn÷ vartojimo kultūra, žinojimas, kur kreiptis, 
kai pažeidžiamos vartotojų teis÷s. Jie daugiau žino apie vartotojų teisių apsaugos pad÷tį Lietuvoje, apie Tarnybos veiklą, dažniau naudojosi šios institucijos 
paslaugomis. Apžvelgiant pastarųjų metų vartotojų elgsenos dinamiką, pastebima, kad did÷ja Lietuvos gyventojų informuotumas apie vartotojų teises, jų 
susidom÷jimas vartotojų teisių apsauga ir yra keliami didesni reikalavimai prekių ir paslaugų kokybei. Taip pat daug÷ja žmonių, žinančių apie Tarnybą ir jos 
veiklą. Išprusimas vartotojų teisių klausimais yra labiau būdingas jaunesniems, išsilavinusiems, daugiau uždirbantiems Lietuvos gyventojams. 
 Mokslinio tyrimo „Sutarčių priskyrimas vartojimo sutartims pagal Lietuvos ir ES teisę“ metu atlikta išsami vartojimo sutarčių sampratos analiz÷ 
pagal Lietuvos bei Europos Sąjungos teisę, remiantis pagrindiniais teis÷s šaltiniais, apibr÷žiančiais vartojimo sutartis. Apibendrinta Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiojo Teismo praktika. „Europos Teisingumo Teismo ir užsienio teismų jurisprudencija finansinių paslaugų vartotojų teisių apsaugos srityje“. Šio 
mokslinio tyrimo tikslas – atlikti išsamią Europos Teisingumo Teismo ir užsienio teismų jurisprudencijos finansinių paslaugų vartotojų teisių apsaugos 
srityje analizę, įvertinant direktyvų D÷l nuotolin÷s prekybos vartotojams skirtomis finansin÷mis paslaugomis 2002/65/EB, D÷l vartojimo kredito sutarčių 
2008/48/EB (direktyva 87/102/EB su pakeitimais) ir D÷l mok÷jimo paslaugų vidaus rinkoje 2007/64/EB (direktyva 97/5/EB su pakeitimais) nuostatų 
taikymą ir aiškinimą. Tokia Europos Teisingumo Teismo ir užsienio teismų jurisprudencijos analiz÷ reikšminga tinkamam direktyvų taikymui bei aiškinimui 
Lietuvoje, tinkamam direktyvas įgyvendinančių nacionalinių teis÷s aktų projektų rengimui. 
 2009 m. atliktas Pasaulio Banko ekspertų tyrimas d÷l Lietuvos vartotojų teisių apsaugos finansinių paslaugų srityje ir finansinio raštingumo. Tyrimo 
metu Pasaulio banko ekspertai analizavo teis÷s aktų nuostatas bei tyr÷ esamą praktiką bankininkyst÷s, vertybinių popierių ir draudimo srityse. Išvadose 
Pasaulio bankas pažym÷jo, jog Tarnybai reik÷tų suteikti įgaliojimus priimti privalomus finansų įstaigoms sprendimus, kurių vykdymas būtų užtikrinamas 
skiriant baudas. Pirmame etape Tarnyba tur÷tų perimti atsakomybę už vartotojų apsaugą visose finansinių paslaugų srityse, išskyrus draudimą. Kitame etape 
Tarnyba tur÷tų išpl÷sti savo įgaliojimus, kurie apimtų vartotojų teisių apsaugos kontrolę visose finansų sektoriaus srityse, įskaitant draudimo sektorių. Be 
kita ko, Pasaulio bankas taip pat pažym÷jo, jog finansų įstaigų profesin÷s asociacijos tur÷tų parengti elgesio kodeksus, kuriuos peržiūr÷tų Tarnyba ir finansų 
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priežiūros institucijos, ir jie tur÷tų būti viešai prieinami vartotojams. Be to, mažmeniniams finansinių paslaugų teik÷jams tur÷tų būti organizuojami specialūs 
mokymai. Tokia rinkos praktika užtikrintų efektyvesnę finansinių paslaugų vartotojų teisių apsaugą.  
 Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas teik÷ mokslinę ir techninę nuomonę įvairiais maisto rizikos vertinimo klausimais.  
 Vykdant bendrus su kitomis ES valstyb÷mis nar÷mis kainų palyginimo projektus buvo parengtas bendras projektas „Baltijos jūroje plaukiojančių 
keltų kainų palyginimas“, kurio tikslas yra supažindinti vartotoją su Baltijos jūroje plaukiojančių keltų kainų palyginimu. Bendradarbiaujant su Europos 
vartotojų centru Lenkijoje, buvo vykdomas bendras projektas – parengtas bei išleistas trimis kalbomis (lietuvių, anglų bei lenkų) bendras leidinys „Pirkiniai 
ir paslaugos Lietuvoje bei Lenkijoje“. Su Europos vartotojų centru Airijoje vykdytas bendras projektas „Pirkimas ir paslaugos Lietuvoje ir Airijoje“, kurio 
tikslas yra supažindinti vartotoją su bendra informacija apie pirkimą ir paslaugas Lietuvoje ir Airijoje, esamus skirtumus, pateikti vartotojams prekių, 
paslaugų kainų palyginimus. Lietuvos Europos vartotojų centras taip pat dalyvavo Europos vartotojų centro Liuksemburge inicijuotame prekių kainų 
palyginimo projekte. 



Valstybin÷s vartotojų teisių apsaugos 2007-2010 metų strategijos priemonių įgyvendinimas 

 

Strategijos tikslai, 
uždaviniai ir priemon÷s 

Atsakingi vykdytojai 
Įvykdymo 
terminas 

Vykdymas 

1. Stiprinti ir toliau aktyviai pl÷toti vartotojų teisių apsaugos politiką 

1.1. Atlikti teis÷s aktų, susijusių su vartotojų teisių apsauga, įgyvendinimo steb÷seną 

1.1.1. Kartą per metus 
rengti nepriklausomų 
ekspertų tyrimus, kaip 
ginami teis÷ti vartotojų 
interesai 

Valstybin÷ vartotojų teisių 
apsaugos tarnyba 

2007–
2010 
metai 

2007 m.  

Norint atskirai įvertinti reklamos poveikį vaikams ir gyventojams buvo atlikti moksliniai tyrimai. 
Vilniaus pedagoginis universiteto mokslininkai gilinosi į reklamos poveikio vaikams įvertinimą ir 
atliko mokslinį tyrimą tema „Reklamos poveikio vaikams įvertinimas. Problemos ir sprendimo 
būdai. Prevencijos – edukacijos priemonių parinkimas”. M. Romerio universiteto mokslininkai, 
siekdami įvertinti reklamos poveikį gyventojams, atliko mokslinį tyrimą tema „Reklamos 
poveikio gyventojams įvertinimas. Reklamos poveikio kontrol÷s priemon÷s”, siekdami įvertinti 
reklamos poveikį gyventojams. Valstybin÷ vartotojų teisių apsaugos tarnyba Europos Sąjungos 
teis÷s reikalavimų, Lietuvos teis÷s reikalavimų analizei bei Europos Sąjungos teis÷s reklamos 
srityje įgyvendinimo Lietuvos teis÷je analizei atlikti pasitelk÷ Vilniaus universiteto mokslininkus. 
Buvo atliktas mokslinis tyrimas tema „Reklamos teisinis reglamentavimas: Lietuvos ir ES patirtis. 
Problemos ir perspektyvos”, kurio metu buvo išanalizuoti Lietuvios Respublikos teis÷s aktai, 
reglamentuojantys reklamą, atliktas jų atitikimo Europos Sąjungos teisiniam reglamentavimui 
įvertinimas, apžvelgta Europos teisinių institucijų veikla nagrin÷jant reklamos bylas. 
 
2008 m.  

2008 m. buvo surengti šie nepriklausomų ekspertų atliekami tyrimai: 
1. „Vartotojai 2003-2008 m.“.  
Šio tyrimo tikslas – išsiaiškinti, kaip dažnai vartotojai susiduria su vartotojų teisių pažeidimais, 
įsigyjant prekes ar paslaugas, identifikuoti problemas, su kuriomis susiduria vartotojai, įsigydami 
prekes ar paslaugas, įvertinti jų elgsenos ypatumus renkantis prekybininkus, prekyvietes bei 
ginant savo teises. Įvertinti vartotojų teisių žinomumą bei žinojimą, kur kreiptis, įsigijus 
nekokybiškas prekes ar paslaugas. Tyrimu nustatytas vartotojų teises ginančių institucijų, tarp jų 
ir Tarnybos, žinomumas, bei jos skyrių apskrityse ir kitų rinkos priežiūros institucijų žinomumas. 
Atliktas ankstesnių tyrimų vykdytų 2003 – 2008 m. palyginimas. Apibendrintos išvados. 
 2. „Sutarčių priskyrimas vartojimo sutartims pagal Lietuvos ir ES teisę“.  

Mokslinio tyrimo metu atlikta išsami vartojimo sutarčių sampratos analiz÷ pagal Lietuvos 
bei Europos Sąjungos teisę, remiantis pagrindiniais teis÷s šaltiniais, apibr÷žiančiais vartojimo 
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Strategijos tikslai, 
uždaviniai ir priemon÷s 

Atsakingi vykdytojai 
Įvykdymo 
terminas 

Vykdymas 

sutartis. Apibendrinta Lietuvos Respublikos Aukščiausiojo Teismo praktika. 
 3. „Europos Teisingumo Teismo ir užsienio teismų jurisprudencija finansinių paslaugų 
vartotojų teisių apsaugos srityje“.  
Šio mokslinio tyrimo tikslas – atlikti išsamią Europos Teisingumo Teismo ir užsienio teismų 
jurisprudencijos finansinių paslaugų vartotojų teisių apsaugos srityje analizę, įvertinant direktyvų 
D÷l nuotolin÷s prekybos vartotojams skirtomis finansin÷mis paslaugomis 2002/65/EB, D÷l 
vartojimo kredito sutarčių 2008/48/EB (direktyva 87/102/EB su pakeitimais) ir D÷l mok÷jimo 
paslaugų vidaus rinkoje 2007/64/EB (direktyva 97/5/EB su pakeitimais) nuostatų taikymą ir 
aiškinimą. Tokia Europos Teisingumo Teismo ir užsienio teismų jurisprudencijos analiz÷ 
reikšminga tinkamam direktyvų taikymui bei aiškinimui Lietuvoje, tinkamam direktyvas 
įgyvendinančių nacionalinių teis÷s aktų projektų rengimui. 
 
2009 m.  
2009 m. I pusmetį buvo vykdomas Pasaulio Banko ekspertų tyrimas d÷l Lietuvos vartotojų teisių 
apsaugos finansinių paslaugų srityje ir finansinio raštingumo bei teikiamos pastabos d÷l tyrimo 
ataskaitos projekto. Projekto galutin÷ ataskaita buvo pateikta 2009 m. pabaigoje. 2010 m. kovo 
m÷n. apibendrinti rezultatai bus paskelbti viešai. 
 
2010 m.  

Tarnybos užsakymu 2010 m. Visuomen÷s nuomon÷s ir rinkos tyrimų centro „Vilmorus“ atlikta 
reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa parod÷, kad 22 proc. Lietuvos gyventojų buvo 
pažeistos vartotojų teis÷s, t.y. maždaug tiek pat, kiek ir 2008 m. (23 proc.). Dažniau tai pažymi 
socialiai ar ekonomiškai aktyvios visuomen÷s grup÷s: jaunimas, išsilavinę, daugiau uždirbantys 
žmon÷s, t.y. daugiau vartojantys ir keliantys aukštesnius reikalavimus įsigyjamoms prek÷ms ir 
paslaugoms. Kad informacijos apie vartotojų teisių apsaugą pakanka nurod÷ 35 proc. 
respondentų, o 39 proc. nurod÷, kad tokios informacijos trūksta. 2010 m. kaip ir 2008 m., 
labiausiai prieinami informacijos apie vartotojų teises šaltiniai yra respublikin÷ televizija (82 
proc. ir 74 proc.), respublikinis radijas (40 proc. ir 31 proc.), respublikin÷ spauda (36 proc. ir 29 
proc.), internetas (35 proc. ir 28 proc.). Internetu dažniau naudojasi turintys aukštąjį išsilavinimą 
(63 proc.) ir aukštesnių pajamų grup÷s asmenys (66 proc.). Vartotojų švietimui skirtuose 
renginiuose per pastaruosius 12 m÷nesių dalyvavo 4 proc. Lietuvos gyventojų, dažniau – 
jaunimas, dirbantys specialistai, aukštesnių pajamų grup÷. Nuo 2008 m. šis skaičius praktiškai 
nepakito. Įsigiję nekokybišką prekę ar paslaugą absoliuti dauguma gyventojų (91 proc.) 
pirmiausia kreiptųsi į pardav÷ją ar paslaugos teik÷ją. 2008 m. tokių buvo kiek mažiau (86 proc.). 
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Strategijos tikslai, 
uždaviniai ir priemon÷s 

Atsakingi vykdytojai 
Įvykdymo 
terminas 

Vykdymas 

Dauguma respondentų nor÷tų, kad netinkamos kokyb÷s prek÷ būtų pakeista tinkamos kokyb÷s 
preke (75 proc.) arba būtų grąžinti sumok÷ti pinigai (58 proc.). Du trečdaliai respondentų (65 
proc.) teigia, kad žinotų, kur kreiptis d÷l nekokybiškos prek÷s. Prieš du metus žinančių, kur 
kreiptis tokiu atveju, buvo mažiau (50 proc.). Per pastaruosius 12 m÷nesių apie 7 proc. 
respondentų kreip÷si į pardav÷ją d÷l vartotojų teisių pažeidimų, o 6 proc. d÷l šios priežasties 
kreip÷si į vartotojų teises ginančias institucijas ar organizacijas. Gerai ar greičiau gerai Lietuvos 
vartotojų teisių apsaugą įvertino 26 proc. respondentų ir maždaug tiek pat (28 proc.) vartotojų 
teisių apsaugą įvertino blogai ar greičiau blogai. Daugiau kaip trys ketvirtadaliai (77 proc.) 
apklaustųjų Lietuvos gyventojų yra gird÷ję apie Tarnybą. Ypač daug tokių 30-39 m. amžiaus 
grup÷je (88 proc.), tarp turinčių aukštąjį išsilavinimą (93 proc.), aukštesnių pajamų grup÷je (1001 
litų ir daugiau) – 93 proc.. Tarnybos paslaugomis naudojosi 8 proc. Lietuvos gyventojų. Šios 
institucijos veikla yra vertinama greičiau palankiai (27 proc.), negu nepalankiai (19 proc.). 
Analizuojant duomenis pagal respondentų gyvenamąją vietovę, buvo nustatyta, kad dažniau 
pažeistas vartotojų teises nurodo Lietuvos didžiųjų miestų gyventojai, rečiau – rajonų centrų ir 
kaimo vietovių gyventojai. Dažnesnis pamin÷jimas apie vartotojų teisių pažeidimus miestuose 
gali būti siejamas tiek su didesniu prekių ir paslaugų vartojimu miestuose, tiek su didesniu 
reiklumu prekių ir paslaugų kokybei. Miestų gyventojams yra labiau būdinga aukštesn÷ vartojimo 
kultūra, žinojimas, kur kreiptis, kai pažeidžiamos vartotojų teis÷s. Jie daugiau žino apie vartotojų 
teisių apsaugos pad÷tį Lietuvoje, apie Tarnybos veiklą, dažniau naudojosi šios institucijos 
paslaugomis. Apžvelgiant pastarųjų metų vartotojų elgsenos dinamiką, pastebima, kad did÷ja 
Lietuvos gyventojų informuotumas apie vartotojų teises, jų susidom÷jimas vartotojų teisių 
apsauga ir yra keliami didesni reikalavimai prekių ir paslaugų kokybei. Taip pat daug÷ja žmonių, 
žinančių apie Tarnybą ir jos veiklą. Išprusimas vartotojų teisių klausimais yra labiau būdingas 
jaunesniems, išsilavinusiems, daugiau uždirbantiems Lietuvos gyventojams. Tyrimo medžiaga su 
išvadomis patalpinta interneto svetain÷je www.vvtat.lt  
 

1.1.2. Atlikti ginčų 
sprendimo ne teisme 
tvarkos analizę ir prireikus 
parengti rekomendacijas, 
kaip tobulinti ginčų 
sprendimo ne teisme 
tvarką  

Teisingumo ministerija 

2009 
metų 

II 
ketvirtis 

2009 m. geguž÷s 11 d. Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiu Nr. 173 buvo 
sudaryta darbo grup÷ vartotojų teisių apsaugos tobulinimo klausimams išnagrin÷ti. Vienas iš 
darbo grup÷s nagrin÷jamų klausimų buvo vartotojų teisių gynimo ne teismine tvarka tobulinimas 
ir supaprastinimas. Atsižvelgiant į darbo grup÷s rekomendacijas Teisingumo ministerija planuoja 
atitinkamai tobulinti ginčų sprendimo ne teisme tvarką.  
2009 m. kovo 31 d. Teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-99 sudaryta darbo grup÷ pareng÷ 
Lietuvos Respublikos komercinio arbitražo įstatymo projektą, kuriam 2010 m. balandžio 21 d. 
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Strategijos tikslai, 
uždaviniai ir priemon÷s 

Atsakingi vykdytojai 
Įvykdymo 
terminas 

Vykdymas 

nutarimu Nr. 456 pritar÷ Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷ (Įstatymo projekto registracijos Seime 
Nr. XIP-1985). Šiame įstatymo projekte numatyta galimyb÷ ginčus, kylančius iš vartojimo 
sutarčių, spręsti arbitraže, jeigu arbitražinis susitarimas buvo sudarytas po to, kai kilo ginčas.  
 
Valstybin÷ vartotojų teisių apsaugos tarnyba 
 Atlikta vartotojų ir pardav÷jų, paslaugos teik÷jų ginčų ne teisme tvarkos analiz÷, 
kurioje:  
- apžvelgtas ginčų ne teismo tvarka teisinis reglamentavimas; 
- išanalizuoti statistiniai duomenys; 
- pateikta ginčų ne teisme tvarka nagrin÷jimo problematika, atsižvelgiant į tam tikrų rūšių 
ginčų (turizmo, mok÷jimų) nagrin÷jimo ypatumus; 
- įvertintas ginčų ne teismo tvarka nagrin÷jimo efektyvumas; 
- pateikta užsienio šalių praktika; 
- apžvelgtos Valstybinio audito ataskaitoje išd÷stytos išvados ir rekomendacijos d÷l ginčų 
nagrin÷jimo ne teisme tvarkos tobulinimo bei pateikti Tarnybos pastabos ir pasiūlymai; pateiktos 
išvados ir rekomendacijos. 
 

1.2. Užtikrinti vartotojų teisių apsaugą nepakankamai reglamentuotose vartojimo srityse 

Sveikatos apsaugos 
ministerija 

— 1.2.1. Nustatyti Lietuvos 
Respublikos produktų 
saugos įstatyme 
veiksmingesnes 
ekonomines sankcijas ir jų 
taikymo tvarką 

Teisingumo ministerija 

2007 
metų 
IV 

ketvirtis Įgyvendinant šią priemonę buvo parengtas Produktų saugos įstatymo projektas, kuriuo buvo 
siekiama nustatyti Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatyme veiksmingesnes ekonomines 
sankcijas ir jų taikymo tvarką. Įstatymo projektas Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2008 m. 
birželio 11d. nutarimu Nr. 566 buvo pateiktas Seimui, tačiau n÷ra priimtas. Ministras Pirmininkas 
2010 m. birželio 8 d. potvarkiu Nr. 207 „D÷l tarpžinybin÷s darbo grup÷s sudarymo“ iš Ūkio, 
Žem÷s ūkio, Sveikatos apsaugos ministerijų, Valstybin÷s vartotojų teisių apsaugos tarnybos, 
Valstybin÷s ne maisto produktų inspekcijos, Valstybin÷s maisto ir veterinarijos tarnybos atstovų 
sudar÷ tarpžinybinę darbo grupę projektui parengti ir paved÷ darbo grupei šį projektą pateikti 
Vyriausybei iki 2010 m. lapkričio 15 d. Darbo grupę techniškai aptarnaujančia buvo paskirta Ūkio 
ministerija. Teisingumo ministerija į darbo grupę neįtraukta.  
Darbo grup÷, siekdama suderinti Produktų saugos įstatymo nuostatas su Europos Parlamento ir 
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Strategijos tikslai, 
uždaviniai ir priemon÷s 

Atsakingi vykdytojai 
Įvykdymo 
terminas 

Vykdymas 

Tarybos (EB)  reglamento 765/2008, nustatančio su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir 
rinkos priežiūros reikalavimus ir panaikinančio reglamentą (EEB) Nr. 339/93, nuostatomis 
(reglamentas įsigaliojo 2010 m. sausio 1 d.), pateik÷ prašymą Vyriausybei atid÷ti įstatymo 
projekto pateikimą iki 2011 m. kovo 31 d. 
Atkreiptinas d÷mesys, kad šiuo metu rengiamame įstatymo projekte numatoma nustatyti didesnes 
ekonomines sankcijas ir keisti jų taikymo tvarką, perduodant galimybę sankcijas taikyti įstatymo 
pažeidimo protokolus surašančioms institucijoms. 

Valstybin÷ vartotojų teisių 
apsaugos tarnyba 

Įgyvendinant šią priemonę, buvo parengtas Produktų saugos įstatymo pakeitimo įstatymo 
projektas, kuris 2007 m. lapkričio 19 d. raštu Nr. 4-3966 buvo pateiktas Teisingumo ministerijai. 
Atsižvelgiant į Teisingumo ministerijos pateiktas pastabas, projektas pakoreguotas ir pakartotinai 
2007 m. gruodžio 14 d. raštu Nr. 4-4419 pateiktas Teisingumo ministerijai. 

Susisiekimo ministerija Lietuvos Respublikos Seimas 2010-12-09 pri÷m÷ Lietuvos Respublikos pašto įstatymo 3 
straipsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo 13, 14, 15, 16, 17 straipsniais įstatymą (Žin., 2010, 
Nr. 153-7785 ) ir Lietuvos Respublikos administracinių teis÷s pažeidimų kodekso 26, 1543, 246, 
281, 320 straipsnių pakeitimo ir 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 15410 straipsnių pripažinimo 
netekusiais galios įstatymą (Žin., 2010, Nr. 153-7786).  
Pašto įstatymas papildytas naujais  13, 14, 15, 16 ir 17 straipsniais, reglamentuojančiais specifinių 
poveikio priemonių taikymo pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teik÷jams, nesilaikantiems pašto ir 
(ar) pasiuntinių paslaugų teikimo veiklą reglamentuojančių teis÷s aktų reikalavimų, procedūras. 
Taip pat nustatyta, kad pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų rinkoje veikiantiems asmenims bus 
taikomos specifin÷s poveikio priemon÷s (baudos, laikinas veiklos uždraudimas), priklausomai 
nuo asmenų padaryto pažeidimo pobūdžio, kurios yra proporcingos poveikio priemon÷s už pašto 
ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikimo veiklą reglamentuojančių teis÷s aktų reikalavimų pažeidimą. 
Kadangi poveikio priemon÷s numatytos Pašto įstatyme, atitinkamai buvo pripažinti netekusiais 
galios Administracinių teis÷s pažeidimų kodekso straipsniai, nustatę baudas. 

 

1.2.2. Parengti Lietuvos 
Respublikos pašto 
įstatymo pakeitimo 
įstatymo projektą – 
numatyti tinkamas ir 
proporcingas poveikio 
priemones pašto ir (ar) 
pasiuntinių paslaugų 
teik÷jams, kurie 
nesilaiko pašto ir (ar) 
pasiuntinių veiklą 
reglamentuojančių teis÷s 
aktų 

Lietuvos Respublikos ryšių 
reguliavimo tarnyba 

2008 
metų 
III 

ketvirtis 

Pašto įstatymo 3 straipsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo 13, 14, 15, 16, 17 straipsniais 
įstatymas priimtas 2010 m. gruodžio 9 d. Nr. XI-1216 (Žin., 2010, Nr.153-7785). 

1.2.3. Parengti Lietuvos 
Respublikos elektroninių Susisiekimo ministerija 

2007 
metų 

Susisiekimo ministerija pareng÷ Elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo įstatymo 
projektą  ir  2009-06-16  raštu  Nr. 2-3053 (17-1) pateik÷ Lietuvos Respublikos Vyriausybei.  



 11 

Strategijos tikslai, 
uždaviniai ir priemon÷s 
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Elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo įstatymo projektas buvo rengiamas vadovaujantis 
Elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo įstatymo koncepcija, Lietuvos Respublikos 
Vyriausyb÷s patvirtinta 2006 metais. Tenka pripažinti, kad koncepcija nepasiteisino ir paseno. 
Susisiekimo ministerija, atsižvelgdama į atliktus institucin÷s sąrangos pakeitimus, vertindama 
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s siekį tur÷ti aiškia strategiją elektronin÷s informacijos saugos 
(kibernetinio saugumo) srityje, bei pritardama suinteresuotų institucijų išsakytai nuomonei, pasiūl÷ 
Vyriausybei atsisakyti tolesnio Elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo įstatymo projekto 
derinimo ir papraš÷ projekto rengimą išbraukti iš kontroliuojamų pavedimų sąrašo. 

Vidaus reikalų ministerija Dalyvauta pagal pirmojo reng÷jo Susisiekimo ministerijos prašymą. Lietuvos Respublikos 
susisiekimo ministro 2008 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. 3-303 sudaryta darbo grup÷ Lietuvos 
Respublikos elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo įstatymo projektui parengti ir jai 
pavesta min÷tą projektą parengti iki 2008 m. spalio 30 d. VRM atstovas deleguotas į darbo grup÷s 
sud÷tį, kuri pareng÷ atnaujintą įstatymo projektą. Susisiekimo ministerija Lietuvos Respublikos 
Vyriausyb÷s darbo reglamento nustatyta tvarka 2009 m. birželio 16 d. raštu Nr. 2-3053(17-1) 
pateik÷ įstatymo projektą Lietuvos Respublikos Vyriausybei. 2010 metais iš pirmojo reng÷jo 
prašymų dalyvauti rengiant šį įstatymo projektą negauta. 

ryšių tinklų ir informacijos 
saugumo įstatymo 
projektą – numatyti 
vartotojų teisių apsaugą 
šioje srityje 

Lietuvos Respublikos ryšių 
reguliavimo tarnyba 

IV 
ketvirtis 

Susisiekimo ministerijos sudaryta darbo grup÷, į kurioje dalyvavo ir du Tarnybos atstovai, 
pareng÷ Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo įstatymo projektą 
ir pateik÷ jį derinti institucijoms. Šio įstatymo projekto rengimas buvo numatytas ir LRV 2006-
2008 m. programos įgyvendinimo priemonių plane, bet šio projekto parengimo terminas 2007-05-
30 nutarimu Nr. 518 perkeltas į 2008 m. II ketv. 
Atnaujinus Susisiekimo ministro įsakymu sudarytos tarpinstitucin÷s darbo grup÷s įstatymo 
projektui parengti veiklą, 2008 m. Tarnybos atstovai dalyvavo susitikimuose Susisiekimo 
ministerijoje, vertinant institucijų pateiktas pastabas įstatymo projektui bei tobulinant projektą1. 

1.2.4. Parengti Lietuvos 
Vidaus reikalų ministerija 

2008 Įgyvendinant šią priemonę, buvo parengtas Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio papildymo ir 

                                                 
1 1.2.3. priemon÷je numatyta parengti Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo įstatymo projektą – numatyti vartotojų teisių apsaugą šioje srityje, įvykdymo 
terminas – 2007 m. IV ketv., Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2006-2008 m. programos įgyvendinimo priemonių plane analogiškos 157 priemon÷s įvykdymo terminas – 2008 m. II ketv.  
Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo įstatymo projekto parengimas įrašytas Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2008–2012 metų programos įgyvendinimo 
priemonių 3 lentel÷s 72 punkte, įvykdymo terminas – 2009 metų II ketvirtis 
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pakeitimo įstatymo projektas ir, suderinus su visomis suinteresuotomis institucijomis, 2008 m. 
rugs÷jo 30 d. raštu Nr. 1D-7215(31) pateiktas Lietuvos Respublikos Vyriausybei. 

Valstybin÷ vartotojų teisių 
apsaugos tarnyba 

Teiktos pastabos ir pasiūlymai Vidaus reikalų ministerijai d÷l Lietuvos Respublikos vietos 
savivaldos įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto.  
2008 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷ pri÷m÷ nutarimą Nr. 1043 „D÷l Lietuvos 
Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymo projekto 
pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui“ (Žin., 2008, Nr. 121-4620). 

 

Respublikos vietos 
savivaldos įstatymo 
pakeitimo ir papildymo 
įstatymo projektą – 
nustatyti savivaldybių 
funkcijas, susijusias su 
vartotojų teisių apsauga  

Lietuvos savivaldybių 
asociacija 

metų 
II 

ketvirtis 

2008 m. spalio 20 d. Lietuvos Respublikos Seime užregistruotas Lietuvos Respublikos vietos 
savivaldos įstatymo papildymo ir pakeitimo įstatymo projektas Nr. XP-3430, kuriuo siūloma 
nustatyti, kad dalyvavimas organizuojant vartotojų teisių apsaugą yra savivaldybių savarankiškoji 
funkcija 

1.2.5. Išanalizuoti, ar 
tikslinga rengti Lietuvos 
Respublikos fizinių 
asmenų nemokumo 
įstatymą 

Ūkio ministerija 

2008 
metų 
IV 

ketvirtis 

2008 m. 

Siekiant išanalizuoti, ar tikslinga rengti Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto 
įstatymą, 2008 m. birželio m÷n. atliktas taikomasis mokslinis tyrimas „Optimalaus individualia 
veikla užsiimančių fizinių asmenų, ūkininkų, kitų fizinių asmenų nemokumo problemų sprendimo 
modelio nustatymas“. Šio tyrimo tikslas – sukurti teisin÷s apsaugos modelį nemokiam fiziniam 
asmeniui, siekiant suderinti nemokaus fizinio asmens ir kreditorių interesus. Tyrime pateikti 
pasiūlymai fizinio asmens bankroto proceso teisinio reguliavimo principams ir pagrindin÷ms 
teisinio reguliavimo nuostatoms nustatyti. 

Nustačius poreikį parengti Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymą, įtvirtinantį 
iki tol neegzistavusį tam tikrų visuomeninių santykių teisinį reguliavimą, nutarta parengti 
Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo koncepcijos projektą.  
 
Tolimesni veiksmai: 
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷ 2010 m. balandžio 7 d. nutarimu Nr. 413 (Žin., 2010, Nr. 44-
2129) patvirtino Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo koncepciją. Remiantis 
pagrindin÷mis šios koncepcijos nuostatomis, parengtas Lietuvos Respublikos fizinių asmenų 
bankroto įstatymo projektas. Įstatymo projektas buvo teikiamas suinteresuotoms institucijoms 
išvadoms gauti 2010 m. liepos 16 d. ir 2010 m. lapkričio 4 d. Įstatymo projektas tikslinamas ir bus 
teikiamas Lietuvos Respublikos Vyriausybei artimiausiu metu. 
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Valstybin÷ vartotojų teisių 
apsaugos tarnyba 

Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2007 m. balandžio 11 d. Nr. 372 nutarimo „D÷l Valstybin÷s 
vartotojų teisių apsaugos 2007-2010 m. strategijos ir jos įgyvendinimo priemonių plano 
patvirtinimo“ priemonių plane už 1.2.5. priemon÷s įvykdymą atsakingos institucijos numatytos 
Ūkio ministerija ir Tarnyba. Atsižvelgiant į tai, Ūkio ministerija 2008 m. pareng÷ įstatymo d÷l 
fizinių asmenų nemokumo koncepciją, kuri 2008 m. pabaigoje buvo išsiųsta suinteresuotoms 
institucijoms derinimui.  
Tarnyba kaupia medžiagą apie kitų valstybių patirtį bei praktiką taikant fizinių asmenų 
nemokumo įstatymą. 

 

Teisingumo ministerija 

Įgyvendinant šia priemonę buvo parengtas Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nutarimo „D÷l 
vartotojų teisių apsaugos teikiant kultūros ir sporto renginių paslaugas“ projektas. Lietuvos 
Respublikos Vyriausyb÷ 2008 m. birželio 25 d. pri÷m÷ nutarimą Nr. 623 „D÷l Sporto, kultūros ir 
pramogų paslaugų teikimo ir vartotojų informavimo, teikiant šias paslaugas, taisyklių 
patvirtinimo“. 

Kultūros ministerija — 

Valstybin÷ vartotojų teisių 
apsaugos tarnyba 

Parengtas ir su kitomis atsakingomis institucijomis suderintas Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 
nutarimo d÷l vartotojų teisių apsaugos teikiant kultūros ir sporto renginių paslaugas projektas. 
2008 m. birželio 25 d. Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷ pri÷m÷ nutarimą Nr. 623 ,,D÷l Sporto, 
kultūros ir pramogų paslaugų teikimo ir vartotojų informavimo, teikiant šias paslaugas, taisyklių 
patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 75-2945). 

 

1.2.6. Parengti projektą 
Lietuvos Respublikos 
Vyriausyb÷s nutarimo d÷l 
vartotojų teisių apsaugos 
teikiant kultūros ir sporto 
renginių paslaugas 

Kūno kultūros ir sporto 
departamentas prie Lietuvos 
Respublikos Vyriausyb÷s 

2008 
metų 

I ketvirtis 

— 

1.2.7. Parengti ūkio 
ministro rekomendacijas 
d÷l kompensacijų už 

Ūkio ministerija 2008 
metų 
IV 

Priemon÷ įvykdyta iš dalies. 
Parengtas ūkio ministro rekomendacijų projektas, tačiau,  nesuderinus verslo, atstovaujamo 
Lietuvos turizmo asociacijos ir vartotojų, atstovaujamų Valstybin÷s vartotojų teisių apsaugos 
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tarnybos, pozicijų d÷l kompensacijų skaičiavimo principų ir kompensacijų dydžių, 
rekomendacijos nebuvo patvirtintos. Kadangi tai ne norminio, o rekomendacinio pobūdžio 
dokumentas, iš anksto nesuderinus pozicijų, rekomendacijų nebus laikomasi. Atsižvelgiant į tai, 
Ūkio ministerijos nuomone tokio pobūdžio rekomendacijas tur÷tų tvirtinti ne valstyb÷s 
institucijos, bet verslą ir vartotojus atstovaujančios asociacijos. 

Valstybinis turizmo 
departamentas prie Ūkio 
ministerijos 

 

netinkamai suteiktas 
turizmo paslaugas 
apskaičiavimo tvarkos 

Valstybin÷ vartotojų teisių 
apsaugos tarnyba 

ketvirtis 

 

Ūkio ministerija 

Ūkio ministerijos užsakymu Lietuvos vartotojų institutas atliko mokslinį darbą „Pardavimų 
skatinimo būkl÷s analiz÷ ir rekomendacijos d÷l pardavimų skatinimo teisinio reglamentavimo 
tikslingumo“ (toliau – darbas). Darbe buvo pateikta pardavimų skatinimo būkl÷s (priemonių, 
masto, teisinio reglamentavimo) Lietuvoje ir 6 užsienio valstyb÷se analiz÷ ir rekomendacijos d÷l 
teisinio reglamentavimo tobulinimo. Kartu su suinteresuotomis institucijomis apsvarsčius 
min÷tame darbe pateiktą pardavimų skatinimo būkl÷s analizę ir rekomendacijas, buvo nutarta, kad 
šiuo metu galiojantys teis÷s aktai sudaro galimybes užtikrinti vartotojų teisių apsaugą pardavimų 
skatinimo srityje ir papildomas šios srities reglamentavimas yra netikslingas. 
 

Lietuvos Respublikos 
konkurencijos taryba 

Konkurencijos taryba kartu su kitomis institucijomis, kurioms priskirta 1.2.8 punkte numatyta 
Valstybin÷s vartotojų teisių apsaugos 2007-2010 metų strategijos priemon÷, dalyvavo jos 
vykdyme. Pvz., buvo teikiamos pastabos bei pasiūlymai d÷l Ūkio ministerijos rengiamo Lietuvos 
Respublikos mažmenin÷s prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo projekto. 

1.2.8. Išanalizuoti 
pardavimų skatinimo 
būklę ir nustatyti, ar 
būtina teis÷s aktuose 
reglamentuoti pardavimų 
skatinimą 

Valstybin÷ vartotojų teisių 
apsaugos tarnyba 

2009 
metų 

I ketvirtis 

Atsižvelgiant į tai, kad Valstybin÷s vartotojų teisių apsaugos 2007-2010 m. strategijos ir jos 
įgyvendinimo priemonių plane numatyta, kad už šios priemon÷s įgyvendinimą yra atsakinga Ūkio 
ministerija, Konkurencijos taryba, Tarnyba bei Valstybin÷ ne maisto produktų inspekcija prie 
Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijoje 2008 m. buvo pristatytas mokslinis tyrimas ,,Pardavimų 
skatinimo būkl÷s analiz÷ ir teisinio reglamentavimo tikslingumas“. Pagal tyrimo rezultatus, 
pardavimų skatinimo reguliavimas n÷ra išsamus, tod÷l siūlyta papildyti ar pakeisti tam tikrus 
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teis÷s aktus bei įtraukti naujų nuostatų (pvz.: Mažmenin÷s prekybos taisykles). 

Valstybin÷ ne maisto 
produktų inspekcija prie Ūkio 
ministerijos 

Dalyvauta svarstant Ūkio ministerijos užsakymu Lietuvos vartotojų  instituto atliktą mokslinį 
darbą „Pardavimų skatinimo būkl÷s analiz÷ ir rekomendacijos d÷l pardavimų skatinimo teisinio 
reglamentavimo tikslingumo“. 

1.3. Pl÷toti valstyb÷s, savivaldybių, mokslo ir studijų institucijų, vartotojų asociacijų ir žiniasklaidos bendradarbiavimą vietiniu, nacionaliniu ir tarpvalstybiniu lygmenimis, 
siekiant užtikrinti vartotojų teisių apsaugą 

1.3.1. Atstovaujant 
Lietuvos vartotojų 
interesams, parengti 
bendradarbiavimo 
susitarimus tarp Lietuvos, 
ES valstybių narių ir Rytų 
Europos valstybių 
institucijų, atsakingų už 
vartotojų teisių apsaugą 

Valstybin÷ vartotojų teisių 
apsaugos tarnyba 

2007–
2010 
metai 

2007 m. 

2007 m. buvo bendradarbiaujama su Latvijos bei Estijos valstybin÷mis vartotojų teisių apsaugos 
institucijomis pagal pasirašytą bendradarbiavimo susitarimą. Įvyko du susitikimai: birželio 
m÷nesį Taline ir gruodžio m÷nesį Rygoje. 
 
2008 m.  

Remiantis s÷kmingu Lietuvos, Latvijos ir Estijos vartotojų teisių apsaugos institucijų 
bendradarbiavimu pagal 2006 m. geguž÷s m÷n. pasirašytą bendradarbiavimo susitarimą, prie šio 
susitarimo bus kviečiamos prisijungti ir kitos kaimynin÷s valstyb÷s. Toliau bendradarbiaujama su 
Ukrainos atsakingomis institucijomis pagal 2005 m. pasirašytą bendradarbiavimo susitarimą 
vartotojų teisių apsaugos srityje. Taip pat, atsižvelgiant į Kroatijos ir Moldovos vartotojų teisių 
apsaugos institucijų darbuotojų mokomuosius vizitus į Lietuvą, svarstoma galimyb÷ apie tolesnį 
bendradarbiavimą su šiomis ir kitomis šalimis vartotojų teisių apsaugos srityje.  
2008 m. liepos m÷n. Tarnybos delegacija lank÷si Varšuvoje (Lenkija), kur įvyko susitikimas su 
Lenkijos vartotojų apsaugos ir konkurencijos biuru. Susitikimo metu buvo aptarta galimyb÷ 
pasirašyti bendradarbiavimo susitarimą, ir keistis patirtimi vartotojų teisių apsaugos srityje. 
2008 m. gruodžio m÷n. dalyvaujant Europos Sąjungos Vartotojų politikos tinklo (CPN) susitikime 
Paryžiuje buvo pasiūlyta Kipro Respublikos Konkurencijos ir vartotojų teisių apsaugos tarnybai 
bendradarbiauti vartotojų teisių apsaugos srityje. 
 
2009 m. 

Vykdant 2006 m. bendradarbiavimo susitarimą, pasirašytą įgyvendinant Europos Parlamento ir 
Tarybos Reglamentą (EB) 2006/2004 d÷l bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje, 2009 m. 
birželio 3 d. Taline įvyko susitikimas su Latvijos Vartotojų teisių gynimo centru ir Estijos 
vartotojų teisių apsaugos taryba. Susitikimo metu buvo pristatyta Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
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rinkos priežiūros institucijų veikla 2008 metais ir ateities perspektyvos, aptartos problemos, su 
kuriomis susiduriama šioje srityje, taip pat vyko diskusijos apie dažniausiai pasitaikančius 
vartotojų teisių pažeidimo atvejus Baltijos šalyse bei galimus jų sprendimo būdus.  
 Toliau bendradarbiaujama su Ukrainos atsakingomis institucijomis pagal 2005 m. 
pasirašytą bendradarbiavimo susitarimą vartotojų teisių apsaugos srityje. 2009 m. balandžio 16 d. 
Tarnybos atstovas dalyvavo Lietuvos ir Ukrainos bendradarbiavimo Europos integracijos 
klausimais V-ajame komisijos pos÷dyje, kurio metu tarp kitų klausimų buvo pristatyta Lietuvos 
patirtis derinant nacionalinius vartotojų teisių apsaugos teis÷s aktus su Europos Sąjungos teise. 
Buvo pasiūlyta Ukrainai aktyviau naudotis TAIEX, Dvynių projektų instrumentais, siekiant gauti 
ES ekspertų konsultacijas ir pagalbą.Tikimasi, kad toliau bendradarbiavimas bus vykdomas 
organizuojant konkrečias priemones vartotojų teisių apsaugos srityje ir keičiantis sukaupta 
patirtimi, ypač perkeliant ES teis÷s aktus į nacionalinę teisę.  
 2009 m. geguž÷s 28 d. Tarnybos atstovai dalyvavo Lietuvos ir Rusijos prekybinio ir 
ekonominio bendradarbiavimo darbo grup÷s aštuntajame pos÷dyje. Pos÷džio metu Tarnybos 
atstovai pateik÷ informaciją apie vartotojų teisių apsaugos naujoves ir problemas, su kuriomis 
susiduria Lietuvos vartotojai. Susitikimo šalys išreišk÷ susidom÷jimą pl÷toti bendradarbiavimą 
vartotojų teisių apsaugos srityje, keitimosi informacija ir patirtimi tikslingumą įgyvendinant 
vartotojų teisių apsaugos politiką Lietuvoje ir Rusijos Federacijoje. Šalys susitar÷ suorganizuoti 
šios srities Lietuvos ir Rusijos ekspertų susitikimą.  
2009 m. gruodžio 9 d. Tarnyboje lank÷si Kazachstano Respublikos Pramon÷s ir prekybos 
viceministro Timūro Žaksylykovo vadovaujama delegacija. Susitikimo metu buvo pristatyta 
Lietuvos vartotojų teisių apsaugos sistema ir aptartos tolesnio bendradarbiavimo galimyb÷s. 
 
2010 m.  

2010 m. geguž÷s 4 dieną Tarnybos direktorius Feliksas Petrauskas pri÷m÷ su vizitu Lietuvoje 
besilankančią Moldovos teisingumo ministerijos delegaciją. Susitikimo metu buvo pristatyta 
Tarnybos struktūra, funkcijos, tarptautin÷ veikla ir aktualiausios Lietuvos vartotojų problemos. 
Moldovos delegacijos atstovai dom÷josi, kaip sprendžiami skundai bei kaip vyksta 
bendradarbiavimas su nevyriausybin÷mis vartotojų organizacijomis. 
2010 m. geguž÷s 20-21 d. Gardine Tarnybos atstovai dalyvavo VI-ajame Lietuvos – Baltarusijos 
ekonomikos forume bei Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s ir Baltarusijos Respublikos 
Vyriausyb÷s prekybinio-ekonominio bendradarbiavimo komisijos penkioliktajame pos÷dyje. 
Aptariant abiejų šalių bendradarbiavimą vartotojų teisių apsaugos srityje, buvo pristatyta Lietuvos 
patirtis vartotojų teisių apsaugos srityje, vartotojų teisių apsaugos politikos formavimo ir 
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įgyvendinimo klausimai. Susitikimo metu buvo aptartos galimyb÷s pl÷toti glaudesnį 
bendradarbiavimą su Baltarusijos Respublikos valstyb÷s institucijomis, atsakingomis už vartotojų 
teisių apsaugą, taip pat, esant galimybei, dalyvauti įgyvendinant ES finansuojamus projektus, 
skirtus Rytų Europos šalims. 
 Tarnybos atstovai Maskvoje dalyvavo Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s ir Rusijos 
Federacijos Vyriausyb÷s dvišal÷s komisijos prekybinio ir ekonominio, mokslinio techninio ir 
kultūrinio bendradarbiavimo darbo grup÷s devintajame pos÷dyje. Pos÷džio metu buvo pasidalinta 
patirtimi ir aptarti pokyčiai vartotojų teisių apsaugos srityje, vartotojų teisių apsaugos politikos 
formavimo ir įgyvendinimo klausimai bei problemos, su kuriomis susiduria Lietuvos Respublikos 
ir Rusijos Federacijos institucijos gindamos vartotojų teises; aptartos bendradarbiavimo 
perspektyvos su Rusijos Federacijos valstyb÷s institucijomis, atsakingomis už vartotojų teisių 
apsaugą, taip pat, esant galimybei, dalyvavimas įgyvendinant ES finansuojamus projektus, skirtus 
Rytų Europos šalims. 
 Tarnyboje lank÷si Kazachstano Respublikos ambasados Lietuvoje patar÷jas Erikas 
Sugurbekovas. Susitikimo metu buvo aptartos Lietuvos ir Kazachstano institucijų 
bendradarbiavimo galimyb÷s įvairiose vartotojų teisių apsaugos srityse: nesąžiningų sutarčių 
sąlygų, nesąžiningos komercin÷s veiklos, reklamos, mok÷jimų, tarptautinio bendradarbiavimo, 
vartotojų švietimo, neteisminio ginčų nagrin÷jimo ir kt. 
 Tarnybos atstovai pri÷m÷ į Lietuvą studijų vizito atvykusią Ukrainos Valstybinio teis÷s 
derinimo departamento delegaciją. Svečiai dom÷josi Lietuvos patirtimi derinant nacionalinę teisę 
su ES aquis vartotojų teisių apsaugos srityje. 
 Tarnybos atstovai Kijeve dalyvavo Lietuvos ir Ukrainos prekybinio ir ekonominio bei 
mokslinio ir techninio bendradarbiavimo komisijos plenariniame pos÷dyje. Šalys aptar÷ 
bendradarbiavimo klausimus vartotojų teisių apsaugos srityje tarp Lietuvos Valstybin÷s vartotojų 
teisių apsaugos tarnybos ir Ukrainos Valstybinio techninio reguliavimo ir vartojimo politikos 
komiteto. 
 

vartotojų asociacijos  

1.3.2. Dalyvauti 
tarptautinių vartotojų 
teisių apsaugos tinklų 
(ICPEN, FIN-Net, ECC-

Valstybin÷ vartotojų teisių 
apsaugos tarnyba 

2007–
2010 
metai 

2007 m.  

 Lietuvai ICPEN tinkle atstovaujanti Tarnyba 2007 m. dalyvavo daugelyje ICPEN 
priemonių: metiniame ICPEN narių susitikime Krokuvoje, vykd÷ „Apgaulių prevencijos 
m÷nesio“ kampaniją, dalyvavo ICPEN strateginio plano rengimo darbo grup÷je. Lietuva 
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Net, BEUC) veikloje, taip 
didinti vartotojų 
pasitik÷jimą ES vidaus 
rinka 
 

nedalyvauja kiekvieną m÷nesį vykstančiose ICPEN telekonferencijose, nes neturi tam reikalingos 
įrangos, tačiau nuolat seka šių telekonferencijų svarstytus klausimus. 
 Dalyvaujant Europos vartotojų centrų tinklo (ECC-Net) veikloje EVC nagrin÷jo 
vartotojų skundus, konsultavo vartotojus apie Lietuvos ir kitų ES šalių teis÷s aktuose įtvirtintas 
vartotojų teises bei pareigas, galimybes ginti pažeistas vartotojų teises, procedūrinius skundų 
nagrin÷jimo terminus, galimus būsimus sprendimus. Buvo organizuojami seminarai ir 
konferencijos aktualiais vartotojų teisių apsaugos klausimais. EVC 2007 m. reng÷ ir leido 
informacines priemones, kurias platino Valstybin÷s vartotojų teisių apsaugos tarnybos 
teritoriniuose skyriuose, turizmo informacijos centruose, Vilniaus tarptautiniame oro uoste, 
Vilniaus geležinkelio stotyje, Vilniaus autobusų stotyje, kituose Europos vartotojų centrų tinklo 
ECC-Net Europos vartotojų centruose, EURES biuruose, Europe Direct atstovyb÷se, Europos 
Komisijos atstovyb÷je ir kitose organizacijose. 
 2007 m. įvyko 3 FIN-Net narių susitikimai. Šių susitikimų metu buvo aptartas FIN-Net 
naujas internetinis puslapis, 2006 metų statistin÷ ataskaita; apklausos rezultatai d÷l nacionalinių 
ADR (neteisminio ginčų nagrin÷jimo). Aptartas Supratimo memorandumas – rezultatų 
pristatymas apie galimas problemas atsižvelgiant į FIN-Net narių apklausą; tarptautinių ginčų 
vertimas – taisykl÷s ir praktika. Pristatytas siūlomas FIN-Net atsakymas d÷l Žaliosios knygos d÷l 
mažmeninių finansinių paslaugų – diskusija d÷l siūlomo atsakymo – Lietuva pritar÷ šio atsakymo 
tekstui. Europos Komisija pristat÷ paskutines naujienas, susijusias su finansinių paslaugų 
sektoriaus vystymusi. 
 

2008 m. 

 ICPEN. 2008 metais Tarnyba aktyviai bendradarbiavo su ICPEN tinklo nariais (atsakyta 
į informacijos paklausimus Meksikos, Egipto, Jungtin÷s Karalyst÷s, Vengrijos vartotojų teisių 
apsaugos institucijoms, surengta telekonferencija su JAV Federalin÷s prekybos komisija ir 
pasikeista patirtimi vartotojų teisių apsaugos srityje). 2008 m. rugpjūčio m÷n. Lietuva tapo 
ICPEN Patariamosios darbo grup÷s nare. 2008 m. rugs÷jo 23 d. Tarnyba kartu su kitomis tinklo 
nar÷mis vykd÷ ICPEN interneto svetainių patikros kampaniją, skirtą elektroninei prekybai, taip 
pat dalyvavo ICPEN projekte „Apgavysčių prevencijos m÷nuo“. Dalyvauta metin÷je 
konferencijoje, kurią organizavo ICPEN pirmininkaujanti Čil÷. 2008 m. Tarnybos atstovai 
dalyvavo dviejose ICPEN organizuotose telekonferencijose (spalio ir gruodžio m÷n.), kurių metu 
buvo aptarti aktualūs klausimai, susiję su Sweep‘o 2009 metų temomis ir datomis, ICPEN 
intranete teikiama informacija, darbo grupių reorganizavimo ir naujų darbo grupių kūrimo 
galimyb÷s. 



 19 

Strategijos tikslai, 
uždaviniai ir priemon÷s 

Atsakingi vykdytojai 
Įvykdymo 
terminas 

Vykdymas 

 FIN-Net. Tarnyba aktyviai dalyvavo FIN-Net tinklo veikloje. Tarnybos atstovai 
dalyvavo susitikimuose, kuriuose buvo nagrin÷jami klausimai d÷l mažmeninių finansinių 
paslaugų teikimo; d÷l vartojimo paskolų su draudimu ir termino „didelis neatsargumas“ 
interpretavimo pamestos ar pavogtos mok÷jimo kortel÷s atveju bei kiti klausimai, siekiant 
nustatyti vieningas ES taisykles. Buvo aptartas FIN-Net narių bendradarbiavimas sprendžiant 
tarptautinius vartotojų skundus bei šių skundų nagrin÷jimo schemos. Susitikimų metu taip pat 
buvo kalbama apie neteisminių ginčų nagrin÷jimo institucijų tolimesnį reguliavimą bei FIN-Net 
pl÷trą. 
 Tarnybos atstovas dalyvavo FIN-Net susitikime Madride 2008 m. spalio m÷n., kurio 
metu buvo aptartos aktualios vartotojų problemos, atsižvelgiant į dažniausiai gaunamus vartotojų 
skundus d÷l duomenų apsaugos nuostatų pažeidimo esant įsiskolinimams įmon÷ms, medicininių 
duomenų slaptumo ir pan. 
 BEUC.  

 2008 metais Tarnybos atstovai dalyvavo Europos vartotojų organizacijos (BEUC) 
rengiamuose mokymuose:  

• „Žalos atlyginimas vartotojams“. 
• „Vartotojų teisių apsauga ES erdv÷je“. 
• „Viešųjų ryšių lobizmas“. 

 ECC-Net. 2008 metais Europos vartotojų centras atstovai aktyviai 
bendradarbiavo su Europos vartotojų centrų tinklo (ECC-Net) nariais (atsakyta į Europos 
Komisijos ir Europos vartotojų centrų tinklo inicijuotus informacijos paklausimus siekiant 
pasikeisti patirtimi vartotojų teisių apsaugos srityje). Taip pat 2008 metais Tarnybos ir Europos 
vartotojų centro atstovai dalyvavo visuose Europos vartotojų centrų tinklo susitikimuose 
Briuselyje, kurių metu buvo aptariami bendri Europos vartotojų centrų vykdomi ir būsimi 
projektai, veiklos gair÷s, vyko diskusijos d÷l bendros vartotojo skundo formos rengimo, buvo 
pristatyti kitų Komisijos direktoratų atstovų pranešimai aktualiais klausimais (energetikos, vidaus 
rinkos, paslaugų ir kt.).  

• Dalyvauta Baltijos šalių Europos vartotojų centrų susitikime, vykusiame Taline. 
Susitikimo metu buvo aptarta projekto „Visiting Baltic States“ tolesnio vykdymo 
strategija, nagrin÷jamų skundų statistika ir kt. klausimai.  

• Dalyvauta ir skaitytas pranešimas Baltijos šalių Europos vartotojų centrų seminare d÷l 
neteisminio ginčų sprendimo, vykusiame Rygoje. Seminare buvo keičiamasi neteisminio 
ginčų nagrin÷jimo sistemų vystymosi praktika skirtingose Europos Sąjungos šalyse. 
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• Europos vartotojų centro atstovai stažavosi Europos vartotojų centre Kylyje, Vokietijoje, 
kurio metu buvo nuspręsta 2009 m. vykdyti bendrą projektą „Baltijos jūroje plaukiojančių 
keltų kainų palyginimas“. 

• Taip pat dalyvauta Europos vartotojų centrų tinklo Bendradarbiavimo dienoje 
(Cooperation Day), vykusioje Paryžiuje. Susitikimo metu buvo nagrin÷jami pasiūlymai 
d÷l standartinių laiškų parengimo ir rinkimo, Europos vartotojų centrų tinklo narių 
poreikiai d÷l statistin÷s informacijos gavimo, geresnio bylas nagrin÷jančių specialistų 
bendradarbiavimo perspektyvos bendrose bylose ir kt. klausimai. 

 
2009 m.  

ICPEN 
 Tarnyba 2009 m. vasario – kovo m÷n. dalyvavo ICPEN projekte „Apgavysčių 
prevencijos m÷nuo“, kurio tema buvo elektronin÷ prekyba. Buvo parengtas vartotojams skirtas 
lankstinukas, kuriame išd÷styta svarbiausia informacija, naudinga žinoti internetu įsigyjant prekes 
ir paslaugas. Šio lankstinuko elektronin÷ versija buvo patalpinta Tarnybos tinklapyje ir išsiųsta 
Tarnybos apskričių skyriams, kurie naudojosi informacija organizuodami seminarus ir susitikimus 
su vartotojais. 2009 m. sausio m÷n. Tarnyba prisijung÷ prie ICPEN Oro linijų darbo grup÷s 
vykdomo projekto, kurio metu buvo siekiama surinkti informaciją apie įvairių oro uostų taikomus 
mokesčius ir rinkliavas. Tarnybos atstovai dalyvavo trijose ICPEN telekonferencijose, kurių metu 
buvo aptarti klausimai, susiję su Apgavysčių prevencijos m÷nesio organizavimu, Komisijos 
pasiūlymu d÷l naujosios vartotojų teisių direktyvos, ir kt. 2009 m. rugs÷jo m÷n. Tarnyba kartu su 
kitomis ICPEN nar÷mis bei Europos vartotojų centru dalyvavo kasmet ICPEN organizuojamoje 
Tarptautin÷je interneto svetainių patikros kampanijoje (Sweep), kurios metu buvo tikrinami 
tinklalapiai bei nepageidaujami elektroniniai laiškai (spam), susiję su finansinių paslaugų 
(greitųjų kreditų, apgaulingų laim÷jimų, neteis÷tų skolų išieškojimo paslaugų) teikimu ir 
stebuklingai gydančių vaistų nuo sunkių ligų – v÷žinių susirgimų, AIDS, cukrinio diabeto – 
pardavimu. Buvo patikrinti 35 interneto tinklapiai ir 5 elektroniniai laiškai. Jie bus toliau tiriami 
d÷l galimų vartotojų teisių apsaugos nuostatų pažeidimų.   
 Tarnyba pateik÷ pastabas d÷l ICPEN 2010 metų strateginio plano rengimo, atsak÷ į 
klausimyną d÷l ICPEN Informacijos rinkimo funkcijų tyrimo, taip pat pareng÷ informaciją 
atsakant į ICPEN narių paklausimus: Meksikos vartotojų organizacijos paklausimo d÷l 
nekokybiškų prekių grąžinimo, Sąžiningos prekybos biuro (JK) paklausimo d÷l naudotų 
automobilių pardavimo, pateik÷ informaciją Vengrijos vartotojų apsaugos tarnybai apie Lietuvos 
Valstybin÷s vartotojų teisių apsaugos strategijos tikslus ir uždavinius, atsak÷ į kitų valstybių 
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(Kolumbijos, JK) paklausimus.  
 2009 m. geguž÷s 13 d. Tarnyba atliko Interneto svetainių patikros tyrimą, kurio metu 
buvo tikrinamos elektronikos prietaisus parduodančios interneto svetain÷s. Šis tyrimas buvo 
vykdomas įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 2004/2006 d÷l 
nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teis÷s aktų vykdymą, bendradarbiavimo 
(toliau – Reglamentas). Š.m. rugs÷jo 9 d. išplatintas pranešimas spaudai apie šios patikros 
vykdymo pirminius rezultatus ir tolimesnius veiksmus. Tarnyba, veikianti kaip Bendra ryšių 
palaikymo tarnyba koordinuojant Reglamento įgyvendinimą Lietuvoje, išsiunt÷ prašymą imtis 
vykdymo priemonių Portugalijos vartotojų apsaugos generaliniam direktoratui, taip pat nagrin÷jo 
Estijos, Latvijos institucijų prašymus d÷l vartotojų teisių pažeidimų, susijusių su galimai 
nesąžininga komercine veikla. 2009 m. liepos 2 d. Komisija paskelb÷ ataskaitą Europos 
Parlamentui ir Tarybai d÷l Reglamento įgyvendinimo 2007-2008 metais.   
 Vykdydama Vartotojų politikos tinklo gen. direktorių lygio pasitarimo (2009-06-24) 
metu priimtus sprendimus, Tarnyba surinko informaciją apie Lietuvos valstyb÷s institucijų gautus 
vartotojų skundus ir paklausimus, ir parengtą suvestinę išsiunt÷ Europos Komisijai. Šie duomenys 
reikalingi rengiant trečiąją Vartotojų rinkų rezultatų suvestinę (angl. Scoreboard). 
FIN-Net 
 Tarnyba, dalyvaudama FIN-Net veikloje, teik÷ vartotojų skundų finansinių paslaugų 
srityje statistiką už 2007-2009 m., nurodydama skundų skaičių ir pobūdį. Tarnyba per FIN –Net 
tinklą taip pat pateik÷ atsakymus į kelis paklausimus: 1) d÷l Lietuvos Respublikos teis÷s aktuose 
įtvirtintų nuostatų, kurios skatintų ar įpareigotų ginčus pirmiausia nagrin÷ti neteisminiu būdu – 
Tarnyba informavo, kad Lietuvos Respublikos teis÷s aktai nenumato pareigos nagrin÷ti ginčus 
neteisminiu būdu (įstatymai numato tik galimybę pasirinkti tokį būdą); 2) d÷l kolektyvin÷s žalos 
instituto Lietuvoje bei jo taikymo praktikos – Tarnyba paaiškino, kad Lietuvoje nenagrin÷jami 
kolektyviniai ieškiniai d÷l žalos atlyginimo.  
 Per ICPEN tinklą Jungtin÷s Karalyst÷s Sąžiningos prekybos biurui buvo pateiktas 
atsakymas d÷l žalos atlyginimo vartotojams, kurie sumok÷jo rankpinigius už paslaugas bei prekes. 
Tarnyba informavo, kad paslaugų teik÷jui bankrutavus vartotojams netaikoma speciali procedūra 
sumok÷tiems rankpinigiams susigrąžinti. Bankrutuojančio paslaugų teik÷jo kreditoriai, taip pat ir 
rankpinigius sumok÷ję kreditoriai, turi stoti į bendrą eilę d÷l skolų grąžinimo. 
ECC-Net 
 Europos vartotojų centro atstovai 2009 m. dalyvavo 4-iuose Europos vartotojų centrų 
tinklo susitikimuose (ECC-Net). Centras kartu su Tarnyba dalyvavo 2009 m. vasario – kovo m÷n. 
vykusiame ICPEN projekte „Apgavysčių prevencijos m÷nuo“, kurio tema buvo elektronin÷ 
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prekyba.  
 Centro atstovai dalyvavo Baltijos šalių bendradarbiavimo susitikime Rygoje, kurio metu 
aptarta EVC Latvijoje ir Estijoje veikla ir numatytas tolimesnis bendradarbiavimas. Centro 
specialistai dalyvavo ECC-Net tinklo bendradarbiavimo dienoje, kurios tikslas buvo aptarti visų 
Europos vartotojų centrų darbe kylančias problemas ir jų sprendimo būdus, bei konferencijoje 
„Vartotojų teis÷s perkant skaitmeninį turinį“, kurios tikslas – aptarti, su kokiomis problemomis 
susiduria vartotojai pirkdami skaitmeninį turinį ir kokios yra jų teis÷s. Centro direktor÷ dalyvavo 
Institucijų, paskirtų įgyvendinti 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2006/123/EB d÷l paslaugų vidaus rinkoje 21 straipsnio nuostatas, susitikime 
Briuselyje. Centras pagal Lietuvos Respublikos Paslaugų įstatymo (įsigaliojo 2009-12-28), 
įgyvendinančio min÷tą direktyvą, 12 straipsnį yra paskirtas Lietuvoje teikti pagalbą gav÷jams 
(tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims).  
 EVC taip pat dalyvavo ECC-Net tinklo duomenų baz÷s IT-Tool tobulinimo darbo 
grup÷je, vykd÷ kainų palyginimo projektus kartu su kitų valstybių narių EVC (žr. toliau). 
 
2010 m.  

 

2010 m. kovo 22 d. prad÷ta vykdyti ICPEN inicijuota Apgavysčių prevencijos m÷nesio akcija 
tema ,,Apgaulinga prekyba telefonu“ – šiam tikslui parengtas lankstinukas, patalpintas Tarnybos 
interneto svetain÷je, ir pranešimas spaudai, kuris išplatintas nacionalin÷se žiniasklaidos 
priemon÷se, per Lietuvos savivaldybių asociaciją, ir kt. Tarnybos atstovas kovo 26 d. dalyvavo 
Lietuvos televizijos ryto laidoje ,,Labas rytas“, ir papasakojo apie Apgavysčių prevencijos 
m÷nesio akciją, jos tikslus, pateik÷ patarimų vartotojams kaip apsisaugoti nuo apgavysčių. 
Tarnyba dalyvavo vienoje ICPEN telekonferencijoje. Į ICPEN konferenciją, įvykusią 2010 m. 
geguž÷s 6-7 dienomis Vašingtone (JAV), Tarnybos atstovai nevyko – joje dalyvauti buvo pavesta 
Lietuvos Respublikos ambasados Vašingtone (JAV) atstovui. 2010 m. rugs÷jo 24 d. Tarptautinių 
ir ES reikalų koordinavimo skyrius vykd÷ kasmetinę ICPEN veiklą – Sweep‘ą (interneto svetainių 
naršymo akciją), kurio metu patikrinta 17 socialinių tinklalapių, kuriuose talpinama jaunimui 
skirta informacija. 
2010 m. lapkričio m÷nesį Tarnybos direktorius Feliksas Petrauskas dalyvavo kasmetiniame 
ICPEN narių susitikime, kurį reng÷ ICPEN pirmininkaujanti Olandija. Susitikimo metu buvo 
aptariami ICPEN strategijos pakeitimai, bendradarbiavimas su kitais partneriais, tarptautin÷mis 
organizacijomis sprendžiant vartotojų problemas, kiti klausimai.  
Nuo 2010 m. sausio m÷n. Tarnybos atstovai dalyvauja ES Vartotojų rinkų ekspertų grup÷je, kuri 
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yra atsakinga už konsultacijų teikimą Komisijai d÷l techninių ir metodinių priemonių, susijusių su 
Vartotojų rinkų rezultatų suvestine ir panašiais rinkos tyrimais.  
2010 m. kovo m÷n. Tarnyba buvo priimta į Tarptautinį finansinių paslaugų ombudsmeno 
institucijų tinklą nario teis÷mis. Finansų ombudsmeno institucijos neteismine tvarka nagrin÷ja 
ginčus d÷l finansinių paslaugų. 
2010 m. birželio 2 d. Tarnyba dalyvavo Europos Komisijos kasmet inicijuojamoje Interneto 
svetainių patikros akcijoje (Sweep), kurios metu buvo patikrintos 5 interneto svetain÷s, siūlančios 
įsigyti bilietus į kultūros ir sporto renginius. 
Tarnyba 2010 m. FIN-Net teik÷ statistinę informaciją apie išnagrin÷tus vartotojų skundus 2009 m. 
bei atsakymus į paklausimus. Taip pat Tarnybos atstovas dalyvavo dviejuose FIN-Net narių 
susitikimuose, kurių metu buvo diskutuojama apie bendrą skundų registravimo sistemą, 
kolektyvinių ieškinių instituto svarbą bei galimybę pasikeisti banko sąskaitas. Susitikimų metu 
taip pat buvo aptariami kiti finansinių paslaugų vartotojams aktualūs klausimai. Tarnybos atstovas 
pasidalino patirtimi nagrin÷jant vartotojų skundus d÷l vienašališkai padidintų vartojimo kreditų 
palūkanų. 
Tarnyba per FIN-Net kreip÷si į Jungtin÷s Karalyst÷s Finansinių paslaugų ombudsmeną d÷l 
Tarnyboje gauto vartotojo prašymo. Vartotojas teiravosi d÷l Jungtin÷je Karalyst÷je veikiančios 
kreditus teikiančios įmon÷s veiklos teis÷tumo. Tarnyba buvo informuota, jog vartotojo nurodyta 
įmon÷ veik÷ neteis÷tai ir apie tai praneš÷ vartotojui.  
Į Tarnybą kreip÷si Lenkijos draudimo ombudsmenas, prašydamas pad÷ti sprendžiant Lenkijos 
vartotojo skundą. Tarnyba kreip÷si į Lietuvos transporto priemonių draudikų biurą d÷l pagalbos 
sprendžiant susidariusią situaciją.  
Tarnyba FIN-Net prašymu kreip÷si į Lietuvos bankų asociaciją, persiųsdama Europos Komisijos 
parengtas anketas vartotojams, pasinaudojusiems bankuose teikiama banko sąskaitos pakeitimo 
paslauga. Šiomis anketomis siekiama surinkti informacijos apie teikiamos paslaugos kokybę. 
Anketos pildomos tiesiogiai internetu.  
2010 m. rugs÷jo m÷n. Tarnybos atstovas dalyvavo FIN-Net susitikime, kurio metu buvo 
pristatytos naujos EK iniciatyvos finansinių paslaugų srityje, pristatytas tyrimas d÷l vartotojų 
diskriminavimo atsižvelgiant į amžių, lytį, religinius įsitikinimus bei lytinę orientaciją finansinių 
paslaugų srityje. Tarnybos atstovas pasidalino patirtimi nagrin÷jant vartotojų skundus d÷l 
bankomatų netinkamo veikimo bei monetų, kaip atsiskaitymo priemones apmokestinimo. 
2010 m. pabaigoje Tarnyba gavo vartotojo skundą d÷l iš Lietuvos į Jungtin÷s Karalyst÷s banką 
pervestų l÷šų ir galimai neteis÷to l÷šų išmok÷jimo trečiajam asmeniui. Tarnyba per FIN-Net tinklą 
persiunt÷ vartotojo prašymą Jungtin÷s Karalyst÷s finansinių paslaugų ombudsmenui. 
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Tarnyba, dalyvaudama klausymuose d÷l Vartojimo kredito įstatymo projekto, nusprend÷ kreiptis į 
FIN-Net narius d÷l teis÷s aktų nuostatų, susijusių su bendros vartojimo kredito kainos metin÷s 
normos reguliavimu.  
2010 m. Tarnyba gavo advokatų kontoros „Nordia Baublys & Partners“ paklausimą, kuriuo buvo 
prašoma pateikti informacijos apie kitose ES valstyb÷se nar÷se esamą bankų praktiką teikiant 
vartotojams paskolas, skirtas to paties banko leidžiamoms obligacijoms, susietoms su akcijomis, 
įsigyti. Tarnyba d÷l pateikto paklausimo per FIN-Net kreip÷si į tinklo narius, prašydama 
pasidalinti turima informacija. Tarnyba gavo atsakymus iš penkių narių ir juos pateik÷ advokatų 
kontorai.  
Tarnybos atstovas dalyvavo EK ir BEUC organizuotame kelių dienų seminare, skirtame 
supažindinti su ES teis÷s aktais ir iniciatyvomis finansinių paslaugų srityje.  
 
Europos vartotojų centro (toliau – EVC) atstovai per 2010 m.: 
1. 2010 m. sausio 18 d. suorganizavo darbo grup÷s, rengiančios Europos vartotojų centrų 
tinklo (ECC-Net) jungtinį projektą „Europos elektronin÷s prekybos erdv÷: vartotojų skundai 
2008-2009“, susitikimą Vilniuje ir pareng÷ projekto metmenis. Projektas pateikia išvadas ir 
analizę, kuri leidžia geriau suprasti dabartin÷s el. komercijos būklę ES ir padeda identifikuoti 
pagrindines temas, kylančias vartotojams. Projektas išleistas brošiūros pavidalu ir pristatytas 2010 
m. spalio 11 d. spaudos konferencijoje, Europos Komisijos atstovyb÷je Belgijoje (Briuselyje). 
Projekto rezultatai taip pat pristatyti Lietuvos vartotojams tiesiogin÷s transliacijos metu per LRT 
ryto laidą „Labas rytas“.  
2. 2010 m. vasario 16-17 d. dalyvavo visų EVC darbo grup÷je apie informacijos skleidimą. 
Susitikimo nauda – informacijos su kitais EVC pasidalinimas apie kiekvieno iš jų vykdomą 
šviet÷jišką veiklą. 
3. 2010 m. vasario 18 d. dalyvavo ECC-Net direktorių susitikime. Susitikimo nauda – 
naujausių žinių iš DG SANCO gavimas. 
4. 2010 m. vasario 21-25 d. dalyvavo Europos vartotojų organizacijos „BEUC“ 
organizuotuose kursuose tema „Viešieji ryšiai ir lobizmas“. Kursų nauda – bendravimo su 
žiniasklaida įgūdžių pagerinimas. 
5. 2010 m. kovo 14 d. dalyvavo Europos vartotojų dienoje Madride. Susitikimo nauda – 
susipažinimas su Ispanijoje veikiančių ir vartotojų teises ginančių organizacijų, institucijų 
požiūriu į vartotojų teises ES.  
6. 2010 m. kovo 18-19 d. dalyvavo Aukščiausio lygio vartotojų susitikime Briuselyje. 
Susitikimo tikslas – apžvelgti iššūkius ir galimybes, su kuriomis dažniausiai susiduria vartotojai, 
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paslaugų sektoriuje. Susitikimo nauda – susipažinimas su vartotojų teisių apsaugos ypatumais 
pasirenkant tinkamą paslaugų teik÷ją, naršant ateities tinkle, mokant bankų sąskaitų mokesčius, 
nuomojantis automobilius, renkantis ekologiškai švarią energiją ir gerinant miesto mobilumą. 
7. 2010 m. geguž÷s 31 d. dalyvavo ECC-Net direktorių susitikime Briuselyje. Susitikimo 
nauda – naujausių žinių iš DG SANCO gavimas. 
8. 2010 m. birželio 1 d. dalyvavo susitikime su Sveikatos ir vartotojų reikalų 
vykdančiosios agentūros atstovais Briuselyje. Susitikimo nauda – aptarta visų EVC veiklos 
kokyb÷s vertinimo metodologija. 
9. 2010 m. birželio 8-9 d. dalyvavo ECC-Net bendradarbiavimo dienoje Palma de 
Maljorka, Ispanijoje. Susitikimo nauda – informacijos su kitais EVC pasidalinimas, ECC-Net 
skundų nagrin÷jimo protokolo pri÷mimas, bendrų ECC-Net projektų 2011 m. vykdymas, visų 
EVC veiklos kokyb÷s patobulintos vertinimo metodologijos aptarimas. EVC pristat÷ bendro 
ECC-Net projekto „Europos elektronin÷s prekybos erdv÷: vartotojų skundai 2008-2009“ 
projektinį tekstą, taip pat buvo vienas iš teisininkų sesijos kuratorių.   
10.  2010 m. birželio 8-9 d. dalyvavo seminare apie vartotojų saugą Palma de Maljorka, 
Ispanijoje. Susitikimo nauda – susipažinimas su vartotojų apsaugos reikalavimais globalioje 
aplinkoje. 
11. 2010 m. liepos 9 d. dalyvavo DG SANCO organizuotoje telekonferencijoje apie ECC-Net 
tinklo žinomumo projektą. Telekonferencijos tikslas – iš kiekvieno EVC gauti pastabų ar 
komentarų apie DG SANCO planuojamą vykdyti ECC-Net tinklo žinomumo projektą. 
12. 2010 m. rugpjūčio 12 d. sureng÷ šviečiamąjį renginį Tarptautiniame Vilniaus oro uoste. 
EVC atstovai keleiviams dalino EVC išleistas kišenines korteles apie oro keleivių teises. Prie 
renginio prisid÷jo Civilin÷s aviacijos administracijos atstov÷s. 
13. 2010 m. rugs÷jo 14 d. EVC teisininkai dalyvavo mokymosi vizite, EVC Didžiojoje 
Britanijoje. Mokymosi vizito nauda – EVC teisininkai susipažino su susiklosčiusia EVC 
Didžiojoje Britanijoje nagrin÷jamų vartotojų skundų praktika.  
14. 2010 m. rugs÷jo 20 d. dalyvavo Europos vartotojų organizacijos „BEUC“ organizuotuose 
kursuose tema „Žalos atlyginimas vartotojui“. Kursų nauda – žinių apie kolektyvinį žalos 
atlyginimą vartotojams pagerinimas. 
15. 2010 m. spalio 1 d. dalyvavo DG MARKT organizuotame 31-ajame Paslaugų direktyvos 
įgyvendinimo ekspertų grup÷s susitikime „Paslaugų direktyvos 21 straipsnis apie pagalbą 
paslaugų gav÷jams – bendradarbiavimas tarp paskirtųjų institucijų: pirmosios išmoktos 
pamokos“. Susitikimo metu buvo dalinamasi visų ES šalių patirtimi teikiant pagalbą paslaugų 
gav÷jams pagal Paslaugų direktyvos 21 str. 
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16. 2010 m. spalio 11 d. dalyvavo DG SANCO organizuotame penktajame ECC-Net 
jubiliejuje Europos Parlamente. Jubiliejaus metu buvo susipažinta su penktojo ECC-Net 
jubiliejaus proga išleista veiklos ataskaita.  
17. 2010 m. spalio 12 d. dalyvavo ECC-Net direktorių susitikime Briuselyje. Susitikimo 
nauda – naujausių žinių iš DG SANCO gavimas. 
18. 2010 m. spalio 13 d. organizavo Baltijos šalių Europos vartotojų centrų (EVC, Latvijos ir 
Estijos Europos vartotojų centrų) bendradarbiavimo susitikimą Vilniuje, EVC patalpose. 
Susitikimo tikslas – bendrų problemų, su kuriomis susiduria Lietuvos, Latvijos, Estijos vartotojai, 
aptarimas ir šių problemų sprendimo būdų ieškojimas. 
19. 2010 m. spalio 24-25 d. dalyvavo pirmajame darbo grup÷s, rengiančios slapto pirkimo 
internete projektą, susitikime. Šio bendro ECC-Net projekto darbo grupei vadovauja EVC 
Danijoje. EVC yra vienas iš šios darbo grup÷s narių kartu su EVC Portugalijoje, Norvegijoje ir 
Švedijoje. Projekto tikslas yra ištirti, ar pardav÷jai vykdo savo įsipareigojimus įsigyjant prekę 
elektroniniu būdu (tarpvalstybinis pirkimas ES ribose), t. y. ar suteikia visą informaciją tiek prieš, 
tiek ir po prek÷s įsigijimo, taip pat įvertinti prekių pristatymo, apmok÷jimo ir grąžinimo 
ypatumus. Kiekvienas projekte dalyvausiantis EVC 2011 m. pradžioje atliks slaptus pirkimus, o 
apibendrinta informacija atsispind÷s parengtoje projekto ataskaitoje, kuri bus išleista 2011 m. I 
pusm.  
20. 2010 m. lapkričio 22-23 d. dalyvavo seminare Stokholme, Švedijoje, apie tarpvalstybinius 
melagingus pranešimus, nukreiptus į Europos vartotojus. Seminaro nauda – susipažinimas su 
pavojais, kurie kyla vartotojams atsiskaitant mok÷jimų kortel÷mis ar išsigryninant pinigus iš 
bankomato. 
21. 2010 m. gruodžio 10 d. dalyvavo ECC-Net direktorių susitikime Briuselyje. Susitikimo 
nauda – naujausių žinių iš DG SANCO gavimas. 
2010 m. gruodžio 21-24 d. dalyvavo mokymosi vizite, EVC Italijoje. Mokymosi vizito nauda – 
susipažinimas su susiklosčiusia EVC Italijoje nagrin÷jamų vartotojų skundų praktika, kita 
vykdoma veikla, bendro ECC-Net projekto apie ieškinių d÷l nedidelių sumų procedūros veikimą 
ES aptarimas (EVC yra darbo grup÷s narys kartu su EVC Italijoje, Estijoje ir Lenkijoje) ir gairių 
nustatymas. Projektą parengti planuojama 2011 m. kovo-balandžio m÷n., rezultatai bus pateikti 
Europos teisminiam tinklui civilin÷se ir komercin÷se bylose Lietuvoje (veikia LR Teisingumo 
ministerijoje). 

 

vartotojų asociacijos  — 
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1.3.3. Vykdyti bendrus 
vartotojų teisių apsaugos 
projektus, 
bendradarbiaujant 
valstyb÷s ir savivaldybių 
institucijoms, vartotojų 
asociacijoms, mokslo ir 
studijų institucijoms 

Valstybin÷ vartotojų teisių 
apsaugos tarnyba 

2007–
2010 
metai 

2007 m.  

 2007 m. Tarnyba vykd÷ apklausą tema: „2006 m. Lietuvos savivaldyb÷se gauti vartotojų 
prašymai (skundai)|“. Apklausos tikslas: nustatyti savivaldybių aktyvumą ginant vartotojų teises. 
Apklausa atlikta: bendradarbiaujant su savivaldybių paskirtais atstovais vartotojų informavimui ir 
konsultavimui. Apklausą atliko Tarnybos apskričių skyrių ved÷jai. Gauti rezultatai leido parinkti 
teisingas vartotojų švietimo informavimo priemones, vykdyti vartotojų, verslininkų švietimą. 
2008 m.  

 2008 m. vykdyta apklausa tema: „2007 m. Lietuvos savivaldyb÷se gauti vartotojų 
prašymai (skundai)“. Pagal parengtą klausimyną kiekvienais metais atliekamas tęstinis tyrimas, 
prad÷tas 2006 m. Tyrimo tikslas – nustatyti savivaldybių aktyvumą ginant vartotojų teises. 
Tyrimas atliktas bendradarbiaujant su savivaldybių paskirtais atstovais vartotojų informavimui ir 
konsultavimui. Tyrimą vykd÷ Tarnybos apskričių skyrių ved÷jai.  
 Bendradarbiaujant su Vilniaus pedagoginiu universitetu, atlikti tarptautinio projekto 
„Dolceta“ 4 modulio „Vadovas vartotojų teisių apsaugos mokytojams“ įgyvendinimo darbai. 
Užmegzti dalykiniai santykiai ir prad÷ta bendradarbiauti su Vilniaus pedagoginio universiteto 
Gamtos mokslų fakultetu, vykdant jaunųjų vartotojų švietimą, organizuojant paskaitas apie 
vartotojų teises bei pristatant interaktyvią vartotojų švietimo priemonę „Dolceta“ Lietuvos 
bendrojo lavinimo mokyklose. 
 Bendradarbiaujant su Palangos m. pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centru 
Vakarų Lietuvos vyresnių klasių moksleiviams pristatytas „Dolceta“ projektas. 
Bendradarbiaujant su savivaldyb÷mis, Kauno apskrities rajonų savivaldybių internetiniuose 
puslapiuose patalpinta informacija vartotojams ir verslininkams „Kur kreiptis, jei pažeistos Jūsų 
vartotojų teis÷s.“ Bendradarbiaujant su Vilniaus miesto savivaldybe, dalyvauta susitikime su 
delegacija iš Sankt Peterburgo, kurio metu skaitytas pranešimas apie vartotojų teisių apsaugą 
Lietuvoje. 
 Bendradarbiaujant su ELSA (Europos studentų teisininkų asociacijos nacionalin÷ 
grupe), Tarnybos atstovai pareng÷ užduotis ir es÷ temas STOP‘2008 olimpiadai bei dalyvavo 
vertinimo komisijoje.  
 Užmegzti dalykiniai santykiai ir prad÷ta bendradarbiauti su Lietuvos savivaldybių 
asociacija, vykdant vartotojų bei verslininkų švietimą, užtikrinant efektyvesnę vartotojų teisių 
apsaugą.  
 Vartotojų švietimo centras (iki 2008 m. rugpjūčio 28 d.) pasiraš÷ 7 bendradarbiavimo 
sutartis su: Vilniaus Gabijos gimnazija d÷l vartotojų, pedagogų bei mokinių švietimo; Lietuvos 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centru d÷l vartotojų, pedagogų bei mokinių švietimo; 
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Vilniaus Mažvydo vidurin÷ mokykla d÷l vartotojų, pedagogų bei mokinių švietimo; Švenčionių 
verslo informaciniu centru d÷l vartotojų ir verslininkų švietimo, UAB „APM kompiuteriai“ d÷l 
verslininkų švietimo ir informavimo vartotojų teisių apsaugos srityje, UAB „Meldeta“ d÷l 
verslininkų švietimo ir informavimo vartotojų teisių apsaugos srityje, UAB „APM sprendimai“ 
d÷l verslininkų švietimo ir informavimo. Tarnybai per÷mus Vartotojų švietimo centro veiklos 
funkcijas toliau tęsiamas bendradarbiavimas su kai kuriomis min÷tomis įstaigomis. 
 
2009 m.  

Buvo vykdoma apklausa tema „2009 m. Lietuvos savivaldyb÷se gauti vartotojų prašymai 
(skundai)“. Parengtas klausimynas ir vykdytas kartotinis tyrimas.  
 Tyrimo tikslas – nustatyti savivaldybių aktyvumą ginant vartotojų teises. Tyrimas buvo 
atliktas bendradarbiaujant su savivaldybių paskirtais atstovais vartotojų informavimui ir 
konsultavimui. Bendradarbiaujama su Lietuvos savivaldybių asociacija vykdant vartotojų bei 
verslininkų švietimą, užtikrinant efektyvesnę vartotojų teisių apsaugą. 
 
2010 m.  

2010 m. balandžio 29 d. Tarnyba kartu su Pasaulio banko ekspertais sureng÷ apvalaus stalo 
diskusiją, kurios metu buvo pristatyta Pasaulio banko diagnostin÷ apžvalga apie Lietuvos 
vartotojų finansinį raštingumą bei teisių apsaugą. Diskusijos metu taip pat buvo diskutuojama 
apie vartotojų finansinio raštingumo gerinimą ir efektyvesnę vartotojų teisių apsaugą. 
 

Ūkio ministerija  

2007 m.  

2007 m. gruodžio 21 d. Valstybin÷s ne maisto produktų inspekcijos viršininko įsakymu Nr. 1R-
167 patvirtintas Valstybin÷s ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos (toliau – 
Inspekcija) Valstybin÷s vartotojų teisių apsaugos 2007–2010 metų strategijos įgyvendinimo 
priemonių plane numatytų priemonių įgyvendinimo planas. 
2010 m. spalio 15 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis Nr. J44 (nauja redakcija) su uždarąja 
akcine bendrove „Areta“  d÷l žaislų ir ploviklių ekspertizių atlikimo. 
Efektyviai bendradarbiauta su Lietuvos nacionaline vartotojų federacija – dalyvauta pus÷s metų 
trukm÷s bendrame projekte, reguliariai teikiant informaciją vartotojams per Žinių radiją. 
Nuolat dalyvauta Vartotojų teisių apsaugos tarybos veikloje. 
 
2008 m. 
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2008 m. geguž÷s 28 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis Nr. J22 su Priešgaisrin÷s apsaugos ir 
gelb÷jimo departamentu d÷l priešgaisrin÷s įrangos (gesintuvų), asmeninių apsaugos priemonių ir 
pavojingų cheminių medžiagų bei preparatų, neatitinkančių teis÷s aktų reikalavimams. 
2008 m. rugpjūčio 21 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis Nr. J40/11B-445 su Muitin÷s 
departamentu prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos d÷l keitimosi informacija apie 
pavojingus gaminius, kuriems Inspekcija taik÷ ribojimo priemones, vykdant ne maisto prekių 
importą iš trečiųjų šalių. 
2008 m. birželio 16–19 d. vizitas į Lenkijos Prekybos Inspekcijos Bialystoko vaivadijos skyrių (4 
Inspekcijos administracijos darbuotojai), kurio metu parengtas bendradarbiavimo sutarties 
projektas „D÷l bendros gaminių kontrol÷s“. Projekto tikslas – užtikrinti didesnę vartotojų 
apsaugą. 
2008 m. spalio 7 d. pasirašyta sutartis Nr. J51 su Lietuvos nacionaline vartotojų federacija d÷l 
informacijos platinimo. 
Vyko tęstinis dalyvavimas Chemines medžiagas kontroliuojančių institucijų forumuose. 
Inspekcija kartu su kitomis institucijomis pareng÷ ir 2008 m. IV ketv. pateik÷ Ūkio ministerijai 
Cheminio valymo ir skalbimo paslaugų teikimo taisyklių projektą. 
 
2009 m. 

Dalyvauta darbo grup÷je d÷l Lietuvos Respublikos pirotechnikos įstatymo pakeitimo. 
Dalyvauta darbo grup÷je d÷l Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo pakeitimo. 
Dalyvauta darbo grup÷je d÷l teis÷s aktų peržiūros d÷l atitikties Paslaugų direktyvai. 
Dalyvauta darbo grup÷je d÷l Paslaugų direktyvos įgyvendinimo administracinio 
bendradarbiavimo srityje. 
Dalyvauta Ūkio ministerijos sudarytoje darbo grup÷je d÷l baldų techninio reglamentavimo. 
Parengtas baldų privalomųjų saugos reikalavimų ir atitikties įvertinimo taisyklių projektas. 
 
Dalyvauti vartotojų asociacijų rengiamuose renginiuose – 2009 m. balandžio 10 d. Europos 
vartotojų centro surengtame seminare „Keliaujančių Europos Sąjungoje vartotojų teis÷s“ darytas 
pranešimas „Kaip bus užtikrinamos keliaujančiųjų teis÷s“. 
Siekiant efektyviai spręsti turistų skunduose dominuojančias su kelionių organizavimu susijusias 
problemas, 2009 m. lapkričio 18 d. Valstybiniame turizmo departamente prie Ūkio ministerijos 
(toliau – Departamentas) organizuotas suinteresuotų šalių (Valstybin÷s vartotojų teisių apsaugos 
tarnybos, kelionių organizatorių ir Departamento) pasitarimas d÷l kai kurių turizmo paslaugų 
teikimo sutarčių nuostatų.  
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Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262; 2004, Nr. 72-
2495; 2009, Nr. 134-5832) 6.750, 6.751, 6.754, 6.865 straipsniais, 2009 m. lapkričio 18 d. 
Departamento direktoriaus įsakymu Nr. V-89 „D÷l Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio 
ministerijos direktoriaus 2003 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 18-V „D÷l turizmo paslaugų teikimo 
sutarties standartinių sąlygų“ pakeitimo“ pakeistos turizmo paslaugų teikimo sutarties standartin÷s 
sąlygos.  
 
2010 m. 

 

2010 m. rugs÷jo 30 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis Nr. J16 su Lietuvos žaislų ir suvenyrų 
asociacija, siekiant pl÷toti bendradarbiavimą ir turint bendrą tikslą – užtikrinti žaislų ir suvenyrų 
rinkos saugą ir kokybę bei vartotojų teisių apsaugą šioje srityje. 
2010 m. spalio 13 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis Nr. J17 su Lietuvos chemijos pramon÷s 
asociacija siekiant pl÷toti bendradarbiavimą ir turint bendrą tikslą – užtikrinti chemijos produktų 
rinkos saugą ir kokybę bei vartotojų teisių apsaugą šioje srityje. 
Dalyvauta darbo grup÷je d÷l Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo pakeitimo. 
Dalyvauta darbo grup÷je d÷l Lietuvos Respublikos tabako kontrol÷s įstatymo pakeitimo. 
Dalyvauta Muitin÷s departamento generalinio direktoriaus 2009 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. 1b-
613 sudarytos tarpžinybin÷s prekių importo, eksporto ir tranzito formalumų atlikimo tvarkos 
pertvarkymo pagal „vieno langelio“ principą priemonių plano įgyvendinimą koordinuojančios ir 
tame plane jai priskirtas priemones įgyvendinančios darbo grup÷s veikloje. 
Dalyvauta Ūkio ministerijos sudarytoje darbo grup÷je d÷l baldų techninio reglamentavimo. 
 
2010 m. kovo 19 d. Departamente organizuotas pasitarimas, kuriame pagrindinis d÷mesys skirtas 
su turizmo paslaugų teikimu susijusių problemų sprendimui, dalyviai supažindinti su valstyb÷s 
institucijų ir verslo atstovų šioje srityje formuojama praktika. Renginyje dalyvavo bei savo 
pranešimuose aktualius klausimus aptar÷ Valstybin÷s vartotojų teisių apsaugos tarnybos, 
Departamento bei kelion÷s organizatorių atstovai. Pranešimus apžvelgiant pagrindines kelion÷s 
organizatoriams kylančias problemas, susijusias su turistų pretenzijų nagrin÷jimu ir kt., pristat÷ 
uždarųjų akcinių bendrovių „Novaturas“ ir „Tez Tour“ atstovai. 

Valstybin÷ maisto ir 
veterinarijos tarnyba 

 Valstybin÷ maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – Tarnyba) bendradarbiauja su Lietuvos 
nacionaline vartotojų federacija, Lietuvos vartotojų asociacija, Lietuvos vartotojų institutu, 
Lietuvos vartotojų sąjunga, Nacionaline vartotojų konfederacija, Vakarų Lietuvos vartotojų 
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federacija, Vartotojų teisių gynimo centru. Su vartotojų teisių gynimo organizacijomis nuolat 
keit÷si informacija apie Tarnybos kompetencijai priskirtas kontrol÷s sritis, vartotojų skundus ir jų 
tyrimą.  
Dalyvauta 2007–2008 metų bendruose projektuose su Lietuvos vartotojų institutu ir skaityti 
pranešimai švietimo įstaigų darbuotojams apie genetiškai modifikuotus maisto produktus, jų 
ženklinimą. 2007 m. seminarai, tema „Genetiškai modifikuoti maisto produktai ir jų 
ženklinimas“, vyko Vilniaus, Kauno miestuose, 2008 m. tokie seminarai pravesti visose Lietuvos 
Respublikos apskrityse. 
2008 m. rudenį Tarnyba suorganizavo susitikimus su Lietuvos nacionalin÷s vartotojų federacijos, 
Žem÷s ūkio rūmų, Sūrių gamintojų ir valgytojų asociacijos VIVA, „Tatulos programa“ atstovais 
ir Užupio bendruomen÷s nariais, kuriuose aptar÷ supaprastintų reikalavimų prekiautojams 
nuostatas.  
2008 m. Tarnybos specialistai dalyvavo apskritojo stalo diskusijose su vartotojais, vartotojų 
asociacijomis bei akademin÷s visuomen÷s atstovais d÷l genetiškai modifikuotų organizmų 
naudojimo ir kontrol÷s. 
Tarnyba 2008 m. kartu su Vokietijos vartotojų apsaugos žem÷s ūkio ir maisto federaline 
ministerija, vykdant Dvynių projektą „Bakterinių zoonozių ir virusinių ligų kontrol÷s stiprinimas 
Lietuvoje“, organizavo tarptautinį simpoziumą ,,Vartotojų saugos užtikrinimas, vykdant zoonozių 
kontrolę gyvūnin÷s kilm÷s maisto produktuose“. 
2010 m. spalio 14 d. Lietuvos mokslų akademijoje Tarnyba organizavo tarptautinę konferenciją 
„Maisto sauga ir kokyb÷“, skirtą Pasaulinei maisto dienai pamin÷ti. Konferencijoje dalyvavo 
daugiau kaip 400 gydytojų, visuomen÷s sveikatos priežiūros, veterinarijos specialistų, maisto 
gamintojų bei tvarkytojų, vartotojų interesus ginančių įstaigų atstovų, mokslininkų.  
2010 m. Tarnyba bendradarbiavo su Buitinių vartotojų sąjunga, su Lietuvos vartotojų asociacija 
reng÷ straipsnį „Kaip VMVT gina vartotojų interesus“, dalyvavo projekte „Sumaniausio vartotojo 
rinkimai“. Taip pat Tarnybos specialistai, kaip komisijos nariai, dalyvavo projekte „Pasirink 
geriausią prekę – 2010“ kartu su  Lietuvos nacionalin÷s vartotojų federacijos, Žem÷s ūkio ir 
Sveikatos apsaugos ministerijų, vartotojų organizacijų atstovais. Buvo vykdytas bendras projektas 
su Lietuvos nacionaline vartotojų federacija, tema „S÷kmingas ūkininkų ir vartotojų 
bendradarbiavimas“. Rengiant teis÷s aktų projektus buvo konsultuojamasi su vartotojų teisių 
gynimo organizacijomis. 
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Valstybin÷ ne maisto 
produktų inspekcija prie Ūkio 
ministerijos 

 2007 m. 

Parengtas ir 2007 m. gruodžio 21 d. Inspekcijos viršininko įsakymu Nr. 1R – 167 patvirtintas 
Valstybin÷s ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos valstybin÷s vartotojų teisių 
apsaugos 2007-2010 metų strategijos įgyvendinimo priemonių plane numatytų priemonių 
įgyvendinimo planas. 
Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis (2010-10-15 Nr. J44) su UAB „Areta“  d÷l žaislų ir 
ploviklių ekspertizių atlikimo (nauja redakcija). 
Efektyviai bendradarbiauta su Lietuvos nacionaline vartotojų federacija – dalyvauta pus÷s metų 
trukm÷s bendrame projekte, reguliariai teikiant informaciją vartotojams per Žinių radiją. 
Dalyvaujama Vartotojų teisių apsaugos tarybos veikloje (nuolat).  
 
2008 m. 

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis (2008-05-28 Nr. J22) su Priešgaisrin÷s apsaugos ir 
gelb÷jimo departamentu d÷l priešgaisrin÷s įrangos (gesintuvų), asmeninių apsaugos priemonių ir 
pavojingų cheminių medžiagų bei preparatų , neatitinkančių teis÷s aktų reikalavimams.  
Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis (2008-08-21 Nr. J40/11B-445) su Muitin÷s departamentu 
prie LR finansų ministerijos d÷l keitimosi informacija apie pavojingus gaminius, kuriems 
Inspekcija taik÷ ribojimo priemones,  vykdant ne maisto prekių importą iš trečiųjų šalių. 
2008 birželio 16-19 d. vizitas į Lenkijos Prekybos Inspekcijos Bialystoko vaivadijos skyrių ( 4 
administracijos darbuotojai), parengtas bendradarbiavimo sutarties projektas „D÷l  bendros 
gaminių kontrol÷s“, kas užtikrina didesnę vartotojų apsaugą. 
Pasirašyta sutartis su Lietuvos nacionaline vartotojų federacija (2008-10-07 Nr.J51) d÷l 
informacijos platinimo. 
Dalyvaujama Chemines medžiagas kontroliuojančių institucijų forumuose (tęstin÷). 
Inspekcija kartu su kitomis institucijomis pareng÷ ir pateik÷ Ūkio ministerijai „Cheminio valymo 
ir skalbimo paslaugų teikimo taisykl÷s“ projektą. 
 
2009 m. 

Dalyvauta darbo grup÷je d÷l „LR pirotechnikos įstatymo pakeitimo“. 
Dalyvauta darbo grup÷je d÷l „LR produktų saugos įstatymo“ pakeitimo. 
Dalyvauta darbo grup÷je d÷l „Teis÷s aktų peržiūros d÷l atitikties Paslaugų direktyvai“.  
Dalyvauta darbo grup÷je d÷l „Paslaugų direktyvos įgyvendinimo administracinio 
bendradarbiavimo srityje“. 
Dalyvauta Ūkio ministerijos sudarytoje darbo grup÷je d÷l baldų techninio reglamentavimo. 
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Parengtas baldų privalomųjų saugos reikalavimų ir atitikties įvertinimo taisyklių projektas. 
 
2010 m.  

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis (2010-09-30 Nr. J16) su Lietuvos žaislų ir suvenyrų 
asociacija, siekiant pl÷toti bendradarbiavimą ir turint bendrą tikslą užtikrinti žaislų ir suvenyrų 
rinkos saugą ir kokybę bei vartotojų teisių apsaugą šioje srityje. 
Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis (2010-10-13 Nr. J17) su Lietuvos chemijos pramon÷s 
asociacija siekiant pl÷toti bendradarbiavimą ir turint bendrą tikslą užtikrinti chemijos produktų 
rinkos saugą ir kokybę bei vartotojų teisių apsaugą šioje srityje. 
Dalyvaujama darbo grup÷je d÷l „LR produktų saugos įstatymo“ pakeitimo. 
Dalyvaujama darbo grup÷je d÷l „LR tabako kontrol÷s įstatymo“ pakeitimo.  
Dalyvaujama Muitin÷s departamento generalinio direktoriaus 2009 m. lapkričio 2 d. Įsakymu 
nr. 1b-613 sudarytos tarpžinybin÷s prekių importo, eksporto ir tranzito formalumų atlikimo 
tvarkos pertvarkymo pagal „vieno langelio“ principą priemonių plano įgyvendinimą 
koordinuojančios ir tame plane jai priskirtas priemones įgyvendinančios darbo grup÷s veikloje. 
Dalyvaujama Ūkio ministerijos sudarytoje darbo grup÷je d÷l baldų techninio reglamentavimo. 

Valstybin÷ visuomen÷s 
sveikatos priežiūros tarnyba 
prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos 

 2010 m. rugs÷jo 13 d. Valstybin÷ visuomen÷s sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos 
apsaugos ministerijos dalyvavo Mykolo Romerio universiteto mokslininkų grup÷s atliekamo 
„Europos Komisijos pasiūlymo d÷l Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos d÷l vartotojų teisių 
galimo poveikio nacionalinei teisei vertinimas“ (projektas Nr. VP1-4.2-VRM-05-V-01-002) 
tyrimo apklausoje bei pateik÷ institucijos nuomonę d÷l Direktyvos projekto nuostatų. Tyrimu 
siekiama atskleisti pagrindines Direktyvos projekto nuostatas, kurių pagalba siekiama sustiprinti 
esamą vartotojų teisių apsaugos lygį, jų poveikį nacionalinei teisei ir Lietuvos vartotojų teisių 
apsaugos bei su ja susijusių institucijų požiūrį į Direktyvos nuostatas. 

Lietuvos Respublikos ryšių 
reguliavimo tarnyba 

 1) prižiūri Europos Komisijos (toliau - EK) koordinuojamos „Safer Internet“ programos 
įgyvendinimą Lietuvoje, derina veiksmus, susijusius su šios programos įgyvendinimu, su kitomis 
institucijomis, vaikų globos organizacijomis bei suinteresuotomis verslo sektoriaus 
organizacijomis. Tarnyba pagal sutartis su EK, yra „Safer Internet“ programos įgyvendinimo 
koordinatorius Lietuvoje nuo 2007 m. „Saugesnis internetas“ – tai programa, skirta atkreipti 
visuomen÷s d÷mesį į neteis÷tą žalingo turinio informaciją internete, susijusią su tokiais Lietuvos 
įstatymų numatytais pažeidimais kaip pornografija, pedofilija, rasizmas, ksenofobija. Ypač daug 
d÷mesio skiriama vaikams bei paaugliams apsaugoti nuo žalingo turinio internete (priemon÷ 
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apr÷pia visą Lietuvos teritoriją); 
2) nuo 2008 m dalyvauja, vykdant Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo palaikomą 
projektą „Autonomin÷ telekomunikacinių paslaugų kokyb÷s steb÷jimo sistema.“. Šiuo projektu 
siekiama sukurti programinę priemonę, kurią įsidiegęs savo telefone judriojo telefono ryšio 
paslaugų vartotojas gal÷tų įsivertinti jam teikiamų paslaugų kokybę. Tarnyba kaip projekto 
partneris teik÷ ir teikia techninę – metodinę  pagalbą pagrindiniam projekto vykdytojui Vilniaus 
Gedimino technikos universitetui. 
3) vadovaujantis Lietuvos Respublikos pašto įstatymu Tarnyba nuo 2004 m. organizuoja 
nepriklausomą universaliųjų pašto paslaugų kokyb÷s patikrinimą. Tikrinimas atliekamas du kartus 
per metus: antrą ir ketvirtą ketvirtį. Tikrinimas atliekamas padedant Lietuvos savivaldybių 
asociacijai. Tikrinimo metu yra siunčiami kontroliniai laiškai. Tikrinimo rezultatai skelbiami 
Tarnybos interneto svetain÷je www.rrt.lt (priemon÷ apr÷pia visą Lietuvos teritoriją, įgyvendinta 
Tarnybos tarnautojų). 

Lietuvos Respublikos 
draudimo priežiūros komisija 

 1. Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija, siekdama užtikrinti patikimą, veiksmingą, 
saugią ir stabilią draudimo sistemą, įgyvendino šias priemones: 
1.1. Sustiprinti ryšiai su Lietuvos finansų rinkos priežiūros bei kitomis Lietuvos Respublikos 
institucijomis (bendradarbiauta su Finansų ministerija, Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerija, 
Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija, Valstybine mokesčių inspekcija prie Finansų 
ministerijos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos ir kitomis 
institucijomis draudimą, perdraudimą, draudimo ir perdraudimo tarpininkavimą, pensijų kaupimą, 
pinigų plovimo prevenciją reglamentuojančių teis÷s aktų įgyvendinimo klausimais; 
bendradarbiauta su Finansų ministerija draudimą reglamentuojančių teis÷s aktų įgyvendinimo 
klausimais bei derinant poziciją, pateikiamą Europos draudimo ir profesinių pensijų komitetui 
(EIOPC)). 
1.2. Pl÷totas tarptautinis bendradarbiavimas, užtikrinant tarptautinių reikalavimų, susijusių su 
draudimo, perdraudimo, draudimo ir perdraudimo tarpininkavimo bei profesinių pensijų kaupimo 
veikla, įgyvendinimą (dalyvauta Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijų 
komiteto (CEIOPS) ir jo darbo grupių veikloje, taip pat Europos draudimo ir profesinių pensijų 
komiteto (EIOPC) veikloje). 
2. Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija, užtikrindama draud÷jų, apdraustųjų, 
naudos gav÷jų ir nukent÷jusiųjų trečiųjų asmenų interesų ir teisių apsaugą, įgyvendino šias 
priemones: 
2.1. Stiprinta draudimo paslaugų vartotojų teisių apsauga, efektyviai vykdant Priežiūros komisijos 
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kompetencijai priskirtas funkcijas, įtvirtintas Draudimo įstatyme ir susijusias su Priežiūros 
komisijos tikslo – užtikrinti  draud÷jų, apdraustųjų, naudos gav÷jų ir nukent÷jusių trečiųjų asmenų 
interesų ir teisių apsaugą – įgyvendinimu (tobulinti galioję Priežiūros komisijos nutarimai, 
siekiant užtikrinti efektyvesnę draud÷jų, apdraustųjų, naudos gav÷jų ir nukent÷jusių trečiųjų 
asmenų interesų ir teisių apsaugą; nagrin÷ti vartotojų ir draudikų ginčai, kylantys iš draudimo 
sutarties ar susiję su ja, bei fizinių ir juridinių asmenų  skundai d÷l draudikų veiklos, užtikrinant 
teisingą ir nešališką ginčų ir skundų nagrin÷jimo procesą; vykdyta prevencin÷ standartinių 
draudimo taisyklių sąlygų kontrol÷; aktyviai bendradarbiauta su Lietuvos ir kitų ES valstybių 
narių institucijomis bei organizacijomis, užtikrinant efektyvią draudimo paslaugų vartotojų 
apsaugą).  

 

Valstybin÷ energetikos 
inspekcija prie Ūkio 
ministerijos 

 VEI pareigūnai dalyvavo seminaruose ir visuomenin÷se informavimo priemon÷se informuodami 
vartojus apie patikimą, saugų ir efektyvų energijos (elektros, šilumos, dujų) vartojimą bei 
nagrin÷dami kitus aktualius klausimus. 

Valstybin÷ kainų ir 
energetikos kontrol÷s 
komisija 

 Komisija reng÷ susitikimus – pasitarimus, kuriuose pristat÷ energijos tarifų tendencijas, 
supažindino su jų skaičiavimo tvarka, tar÷si d÷l kainodaros tobulinimo su valstyb÷s, savivaldybių 
institucijų ir vartotojų asociacijų atstovais. 
2007-03-16 Komisijos atstovai dalyvavo Lietuvos Respublikos Seime surengtoje konferencijoje 
„Vartotojų teis÷s Lietuvoje“ ir pristat÷ pranešimą „Vartotojų teisių gynimas energetikos 
sektoriuje“. 
2007-03-21 Komisijos atstovai dalyvavo Seimo nar÷s B. V÷sait÷s organizuotame susitikime su 
Trakų miesto vartotojais. 
2007-07-01 kartu su ES institucijomis parengti bei išplatinti plakatai, informuojantys vartotojus 
apie galimybes rinktis elektros energijos ir gamtinių dujų paslaugų tiek÷jus. 
2008-08-13 Seimo nario A. Rimo prašymu, Komisijos atstovai dalyvavo Marijampol÷s miesto 
daugiabučių namų savininkų bendrijų asociacijos susitikime su Marijampol÷s savivaldybe ir UAB 
„Litesko“ filialo „Marijampol÷s šiluma“ atstovais. 
2008-05-14 Komisijos atstovai dalyvavo Europos vartotojų centro organizuotame seminare 
„Neteisminis ginčų sprendimas - vartotojui“. 
2009-03-13 Komisijos atstovai dalyvavo UAB „Ekspozona“ organizuotame seminare ir skait÷ 
pranešimą „Šilumos paskirstymo metodai, jų rengimo ir taikymo problemos“. 
2009 m. Komisijos atstovai dalyvavo Investuotojų forume, kuriame pristat÷ ir paaiškino gamtinių 
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dujų ir elektros energetikos įmonių reguliavimo ir kainodaros ypatumus. 
2009-07-23 Komisijos specialistai dalyvavo susitikimuose su Panev÷žio, o  
2009-12-22 su Šakių savivaldybių tarybų nariais bei vartotojų teisių gyn÷jų atstovais d÷l 
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainodaros bei kainų taikymo klausimų. 
2009-07-15 Seimo nario J. Narkevič prašymu Komisijos atstovai dalyvavo susitikime su 
Lentvario gyventojais ir aptar÷ šilumos tiekimo problemas. 
2009-10-14 Komisija organizavo diskusiją Vyriausyb÷s atstovo Marijampol÷s apskrityje 
institucijos atstovams d÷l šilumos, karšto ir šalto vandens klausimų, pristat÷ ateinančių metų 
tendencijas dujų ir elektros sektoriuose. 
2009-11-25 Komisijos atstovai dalyvavo UAB „Ekspozona“ organizuotame seminare ir skait÷ 
pranešimą „Karšto vandens tiekimas – teorija ir praktika“. 
2010-09-08 Komisijos atstovai dalyvavo Lietuvos savivaldybių asociacijos mokymo ir 
konsultavimo centre rengtame seminare ir skait÷ paskaitą „Šilumos išdalinimas (paskirstymas) 
daugiabučiuose namuose. Paskirstymo metodai“. 
Komisijos atstovai dalyvavo Valstybin÷s energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos 
Vilniaus teritorinio skyriaus viršininko 2010 m. kovo 15 d. potvarkiu Nr. 12-73 sudarytos 
komisijos darbe, nagrin÷jusios vartotojo skundą d÷l šilumos šildymui individualaus reguliavimo ir 
paskirstymo dalikliais įrengimo ir taikymo.  
Kartu su valstyb÷s institucijomis bei energetikos įmonių asociacijomis Komisija derino 
reguliuojamų energetikos sektorių standartines sutarčių sąlygas su vartotojais. 
Komisija 2010-2011 m., gavusi finansavimą iš ES socialinio fondo l÷šų, įgyvendina projektą 
„Piliečių aptarnavimo gerinimas Valstybin÷je kainų ir energetikos kontrol÷s komisijoje“. 

Valstybinis turizmo 
departamentas prie Ūkio 
ministerijos 

 Dalyvauti vartotojų asociacijų rengiamuose renginiuose (1) - 2009 m. balandžio 10 d. Europos 
vartotojų centras surengtame  seminare „Keliaujančių Europos Sąjungoje 
vartotojų teis÷s“ darytas pranešimas „Kaip bus užtikrinamos keliaujančiųjų teis÷s“. 

Civilin÷s aviacijos 
administracija 

 VšĮ „Europos vartotojų centro“ Vilniaus oro uosto išvykimo terminale organizuotoje 
šviečiamojoje akcijoje apie oro transporto keleivių teises: keleiviams dalino kišenines korteles 
apie jų teises, plastikinius 1 l talpos maišelius skysčiams vežti l÷ktuvuose, konsultavo keleivius 
apie jų teises. 
Vyko susitikimai su Lietuvos turizmo asociacijos prezidente, Valstyb÷s turizmo departamentu, 
kelionių organizatorių ir kelionių agentūrų atstovais, kur buvo tariamasi, kaip turi būti 
užtikrinamos keleivių teis÷s parduodant skrydžio bilietus keleiviams. Pasikeista abiems pus÷ms 
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naudinga informacija. 

1.3.4. Parengti projektą 
Lietuvos Respublikos 
Vyriausyb÷s nutarimo d÷l 
valstyb÷s institucijų 
informacijos apie 
vartotojų teisių apsaugą 
teikimo Valstybinei 
vartotojų teisių apsaugos 
tarnybai 

Teisingumo ministerija 

2007 
metų 
III 

ketvirtis 

Įgyvendinant šią priemonę buvo parengtas Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nutarimo „D÷l 
valstyb÷s institucijų informacijos apie vartotojų teisių apsaugą teikimo Valstybinei vartotojų 
teisių apsaugos tarnybai“ projektas. 
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷ 2008  m. sausio 23 d. pri÷m÷ nutarimą Nr. 61 „D÷l 
informacijos apie vartotojų teisių apsaugą teikimo Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai 
tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) patvirtinimo“ (toliau – Nutarimas). 
Atkreipiame d÷mesį, kad Lietuvos Respublikos valstyb÷s kontrol÷s 2009 m. kovo 26 d. audito 
ataskaitoje Nr. VA-40-20P-5 „Vartotojų teisių apsauga“ buvo konstatuotos problemos, susijusios 
priimto Nutarimo nuostatų taikymu (neužtikrinamas reikiamos informacijos gavimas, 
informacijos pateikimas laiku, galimas informacijos pateikimo dubliavimas). Atsižvelgiant į tai, 
Teisingumo ministerija 2010 m. kovo 1 d. raštu  Nr. (1.16.) 7R-2726 papraš÷ atitinkamų 
institucijų, susijusių su informacijos apie vartotojų teisių apsaugą teikimu, nurodyti konkrečias 
problemas, su kuriomis institucijos susiduria, vykdant reikalavimus, išd÷stytus Nutarimu 
patvirtintame Tvarkos apraše. Taip pat buvo prašoma pateikti pasiūlymus d÷l informacijos apie 
vartotojų teisių apsaugą teikimo Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (toliau - Tarnyba) 
tvarkos tobulinimo. 
Išanalizavus institucijų pateiktus atsakymus paaišk÷jo, kad Valstybin÷ maisto ir veterinarijos 
tarnyba, Valstybin÷ ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos ir Lietuvos Respublikos 
ryšių reguliavimo tarnyba su problemomis d÷l informacijos apie vartotojų teisių apsaugą teikimo 
nesusiduria ir pasiūlymų d÷l tokios informacijos teikimo tvarkos neturi.  
Tarnyba  pagrindine problema įvardino tai, kad informaciją apie vartotojų teisių apsaugą yra 
linkusios teikti tik Nutarimu patvirtintame Tvarkos apraše esančios institucijos, tod÷l pasiūl÷ 
išpl÷sti į Tvarkos aprašą įtrauktų institucijų sąrašą ir atlikti galimybių studiją, siekiant išsiaiškinti 
kitas su informacijos teikimu susijusias problemas.  
Valstybin÷ kainų ir energetikos kontrol÷s komisija teig÷, kad su problemomis d÷l informacijos 
teikimo nesusidurianti, tačiau pasiūl÷ susisteminti, struktūrizuoti ir nustatyti bendrą formą 
(lentelę), kuria tur÷tų būti teikiama informacija apie vartotojų teisių apsaugą, taip pat apsvarstyti 
galimybę teikti informaciją dažniau nei vieną kartą per metus.  
Lietuvos savivaldybių asociacija pasteb÷jo, kad Nutarimo 8 ir 9 punktai nekonkretūs, 
neapibr÷žiantys konkrečių subjektų, turinčių teikti informaciją, tod÷l pasiūl÷ patikslinti Tvarkos 
aprašą, nurodant tik tuos subjektus, kurie tiesiogiai vykdo vartotojų teisių apsaugą. Lietuvos 
savivaldybių asociacija taip pat mano esant tikslinga aiškiai nurodyti, kokia informacija turi būti 
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teikiama. 
Valstybin÷ visuomen÷s sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - 
VVSPT) pasteb÷jo, kad šios institucijos pateikta informacija apie vartotojų teisių apsaugą ne 
visada sutampa su Tarnybos tinklapyje pateiktais  duomenimis. VVSPT mano, kad toks 
neatitikimas gal÷jo atsirasti d÷l to, kad analizuodama duomenis Tarnyba neįvertina veiksnių, 
turinčių įtakos tam tikro rodiklio dydžiui. Kita problema VVSPT įvardino informacijos 
dubliavimąsi, kuris susidaro d÷l to, kad Tarnyba, persiųsdama dalį skundų nagrin÷ti VVSPT, 
šiuos skundus įtraukia ir prie savo nagrin÷tų skundų skaičiaus. Sprendžiant su informacijos 
teikimu Tarnybai susijusias problemas, VVSPT pasiūl÷ aiškiai apibr÷žti prašymo, pranešimo ir 
skundo sąvokas. Šių sąvokų aiškus atskyrimas ir atitinkamas informacijos susisteminimas tur÷tų 
įtakos vartotojų teisių apsaugą vykdančių institucijų teikiamos informacijos tikslumui, 
patikimumui ir veiklos vertinimui. 
Manytina, kad atsižvelgiant į institucijų pasteb÷jimus, reik÷tų rengiamoje Valstybin÷s vartotojų 
teisių apsaugos 2001-2014 metų strategijoje numatyti peržiūr÷ti Tvarkos aprašą, kartu numatant ir 
galimus teisinio reguliavimo pokyčius d÷l numatomos sukurti vartotojų teisių apsaugos duomenų 
baz÷s. 

Valstybin÷ vartotojų teisių 
apsaugos tarnyba 

 Parengtas Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nutarimo „D÷l valstyb÷s institucijų 
informacijos apie vartotojų teisių apsaugą teikimo Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai“ 
projektas, kuriam 2008 m. pritar÷ Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷. 
 

1.3.5. Vykdyti bendrus su 
kitomis ES valstyb÷-mis 
nar÷mis kainų palyginimo 
projektus 

Valstybin÷ vartotojų teisių 
apsaugos tarnyba 

2007–
2010 
metai 

2007 m.  

 Europos vartotojų centras, vykdydamas 2009 metų Susitarime d÷l finansavimo 
suplanuotą darbo programą, ir bendradarbiaudamas su Europos vartotojų centru Vokietijoje 
(Kylyje), paruoš÷ bendrą projektą „Baltijos jūroje plaukiojančių keltų kainų palyginimas“, kurio 
tikslas yra supažindinti vartotoją su Baltijos jūroje plaukiojančių keltų kainų palyginimu. Keleivių 
pervežimo kainos keltais buvo lyginamos atsižvelgiant į nustatytas skirtingas amžiaus grupes ir 
poreikius, taip pat pagal esamą bendrą keltų liniją tarp dviejų ES šalių (pvz., Europos vartotojų 
centras Lietuvoje kartu su Europos vartotojų centru Vokietijoje lygino kelto linijos Kylis-
Klaip÷da ir Klaip÷da-Kylis keleivių pervežimo kainas, kurios yra pateikiamos Vokietijoje ir 
Lietuvoje). Centras pareng÷ visiems dalyvaujantiems projekte Europos vartotojų centrams kainų 
palyginimo lenteles (tikslas – lengvesnis informacijos sisteminimas) ir juos pateik÷ centrams. 
Informaciją apie Baltijos jūroje plaukiojančių keltų keleivių pervežimo kainas ir kitas konkrečioje 
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šalyje taikomas taisykles pateik÷ Europos vartotojų centrai Suomijoje, Estijoje, Latvijoje, 
Lietuvoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Danijoje, Švedijoje, Norvegijoje. Gauta informacija buvo 
susisteminta ir apdorota Europos vartotojų centrų Lietuvoje ir Vokietijoje. Susisteminta 
informacija buvo išsiųsta kitiems Europos vartotojų centrams. Informacija taip pat buvo išversta į 
lietuvių kalbą ir patalpinta Europos vartotojų centro svetain÷je 
http://www.ecc.lt/index.php?3133164555, kad vartotojai, naršantys internete, gal÷tų susipažinti su 
atliktu tyrimu (taip pat buvo patalpinta informacija anglų kalba). Tyrimo rezultatas - nebuvo 
nustatyta jokių didelių kainų skirtumų ir kitų ES šalių piliečių, norinčių nusipirkti keltų bilietus 
kitoje ES šalyje, diskriminacinių aspektų (kainos skiriasi kai kuriose ES šalyse tik d÷l valiutų 
konvertavimo skirtumų). Tyrimo rezultato nauda – Lietuvos vartotojas gali drąsiai pirkti Baltijos 
jūroje plaukiojančių keltų bilietus tiek Lietuvoje, tiek kitoje reziduojamoje ES šalyje. 
 
2008 m.  

 Europos vartotojų centras, vykdydamas 2007-2008 metų susitarime d÷l finansavimo 
numatytą darbo programą ir bendradarbiaudamas su Europos vartotojų centru Lenkijoje, 2008 
metais vykd÷ bendrą projektą – pareng÷ bei išleido trimis kalbomis (lietuvių, anglų bei lenkų) 
bendrą leidinį „Pirkiniai ir paslaugos Lietuvoje bei Lenkijoje“. Leidinyje vartotojui pateikiama 
informacija, susijusi su prekių ir paslaugų pirkimo procedūromis tiek Lietuvoje, tiek Lenkijoje, 
pateikiamas maisto produktų, drabužių, kitų reikmenų ir teikiamų paslaugų kainų palyginimas. 
Projekto tikslas – supažindinti vartotoją su bendra informacija apie vartotojo teises prekių 
pirkimo ir paslaugų teikimo srityje tiek Lietuvoje, tiek Lenkijoje. Prek÷s ir paslaugos kainų 
palyginimui buvo parinktos atsižvelgiant į keliaujančio vartotojo poreikius. Europos vartotojų 
centras išleistą brošiūrą išplatino Lietuvoje (pagrindinis šios brošiūros platintojas buvo Vilniaus 
universiteto A. Mickevičiaus butas-muziejus, taip pat platinti ir viešinti pad÷jo Lenkų gidų 
gildijos nariai, Europe Direct ir kiti platinimo taškai) ir Lenkijoje (dalis brošiūrų buvo išsiųstos 
Europos vartotojų centrui Lenkijoje).  
 Lietuvos EVC susitar÷ kartu su Vokietijos EVC (Kylyje) vykdyti bendrą projektą 
„Baltijos jūroje plaukiojančių keltų kainų palyginimas“. Parengti projekto metmenys. Projektas 
bus įgyvendintas 2009 m. 
 

2009 m.  

 Europos vartotojų centras, vykdydamas 2009 metų Susitarime d÷l finansavimo 
suplanuotą darbo programą, ir bendradarbiaudamas su Europos vartotojų centru Airijoje, paruoš÷ 
bendrą projektą „Pirkimas ir paslaugos Lietuvoje ir Airijoje“, kurio tikslas yra supažindinti 



 40 

Strategijos tikslai, 
uždaviniai ir priemon÷s 

Atsakingi vykdytojai 
Įvykdymo 
terminas 

Vykdymas 

vartotoją su bendra informacija apie pirkimą ir paslaugas Lietuvoje ir Airijoje, esamus skirtumus, 
pateikti vartotojams prekių, paslaugų kainų palyginimus. Surinkta informacija buvo išleista 
brošiūros pavidalu ir tai padar÷ Europos vartotojų centras Lietuvoje (1000 vnt. lietuvių ir 500 vnt. 
anglų k.). Tyrimo nauda – Lietuvos vartotojas, turintis išleistą brošiūrą, gali susipažinti su bendra 
informacija apie pirkimą ir paslaugas Lietuvoje ir Airijoje, esamus skirtumus, taip pat gali 
palyginti prekių, paslaugų kainų skirtumus (tą pati gali padaryti Airijos vartotojas). Brošiūros 
buvo išsiųstos Europos vartotojų centrui Airijoje, taip pat išplatintos visuose „Europe Direct“ 
regioniniuose skyriuose, Klaip÷dos turizmo ir kultūros informacijos centre, Kauno oro uoste, 
Kauno regiono turizmo informacijos centre, Kauno turizmo ir informacijos centre, Vilniaus 
turizmo informacijos centre.  
 Europos vartotojų centras dalyvavo Europos vartotojų centro Liuksemburge 
inicijuotame prekių iš tokių parduotuvių kaip „ZARA“, „Body Shop“, „C&A”, H&M“ kainų 
palyginimo projekte. Europos vartotojų centras Liuksemburge kartu su Europos vartotojų centrais 
Airijoje ir Austrijoje nustat÷ po tris prekes iš numatytųjų parduotuvių, kurių kainas reik÷jo 
palyginti. Kainų palyginimo projekte dalyvavo 27 Europos vartotojų centrai. Centras šiame 
projekte dalyvavo lygindamas prekių kainas iš parduotuvių „Zara“ ir „Body Shop“, nes kitų 
parduotuvių Lietuvoje n÷ra. Kadangi ne kiekvienas Europos vartotojų centras gavo geranoriškus 
leidimus iš parduotuvių lyginti kainas (visi dalyvaujantys Europos vartotojų centrai atsako už 
pateiktas kainas) ir Liuksemburgo, Airijos ir Austrijos Europos vartotojų centrams iškilo 
problemų lyginant kainas (kai kurie Europos vartotojų centrai pateik÷ ne nustatytų, o kitų prekių 
kainas), buvo paprašyta oficialiai kainų palyginimo neplatinti. Kainų palyginimo projekto 
rezultatai – kainų skirtumai yra nežymūs; ES šalyse, kuriose yra įvestas euras, kainos skiriasi 
mažiau negu tose ES šalyse, kur euras n÷ra įvestas; kainos naujose ES šalyse nar÷se paprastai yra 
tokios pačios kaip ir vidutin÷s kainos Europoje. 
 
2010 m.  

 

Europos vartotojų centras, vykdydamas 2010 metų Susitarime d÷l finansavimo suplanuotą darbo 
programą, per pirmą ketvirtį, bendradarbiaudamas su Europos vartotojų centrais Olandijoje, 
Lenkijoje ir Vengrijoje suorganizavo darbo grup÷s, rengiančios bendrą ECC-Net projektą 
„Europos elektronin÷s prekybos erdv÷: vartotojų skundai 2008-2009“, susitikimą Vilniuje 
(vasario 18 d.) ir susitikimo metu paruoš÷ projekto metmenis. Centras taip pat pareng÷ ir išsiunt÷ 
projekto klausimynus informacijai surinkti kitiems Europos vartotojų centrams. Centras kartu su 
Europos vartotojų centrais Olandijoje, Vengrijoje ir Lenkijoje per antrąjį pusm. paraš÷ projekto 
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tekstą. Projekto tikslas yra toks pats kaip ir ankstesnio projekto „Europos elektronin÷s prekybos 
erdv÷: vartotojų skundai 2007“ – pateikti išvadas ir analizę, kuri leistų geriau suprasti dabartin÷s 
el. komercijos būklę ES ir pad÷tų identifikuoti pagrindines temas, kurios sukeltų tolimesnes 
diskusijas ir patobulinimus vartotojams. Per 2010 m. III ketv. projektas buvo išleistas brošiūros 
pavidalu ir pristatytas 2010 m. spalio 11 d. spaudos konferencijoje, Europos Komisijos 
atstovyb÷je Belgijoje (Briuselyje). Projekto rezultatai taip pat pristatyti Lietuvos vartotojams 
tiesiogin÷s transliacijos metu per LRT ryto laidą „Labas rytas“.  
Centras, dalyvaudamas Europos vartotojų centro Rumunijoje vykdomame jungtiniame projekte 
apie trijų žvaigždučių viešbučių palyginimą ES, atsak÷ į siųstą klausimyną. Projekto tikslas yra 
supažindinti vartotojus apie Europoje esančių 3 žvaigždučių viešbučių pagrindinius skirtumus, 
atsižvelgiant į Europoje skirtingai taikomą viešbučių klasifikavimo sistemą. Tai suteiktų 
vartotojams informaciją, kuri pasitarnautų vartotojams, keliaujantiems Europoje ir priimant 
atitinkamą sprendimą. Projekto rezultatai buvo patalpinti Centro svetain÷je.  
Europos vartotojų centras, vykdydamas 2010 metų Susitarime d÷l finansavimo suplanuotą darbo 
programą, per antrą ketvirtį, bendradarbiaudamas su Europos vartotojų centrais Italijoje, Estijoje 
ir Lenkijoje, paruoš÷ bendro ECC-Net projekto apie ieškinių d÷l nedidelių sumų procedūros 
veikimą ES metmenis. Projekto tikslas – išsiaiškinti, ar ieškinių d÷l nedidelių sumų procedūra 
veikia ES ir ar ji teikia puikių rezultatų. Projekto klausimynai ir užduotys informacijai surinkti 
kitiems Europos vartotojų centrams buvo išsiųsti per 2010 m. tris ketvirčius. Projektą parengti 
planuojama 2011 m. kovo-balandžio m÷n., rezultatai bus pateikti Europos teisminiam tinklui 
civilin÷se ir komercin÷se bylose Lietuvoje (veikia LR Teisingumo ministerijoje). 
Centras, dalyvaudamas Europos vartotojų centro Austrijoje vykdomame jungtiniame projekte 
apie slidin÷jimo kurortus ES, išvert÷ klausimyną ir pateik÷ kitą informaciją. Projekto tikslas yra 
supažindinti vartotojus apie Europoje esančius slidin÷jimo kurortus, pateikti jų pagrindinius 
skirtumus, kad vartotojai gal÷tų pasinaudoti ES vidaus rinkos teikiama privilegija pirkti prekes ar 
įsigyti paslaugas iš kitų ES šalių. Projekto rezultatai buvo patalpinti Centro svetain÷je. 
 

2. Apsaugoti vartotojus nuo jų saugai ir ekonominiams interesams kylančios rizikos ir pavojų, kurių individualiai valdyti neįmanoma, kurti saugią informacinę visuomenę, 
pagrįstą sąžininga verslo praktika, vartotojų pasitik÷jimu teikiamų prekių ir paslaugų sauga ir kokybe 

2.1. Stiprinti vartotojų apsaugą nuo rizikos ir pavojų, kuriuos kelia pavojingi produktai, nesąžiningi prekybos būdai 

2.1.1. Rengti ir 
Valstybin÷ ne maisto 

2007– 2007 m. 
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Valstybin÷s ne maisto 
produktų inspekcijos prie 
Ūkio ministerijos 
viršininko įsakymu 
tvirtinti pavojingų ne 
maisto produktų keliamos 
rizikos (pavojaus) laipsnio 
nustatymo aprašus, didinti 
bandymų apimtį, pl÷sti 
rinkos steb÷seną 

produktų inspekcija prie Ūkio 
ministerijos,  

2010 
metai 

2004 m. gruodžio 10 d. sudaryta sutartis Nr. J-60 su Elektrotecnikos gaminių sertifikavimo 
centru d÷l Rankinių variklinių el. įrankių rizikos (pavojaus) įvertinimo aprašų sukūrimo (įvykdyta 
2007 m. vasario 6 d.) 

2007 m. buvo vykdyta 16 tikslinių saugos tikrinimo programų:  
• Asmeninių apsaugos priemonių (toliau – AAP) – 2 programos: Akių ir veido apsaugos 
įrangos suvirinimo ir panašiems procesams saugos tikrinimo programa ir Dviratininkų, 
riedlentininkų ir riedutininkų šalmų saugos tikrinimo programa. 
• Baldų – 1 tikslin÷ Baldų tikrinimo programa (buvo tęsiama ir 2008 m.). 
• Dviračių – 1 tikslin÷ Dviračių saugos reikalavimų tikrinimo programa (buvo tęsiama ir 
2008 m.). 
• Dujų balionų – 1 tikslin÷ Besiūlių dujų balionų, skirtų technin÷ms dujoms, tikslin÷ 
saugos tikrinimo programa (buvo tęsiama ir 2008 m.). 
• Elektrotechnikos gaminių – 4 tikslin÷s saugos tikrinimo programos: Baltijos jūros 
regiono šalių bendra plaukų džiovintuvų rinkos priežiūros programa (buvo tęsiama ir 2008 m.), 
Europos Sąjungos šalių 2007 metų elektros ilgiklių atitikties įvertinimo saugai programa, 
Elektroterminių gaminių saugos tikrinimo programa (buvo tęsiama ir 2008 m.) bei Apšvietimo 
girliandų saugos tikrinimo programa (buvo tęsiama ir 2008 m.). 
• Lakiųjų organinių junginių kiekių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius 1 (A) 
kategorijos dažų ir lakų ir 2 (B) kategorijos transporto priemonių pakartotin÷s apdailos produktų 
sud÷tyje, kontrol÷s programa (buvo baigta 2008 m. I ketv.).  
• Mokyklinių prekių – 1 Mokyklinių prekių (klijų) saugos kontrol÷s programa. 
• Tekstil÷s gaminių – 1 tikslin÷ Vaikiškų tekstil÷s gaminių (tekstil÷s gaminių) saugos 
tikrinimo programa (buvo tęsiama ir 2008 m.). 
• Vaikų avalyn÷s – 1 tikslin÷ Vaikų avalyn÷s saugos kontrol÷s programa. 
• Vaikų vežim÷lių – 1 tikslin÷ Vaikų vežim÷lių saugos reikalavimų tikrinimo programa 
(buvo tęsiama ir 2008 m.). 
• Viryklių – 1 tikslin÷ Dujinių viryklių saugos tikrinimo programa. 
• Žaislų – 1 tikslin÷ Ftalatų žaisluose saugos tikrinimo programa (buvo tęsiama ir 2008 
m.). 

 
2008 m. 

Pagal EGCS 2007 m. gruodžio 29 d. pateiktas ataskaitos lenteles ir aprašus, prad÷ta diegti 
Rankinių variklinių el. įrankių rizikos (pavojaus) įvertinimo programa.  

Inspekcijos viršininko 2008 m. gruodžio 19 d. parengti ir patvirtinti įsakymu Nr. 1R-168 d÷l 
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tvirtinamųjų, kilnojamųjų, nešiojamųjų sodo, rankinių, vaikiškų kilnojamųjų šviestuvų, 
apšvietimo girliandų keliamos rizikos laipsnių nustatymo aprašai. 

Inspekcijos viršininko 2008 m. gruodžio 19 d. parengti ir patvirtinti įsakymu Nr. 1R-168 d÷l 
kištukinių lizdų, jungiamųjų virv÷laidžių (ilgiulių), sulčiaspaudžių, tarkavimo mašin÷lių, maisto 
smulkintuvų, smulkintuvų, kavamalių, m÷smalių, pjaustytuvų keliamos  rizikos laipsnių 
nustatymo aprašai. 

2008 m. rugs÷jo 16 d.  Inspekcijos viršininko įsakymu Nr. 1R-116 patvirtintas Tvarkos 
aprašas d÷l veiksmų, gavus pranešimą apie pavojingą gaminį. 

2008 m. rugs÷jo 23 d. Inspekcijos viršininko įsakymu Nr. 1R-120 patvirtintas Skubaus 
keitimosi informacija apie pavojingus vartotojų sveikatai ir saugai gaminius tvarkos aprašas. 

2008 m. gruodžio 8 d. Inspekcijos viršininko įsakymu Nr. 1R-164 sudaryta Pavojingų 
gaminių ir paslaugų vertinimo darbo grup÷. 

2008 m. IV ketv. taisyklių projektas „D÷l užsakomųjų baldų pardavimo Lietuvos rinkoje 
taisyklių“. 

2008 m. buvo vykdoma 12 naujų tikslinių saugos tikrinimo programų.  
 
2009 m. 

2009 m. lapkričio 9 d. Inspekcijos viršininko įsakymu Nr. 1R-86 patvirtintos Ne maisto 
produktų grupių rizikos vertinimo taisykl÷s. 

2009 m. rugpjūčio 21 d. Inspekcijos viršininko įsakymu Nr. 1R-70 patvirtinti Ūkio subjektų 
priskyrimo rizikos grup÷ms kontrol÷s nurodymai.  

2009 m. vasario 9 d. Inspekcijos viršininko įsakymu Nr. 1R-11 (nauja redakcija) patvirtintas 
Veiksmų, gavus pranešimą apie pavojingus gaminius, tvarkos aprašas.   

Finansuojant Europos Komisijai, dalyvauta trijuose PROSAFE projektuose EMARS II – 2 d÷l 
žaislų (smulkios detal÷s, sunkieji metalai), 1 d÷l vaikiškų drabužių saugos. 

Pagal Baltijos jūros šalių bendrą projektą, dalyvauta: 
1)  Žaislų grup÷je – minkštų kimštinių žaislų bandymai. 
2)  Elektrotechnikos gaminių grup÷je – keitiklių saugos reikalavimų atitikties tikslin÷je 
programoje. 
3)  Asmeninių apsauginių priemonių grup÷je – dviratininkų, riedutininkų, riedlentininkų šalmų 
saugos reikalavimų atitikties tikslin÷je programoje. 

2009 m. buvo vykdoma 12 tikslinių saugos tikrinimo programų. 
 
2010 m. 
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2010 m. lapkričio 3 d. Inspekcijos viršininko įsakymu Nr. 1R-116 patvirtintas Pavojingų 
gaminių ir paslaugų vertinimo darbo grup÷s veiklos tvarkos aprašas.   

2010 m. liepos 1 d. Inspekcijos viršininko įsakymu Nr. 1R-78 (nauja redakcija) patvirtintas 
Skubaus keitimosi informacija apie pavojingus vartotojų sveikatai ir saugai gaminius tvarkos 
aprašas.  

Įsisavintos naujosios RAPEX gair÷s. 
Perimta Portugalijos patirtis atliekant rizikos vertinimą. 
2010 m. vasario m÷n. Inspekcija, siekdama  efektyviai  apsaugoti rinką nuo neatitinkančių 

reikalavimų gaminių,  raštu kreip÷si į Lietuvos gamintojus d÷l preliminarių bandymų atlikimo 
įmonių laboratorijose tarpusavio susitarimų pagrindu.   

2010 m. vykdytos tikslin÷s  programos (Inspekcijos viršininko 2010 m. kovo 29 d. įsakymas  
Nr. 1R-47): 

• 13 tikslinių gaminių saugos kontrol÷s programų. 
• 3 programos pagal Baltijos jūros regiono šalių susitarimą d÷l rinkos priežiūros 

kartu su muitine. 
6 PROSAFE EMARS II projektai.   

Valstybin÷ visuomen÷s 
sveikatos priežiūros tarnyba 
prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos 

— 

2.1.2. Sukurti duomenų 
apie nelaimingus 
atsitikimus, susijusius su 
pavojingais produktais 
(prek÷mis ir paslaugomis), 
rinkimo ir apdorojimo 
sistemą 

Valstybin÷ vartotojų teisių 
apsaugos tarnyba 

2009 
metų 
III 

ketvirtis 

 Kuriant duomenų apie nelaimingus atsitikimus, susijusius su pavojingais produktais 
(prek÷mis ir paslaugomis), rinkimo ir apdorojimo sistemą parengti šie teis÷s aktai: 
 Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nutarimo projektą „D÷l keitimosi informacija apie 
pavojingus produktus ir su jais susijusius nelaimingus atsitikimus taisyklių patvirtinimo“, kuris 
buvo priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷ 2009 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 790 „ (Žin., 
2009, Nr. 90-3860) 
 Tarnybos direktoriaus 2009 m. spalio 1 d. įsakymas Nr. 1-139 „D÷l Nelaimingų 
atsitikimų buityje ar laisvalaikio metu duomenų baz÷s nuostatų patvirtinimo“. 
 Gauti Valstybin÷s duomenų apsaugos inspekcijos prie Teisingumo ministerijos 
sprendimai: 
 2009 m. rugs÷jo 23 d. sprendimas Nr. 2R-2392 (2.6) „D÷l leidimo Valstybinei vartotojų 
teisių apsaugos tarnybai atlikti asmens duomenų tvarkymo veiksmus“; 
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 2009 m. rugs÷jo 24 d. sprendimas Nr. 2R-2401 (9.1) „D÷l Valstybin÷s vartotojų teisių 
apsaugos tarnybos įregistravimo duomenų valdytoju (P4298)“. 

 

Sveikatos apsaugos 
ministerija 

— 

Vidaus reikalų ministerija Priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2009 m. liepos 22 d. nutarimas Nr. 790 „D÷l 
keitimosi informacija apie pavojingus produktus ir su jais susijusius nelaimingus atsitikimus 
taisyklių patvirtinimo“. Remiantis šiuo nutarimu, parengtas Informacijos apie pavojingus 
produktus ir su jais susijusius nelaimingus atsitikimus teikimo tvarkos aprašas, kuris patvirtintas 
Priešgaisrin÷s apsaugos ir gelb÷jimo departamento direktoriaus 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymu 
Nr. 1-412. 
 
Įgyvendinant šią priemonę, Priešgaisrin÷s apsaugos ir gelb÷jimo departamentas pagal savo 
kompetenciją dalyvavo rengiant Keitimosi informacija apie pavojingus produktus ir su jais 
susijusius nelaimingus atsitikimus taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2009 
m. liepos 22 d. nutarimu Nr., 790 (Žin., 90-3860). 

Valstybin÷ ne maisto 
produktų inspekcija prie Ūkio 
ministerijos 

2008 m. 
Dalyvauta darbo grup÷s rengtame „Keitimosi informacija apie produktus, kurie gali būti pavojingi 
ir su jais susijusius nelaimingus atsitikimus“ tvarkos aprašo projekto rengime. 
 
2009 m. 

Dalyvauta darbo grup÷je rengiant taisykles “Keitimosi informacija apie pavojingus produktus ir 
su jais susijusius nelaimingus atsitikimus“, taisykl÷s patvirtintos Lietuvos Respublikos 
Vyriausyb÷s 2009 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 790. 

2.1.3. Stiprinti rizikos ir 
pavojų vertinimo 
administracinius 
geb÷jimus 

Valstybin÷ ne maisto 
produktų inspekcija prie Ūkio 
ministerijos,  

2007–
2010 
metai 

2007 m. 

Organizuoti valstybinių inspektorių mokymai (26) d÷l gaminių ir paslaugų rizikos vartotojo 
sveikatai ir saugai. 
 
2008 m. 

Organizuoti valstybinių inspektorių mokymų (16) d÷l gaminių ir paslaugų rizikos vartotojo 
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sveikatai ir saugai. 
 
2009 m. 

Nuo 2009 m. vasario 7  d. iki 2009 m. liepos 16 d. vyko trumpalaikis Dvynių projektas 
„Administracinių geb÷jimų stiprinimas ne maisto produktų rizikos vertinimo srityje“. 

Inspekcijoje vyko mokymai d÷l: 
1. elektrotechnikos gaminių saugos, 
2. žaislų saugos, 
3. vaikiškų baldų saugos, 
4. veiklos prioritetų nustatymo. 

 
2010 m. 

Organizuoti valstybinių inspektorių mokymai (7) d÷l gaminių ir paslaugų rizikos vartotojo 
sveikatai ir saugai. 

Pagal pareigūnų mainų programą pasikeista patirtimi su Maltos, Portugalijos ir Slov÷nijos 
rinkos priežiūros institucijų atstovais. 
Dalyvauta PPOSAFE organizuotuose 3 darbiniuose susitikimuose ir seminaruose rizikos 
vertinimo klausimais. 

Valstybin÷ visuomen÷s 
sveikatos priežiūros tarnyba 
prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos 

Suplanuotas seminaras teritorinių visuomen÷s sveikatos priežiūros įstaigų specialistams d÷l 
Lietuvos higienos normos HN 118:2010 ,,Apgyvendinimo paslaugų saugos sveikatai 
reikalavimai“ įgyvendinimo neįvyko, kadangi nebuvo patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 
118:2010 ,,Apgyvendinimo paslaugų saugos sveikatai reikalavimai“. 

2.1.4. Kaupti, analizuoti ir 
viešai skelbti duomenis 
apie pavojingus bei 
prastos kokyb÷s produktus 
ir jų keliamą riziką 

Valstybin÷ vartotojų teisių 
apsaugos tarnyba 

2007–
2010 
metai 

2007 m.  

 Tarnyba 2007 m. talpino Tarnybos interneto svetain÷je http://www.vartotojoteises.lt 
apibendrintas Valstybin÷s maisto ir veterinarijos tarnybos teikiamos Skubiųjų pranešimų apie 
pavojingus maisto produktus ir pašarus, tiekiamus į rinką, sistemos (RASFF) ataskaitų analizes, 
taip pat iš Europos Komisijos per skubaus keitimosi sistemą RAPEX gautus pranešimus apie 
pavojingus gaminius. Taip pat min÷tame Tarnybos tinklalapyje bei leidinio „Valstyb÷s žinios“ 
priede „Informaciniai pranešimai“ skelbiamos Tarnybos priimtų nutarimų d÷l Produktų saugos 
įstatymo pažeidimų rezoliucin÷s dalys, kuriomis visuomen÷ informuojama apie pavojingų 
produktų pateikimą į rinką. 
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2008 m. 

 Tarnyba kas ketvirtį analizuoja ir apibendrintą Valstybin÷s maisto ir veterinarijos 
tarnybos pateiktą RASFF sistemos (Skubiųjų pranešimų apie pavojingus maisto produktus ir 
pašarus tiekiamus į rinką sistema) medžiagą talpina interneto svetain÷je 
http://www.vartotojoteises.lt. 
 Taip pat nagrin÷jama ir skelbiama interneto svetain÷je informacija apie išnagrin÷tas 
Produktų saugos įstatymo pažeidimo bylas (per 2008 m. priimti 43 nutarimai d÷l pavojingų ne 
maisto produktų ir 36 nutarimai d÷l pavojingų maisto produktų). 
 Tarnyba iš Europos Komisijos gautus pranešimus apie pavojingus gaminius su priedais 
ir jų vertimus išsiunčia rinkos priežiūros institucijoms: Valstybinei ne maisto produktų inspekcijai 
prie Ūkio ministerijos, Valstybinei kelių transporto inspekcijai prie Susisiekimo ministerijos, 
Valstybinei vidaus vandenų inspekcijai ir Lietuvos Respublikos ginklų fondui. Informacija apie 
pavojingus ne maisto produktus apibendrinama ir RAPEX (skubaus keitimosi informacijos apie 
pavojingus ne maisto produktus sistema) ataskaitose, kurios nuolat talpinamos interneto 
svetain÷je http://www.vartotojoteises.lt 
 
2009 m.  

 Tarnyba kas ketvirtį analizuoja ir apibendrintą Valstybin÷s maisto ir veterinarijos 
tarnybos pateiktą RASFF sistemos (Skubiųjų pranešimų apie pavojingus maisto produktus ir 
pašarus tiekiamus į rinką sistema) medžiagą patalpina interneto svetain÷je 
http://www.vartotojoteises.lt.  
 Taip pat nagrin÷jama ir interneto svetain÷je skelbiama informacija apie išnagrin÷tas 
Produktų saugos įstatymo pažeidimo bylas (per 2009 m. priimti 25 nutarimai d÷l pavojingų 
maisto produktų, 1 nutarimas d÷l nesaugių sporto klubo teiktų paslaugų ir 36 nutarimai d÷l 
pavojingų ne maisto produktų). 
 Tarnyba iš Europos Komisijos gautus pranešimus apie pavojingus gaminius su priedais 
ir jų vertimus išsiunčia rinkos priežiūros institucijoms: Valstybinei ne maisto produktų inspekcijai 
prie Ūkio ministerijos, Valstybinei kelių transporto inspekcijai prie Susisiekimo ministerijos, 
Valstybinei vidaus vandenų inspekcijai, Ginklų fondui ir kitoms rinkos priežiūros funkcijas 
vykdančioms institucijoms. Informacija apie pavojingus ne maisto produktus apibendrinama ir 
RAPEX (skubaus keitimosi informacijos apie pavojingus ne maisto produktus sistema) 
ataskaitose, kurios nuolat talpinamos interneto svetain÷je http://www.vartotojoteises.lt Svetain÷je 
taip pat teikiama aktuali informacija apie RAPEX sistemoje paskelbtus nesaugius ne maisto 
produktus pagal atskiras produktų grupes.  
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2010 m.  

Tarnyba iš Europos Komisijos gautus pranešimus apie pavojingus gaminius su priedais ir jų 
vertimus išsiunčia rinkos priežiūros institucijoms: Valstybinei ne maisto produktų inspekcijai prie 
Ūkio ministerijos, Valstybinei kelių transporto inspekcijai prie Susisiekimo ministerijos, 
Valstybinei vidaus vandenų inspekcijai, Ginklų fondui ir kitoms rinkos priežiūros funkcijas 
vykdančioms institucijoms. Informacija apie pavojingus ne maisto produktus apibendrinama ir 
RAPEX (skubaus keitimosi informacijos apie pavojingus ne maisto produktus sistema) 
ataskaitose, kurios nuolat talpinamos interneto svetain÷je http://www.vvtat.lt.  Svetain÷je taip pat 
teikiama aktuali informacija apie RAPEX sistemoje paskelbtus nesaugius ne maisto produktus 
pagal atskiras produktų grupes.  
Tarnyba kas ketvirtį analizuoja ir apibendrintą Valstybin÷s maisto ir veterinarijos tarnybos 
pateiktą RASFF sistemos (Skubiųjų pranešimų apie pavojingus maisto produktus ir pašarus 
tiekiamus į rinką sistema) medžiagą patalpina interneto svetain÷je http://www.vvtat.lt .  
 

Valstybin÷ ne maisto 
produktų inspekcija prie Ūkio 
ministerijos 

2007 m. 

Susisteminta informacija, skelbimo būdai ir forma apie nustatytus pavojingus ne maisto 
produktus. 2007 metais 63 tipų gaminiams taikytos rinkos ribojimo priemon÷s. 53 tipų produktus 
uždrausta tiekti į rinką, 10 tipų gaminius uždrausta laikinai tiekti į rinką. Informacija išplatinta per 
naujienų agentūras, paskelbta leidinio „Valstyb÷s žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“, 
Inspekcijos interneto svetain÷je – informacija išplatinta 75 kartus. 
 
2008 m. 

2008 metais 86 tipų gaminiams taikytos rinkos ribojimo priemon÷s. 79 tipų produktus 
uždrausta tiekti į rinką, 7 produktus uždrausta tiekti į rinką laikinai. Informacija išplatinta per 
naujienų agentūras, paskelbta leidinio „Valstyb÷s žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“, 
Inspekcijos interneto svetain÷je – informacija išplatinta 106 kartus. 
 
2009 m.  

2009 metais 209 gaminių tipams taikytos rinkos ribojimo priemon÷s. 98 tipų gaminius 
uždrausta tiekti į rinką, 111 tipų gaminius uždrausta tiekti į rinką laikinai. 14 tipų gaminius, 
atlikus būtinas procedūras, v÷l leista tiekti į rinką. Informacija paskelbta leidinio „Valstyb÷s 
žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“, Inspekcijos interneto svetain÷je lietuvių ir anglų 
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kalbomis, informacija apie nustatytus pavojingus gaminius pateikta Lietuvos muitinei, išplatinta 
per naujienų agentūras – informacija išplatinta 251 kartus. 
 
2010 m.  

2010 metais 137 gaminių tipams taikytos rinkos ribojimo priemon÷s. 110 tipų gaminius uždrausta 
tiekti į šalies rinką, 12 tipų gaminius uždrausta tiekti į rinką laikinai. 15 tipų gaminius, atlikus 
būtinas procedūras, v÷l leista tiekti į rinką. Informacija paskelbta leidinio „Valstyb÷s žinios“ 
priede „Informaciniai pranešimai“, Inspekcijos interneto svetain÷je lietuvių ir anglų kalbomis, 
informacija apie nustatytus pavojingus gaminius pateikta Lietuvos muitinei, išplatinta regionin÷je 
ir šalies spaudoje – informacija išplatinta 267 kartus. 

Valstybin÷ maisto ir 
veterinarijos tarnyba 

Skubiųjų pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistema (toliau – RASFF) nuo 2007 m. 
sausio 1 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d. Europos Komisija informavo apie 11920 atvejų d÷l maisto 
produktų saugos reikalavimų neatitikimo. Europos Komisija, atsižvelgdama į galimą riziką 
vartotojų sveikatai, visus skubiuosius pranešimus grupuoja į įsp÷jamuosius, jei nesaugus maisto 
produktas yra rinkoje ir kelia tiesioginę riziką vartotojų sveikatai, ir informacinius, jei  nesaugus 
maisto produktas tiesiogin÷s rizikos nekelia vartotojų sveikatai arba jo n÷ra rinkoje. 

Pagal produktų grupę daugiausia gauta pranešimų d÷l žuvininkyst÷s produktų, riešutų ir jų 
produktų, vaisių ir daržovių, m÷sos ir jos produktų, grūdų ir duonos gaminių, medžiagų, 
besiliečiančių su maistu. 

Pagal kilm÷s šalį dažniausiai skubieji pranešimai d÷l maisto produktų gaunami iš Kinijos – 
1564, Turkijos – 1210, JAV – 662,  Indijos – 598, Vokietijos – 508, Tailando – 374, Prancūzijos 
– 358. 

Tarnyba nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d. Europos Komisijai išsiunt÷ 161 
skubųjį pranešimą d÷l nesaugaus maisto ir 9 skubiuosius pranešimus d÷l nesaugių pašarų. 

Tarnybos interneto svetain÷je operatyviai skelbiama informacija apie nustatytus nesaugius 
maisto produktus ir pašarus rinkoje. 
 

Valstybin÷ visuomen÷s 
sveikatos priežiūros tarnyba 
prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos 

Valstybin÷ visuomen÷s sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, 
remdamasi Vilniaus visuomen÷s sveikatos centro valstybin÷s visuomen÷s sveikatos saugos 
kontrol÷s duomenimis bei vadovaudamasi Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo (Žin., 2000, 
Nr. 64–1937) 17 straipsnio 2 dalimi pateik÷ nagrin÷ti surinktą informaciją LR konkurencijos 
tarybai bei Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s, 
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Valstybinei ne maisto produktų inspekcijai prie Ūkio ministerijos, Valstybiniam aplinkos 
sveikatos centrui apie tai, kad UAB ,,Elega“ (Žalgirio g. 131-211, LT-08217 Vilnius) viešbučiams 
ar kitas apgyvendinimo paslaugas teikiantiems objektams legionelioz÷s profilaktikai siūlo naudoti 
nuolatinę karšto geriamojo vandens dezinfekciją užtikrinančią įrangą. Vandens dezinfekcijai 
naudojamas biocidas Sanosil Super 25 Ag (autorizacijos liudijimas A-020003000400PNO60542-
08-81, išduotas 2008-09-08, galioja iki 2013-09-08, išduotas UAB „Elega“). Biocido 
autorizacijos sąlygose nurodyta, kad biocidu apdorotą vandenį draudžiama gerti. Sanosil Super 25 
Ag autorizacijos sąlygose nenurodyta, kad biocidas gali būti naudojamas geriamojo vandens 
dezinfekcijai ir šiuo biocidu nukenksmintas vanduo gali būti geriamas. UAB ,,Elega“ savo 
tinklalapyje ir Sanosil Super naudojimo instrukcijose teikia klaidinančią informaciją, kurios 
pateikimas ir esmin÷s informacijos nepateikimas ne tik klaidina vartotojus, bet naudojant Sanosil 
Super 25 Ag UAB ,,Elega” nurodytu būdu (pvz., geriamojo vandens dezinfekcijai) gali būti 
daroma žala vartotojo, vandenį vartojančio asmens sveikatai. 

Lietuvos Respublikos ryšių 
reguliavimo tarnyba 

Tarnybos tinklapyje www.rrt.lt periodiškai (kiekvieną ketvirtį) pateikiami duomenys apie vykdant 
radijo ryšio ir telekomunikacijų galinių įrenginių bei aparatūros ir įrenginių rinkos priežiūrą 
patikrintus įrenginius, nurodant kiek iš viso įrenginių buvo patikrinta ir kiek iš jų netenkino 
nustatytų reikalavimų (priemon÷ apr÷pia visą Lietuvos teritoriją, įgyvendinta Tarnybos 
tarnautojų). 

2.1.5. Viešai skelbti 
informaciją apie ūkio 
subjektus, įdiegusius geros 
verslo praktikos kodeksus 

Valstybin÷ vartotojų teisių 
apsaugos tarnyba 

2007–
2010 
metai 

2007 m.  

 Raštiškai kreiptasi į Lietuvos aludarių asociaciją ir Lietuvos prekybos įmonių asociaciją, 
prašant pateikti šių asociacijų priimtus ir jos narių pasirašytų kodeksų elektronines versijas. 
Pateiktos versijos patalpintos Tarnybos interneto svetain÷je skiltyje – Bendradarbiavimas. 
Bendradarbiavimas Lietuvoje. Sąžininga verslo praktika. Etikos kodeksai. 
 
2008 m.  

 Buvo kreiptasi į Lietuvos aludarių asociaciją ir Lietuvos prekybos įmonių asociaciją, 
prašant pateikti šių asociacijų priimtų ir jos narių pasirašytų kodeksų elektronines versijas. 
 Lietuvos aludarių asociacijos pateiktas Lietuvos aludarių garb÷s kodeksas ir  Lietuvos 
prekybos įmonių asociacijos – Prekybos tinklų geros verslo praktikos kodeksas patalpinti 
Tarnybos internetin÷je svetain÷je skiltyje „Bendradarbiavimas. Bendradarbiavimas Lietuvoje. 
Sąžininga verslo praktika. Etikos kodeksai“. Tarnybos tinklalapyje taip pat patalpintas Lietuvos 
reklamos etikos kodeksas. 
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 Kreiptasi į Etinių farmacijos kampanijų atstovių asociaciją EFA d÷l Vaistų rinkodaros 
kodekso publikavimo. 
 
2009 m.  

 Tarnybos interneto tinklalapyje 2009 m. paskelbti: Etinių Farmacijos Kompanijų 
Asociacijos ir Vaistų gamintojų asociacijos priimtas Vaistų rinkodaros etikos kodeksas bei 
Lietuvos vartojimo kredito asociacijos etikos kodeksas. 
 
2010 m.  

 Tarnybos interneto tinklalapyje paskelbti Respublikinių būsto valdymo ir priežiūros 
rūmų narių elgesio kodeksas bei Lietuvos bankų asociacijos etikos kodeksas. 
 

Valstybin÷ ne maisto 
produktų inspekcija prie Ūkio 
ministerijos 

2007 m. 

 
Neskelbta, nesant informacijos. 

 
2008 m. 

Neskelbta, nesant informacijos. 
 
2009 m.  

Neskelbta, nesant informacijos. 
 
2010 m.  

Inspekcijos interneto svetain÷je patalpinta informacija apie Prekybos įmonių geros verslo 
praktikos kodeksą. 

Valstybin÷ maisto ir 
veterinarijos tarnyba 

Įgyvendinant Valstybin÷s maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. rugs÷jo 29 d. 
įsakymą Nr. B1-509 „D÷l gyvūninio ir negyvūninio maisto tvarkymo subjektų, priklausančių 
mažai rizikos grupei, informacijos teikimo Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai“, buvo 
sudarytas mažos rizikos maisto tvarkymo subjektų sąrašas. Mažos rizikos maisto tvarkymo 
subjektų sąrašą galima rasti Tarnybos interneto svetain÷je www.vmvt.lt 
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2.1.6. Tirti rinkos 
pokyčius ir jų poveikį 
vartotojams  Valstybin÷ vartotojų teisių 

apsaugos tarnyba 

2007–
2010 
metai 

2007 m.  

 2007 m. Tarnybos apskričių skyriai atliko apklausą tema: „Kainų pokyčių tyrimas“. 
Stambiausiuose prekybos centruose kainų pokyčiai, įvertinus kainų pokyčių tendencijas, 
pasteb÷tas kainų kilimas daugelio maisto prekių grupių, pasitaik÷ ir kainų sumažinimo atvejų. 
Tyrimas vykdytas: stambiausių prekybos tinklų „Iki“, Rimi“, „Maxima“ bei „Norfa“ 
parduotuv÷se. Tirtos tos pačios ar tam tikros produktų grup÷s ir analogiškos prekių rūšys. 
 Išanalizavus gautus duomenis nuspręsta su gautais rezultatais supažindinti atsakingas 
rinkos priežiūros institucijas, parengti atitinkamas vartotojų informavimo ir vartotojų švietimo 
priemones, skatinti verslininkus atsižvelgti į šiuos kainų pokyčius, juos valdyti. Pasitelkus 
Vartotojų švietimo centrą organizuoti seminarus, paskaitas ir į šį procesą įtraukti vartotojų 
asociacijas. Periodiškai vykdyti kainų steb÷seną. 
 Siekiant nustatyti savivaldybių aktyvumą ginant vartotojų teises, Tarnybos apskričių 
skyriai, bendradarbiaudami su savivaldybių paskirtais atstovais vartotojų informavimui ir 
konsultavimui, atliko 2006 m. Lietuvos savivaldyb÷se gautų vartotojų prašymų (skundų) analizę, 
apklausos būdu išsiaiškino prašymų (skundų) problematiką. Gauti rezultatai naudojami vykdant 
vartotojų informavimą ir švietimą.  
 Atlikus analizę su gautais rezultatais supažindinta Savivaldybių asociacija bei kitos 
rinkos priežiūros institucijos. Lyginant 2004 ir 2006 metų Savivaldyb÷se gautų skundų duomenis, 
nustatytas skundų padid÷jimas visose apskrityse. Tai lemia didesnis piliečių aktyvumas, galimai 
susietas su tuo, kad vartotojai jau žino savo teises, žino kur kreiptis ir bando išspręsti iškilusias 
problemas. Kadangi savivaldyb÷s koordinavimo sritys neapima visų vartojimo sričių - vartotojai 
kreipiasi į Tarnybą ar jos skyrius apskrityse. 
 
2008 m.  

 Siekiant išsiaiškinti vartotojų reakciją į rinkoje vykstančius pokyčius, 2008 metais buvo 
atliktos šios apklausos: 
 1. Anonimin÷ vartotojų apklausa d÷l Tarnybos žinomumo nustatymo. Apklausą vykd÷ 
Tarnybos apskričių skyrių ved÷jai seminarų, vartotojams bei smukiesiems verslininkams, metu. 
 2. Apklausa: „Lietuvos vartotojai perka internetu“. Remiantis Lenkijos Vartotojų 
apsaugos ir konkurencijos biuro pateikta analogiško tyrimo medžiaga, parengtas klausimynas ir 
atlikta vartotojų apklausa Lietuvos regionuose, siekiant nustatyti vartotojų aktyvumą, įsigyjant 
prekes ar paslaugas internetu. Tyrimą vykd÷ Tarnybos apskričių skyrių darbuotojai. Nustačius 
lietuvių vartotojų įpročius bei problemas, su kuriomis jie susiduria, atsižvelgus į tai, parinktos 
aktualios temos pasaulinei Interneto naršymo dienai „Informacija: tikra ar klaidinga?“, kuri buvo 
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vykdoma Lietuvoje š. m. rugs÷jo m÷n. 20 d.  
 3. Tarnybos internetin÷s svetain÷s lankytojų apklausa „Lietuvos vartotojai perka 
internetu“. Išanalizavus Lenkijos vartotojų ir konkurencijos biuro (UOKIK) atlikto tyrimo 
rezultatus bei siekiant palyginti  Lietuvos ir Lenkijos vartotojų įpročių ypatumus, buvo atlikta 
apklausa Lietuvos regionuose, kurios tęsinys – Tarnybos interentinin÷je svetain÷je vykdoma 
lankytojų apklausa „Lietuvos vartotojai perka internetu“. Klausimynas, pateikiamas Tarnybos 
internetiniame puslapyje www.vartotojoteises.lt. Rezultatai bus apibendrinti ir palyginti tiek su 
Lietuvos regionuose vykdytos apklausos rezultatais, tiek su Lenkijos  vartotojų apklausos 
rezultatais.  
 Siekiant sužinoti, kokie rinkos pokyčiai labiausiai veikia vartotojus, 2008 m. Tarnyba 
išanalizavo šiuos tyrimus 

1. Europos Komisijos Sveikatos ir Vartotojų apsaugos direktorato tyrimo medžiagą apie 
vartotojų elgsenos pokyčius „Vartotojų rinkų informacijos suvestin÷: vartotojų elgesio steb÷jimo 
vieningoje rinkoje“ 2006 m. (atlikto tyrimo rezultatai paskelbti 2008 m. Europos komisijos 
išleistame leidinyje). Tyrimas ap÷m÷ 27 šalis, tarp jų ir Lietuvos Respubliką. Steb÷ti pokyčiai 
vieningoje ES rinkoje: vartotojų pasitenkinimas teikiamų paslaugų ir prekių kokybe, vartotojų 
požiūris į paslaugų teikimą, saugą, vartotojų požiūris į tiek÷jų pakeitimą ir kt. (paslaugų teikimas 
internetu.), vartotojų pasitik÷jimas nacionaline vartotojų apsaugos sistema, vartotojų interesų 
suvokimas. 

2. Lenkijos vartotojų ir konkurencijos biuro (UOKIK) rezultatai palyginti su apklausos 
Lietuvos regionuose duomenimis, siekiant nustatyti Lietuvos ir Lenkijos vartotojų įpročių 
ypatumus.  
 
2009 m.  

 Siekiant sužinoti, kokie rinkos pokyčiai labiausiai veikia vartotojus, atlikta vartojimo 
santykių pokyčių rinkoje apžvalga. Atliktos apžvalgos tikslas – išanalizuoti kaip keit÷si vartojimo 
įpročiai dabartin÷s ekonomin÷s situacijos Lietuvoje metu. Atliktos apžvalgos duomenimis bei 
medžiaga naudojamasi rengiant švietimo priemones vartotojams. 
 
2010 m.  
 
Išanalizuota Vertybinių popierių komisijos, Draudimo priežiūros komisijos bei Kreditų teik÷jų 
asociacijų pateikta informacija apie vartotojų skundus finansinių paslaugų srityje bei pristatyta 
seminare „Vartotojų teisių apsauga finansinių paslaugų srityje“. 
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Išvados: 
-Naujų produktų, teikiamų ne bankinio sektoriaus įmonių, atsiradimas skatina konkurenciją ir 
vartotojų pasirinkimo galimybes, bet lengvi ir greitai prieinami pinigai, nepakankama informacija 
apie finansines paslaugas, sudaro prielaidas vartotojams priimti itin nepalankius pasiūlymus d÷l 
vartojimo kredito. 
-Visi verslo subjektai (bankai, kredito unijos, greitųjų kreditų bendrov÷s), veikiantys vartojimo 
kredito rinkoje, tur÷tų prisiimti vienodą teis÷s aktuose numatytą atsakomybę, laikytis vienodų 
profesinių standartų d÷l vartotojų teisių apsaugos, asmens duomenų apsaugos, nediskriminavimo 
bei šeimos gyvenimo apsaugos. 
-Neatsakingas skolinimas gali pakenkti (sumažinti vartotojų pasitik÷jimą) visam finansinių 
paslaugų sektoriui bei nekontroliuojamas sektorius (rizikos, ekonomin÷s būkl÷s vertinimo bei 
privalomos ikisutartin÷s ir sutartin÷s informacijos pateikimo prasme) gali tapti valstyb÷s 
socialine problema. 
-Ypač svarbu, kad kreditoriai nesiimtų neatsakingo skolinimo veiklos ir nesuteiktų vartojimo 
kredito prieš tai neįvertinę vartotojų kreditingumo, tod÷l valstyb÷ tur÷tų užtikrinti vienodą visų 
kreditorių priežiūrą, kad būtų išvengta neatsakingo skolinimo, ir valstybei būtų suteiktos tinkamos 
ir efektyvios priemon÷s taikyti kreditoriams atsakomybę už teis÷s aktų nesilaikymą. 
-Norint užtikrinti vartotojų pasitik÷jimą vartojimo kredito (kaip ir finansinių paslaugų) rinka, 
būtina užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį, suteikti vartotojams galimybę palyginti skirtingus 
kreditorių pasiūlymus bei užtikrinti, kad tokia informacija būtų nurodyta aiškiai, tiksliai ir 
pastebimai. 

 

Valstybin÷ ne maisto 
produktų inspekcija prie Ūkio 
ministerijos 

2007 m. 

Parengtos metin÷ ir ketvirtin÷s skundų tyrimo ataskaitos. Informacija apie rinkos analizę 
paskelbta Inspekcijos interneto svetain÷je, išplatinta pranešimuose spaudai, pateikta didžiausiems 
dienraščiams bei pagal individualias korespondentų užklausas. 
 
2008 m. 

Parengtos metin÷s ir ketvirtin÷s skundų tyrimo ataskaitos. Informacija apie rinkos analizę 
paskelbta Inspekcijos interneto svetain÷je, išplatinta pranešimuose BNS spaudos centre ir ELTA 
naujienų agentūroje, portalo www.vz.lt skiltyje „pranešimai spaudai“. Pranešimų spaudai forma, 
informacija pateikta ir didžiausiems dienraščiams, bei pagal individualias korespondentų 
užklausas. 
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2009 m.  

Parengtos metin÷ ir ketvirtin÷s skundų tyrimo ataskaitos. Informacija apie rinkos analizę 
paskelbta Inspekcijos interneto svetain÷je, išplatinta pranešimuose spaudai, pateikta didžiausiems 
dienraščiams bei pagal individualias korespondentų užklausas. 
 
2010 m.  

Parengtos metin÷ ir ketvirtin÷s skundų tyrimo ataskaitos. Informacija apie rinkos analizę 
paskelbta Inspekcijos interneto svetain÷je, išplatinta pranešimuose spaudai, pateikta didžiausiems 
dienraščiams bei pagal individualias korespondentų užklausas. 
 

Valstybin÷ maisto ir 
veterinarijos tarnyba 

2008 m. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto (toliau – NMVRVI) 
Rizikos vertinimo departamentas pateik÷ mokslinę ir techninę nuomonę rizikos vertinimo 
klausimais: Ankstyvas kylančių pavojų nustatymas – pagrindin÷ prevencin÷ priemon÷ užtikrinant 
maisto saugą; Pesticido vinklozolino žmonių sveikatai rizikos vertinimas; Bisfenolio A rizikos 
vertinimas maisto saugai; N÷ščioms moterims rekomenduojama vartoti mažiau kofeino; 
Nanotechnologijų maisto ir pašarų saugai rizikos vertinimas; Gyvūnų klonavimo rizikos maisto 
saugai, gyvūnų sveikatai ir gerovei bei aplinkai vertinimas; Rizikos žmonių ir gyvūnų sveikatai 
vertinimas pakeitus galvijų spongiformin÷s encefalopatijos steb÷senos sistemą Europos 
Sąjungoje; Jaunesnių kaip 6 m÷nesių amžiaus ÷riukų ir ožiukų skerdenų rizikos maisto saugai 
vertinimas; Rizikos vertinimas – mokslinis požiūris į maisto saugą. 

2009 m. NMVRVI Rizikos vertinimo departamentas pateik÷ mokslinę ir techninę nuomonę 
rizikos vertinimo klausimais: M÷sos gaminių rizikos vertinimas; Amonio poveikio sveikatai 
rizikos vertinimas; Įvežamų gyvūninių produktų laboratorinių tyrimų analiz÷; Padidintos, 
vidutin÷s ir mažos rizikos grup÷ms priklausančių maisto tvarkymo subjektų rizikos vertinimas; 
Padidinto boro kiekio natūraliame mineraliniame vandenyje rizikos vertinimas; Prekybos žaliu 
pienu rizikos vertinimas; Minkštų valgomųjų ledų rizikos vertinimas; Čeburekų rizikos 
vertinimas; Importuojamų iš trečiųjų šalių gyvūninio maisto rizikos vertinimas.  

2010 m. NMVRVI Rizikos vertinimo departamentas pateik÷ mokslinę ir techninę nuomonę 
rizikos vertinimo klausimais: D÷l modifikuotų kukurūzų MON89034xMON88017 leidimo Europos 
Sąjungoje naudoti maisto ir pašarų gamybai; D÷l ryžių, uždraustų vartoti žmonių maistui, 
galimyb÷s naudoti gyvūnų š÷rimui; D÷l estrogenų, esančių piene; Medžiagų liekanų steb÷senos 
gyvūnuose ir gyvūniniuose maisto produktuose analiz÷ 2004–2009 metais Lietuvoje; D÷l 
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vaisiuose ir daržov÷se esančių nitratų kiekio bei galimo poveikio sveikatai; D÷l galimo 
natūralaus glutamato kiekio maisto produktuose; D÷l galimo natūralaus aliuminio kiekio 
makaronuose; D÷l kūdikių mišinių, kuriuose yra piperonilo butoksido, realizacijos.  
 

Valstybin÷ visuomen÷s 
sveikatos priežiūros tarnyba 
prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos 

— 

2.2. Stiprinti elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo incidentų prevenciją 

2.2.1. Parengti ir įd÷ti į 
interneto tinklalapį 
programinę įrangą, 
leidžiančią įvertinti 
vartotojų naudojamos 
kompiuterin÷s įrangos 
saugumą ir pateikti 
rekomendacijas, kaip jį 
padidinti  

Lietuvos Respublikos ryšių 
reguliavimo tarnyba 

2007–
2010 
metai 

1) tinklalapyje www.esaugumas.lt prie kiekvieno skyriaus pagal atitinkamą temą yra patalpintos 
nuorodos kur galima atsisiųsti atitinkamą programinę įrangą skirtą apsisaugoti nuo gr÷smių 
internete (priemon÷ apr÷pia visą Lietuvos teritoriją, įgyvendinta Tarnybos tarnautojų); 
2) parengta rekomendacinio pobūdžio informacija ir programų rinkinys, kuris leidžia užtikrinti 
didesnį kompiuterin÷s įrangos saugumą nuo gr÷smių internete ir  
kurį vartotojai gali nemokamai atsisiųsti iš tinklalapio www.esaugumas.lt (priemon÷ apr÷pia visą 
Lietuvos teritoriją, įgyvendinta Tarnybos iniciatyva, partnerių l÷šomis); 
3) tinklalapyje www.draugiškasinternetas.lt patalpintos apsaugos nuo neteis÷to ir žalingo turinio 
internete programos (priemon÷ apr÷pia visą Lietuvos teritoriją, įgyvendinta Tarnybos tarnautojų); 
4) vykdyta „karštosios linijos“, į kurią priimami pranešimai apie neteis÷tą ir žalingą turinį ir 
(arba) neteis÷tą veiką internete, viešinimo kampanija interneto portale „Delfi“ (priemon÷ apr÷pia 
visą Lietuvos teritoriją, įgyvendinta Tarnybos tarnautojų, Tarnybos l÷šomis); 
5) tinklalapyje www.esaugumas.lt vartotojams pateikti savitikros testai, skirti įvertinti 
naudojamos įrangos saugumą ir pateiktos rekomendacijos, kaip saugumą padidinti. Informacija 
vartotojams nuolat atnaujinama (priemon÷ apr÷pia visą Lietuvos teritoriją, įgyvendinta  Tarnybos 
tarnautojų). 

2.3. Stiprinti vartotojų teises ginančių institucijų administracinius geb÷jimus, susijusius su vartotojų teisių apsauga  

2.3.1. Organizuoti 
vartotojų teisių apsaugos Valstybin÷ vartotojų teisių 

apsaugos tarnyba 

2007–
2010 

 Įgyvendinant Valstyb÷s tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 
ministerijos patvirtintą Valstyb÷s tarnautojų mokymo programą, 2008 m. spalio – lapkričio 
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m÷nesį buvo suorganizuotas 20 akademinių valandų paskaitų ciklas „Vartotojų teisių apsaugos 
pagrindai“, kurių klausytojai buvo supažindinti su vartotojų teis÷mis.  
 
 Organizuoti du seminarai Tarnybos ir savivaldybių darbuotojams dirbantiems vartotojų 
teisių srityje: 
— seminaras Tarnyboje „Vartojimo kredito nuostatų įgyvendinimas“; 
— seminaras Utenos verslo informacijos centre „Veiksminga vartojimo kredito rinkos priežiūra“. 
 
2010 m.  

Tarnybos atstovas skait÷ pranešimą „Praktinio vartotojų pasitenkinimo tyrimo atvejo pristatymas“ 
seminare „Piliečių ir vartotojų pasitenkinimas viešosiomis paslaugomis“, kurį organizavo Vidaus 
reikalų ministerija. 

specialistų mokymus 

Valstybin÷ ne maisto 
produktų inspekcija prie Ūkio 
ministerijos 

metai 

2007 m. 

Inspekcijos pareigūnas dalyvavo Europos parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/95/EB 
(bendros gaminių saugos) pareigūnų mainų programoje finansuojama Europos Komisijos 
vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros institucijose Čekijoje. 

23 Inspekcijos darbuotojai dalyvavo darbo grupių susitikimuose, seminaruose, mokymuose 
Belgijoje, Lenkijoje, Švedijoje ir t.t. 
 
2008 m. 

2 Inspekcijos pareigūnai dalyvavo pareigūnų mainų programoje finansuojama Europos 
Komisijos – Olandijos ir Danijos vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros institucijose. 

20 Inspekcijos darbuotojų dalyvavo darbo grupių susitikimuose, seminaruose, mokymuose 
Belgijoje, Lenkijoje, Latvijoje, Anglijoje ir t.t. 
 
2009 m.  

3 Inspekcijos pareigūnai dalyvavo pareigūnų mainų programoje finansuojamoje Europos 
Komisijos – Prancūzijos, Maltos ir Slov÷nijos institucijose.  

18 Inspekcijos darbuotojų dalyvavo įvairiuose seminaruose, mokymuose Briuselyje, Rygoje, 
Vienoje. 
 
2010 m.  

4 Inspekcijos pareigūnai dalyvavo pareigūnų mainų programoje finansuojamoje Europos 



 58 

Strategijos tikslai, 
uždaviniai ir priemon÷s 

Atsakingi vykdytojai 
Įvykdymo 
terminas 

Vykdymas 

Komisijos – Portugalijos, Didžiosios  Britanijos, Austrijos, Kipro vartotojų teisių apsaugos ir 
rinkos priežiūros institucijose.  
Inspekcijos darbuotojai vyko į 32 užsienio komandiruotes dalyvauti PROSAFE darbo grupių 
susitikimuose, projektuose, mokymuose  Belgijoje, Latvijoje, Maltoje, ir t.t 

Valstybin÷ maisto ir 
veterinarijos tarnyba 

Pagal 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 
882/2004 d÷l oficialios kontrol÷s, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar 
laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teis÷s aktų, gyvūnų sveikatos ir gerov÷s taisyklių 
(OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 45 tomas, p. 200), su paskutiniais pakeitimais, 
padarytais 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 596/2009 
(OL 2009 L 188, p. 14), 2007–2010 m. mokymuose dalyvavo 6053 Tarnybos, MNVRVI, Maisto 
ir veterinarijos vidaus audito tarnybos ir apskričių, miestų ir rajonų valstybinių maisto ir 
veterinarijos tarnybų (toliau – teritorin÷s VMVT) specialistai.  

2007–2010 m. vykusius pagal reglamentą (EB) Nr. 882/2004 mokymus galima suskirstyti 
pagal sektorius:  

Sektoriai 2010 m. 2009 m. 2008 m. 2007 m. 

Maisto sauga 39 % 44 % 17 % 22,5 % 
Gyvūnų sveikata 28 % 9 % 33 % 18 % 
Informacin÷s technologijos 6 % 3 % 11 % 26 % 
Gyvūnų gerov÷ 6 % 21 % 19 % 19,6 % 

Gyvūnų pašarai 11 % 8 % 6 % 7,4 % 

Pasienio veterinarin÷ kontrol÷ 10 % 15 % 14 % 6,5 % 

 
Vykdant Technin÷s pagalbos ir keitimosi informacija biuro (TAIEX) regioninę mokymų 

programą, 2007 m. organizuoti 3 seminarai, kuriuose dalyvavo 199 teritorinių VMVT specialistai: 
• 2007 birželio 13–14 d., Maisto papildų, specialios paskirties maisto produktų kontrol÷ 

rinkoje, sveikatos teiginių ir vitaminų bei mineralų deklaravimas; 
• 2007 m. rugs÷jo 17–18 d., Naujausi prekybos gyvūnais reikalavimai Europos Sąjungoje; 
• 2007 m. spalio 4–5 d., Šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo kontrol÷. 
30 specialistų dalyvavo 7 temų mokymuose, kuriuos organizavo Europos Sąjungos (toliau – 

ES) Sveikatos ir vartotojų apsaugos generalinis direktoratas (DG SANCO): 
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• 9 specialistai dalyvavo Rizikos veiksnių analiz÷s ir svarbiųjų valdymo taškų (toliau – 
RVASVT) sistemos mokymuose, kurie vyko Portugalijoje, Vengrijoje ir Jungtin÷je Karalyst÷je;  

• 3 specialistai dalyvavo mokymuose „Oro uosto pasienio postų veterinarin÷ kontrol÷“, 
kurie vyko Austrijoje; 

• 3 specialistai dalyvavo mokymuose „Jūros uosto pasienio postų veterinarin÷ kontrol÷“, 
kurie vyko Italijoje; 

• 5 specialistai dalyvavo mokymuose „Šalutinių gyvūninių produktų kontrol÷“, kurie vyko  
Ispanijoje, Vokietijoje ir Lietuvoje; 

• 2 specialistai dalyvavo mokymuose „Gyvūnų gerov÷“, kurie vyko Kroatijoje; 
• 5 specialistai dalyvavo mokymuose „Zoonozių steb÷sena ir kontrol÷, mikrobiologiniai 

kriterijai maisto produktuose“, kurie vyko Italijoje, Danijoje; 
• 3 specialistai dalyvavo mokymuose „Su maistu kontaktuojančių medžiagų kontrol÷“, 

kurie vyko Olandijoje. 
2007 m. užsienyje stažavosi 8 specialistai: 
• Stažuot÷ Vokietijos federaliniame rizikos vertinimo institute. Dalyvavo 3 specialistai iš 

Lietuvos valstybin÷s veterinarinių preparatų inspekcijos ir 2 specialistai iš Tarnybos; 
• Seminaras „M÷sos ir paukštienos kontrol÷“ Jungtin÷se Amerikos Valstijose (toliau – 

JAV). Dalyvavo 2 Tarnybos specialistai; 
• Stažuot÷ „Veterinarin÷ priežiūra ir kontrol÷ Islandijos skerdyklose, m÷sos ir m÷sos 

produktų tvarkymo įmon÷se“ Islandijoje. Dalyvavo 1 Tarnybos specialistas. 
Pagal Pereinamojo laikotarpio institucijų pl÷tros priemon÷s projektus 2007 m. buvo 

apmokyti 978 Tarnybos ir teritorinių VMVT specialistai: 
• 2004/016-925-01-08-0001 „Gyvulių sveikatos ir maisto saugos oficialios kontrol÷s 

stiprinimas, įdiegiant veterinarijos informacijos valdymo sistemą“. Dalyvavo 214 specialistų; 
• LT/2004/AG/03 „Lietuvos Respublikos pasienio veterinarin÷s kontrol÷s sistemos 

stiprinimas“. Dalyvavo 110 specialistų; 
• LT/2004/AG/02 „Maisto saugumas (II etapas). Oficiali veterinarinių vaistų ir pašarų 

kontrol÷“. Dalyvavo 177 specialistai; 
• 2006/018-183-02-02 „Gyvūnų apsaugos sistemos kontrol÷s stiprinimas“. Dalyvavo 264 

specialistai.  
• LT/2005/IB/AG-03 „Gyvūnų sveikatos kontrol÷s ir rengimosi nenumatytiems atvejams 

geb÷jimų stiprinimas“. Dalyvavo 213 specialistų.  
2008 metais 38 Tarnybos ir teritorinių VMVT specialistai dalyvavo pagal Europos 
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Komisijos mokymų programą „Geresnis mokymas siekiant užtikrinti saugų maistą“ 9 temų 
mokymuose:  

• „RVASVT sistemos auditas“. Vyko Jungtin÷je Karalyst÷je, Portugalijoje, Vengrijoje. 
Dalyvavo 10 specialistų. 

• „M÷sos ir m÷sos produktų higiena ir kontrol÷“. Vyko Prancūzijoje. Dalyvavo 2 
specialistai. 

• „Žuvies ir žuvies produktų kontrol÷“. Vyko Ispanijoje. Dalyvavo 2 specialistai. 
• „Pieno ir pieno produktų kontrol÷“. Vyko Italijoje. Dalyvavo 2 specialistai. 
• „Šalutinių gyvūninių produktų kontrol÷“. Vyko Belgijoje, Italijoje, Latvijoje. Dalyvavo 3 

specialistai. 
• „Zoonozių steb÷sena, kontrol÷ ir mikrobiologinių kriterijų taikymas maisto produktams“. 

Vyko Danijoje, Italijoje. Dalyvavo 5 specialistai. 
• „Užkrečiamos spongiformin÷s encefalopatijos kontrol÷ ir prevencija“. Vyko Vokietijoje. 

Dalyvavo 4 specialistai. 
• „Oro uosto pasienio veterinarijos posto kontrol÷“. Vyko Austrijoje. Dalyvavo 1 

specialistas. 
• „Jūrų uostų pasienio veterinarijos postų kontrol÷“. Vyko Nyderlanduose. Dalyvavo 3 

specialistai. 
Tarnybos ir teritorinių VMVT specialistams buvo pravesti  mokymai pagal projektus: 
• Lietuvos–Vokietijos Dvynių projektas LT 2006 IB/AG-01 „Bakterinių zoonozių ir 

virusinių ligų kontrol÷s stiprinimas Lietuvoje“. Mokymuose dalyvavo 494 dalyviai. 
• Lietuvos–Austrijos Dvynių projektas LT 2006 IB/AG-02 „Gyvūnų apsaugos sistemos 

kontrol÷s stiprinimas Lietuvoje“. Mokymuose dalyvavo  327 dalyviai. 
Pagal Lietuvos–Vokietijos Dvynių projektą LT 2006 IB/AG-01 „Bakterinių zoonozių ir 

naminių paukščių virusinių ligų kontrol÷s stiprinimas Lietuvoje“ 2008 m. buvo suorganizuotos 
dvejos pratybos: imituoto paukščių gripo ir imituotų m÷lynojo liežuvio,  snukio ir nagų ligų 
pratybos. 

2008 m. 3 Tarnybos specialistai stažavosi užsienyje: 
• 2 savaičių stažuot÷ JAV pagal individualią programą maisto saugos klausimais; 
• 2 savaičių stažuot÷ Vokietijos maisto, žem÷s ūkio ir vartotojų apsaugos ministerijos 

Gyvūnų sveikatingumo ir maisto produktų higienos departamente; 
• 3 savaičių stažuot÷ JAV maisto saugos ir inspekcijos tarnyboje m÷sos ir paukštienos 

kontrol÷s klausimais. 
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Pagal 2009 m. valstybin÷s maisto ir valstybin÷s veterinarin÷s kontrol÷s specialistų mokymų 
programą, patvirtintą Valstybin÷s maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2009 m. sausio 23 
d. įsakymu Nr. B1-22, 2009 m. pravesta 13 mokymų: 

•  „Darbas su Veterinarin÷s informacijos valdymo sistema“. Apmokyta 60 specialistų. 
•  „Maisto papildų valstybin÷s kontrol÷s aktualijos“. Apmokyti 39 specialistai. 
•  „Valstybin÷ maisto kontrol÷ turgaviet÷se. Ekologiškų maisto produktų  kontrol÷s 

aktualijos“. Apmokyti 45 specialistai. 
•   „Gyvūnų pavojingų užkrečiamųjų ligų (paukščių gripo ir Niukaslo, m÷lynojo liežuvio, 

snukio ir nagų ligų) neatid÷liotinų priemonių planavimo mokymai“. Apmokyta 114 specialistų. 
•   „Valstybin÷s kontrol÷s organizavimo principai ir kokyb÷s sistemos įgyvendinimas 

apskričių, miestų ir rajonų VMVT“. Apmokyti 88 specialistai. 
•   „Priešskerdimin÷ ir poskerdimin÷ veterinarin÷-sanitarin÷ ekspertiz÷ skerdyklose“. 

Apmokyti 39 specialistai. 
•  „Importo ir tranzito procedūros pasienio veterinarijos postuose, muitin÷s sand÷liuose, 

laikinojo prekių saugojimo sand÷liuose“. Apmokyti 56 specialistai. 
•  „Viščiukų broilerių ir dedeklių vištų laikymo reikalavimų įgyvendinimas“. Apmokyti 46 

specialistai. 
2009 m. 49 Tarnybos ir teritorinių VMVT specialistai dalyvavo pagal Europos Komisijos 

mokymų programą „Geresnis mokymas siekiant užtikrinti saugų maistą“ 9 temų mokymuose: 
• „Gyvūnų gerov÷ transportavimo metu“. Vyko Italijoje. Dalyvavo 7 specialistai. 
•  „Maisto saugos ir veterinarin÷ kontrol÷ pasienio veterinarijos postuose“. Vyko Lenkijoje, 

Jungtin÷je Karalyst÷je. Dalyvavo 8 specialistai. 
• „Gyvūnų gerov÷, apimanti gyvūnų skerdimą ir žudymą skerdyklose, ir ligų kontrol÷“. 

Vyko Vengrijoje. Dalyvavo 2 specialistai. 
• „RVASVT sistemos auditas“. Vyko Prancūzijoje, Portugalijoje, Jungtin÷je Karalyst÷je, 

Vengrijoje. Dalyvavo 15 specialistų. 
• „Maisto produktų mikrobiologiniai kriterijai ir žmonių ligų protrūkiai“. Vyko Vokietijoje, 

Prancūzijoje. Dalyvavo 4 specialistai. 
• „Pašarų kontrol÷s teisin÷ baz÷“. Vyko Belgijoje, Ispanijoje. Dalyvavo 6 specialistai. 
• „M÷sos ir m÷sos produktų kontrol÷“. Vyko Prancūzijoje. Dalyvavo 2 specialistai. 
•  „Pieno ir pieno produktų kontrol÷“. Vyko Italijoje. Dalyvavo 3 specialistai. 
• „Žuvies ir žuvies produktų kontrol÷“. Vyko Ispanijoje. Dalyvavo 2 specialistai. 

Pagal 2010 m. valstybin÷s maisto ir valstybin÷s veterinarin÷s kontrol÷s specialistų mokymų 
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programą, patvirtintą Valstybin÷s maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2010 m. sausio 19 
d. įsakymu Nr. B1-35, 2010 metais  buvo pravesta 18 mokymų.  

2010 metais Tarnybos ir teritorinių VMVT specialistai dalyvavo šiuose mokymuose: 
• ,,Veterinarijos reikalavimai prekybai ūkiniais gyvūnais, Veterinarin÷ informacijos 

valdymo sistema (VIVS), vežamų gyvūnų apsaugos reikalavimai“. Apmokyta 114 specialistų; 
• „Valstybin÷ veterinarin÷ pašarų kontrol÷“. Apmokytas 81 specialistas; 
• „Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo valstybin÷ veterinarin÷ kontrol÷“. Apmokyti 

57 specialistai; 
• „Importo ir tranzito procedūros pasienio veterinarijos postuose, muitin÷s sand÷liuose, 

laikinojo prekių saugojimo sand÷liuose“. Apmokyti 98 specialistai; 
• „Medžiagų ir gaminių, besiliečiančių su maistu, maisto priedų, biocidinių produktų 

kontrol÷. Kokyb÷s sistemos darbo instrukcijos KT-1-5-D1 „Veiksmai nustačius medžiagų liekanų 
gyvūnuose, piene, kiaušiniuose ir meduje“ tam tikrų pakeistų nuostatų įgyvendinimo kontrol÷“. 
Apmokyta 130 specialistų; 

• „Paukščių zoonoz÷s“. Apmokyti 45 specialistai; 
• „Pienininkyst÷s ūkių kontrol÷s ir priežiūros reikalavimai“. Apmokyti 125 specialistai; 
• „Kokyb÷s vadybos sistemos valdymas ir tobulinimas“. Apmokyta 70 specialistų; 
• „Kenksmingų liekanų kontrol÷s vykdymas. Informacijos perdavimas maisto grandin÷je“. 

Apmokyti 67 specialistai; 
• „Zoonozių ir pavojingų užkrečiamųjų gyvūnų ligų epidemiologija, steb÷sena, kontrol÷, 

prevencija bei rizikos analiz÷“. Apmokyti 68 specialistai; 
• „Zoonozių prevencija ir kontrol÷ viešojo maitinimo įmon÷se“. Apmokyti 74 specialistai; 
• „Gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrol÷s programos įgyvendinimas 2010 m. ir veterinarin÷s 

informacijos valdymo sistemos naudojimas“. Apmokyti 133 specialistai; 
• „Viščiukų broilerių laikymo reikalavimai“. Apmokyti 39 specialistai; 
• „Gyvūnų sveikatos priežiūros ir užkrečiamųjų ligų kontrol÷s  programos vykdymas“. 

Apmokyta 60 specialistų; 
• „Pasiutlig÷s prevencija, likvidavimas ir kontrol÷s priemon÷s“. Apmokyti 68 specialistai. 

 

Valstybin÷ visuomen÷s 
sveikatos priežiūros tarnyba 
prie Sveikatos apsaugos 

Suplanuotas seminaras teritorinių visuomen÷s sveikatos priežiūros įstaigų specialistams d÷l 
Lietuvos higienos normos HN 118:2010 ,,Apgyvendinimo paslaugų saugos sveikatai 
reikalavimai“ įgyvendinimo neįvyko, kadangi nebuvo patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 



 63 

Strategijos tikslai, 
uždaviniai ir priemon÷s 

Atsakingi vykdytojai 
Įvykdymo 
terminas 

Vykdymas 

ministerijos 118:2010 ,,Apgyvendinimo paslaugų saugos sveikatai reikalavimai“. 

2.3.2. Didinti vartotojų 
asociacijų paj÷gumus – 
rengti mokymus 
įgūdžiams ugdyti ir 
žinioms pl÷sti, skatinti 
jungtis į tinklus 

Valstybin÷ vartotojų teisių 
apsaugos tarnyba 
 

2007–
2010 
metai 

2007 m.  

 Teisingumo ministerijoje vykusiuose pos÷džiuose, prad÷tos diskusijos su vartotojų 
asociacijomis, skatinant jas jungtis į stambesnius darinius, siekiant sukurti keletą stambesnių 
vartotojų asociacijų atstovaujančių Aljansų, Susivienijimų ir pan. Vartotojų asociacijoms 
pasiūlyta stambesnius darinius formuoti pagal atstovaujamų interesų pobūdį ir pan. 
 
2008 m.  

 2008 m. sausio 30 d. Vakarų Lietuvos vartotojų federacijos organizuotame seminare 
„Inovatyvus vartotojų švietimas – visuomen÷s informavimas ir sąmoningas skatinimas“, švietimo 
institucijų bei vartotojų asociacijų atstovai pristat÷ vykdomus švietimo projektus bei aptar÷ 
vartotojų švietimo priemonių įvairovę Lietuvoje. Tarnybos atstovas akcentavo vartotojų 
asociacijų bendradarbiavimo svarbą rengiant švietimo priemones.  
 2008 m. kovo 21 d. Teisingumo ministerijoje įvykusioje konferencijoje „Teisin÷s 
galimyb÷s sprendžiant vartotojų ginčus Lietuvoje“, kurią organizavo Lietuvos vartotojų 
konfederacija kartu su Tarnyba, dalyvavo bei pranešimus skait÷ valstybinių institucijų, vartotojų 
asociacijų bei mokslo įstaigų atstovai.  
 Siekiant informuoti vartotojų asociacijas apie Nesąžiningos komercin÷s veiklos 
vartotojams draudimo įstatymo nuostatas vartotojų asociacijų atstovai buvo pakviesti į 2008 m. 
balandžio 10-11 d. vykusią tarptautinę konferenciją, organizuotą verslo sektoriui apie 
Nesąžiningos komercin÷s veiklos direktyvos 2005/29/EB įgyvendinimą. 
 
2009 m.  

 Didinant vartotojų asociacijų paj÷gumus 2009 m. kovo 17 d. Lietuvos Respublikos 
Seime surengta diskusija vartotojų teisių apsaugos elektronin÷s komercijos, gamtinių dujų, 
šilumos ir elektros energijos kainų nustatymo bei daugiabučių namų renovavimo klausimais, 
Europos vartotojų dienai pažym÷ti, kurios metu buvo pabr÷žta vartotojų asociacijų jungimosi į 
tinklus svarba. 
 2009 m. geguž÷s 15 d. Seimo Finansų ir biudžeto komiteto Lietuvos vartotojų instituto 
ir Seimo Europos informacijos biuro organizuotoje diskusijoje „Finansinis švietimas finansų ir 
ekonomin÷s kriz÷s sąlygomis“ Tarnybos atstov÷ pabr÷ž÷ vartotojų asociacijų bendradarbiavimo 
svarbą vykdant finansinį vartotojų švietimą.   
 2009 m. birželio 10 d. surengtas seminaras, vykdant Phare Trumpalaikį Dvynių projektą 
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„Vartotojų teisių apsaugos stiprinimas vartojimo kredito srityje“, Tarnyboje vartotojų 
konsultantams skolų ir piniginių problemų klausimais.  
 2009 m. birželio 9 d. surengtas seminaras „ES ir Jungtin÷s Karalyst÷s patirtis vartojimo 
kredito srityje, patarimai Lietuvos vartotojams“, skirtas vartotojų asociacijoms. 
 
2010 m.  

 
Didinant vartotojų asociacijų paj÷gumus dalyvauta susitikimuose su Teisingumo ministerija, 
Finansų ministerija Švietimo ir mokslo ministerija, Aplinkos ministerija, Vidaus Reikalų 
ministerija d÷l vartotojų asociacijų vykdomų projektų finansavimo per Europos Sąjungos 
struktūrinius fondus.  
Vartotojų asociacijų atstovai buvo pakviesti dalyvauti 2010 m. balandžio 29 d. vykusioje 
Tarnybos ir Pasaulio banko organizuotoje diskusijoje, kurios metu buvo pristatyta Pasaulio banko 
diagnostin÷ apžvalga apie Lietuvos vartotojų finansinį raštingumą bei teisių apsaugą. Vartotojų 
asociacijų atstovai taip buvo kviečiami skaityti pranešimus. 
 

Valstybin÷ maisto ir 
veterinarijos tarnyba 

Tarnyba 2008 m. balandžio 15 d. kartu su Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakultetu 
organizavo mokslinę-praktinę konferenciją „Naujausios maisto saugos ir kokyb÷s tendencijos“. 
Konferencijoje dalyvavo Vokietijos rizikos vertinimo instituto prezidentas, žem÷s ūkio 
viceministr÷ ir Žem÷s ūkio ministerijos specialistai, Sveikatos apsaugos ministerijos, 
Respublikinio mitybos centro specialistai, Kauno technologijos universiteto, Lietuvos 
veterinarijos akademijos lektoriai, maisto pramon÷s, vartotojų asociacijų  ir verslo atstovai iš 
visos Lietuvos. 

Tarnybos specialistai taip pat dalyvavo projektuose su Lietuvos vartotojų instituto ir 
Lietuvos nacionalin÷s vartotojų federacijos atstovais. 
 

Valstybin÷ ne maisto 
produktų inspekcija prie Ūkio 
ministerijos 

2007 m. 

Asociacijos poreikio neišreišk÷ 
 
2008 m. 

Asociacijos poreikio neišreišk÷ 
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2009 m.  

Asociacijos poreikio neišreišk÷ 
 
2010 m.  

Asociacijos poreikio neišreišk÷ 

Valstybin÷ visuomen÷s 
sveikatos priežiūros tarnyba 
prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos 

— 

Lietuvos Respublikos ryšių 
reguliavimo tarnyba 

2008 m. skaityti 2 pranešimai apie tinklų ir informacijos saugumą Lietuvos nacionalin÷ vartotojų 
federacijos (LNVF) organizuotame seminare vartotojams ir paslaugų teik÷jams „Tarpinstitucinis 
bendradarbiavimas sprendžiant sukčiavimo mok÷jimo priemon÷mis problemas“ bei video 
konferencijoje „Vartotojas ir elektronin÷s mok÷jimo priemon÷s: kaip apsaugoti savo duomenis?“ 
(priemon÷ apr÷p÷ renginius organizavusią vartotojų asociaciją, įgyvendinta Tarnybos tarnautojų). 

Lietuvos Respublikos 
draudimo priežiūros komisija 

Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija, siekdama aukštesn÷s draudimo brokerių 
įmonių teikiamų draudimo tarpininkavimo paslaugų kokyb÷s, vykd÷ draudimo brokerių įmonių 
veiklos patikrinimus, ypatingą d÷mesį skirdama informacijos, teikiamos klientams, patikrinimui. 

Valstybin÷ energetikos 
inspekcija prie Ūkio 
ministerijos 

VEI interneto puslapyje www.vei.lt bei periodiniame informaciniame leidinyje „Energetikos 
priežiūra“ vartotojai pastoviai informuojami apie avarijas ir nelaimingus atsitikimus susijusius su 
energetikos įrenginiais, taip pat skelbiami teis÷s aktai, VEI telefonai, ir kita vartotojams svarbi 
informacija. 

Valstybin÷ kainų ir 
energetikos kontrol÷s 
komisija 

1. Vartotojų asociacijoms surengtas pasitarimas-diskusija apie Komisijos parengtus šilumos ir 
karšto vandens kainų nustatymo bei atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų 
aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodikų projektus. 
2. Seimo nario J.Narkevič prašymu Komisijos atstovas dalyvavo susitikime su Lentvario 
gyventojais ir aptar÷ šilumos tiekimo problemas. 
 
Komisija dalyvavo ir skait÷ pranešimus susitikimuose su vartotojų asociacijomis, organizavo 
pasitarimus – diskusijas šioms asociacijoms. 
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2007-01-09 Komisijos atstovai dalyvavo Nacionalin÷s dujų, elektros ir šilumos vartotojų gynimo 
lygos organizuotame seminare Panev÷žio rajono vartotojams. 
2007-10-04 vartotojų teisių gynimo organizacijų atstovams ir kitiems suinteresuotiems asmenims 
organizuotas seminaras elektros energijos kainodaros klausimais. 
2009-06-17 vartotojų asociacijoms surengtas pasitarimas – diskusija apie Komisijos parengtus 
šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo bei atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų 
aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodikų projektus. 

Valstybinis turizmo 
departamentas prie Ūkio 
ministerijos 

2007 m. 

Asociacijos poreikio nepareišk÷. 
 
2008 m. 

Asociacijos poreikio neišreišk÷. 
 
2009 m.  

Dalyvauti vartotojų asociacijų rengiamuose renginiuose – 2009 m. balandžio 10 d. Europos 
vartotojų centro surengtame seminare „Keliaujančių Europos Sąjungoje vartotojų teis÷s“ darytas 
pranešimas „Kaip bus užtikrinamos keliaujančiųjų teis÷s“. 
 
2010 m.  

Asociacijos poreikio neišreišk÷. 

Civilin÷s aviacijos 
administracija 

1 tarnautoja išklaus÷ kursą „Amadeus Basic“ apie bilietų pardavimą ir kompiuterinę bilietų 
rezervavimo sistemą Amadeus; 
3 tarnautojos dalyvavo teoriniame – praktiniame seminare „Konfliktų valdymo įgūdžiai“ 

2.3.3. Parengti valstyb÷s 
tarnautojų mokymo 
programą, supažindinančią 
su vartotojų teisių 
apsaugos pagrindais 

Valstybin÷ vartotojų teisių 
apsaugos tarnyba 

2007 
metų 
IV 

ketvirtis 

 2007 m. Tarnyba pareng÷ valstyb÷s tarnautojų mokymo programą, supažindinančią su 
vartotojų teisių apsaugos pagrindais. 
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3. Gerinti vartotojų geb÷jimą priimti žiniomis pagrįstus sprendimus d÷l savo, kaip vartotojų, interesų, šiuo tikslu šviesti vartotojus tam tikromis ugdymo bei informavimo ir 
konsultavimo kryptimis 

3.1. Šviesti vartotojus ir sukurti vieną visiems prieinamą vartotojų informavimo sistemą 

Valstybin÷ vartotojų teisių 
apsaugos tarnyba 

Sukurta vartotojus šviečiančių organizacijų bei institucijų duomenų baz÷ patalpinta Tarnybos 
interneto svetain÷je www.vartotojoteises.lt . 

3.1.1. Sukurti vartotojus 
šviečiančių organizacijų 
bei institucijų duomenų 
bazę, kad tikslingai ir 
efektyviai būtų 
skleidžiamos metodin÷s 
informacin÷s priemon÷s 
vartotojų teisių apsaugos 
klausimais 

Švietimo ir mokslo 
ministerija 

2007 
metų 
IV 

ketvirtis Švietimo ir mokslo ministerija, kaip viena iš 3.1.1 priemon÷s „Sukurti vartotojus šviečiančių 
organizacijų bei institucijų duomenų bazę, kad tikslingai ir efektyviai būtų skleidžiamos 
metodin÷s informacin÷s priemon÷s vartotojų teisių apsaugos klausimais“ vykdytojų pritartų baz÷s 
steigimo iniciatyvai ir svarstytų galimybes prisid÷ti prie jos kūrimo. Minimai bazei kurti gal÷tų 
būti pasitelkta Švietimo ir mokslo ministerijos duomenų bazių administravimo patirtis 

3.1.2. Šviesti tam tikras 
vartotojų grupes (jaunimą, 
neįgaliuosius, senyvus 
asmenis ir kitus) pagal 
specifinius vartotojų 
poreikius 

Valstybin÷ vartotojų teisių 
apsaugos tarnyba 

2007–
2010 
metai 

2007 m.  

 VŠC, įgyvendindamas Valstybin÷je vartotojų teisių apsaugos strategijoje numatytas 
priemones ir atsižvelgdamas į specifinius įvairių socialinių grupių vartotojų poreikius, ypatingą 
d÷mesį skyr÷ tikslinių grupių švietimui.  
 Jaunimas. Įvairių lygių mokymo įstaigose (Kauno Šilainių, Vilniaus Ąžuolyno ir 
Naujininkų vidurin÷se mokyklose; Kurš÷nų politechnikos mokykloje; Kauno ir Marijampol÷s 
kolegijose; Vilniaus pedagoginiame universitete) suorganizuotos paskaitos/seminarai apie įvairias 
vartotojų teises ir jų apsaugą Lietuvoje ir Europoje. Be to, organizuotas paskaitų ciklas užsienio 
šalių studentams apie vartotojų teisių įgyvendinimą Lietuvoje. Ypatinga reikšm÷, ugdant vartotojų 
kompetenciją, skiriama ugdomosioms akcijoms, tod÷l VŠC Vilniaus viduriniuose mokyklose 
organizavo akciją „Vaivorykšt÷ mano l÷kšt÷je“.  
 Specialiuosius poreikius turintys asmenys. Organizuota ugdomoji vartotojų akcija 
Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre „Žinok, ką valgai“. Jos metu specialiųjų 
poreikių turintiems asmenims (kurtiesiems ir neprigirdintiesiems) buvo sudaryta galimyb÷ geriau 
suvokti ir įsisavinti informaciją apie pieno produktus ir jų naudingąsias savybes. Mokiniai buvo 
motyvuojami daugiau vartoti pieno produktų bei dom÷tis produktų ženklinimu ir sauga.  
 Pagyvenę kaimo piliečiai. Senyvo amžiaus gyventojams suorganizuoti seminarai 
Širvintų rajono Janiūnų ir Trakų rajono Palukn÷s seniūnijose gyventojams. Seminarų metu buvo 
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aptartos daiktų grąžinimo ir keitimo taisykl÷s, pirk÷jo teis÷s ir pareigos bei pasitaikančios 
telefonin÷s apgavyst÷s.  
 Bedarbiai. Vilniaus darbo biržos Jaunimo darbo centre perskaityta eil÷ paskaitų apie 
vartotojų teises ir jų gynimą. 
 
2008 m.  

 Vartotojų grup÷ms pagal jų specifinius poreikius suorganizuotos šios švietimo 
priemon÷s: 
Vaikams ir jaunimui. 
 Tarnyba kartu su Vilniaus pedagoginiu universitetu Gamtos mokslų fakultetu pristat÷ 
interaktyvią vartotojų švietimo priemonę „Dolceta“ Vilniaus S.Neries, Ryto vidurin÷se 
mokyklose bei Gabijos gimnazijoje. 
 Vartotojų švietimo centras (iki 2008 m. rugpjūčio 28 d.) suorganizavo 1 seminarą 
Taurag÷s vaikų reabilitacijos centre „Pušel÷“ bei 2 seminarus jaunimui: Vilniaus Gabijos 
gimnazijoje bei Vilniaus kolegijoje. Seminarų metu aptartos aktualiausios vartotojams problemos. 
 Marijampol÷s apskrityje vyko 3 seminarai jaunimui Marijampol÷s kolegijoje: „Būk 
budrus, tikrink kainą“, „Dažniausi vartotojų teisių pažeidimai ir galimyb÷s apginti savo teises“, 
„Vartotojų teisių apsauga: problemos bei jų sprendimo būdai“.  
 Panev÷žio apskrityje surengtas seminaras Panev÷žio kolegijos studentams „Vartotojų 
teisių apsauga Lietuvoje ir Europoje“, seminaras Panev÷žio Senvag÷s pagrindin÷s mokyklos 9-10 
kl. moksleiviams, seminaras Pasvalio P. Vileišio gimnazijos moksleiviams „Vartotojo teis÷s į 
saugias ir kokybiškas paslaugas“, seminaras “Praktiniai patarimai vartotojui” Panev÷žio kolegijos 
studentams; paskaita Panev÷žio jaunimo organizacijų „Apskritasis stalas“ nariams „Ar žinai savo, 
kaip vartotojo, teises?“. 
 Utenos apskrityje surengtas seminaras Užpalių gimnazijos moksleiviams ,,Vartotojas 
Europos Sąjungos erdv÷je“ bei skaityti pranešimai ,,Vartotojų teisių apsauga ir problemų 
sprendimas“ Utenos A. Šapokos gimnazijos moksleiviams, „Vartotojų teisių apsauga“ Utenos 
kolegijos studentams. 
 Kauno apskrityje surengti 2 seminarai jaunimui: Kauno Vytauto Didžiojo universiteto 
studentams ir tarptautinio ELSA tinklo nacionalin÷s grup÷s nariams „Vartotojų teisių apsauga 
Lietuvoje ir ES“ bei Kauno prekybos ir verslo mokyklos moksleiviams ir d÷stytojams „Apsaugok 
savo vartotojų teises“.  
 Kauno kolegijos Taurag÷s skyriuje surengti 2 seminarai „Tinklalapio „Dolceta“ 
paskirtis“ ir „Daiktų pardavimas pagal sutartis, sudaromas naudojant ryšio priemones“. 
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 Telšių apskrityje „Atžalyno“ vidurin÷je mokykloje dalyvauta organizuojant moksleivių 
teisinių žinių konkursą „Temid÷“, taip pat surengti seminarai Plung÷s specialiojoje mokykloje. 
 Alytaus apskrityje surengti 2 seminarai jaunimui Alytaus kolegijoje „Vartotojų ir 
pardav÷jų, paslaugų teik÷jų ginčai d÷l netinkamos kokyb÷s prekių ir paslaugų“ ir Var÷nos verslo 
ir technologijų mokykloje „Vartotojų teises ginantys teis÷s aktai ir institucijos“. 
 Vilniaus apskrityje skaityta paskaita Vilniaus Ąžuolyno pagrindin÷je mokykloje 
„Jaunimas ir vartojimas“. 
Atskirų profesijų atstovams. 
 Vartotojų švietimo centras (iki 2008 m. rugpjūčio 28 d.) organizavo 5 seminarus 
pedagogams Vartotojų švietimo centre ir 1 Palukn÷s Medeinos vidurin÷je mokykloje, kuriuose 
aptarti inovatyvūs vartotojų švietimo būdai; mokinių, kaip vartotojų, švietimo tikslai ir uždaviniai 
bei kitos aktualios vartotojų teisių problemos. 
 Marijampol÷s lopšelio-darželio „Vaivorykšt÷“ darbuotojams skaitytas pranešimas 
„Vartotojo teis÷s, įsigijus nekokybišką prekę ar paslaugą“, taip pat Marijampol÷s apskrities Kazlų 
Rūdos savivaldyb÷s Plutiškių seniūnijoje kartu su Lietuvos metrologijos inspekcijos 
Marijampol÷s apskrities skyriaus viršininke surengtas seminaras tema „Vartotojų teisių apsauga 
Marijampol÷s apskrityje“, skirtas seniūnijos darbuotojams. 
 Šiaulių apskrityje rajono bibliotekininkams skaitytos paskaitos „Vartotojo teis÷s įsigijus 
nekokybišką prekę ar paslaugą“, „Kas žinotina vartotojui įsigijus nekokybišką prekę ar paslaugą“, 
„Kas žinotina vartotojui apie jį ginančius įstatymus“. Taip pat Akmen÷s bei Šiaulių savivaldyb÷se 
pirmin÷s teisin÷s pagalbos organizuotuose Žmogaus teisių dienos min÷jime skaitytos paskaitos 
„Vartotojo interesų gynimas viena iš LR Konstitucijos įtvirtintų valstyb÷s funkcijų“. 
 Panev÷žio apskrityje surengti mokymai vartotojų teisių apsaugos klausimais Panev÷žio 
rajono savivaldyb÷s seniūnijų socialiniams darbuotojams, Panev÷žio socialin÷s paramos centro 
darbuotojams, Panev÷žio rajono savivaldyb÷s seniūnams; Pasvalio rajono seniūnams „Vartotojų 
teisių apsaugos aktualijos Panev÷žio apskrityje“, diskusija Biržų rajono savivaldyb÷s seniūnijų 
darbuotojams „Vartotojų švietimo galimyb÷s kaimo bendruomen÷se“, Rokiškio rajono socialin÷s 
paramos centro darbuotojams, teikiantiems pagalbą socialiai pažeidžiamų asmenų namuose, 
Kupiškio rajono bibliotekininkams skaitytas pranešimas „Vartotojų švietimas kaimo 
bendruomen÷se. „Dolceta“ projektas“. 
 Alytaus apskrityje Var÷nos rajono savivaldyb÷s viešojoje bibliotekoje skaitytas 
pranešimas „Vartotojų teis÷s ir kaip jos ginamos“, o Var÷nos Informacijos biure paskaita 
„Vartotojų teisių gynimas Lietuvoje“. Taip pat skaitytos paskaitos Var÷nos bei Alytaus 
pedagogin÷ms bendruomen÷ms „Interaktyvus vartotojų švietimo projektas „Dolceta““. Dalyvauta 
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teisinio švietimo renginiuose „Daugiau teisnių žinių – daugiau teisingumo“, vykusiuose Alytaus, 
Lazdijų rajono savivaldyb÷se, kur skaityta paskaita „Valstybin÷ vartotojų teisių apsaugos tarnyba 
ir jos veikla“.  
 Vilniaus apskrityje Šalčininkų savivaldyb÷je skaityta paskaita „Vartotojų prašymų 
pateikimo ir jų nagrin÷jimo tvarka“ savivaldyb÷s tarnautojams, surengti mokymai pedagogams 
„Sąmoningo vartotojo ugdymo problemos“ ir seminaras „Ką vartotojas turi žinoti, pirkdamas 
prekes ir paslaugas“. 
 Utenos apskrityje surengti susitikimai Degučių pagrindin÷je mokykloje, Zarasų Pauliaus 
Širvio pagrindin÷je mokykloje, Zarasų ,,Ąžuolo” gimnazijoje, Zarasų „Santarv÷s“ vidurin÷je 
mokykloje, Visagino „Žiburio“ pagrindin÷je mokykloje, Mol÷tų gimnazijoje, Anykščių Jono 
Biliūno gimnazijoje, Kuktiškių pagrindin÷je mokykloje, Skiemonių pagrindin÷je mokykloje, 
Mol÷tų vaikų globos namuose, kurių metu pedagogams pristatytas vartotojų švietimo projektas 
„Dolceta“. Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro d÷stytojams ir 
moksleiviams skaitytas pranešimas „Vartotojų teisių apsauga Lietuvoje“, taip pat surengtas 
seminaras „Vartotojų teises reglamentuojantys teis÷s aktai“ Utenos apskrities savivaldybių 
specialistams, kurie koordinuoja bendrus veiksmus vykdant vartotojų informavimą ir 
konsultavimą savivaldyb÷se. 
 Taurag÷s apskrities skyriuje surengti šie seminarai: Šilal÷s viešosios bibliotekos bei jos 
filialų Šilal÷s rajone darbuotojams ir Jurbarko viešosios bibliotekos ir jos filialų Jurbarko rajono 
vadovams „Ginčų tarp vartotojų ir pardav÷jų sprendimas ne teisme“. Taip pat seminaruose 
žmogaus teisių dienai pamin÷ti Taurag÷s rajono ir Jurbarko rajono savivaldyb÷se skaityti 
pranešimai „Vartotojų teis÷s – žmogaus teisių sud÷tin÷ dalis“. Be to, Taurag÷s apskrities 
viršininko administracijos metinių rezultatų aptarime skaitytas pranešimas „Vartotojų skundų 
specifika Taurag÷s apskrityje“. 
 Telšių apskrityje Plung÷s rajono savivaldyb÷je skaitytas pranešimas apie vartotojų 
teises.  
 Klaip÷dos apskrityje surengtas seminaras „Vartotojų teisių apsauga bei jos naujov÷s“ 
Skuodo r. savivaldyb÷s administracijos darbuotojams, kuruojantiems vartotojų teisių apsaugos 
sritį bei Palangos m. mokiniui, mokytojui ir mokyklai pagalbos centre surengtas seminaras 
„Projekto „Dolceta“ pristatymas“ regiono pedagogams.  
Neįgaliesiems. 
 Tarnyba Vilniaus neįgaliųjų verslo informaciniame centre sureng÷ seminarą „Sporto, 
kultūros, pramogų, apgyvendinimo ir grožio paslaugų teik÷jo pareigos ir atsakomyb÷“.  
 Alytaus apskrityje suorganizuotas susitikimas su miesto neįgaliųjų asociacijų atstovais 
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informuojant apie apgavysčių prevencijos akciją „Perki – tikrink kainą“. 
 Utenos apskrities Utenos rajono neįgaliųjų draugijos nariams surengta diskusija 
„Dažniausiai pasitaikantys vartotojų teisių pažeidimų atvejai Utenos apskrityje“, Anykščių rajono 
neįgaliųjų draugijos nariams skaitytas pranešimas „Vartotojų ir pardav÷jų ginčai d÷l netinkamos 
kokyb÷s prekių ir jų sprendimo būdai“, Mol÷tų krašto su negalia sąjungos nariams skaitytas 
pranešimas „Vartotojų teis÷s – verta žinoti“. 
 Taurag÷s apskrityje Jurbarko, Taurag÷s, Šilal÷s ir Pag÷gių savivaldyb÷se neįgaliųjų 
draugijų nariams surengti susitikimai-paskaitos „Vartotojo teis÷s nusipirkus nekokybišką prekę ar 
paslaugą“. 
 Panev÷žio apskrityje suorganizuotas seminaras aklųjų ir silpnaregių sąjungos 
Panev÷žio-Utenos taryboje „Vartotojų teisių apsaugos aktualijos“. Pasvalio rajono socialinių 
paslaugų ir užimtumo centre pagyvenusiems ir neįgaliesiems darbuotojams ir lankytojams 
skaitytas seminarai „Vartotojo teis÷s. Ginčų nagrin÷jimo tvarka. Vartotojų skundų apžvalga“ bei 
„Vartotojų teis÷s, jų gynimo būdai. Vartotojų skundų apžvalga“, taip pat surengtas seminaras 
Rokiškio rajono neįgaliųjų sąjungos ir diabeto draugijos nariams.  
 Marijampol÷s apskrityje klubo „Diabetas ABC“ nariams surengtas seminaras tema 
„Vartotojų teis÷s – verta žinoti“. 
Pagyvenusiems. 
 Vartotojų švietimo centras (iki 2008 m. rugpjūčio 28 d.) suorganizavo 2 seminarus 
pagyvenusiems kaimo vartotojams Raseiniuose ir Var÷nos raj. Valkininkų seniūnijoje.  
 Panev÷žio apskrityje pensininkų draugijos Bočiai Pasvalio skyriaus nariams surengtas 
seminaras „Ar verta ginti savo, kaip vartotojo, teises?“,  
 Vilniaus apskrityje – paskaita „Vartotojų prašymų ir jų nagrin÷jimo tvarka“ 
pagyvenusiems vartotojams Trakų rajono savivaldyb÷je. 
 Marijampol÷s apskrityje Pagyvenusių žmonių asociacijos nariams surengtas seminaras 
tema „Neteisminis ginčų nagrin÷jimas“.  
Bedarbiams. 
 Vartotojų švietimo centras (iki 2008 m. rugpjūčio 28 d.) darbuotojai skait÷ paskaitas 
Vilniaus darbo biržos Jaunimo darbo centre apie vartotojų teisių gynimą.  
 Utenos darbo rinkos mokymo centre skaitytas pranešimas bedarbiams ,,Vartotojų teisų 
apsaugos naujov÷s Lietuvoje“, taip pat Všį Utenos darbo rinkos mokymo centro klausytojams 
skaitytas pranešimas ,, Vartotojų teis÷s – verta žinoti”. 
 Alytaus profesinio rengimo centre skaityta paskaita jaunimui ir bedarbiams „Vartotojų 
teis÷s bei jų gynimo būdai“.  
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Kaimo bendruomenei. 
 Klaip÷dos apskrities skyrius sureng÷ seminarų ciklą „Vartotojau, žinok savo teises“, 
kurie vyko Šilut÷s rajono savivaldyb÷s seniūnijose. 
 Alytaus apskrityje Butrimonių seniūnijos Eičiūnų bendruomenei skaityta paskaita „Ką 
turi žinoti kiekvienas vartotojas“ bei Lazdijų rajono savivaldyb÷s Šeštokų seniūnijos gyventojams 
– paskaita „Svarbiausi dalykai, kuriuos tur÷tų žinoti kiekvienas vartotojas “ 
 Panev÷žio apskrityje Rokiškio rajone surengti seminarai Obelių seniūnijoje „Vartotojų 
teis÷s, jų gynimo būdai. Vartotojų skundų apžvalga“ bei Smilgių seniūnijoje „Patarimai 
vartotojams“. Velžio seniūnijoje surengtas seminaras „Ar žinome savo, kaip vartotojo, teises?“. 
 Kauno apskrityje Batniavos seniūnijoje surengtas seminaras „Vartotojų teises svarbu 
žinoti kiekvienam“. 
 Taurag÷s apskrityje surengti mokymai Šilal÷s rajono savivaldyb÷s, Traks÷džio seniūnija 
ir Traks÷džio kaimo bendruomenei bei Šilal÷s rajono Drobūkščių kaimo bendruomenei 
„Vartotojo veiksmai ginant pažeistas teises“. 
 
2009 m.  

 Vartotojų grup÷ms pagal jų specifinius poreikius suorganizuotos šios švietimo 
priemon÷s: 
 Vaikams ir jaunimui. Marijampol÷s apskrityje surengti 4 seminarai: Marijampol÷s 
kolegijos studentams ir d÷stytojams tema „Vartotojų teis÷s – verta žinoti“; Marijampol÷s Petro 
Armino vidurin÷s mokyklos moksleiviams tema „Pasirink teisingai“; „Gintaro poilsiaviet÷s“ 
stovyklautojams tema „Derinkite savo pajamas su išlaidomis arba kaip tvarkyti savo 
kišenpinigius“ (projektas „Dolceta“); Marijampol÷s profesinio rengimo centro mokytojams ir 
moksleiviams tema „Vartotojo teis÷s, įsigijus nekokybišką prekę ar paslaugą“. Surengti mokymai 
Marijampol÷s kolegijos studentams ir d÷stytojams apie interaktyvų vartotojų švietimo projektą 
„Dolceta“. 
 Telšių apskrityje perskaitytos 4 paskaitos: Nevar÷nų vidurin÷je mokykloje pristatytas 
interaktyvus vartotojų švietimo projektas „Dolceta“ Telšių rajono Nevar÷nų vidurin÷s mokyklos 
mokytojams ir 11-12 klas÷s mokiniams; Varnių M. Valančiaus gimnazijoje pristatytas 
interaktyvus vartotojų švietimo projektas „Dolceta“ Telšių rajono Varnių M. Valančiaus 
gimnazijos mokiniams ir mokytojams; Nevar÷nų vidurin÷je mokykloje per atvirų durų savaitę 
„Ateik į mokyklą, kurioje mokosi Tavo vaikas“ renginio dalyviams teiktos konsultacijos vartotojų 
teisių apsaugos klausimais; Klaip÷dos socialinių mokslų kolegijoje Telšių filiale 3-4 kurso 
studentams pristatytas interaktyvus vartotojų švietimo projektas „Dolceta“, dalyviai supažindinti 
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su vartotojų teises reglamentuojančiais teis÷s aktais. 
 Alytaus apskrityje suorganizuoti mokymai Lazdijų rajono savivaldyb÷s Seirijų Antano 
Žmuidzinavičiaus gimnazijoje, pristatant „Dolceta“ projektą. 
 Utenos apskrityje surengti 5 mokymai: Europos dienos min÷jimas Utenos kolegijoje; 
Mol÷tų rajono Giedraičių pagrindin÷s mokyklos mokytojams; pristatytas interaktyvus vartotojų 
švietimo projektas „Dolceta“ Visagino „Gerosios Vilties“ vidurin÷s mokyklos mokytojams; 
Utenos rajono Vyžuonų pagrindin÷s mokyklos mokytojams; Zarasų švietimo centre.  
 Šiaulių apskrityje surengti mokymai „Dolceta“ projekto taikymas“ Kurš÷nų vidurin÷s 
mokyklos mokytojams ir mokiniams. Surengti 2 seminarai: Gruzdžių A. Griciaus gimnazijos 
moksleiviams ir pedagogams bei VšĮ Mokymo centro „Šaltinis“ mokytojams ir mokiniams 
pristatant „Dolceta“ projektą. 
 Taurag÷s apskrityje suorganizuotas seminaras Taurag÷s profesinio rengimo centro 
studentams ir d÷stytojams „Tinklalapis „Dolceta“ – vartotojų švietimo ir mokymo priemon÷“. 
Perskaityta paskaita Pag÷gių savivaldyb÷s A. Mockaus gimnazijoje tema „Tinklalapio „Dolceta“ 
praktin÷ paskirtis“. 
 Klaip÷dos apskrityje surengtas seminaras „Interaktyvus vartotojų švietimo projektas 
„Dolceta“ Klaip÷dos m. Socialinių mokslų kolegijos studentams bei kolegijos darbuotojams. 
 Panev÷žio apskrityje surengti 2 seminarai: Panev÷žio kolegijoje tema „Finansinių 
paslaugų sutarčių ypatumai. Vartojimo kreditas. Ginčų nagrin÷jimo tvarka“; Velžio gimnazijos 
gimnazistams bei pedagogams tema „Ar žinai savo, kaip vartotojo, teises?“. 
 Atskirų profesijų atstovams. Panev÷žio apskrityje suorganizuoti 2 seminarai: „Vartotojų 
teisių apsauga Lietuvoje ir Europoje“ Panev÷žio pedagogų švietimo centre miesto mokytojams ir 
moksleiviams; „Reklamos naudojimo draudimai ir reikalavimai“ Panev÷žio kolegijos reklamos 
vadybos studentams. Suorganizuoti 3 mokymai: „Vartotojų ugdymas mokykloje. „Dolceta“ 
projektas“ Panev÷žio pedagogų švietimo centre Panev÷žio miesto mokytojams; „Vartotojų 
ugdymas mokykloje. „Dolceta“ projektas“ Panev÷žio rajono pedagogų švietimo centre Panev÷žio 
rajono mokyklų vadovams; „Vartotojų ugdymas mokykloje. „Dolceta“ projektas“ Biržų rajono 
Pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centre Biržų rajono mokyklų pavaduotojams. 
 Marijampol÷s apskrityje surengti 3 seminarai: Sūduvos vidurin÷je mokykloje 
pedagogams tema „Vartotojų teisių apsauga Marijampol÷s apskrityje“, Mokolų mokyklos-
darželio darbuotojams tema „Vartotojų teis÷s, įsigijus nekokybišką prekę ar paslaugą“ ir 
Suvalkijos pensionato darbuotojams tema  „Vartotojų teisų apsauga Marijampol÷s apskrityje“.  
 Alytaus apskrityje perskaitytos 5 paskaitos: „Vartotojų teisių gynimas Alytaus 
apskrityje“ Alytaus rajono savivaldyb÷s Pivašiūnų vidurin÷s mokyklos pedagoginei 
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bendruomenei; Druskininkų priešgaisrin÷je gelb÷jimo tarnyboje tema „Vartotojo teises 
reglamentuojantys teis÷s aktai“; Kultūros darbuotojams tema „Vartotojų teis÷s įsigyjant prekes ir 
paslaugas ryšio priemon÷mis“; Druskininkų savivaldyb÷s viešojoje bibliotekoje informavo 
vartotojus apie jų teises. Surengti 2 seminarai su Lietuvos bankų asociacijos atstovais Alytaus 
rajono švietimo ir pedagogin÷s psichologin÷s pagalbos centre tema „Saugus atsiskaitymas 
elektronin÷mis mok÷jimo priemon÷mis. Vartojimo kreditas. Sutarčių d÷l finansinių paslaugų 
sudarymas su banku. Vartotojo teis÷s  kilus ginčui su banku“ bei Alytaus rajono savivaldyb÷s 
viešojoje bibliotekoje tema „Vartotojų teis÷s prekes ir paslaugas įsigyjant ryšio priemon÷mis“. 
Surengti  mokymai  UAB „Heliantos medis“ darbuotojams ir įmon÷s paslaugų vartotojams tema 
„Neteisminis vartotojų ir pardav÷jų, paslaugų teik÷jų ginčų nagrin÷jimas“. 
 Klaip÷dos apskrityje surengti 7 seminarai: Klaip÷dos rajono laikraščio „Banga“ 
žurnalistams, Klaip÷dos rajono Kretingos miesto laikraščių „Švyturys“ bei „Pajūrio naujienos“ 
žurnalistams, Klaip÷dos miesto laikraščių „Klaip÷da“ bei „Vakarų ekspresas“ žurnalistams tema 
„Vartotojų teis÷s. Naujov÷s ir aktualijos“; Europos vartotojų dienai pamin÷ti Klaip÷dos apskrities 
viršininko administracijoje; Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s administracijos darbuotojams tema 
„Vartotojų teis÷s. Naujov÷s ir aktualijos“; Klaip÷dos rajono savivaldyb÷s seniūnijų seniūnams 
tema „Vartotojo teis÷ į išsamesnę ir neklaidinančią informaciją“; Klaip÷dos miesto ekonomin÷s 
pl÷tros agentūros darbuotojams tema „Vartotojų teis÷s. Naujov÷s ir aktualijos“. Perskaityta 
paskaita AB „Klaip÷dos vanduo“ administracijos darbuotojams bei aptarti vartotojų prašymai. 
 Taurag÷s apskrityje surengti 3 seminarai: Taurag÷s rajono bibliotekų darbuotojams ir 
VDIC Taurag÷s „Europe Direct“ informacijos centro darbuotojams; Mokytojams ir švietimo 
darbuotojams tema „Tinklalapio „Dolceta“ panaudojimas vartotojų švietimui“ Taurag÷s apskrities 
viršininko administracijos Valstybin÷s švietimo priežiūros ir socialinių reikalų skyriuje; Taurag÷s 
profesinio rengimo centre tema „Vartotojų teis÷s nusipirkus prekę internetu ar kitomis ryšio 
priemon÷mis“. Perskaityta paskaita Taurag÷s lopšelyje – darželyje „Ąžuoliukas“ tema „Vartotojų 
teises verta žinoti“. 
 Utenos apskrityje surengta 11 mokymų: VšĮ Utenos darbo rinkos mokymo centro 
klausytojams tema „Pardav÷jų, paslaugos teik÷jų pareigos vartotojui. Ginčų nagrin÷jimo tvarka“; 
Utenos verslo informacijos centre seminare „Ekonomin÷s kriz÷s apžvalga ir alternatyvios 
investavimo priemon÷s jos metu“ skaitytas pranešimas „Vartotojų teis÷s – kas privalu žinoti“; 
Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos mokytojams; Zarasų rajono Antaliept÷s 
pagrindin÷s mokyklos mokytojams; Zarasų rajono Avilių pagrindin÷s mokyklos mokytojams 
interaktyvaus vartotojų švietimo projekto „Dolceta“ pristatymas; Utenos vaikų darželio – 
mokyklos „Saulut÷“ darbuotojams; Utenos vaikų darželio – mokyklos „Voverait÷“ darbuotojams; 
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Utenos vaikų darželio – mokyklos „Gandrelis“ darbuotojams tema „Vartotojų teis÷s įsigijus 
nekokybišką prekę ar nekokybišką paslaugą“. Surengti 2 seminarai:  Utenos rajono švietimo 
centre apie vartotojų teises su Lietuvos Bankų asociacija; Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui 
ir mokyklai centre pristatytas interaktyvus vartotojų švietimo projektas „Dolceta“. 
 Šiaulių apskrityje surengtas seminaras Šiaulių rajono savivaldyb÷s švietimo skyriaus 
darbuotojams, pedagogams tema „Prekybos ypatumai perkant internetu ir „Dolceta“ projekto 
pristatymas“. 
 Kauno apskrityje suorganizuoti 3 seminarai: Kauno miesto „Vyturio“ vidurin÷s 
mokyklos pedagogams pristatytas interaktyvus vartotojų švietimo projektas „Dolceta“; Kauno 
miesto lopšelių – darželių „Ąžuoliukas“ ir „Kūlverstukas“ administracijos darbuotojams bei 
aukl÷tojams tema „Vartotojų teises svarbu žinoti kiekvienam“. 
 Telšių apskrityje surengti 3 mokymai: UAB „Livita“; UAB „Fudžilabas“ bei UAB 
„Varnių piras“ darbuotojams tema „Pirk÷jų ir pardav÷jų teis÷s ir pareigos, daiktų keitimo ir 
grąžinimo taisykl÷s“. 
 Neįgaliesiems. Panev÷žio apskrityje perskaityta paskaita „Vartotojų teisių apsaugos 
aktualijos“ Lietuvos neįgaliųjų sąjungos Panev÷žio skyriaus nariams Panev÷žio miesto 
savivaldyb÷s administracijoje. 
 Marijampol÷s apskrityje surengti mokymai Marijampol÷s neįgaliųjų draugijoje – 
diskusija prie apvalaus stalo su draugijos nariais apie vartotojų teisių apsaugą bei interaktyvų 
vartotojų švietimo projektą „Dolceta“.  
 Taurag÷s apskrityje suorganizuotas seminaras „Vartotojo teis÷ į išsamią ir 
neklaidinančią informaciją“ – Lietuvos aklųjų ir trumparegių sąjungos Jurbarko rajono filialui. 
 Pagyvenusiems. Šiaulių apskrityje perskaityta paskaita Šiaulių rajono Aukštelk÷s 
pensionato gyventojams vartotojų teisių apsaugos klausimais. Taurag÷s apskrityje perskaityta 
paskaita tema „Vartotojų teisių gynimo būdai“. 
 Kaimo bendruomenei. Panev÷žio apskrityje suorganizuoti 2 seminarai: „Ar žinai savo, 
kaip vartotojo, teises? „Dolceta“ projektas“ Perekšlių (Panev÷žio rajone) bendruomen÷s centre ir 
„Vartotojų teisių apsaugos aktualijos“ Liūdyn÷s (Panev÷žio rajone) kaimo bendruomen÷s 
namuose. 
 Alytaus apskrityje perskaityta paskaita „Vartotojų teis÷s ir jų gynimas“ Alytaus rajono 
savivaldyb÷s Butrimonių Viešojo interneto prieigos taško bendruomen÷s gyventojams (VIPT). 
 Utenos apskrityje suorganizuoti 6 susitikimai: su Visagino savivaldyb÷s gyventojais, 
kurių metu buvo teikiamos konsultacijos aktualiais vartotojų klausimais; su Mol÷tų rajono 
Dubingių seniūnijos gyventojais ,,Vartotojų ir pardav÷jų ginčai d÷l netinkamos kokyb÷s prekių ir 
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jų sprendimo būdai“; su Utenos rajono Sudeikių seniūnijos gyventojais „Vartotojų teis÷s – verta 
žinoti“; su Visagino rajono bei miesto gyventojais - konsultacijų teikimas aktualiais vartotojų 
klausimais; su Utenos rajono Daugailių seniūnijos gyventojais „Vartotojų ir pardav÷jų ginčai d÷l 
netinkamos kokyb÷s prekių ir jų sprendimo būdai“. 
 Kauno apskrityje surengti 5 susitikimai su Kauno rajono savivaldyb÷s Karm÷lavos 
seniūnijos bendruomene; su Kauno rajono savivaldyb÷s Lapių seniūnija; su Kauno miesto 
savivaldyb÷s Šilainių seniūnijos bendruomen÷s nariais; su Kauno rajono savivaldyb÷s 
Raudondvario seniūnijos bendruomen÷s nariais; su Kaišiadorių rajono savivaldyb÷s Rumšiškių 
seniūnijos bendruomen÷s nariais. Susitikimų metu dalyviai konsultuoti bei informuoti vartotojų 
teisių apsaugos klausimais, išplatinta dalomoji medžiaga. 
 Taurag÷s apskrityje surengti 3 mokymai: Pag÷gių savivaldyb÷s, Pag÷gių seniūnijos 
bendruomenių nariams tema „Vartotojų teis÷s ir jų gynimo būdai“; Pag÷gių savivaldyb÷s Pag÷gių 
kaimiškoje seniūnijoje tema „Praktiniai vartotojo veiksmai nusipirkus nekokybišką prekę ar 
paslaugą“; Jurbarko rajono savivaldyb÷s Veliuonos seniūnijoje tema „Praktiniai vartotojo 
veiksmai nusipirkus nekokybišką prekę ar paslaugą“. 
 Klaip÷dos apskrityje surengtas seminaras „Vartotojo teis÷ į išsamesnę ir neklaidinančią 
informaciją“ Skuodo rajono Aleksandrijos seniūnijos kaimo bendruomenei.  
 Šiaulių apskrityje surengti 2 seminarai: Lukšių kaimo bendruomen÷s nariams Kužių 
seniūnijoje tema „Kas žinotina vartotojui įsigijus nekokybišką prekę ar paslaugą“ ir Medelyno 
rajono bendruomen÷s nariams tema „Ką turime žinoti apie vartotojo teises ir jų gynimo būdus“. 
 

2010 m.  

Kauno Trečiojo amžiaus universiteto bendruomenei surengtas seminaras apie vartotojų teises.  
Kauno kolegijos Studentų atstovyb÷s organizuotoje konferencijoje „Kas ką? Aš gamtą ar gamta 
mane ?“ skaitytas pranešimas apie tausojantį vartojimą. 
Europos vartotojų centro atstovai pristat÷ Centro veiklą ir skait÷ 51 pranešimą apie vartotojų 
teises ES įvairiose Lietuvos miestų mokyklose, kolegijose ir universitetuose: Trečiojo amžiaus 
universitete Marijampol÷je, Klaip÷dos socialinių mokslų kolegijoje, Klaip÷dos valstybin÷je 
kolegijoje, Klaip÷dos turizmo mokykloje, Klaip÷dos paslaugų ir verslo mokykloje, Vilniaus 
Užupio gimnazijoje, Vilniaus Salom÷jos N÷ries gimnazijoje, Vilniaus Jono Pauliaus II 
gimnazijoje, Vilniaus Mindaugo vidurin÷je mokykloje, Kauno Taikomosios dail÷s mokykloje, 
Kauno Ryšininkų mokykloje, Jurgio Dobkevičiaus vidurin÷je mokykloje, Mykolo Romerio 
universitete, Vilniaus universitete, Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykloje, 
Tarptautin÷je teis÷s ir verslo aukštojoje mokykloje, Vilniaus Kooperacijos kolegijoje, Šiaulių 
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Simono Daukanto gimnazijoje, Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijoje, Šiaulių Vakarų Lietuvos 
verslo kolegijoje, Šiaulių profesinio rengimo centre, Kauno kolegijoje. Seminarų studentams ir 
moksleiviams metu buvo platinti Centro leidiniai. 
Iš viso Centro atstovai per 2010 m. sureng÷ 51 seminarą, supažindindami su Centro vykdoma 
veikla ir vartotojų teis÷mis. 
 

Valstybin÷ maisto ir 
veterinarijos tarnyba 

2007–2010 m. Tarnyba teik÷ pranešimus spaudai Lietuvos informacin÷ms agentūroms ELTA 
ir BNS. Siekiant, kad Tarnybos informacija pasiektų didesnę visuomen÷s dalį, pranešimai pateikti 
regioniniams ir specializuotiems laikraščiams, naudojant informacin÷s agentūros BNS „Kurjerio“ 
sistemą, bei publikuoti Tarnybos interneto svetain÷s skiltyje „Naujienos“. Tarnybos pranešimai 
spaudai taip pat publikuoti ir informacin÷se interneto svetain÷se „Verslo banga“, Alfa.lt, Delfi.lt, 
Zebra.lt, Balsas.lt. Pagal specifines auditorijas pranešimai ir Tarnybos specialistų komentarai 
talpinti interneto svetain÷se www.mama.lt, www.manoukis.lt, www.meniu.lt ir kitose. Dienraščio 
„Lietuvos rytas“ priede „Vartai“ publikuotas straipsnių ciklas vartotojams aktualiomis temomis 
apie maisto produktų ženklinimą, m÷sos, pieno, augalinių produktų kokybę. Bendradarbiaujant su 
laikraščiais „Ūkininko patar÷jas“, „Valstiečių laikraštis“ ir „Valstietis“ paruošti ir publikuoti 
teminiai straipsniai bei pranešimai aktualiais kaimo regiono gyventojams klausimais apie gyvulių 
sveikatos kontrolę, pieno kokyb÷s rodiklius, gyvulių skerdimą savo reikm÷ms, veterinarinių vaistų 
naudojimą, gyvulių transportavimo reikalavimus ir kitą. Savaitraščiuose „Šeiminink÷”, ,,Sveika 
moteris“, „Mamos žurnalas“, „Sveikatos ABC“, „Lietuvos sveikata“ vartotojai periodiškai 
informuoti apie maisto papildų kontrolę ir maisto produktų saugą.  Straipsniai ir Tarnybos vadovų 
bei specialistų komentarai ruošti laikraščiams „Lietuvos žinios“, „Respublika“, „Vakarų 
ekspresas“, žurnalams „Restoranų verslas“, „Verslo klas÷“, „Ekstra“, savaitraščiams „Moters 
savaitgalis“, „Moters savait÷“, „Veidas“, „Ekstra“, „Savait÷s panorama“. Taip pat Tarnybos 
straipsniai ir komentarai publikuoti rusų, lenkų kalbomis savaitraščiuose „Obzor“, „Litovskij 
Kurjer“, „Kurjer Wilenski“. 

Tarnybos specialistai dalyvavo Lietuvos radijo pirmosios programos (LR1) transliuotose 
tiesiogin÷se ir netiesiogin÷se laidose ,,Ryto garsai“, ,,Lietuvos diena“, ,,Sveikata“, ,,Toks 
gyvenimas“, ,,Litas prie lito“ bei Žinių radijo laidose „Raktas“, „Įvykiai ir komentarai“, „Kad 
valdžia tarnautų žmon÷ms“, „Savait÷s herojus“ ir kitose. Laidose kalb÷ta maisto saugos ir 
kontrol÷s klausimais (vaisių ir daržovių, m÷sos produktų kokyb÷ ir saugos kontrol÷, ženklinimo 
reikalavimai), daug d÷mesio skirta vartotojų švietimui apie vartotojo teisę įsigyti saugius maisto 
produktus. Lietuvos radijo laidose Tarnybos specialistai diskutavo su Lietuvos Respublikos 



 78 

Strategijos tikslai, 
uždaviniai ir priemon÷s 

Atsakingi vykdytojai 
Įvykdymo 
terminas 

Vykdymas 

aplinkos apsaugos ministerijos, Sveikatos ministerijos, Respublikinio mitybos centro specialistais, 
vartotojų teises ginančių organizacijų atstovais genetiškai modifikuotų produktų, vartotojų 
švietimo maisto saugos ir užkrečiamųjų ligų kontrol÷s temomis. Bendradarbiaujant su Nacionaline 
vartotojų konfederacija Žinių radijuje dalyvauta laidoje „Vartotojo neapgausi“. 

LTV, LNK, BTV, TV3, TV5 televizijų žinių laidose organizuoti filmuoti reportažai paukščių 
gripo, maisto saugos, gyvūnų gerov÷s, pasienio veterinarin÷s kontrol÷s klausimais. Platesni ir 
išsamesni filmuoti reportažai Lietuvos TV ,,Labo ryto“, ,,Pinigų kartos“ laidose. Inicijuotas 
pokalbių ciklas maisto saugos ir gyvūnų gerov÷s temomis tiesiogin÷je Lietuvos TV ,,Labo ryto“ 
laidoje „Vartotojų“ ir „Sveikatos“ rubrikose.  

2007 m. apie maisto produktų saugą bei kokybę išspausdintas straipsnis specialiame 
teminiame „Veido“ numeryje „Mitybos tradicijos“. Bendradarbiaujant su vartotojų teises ginančia 
Nacionaline vartotojų konfederacija, publikuoti informaciniai straipsniai leidinyje „Vartotojų 
naujienos“. 

2007 m. ypatingas d÷mesys buvo skiriamas visuomen÷s informavimui apie įvežamos m÷sos 
ir jos produktų kontrolę, m÷sos ir m÷sos produktų saugą bei atitikimą ženklinimo reikalavimams. 
Paruošti pranešimai spaudai, informaciniai straipsniai apie atliktų teminių patikrinimų rezultatus 
„Pus÷ m÷sos produktų gamintojų klaidina vartotojus d÷l gaminių kokyb÷s“, „Vaikams skirti m÷sos 
gaminiai nuo įprastų skiriasi tik pavadinimais ir paveiksl÷liais“.  

2007 m. buvo sumaketuoti ir išspausdinti informaciniai lankstinukai „Kas yra maisto 
papildas“, „10 klausimų apie GMO“, „Patarimai, kaip saugiai paruošti ir laikyti maistą namuose“.  

2008 m., bendradarbiaujant su vartotojų teises ginančia Lietuvos nacionaline vartotojų 
federacija, leidžiamame žurnale „Kuris?“ publikuota informacija apie vartotojų teisių apsaugą 
maisto saugos srityje. 

2008 m. inicijuotas visuomen÷s informavimo ciklas „Švent÷ms art÷jant...“, kuriame 
specialistai patar÷, kaip iš gausios pasiūlos išsirinkti kokybiškus maisto produktus, į ką atkreipti 
d÷mesį juos perkant.   

2008 m. buvo naujai sumaketuotas ir išspausdintas Tarnybos reprezentacinis bukletas, taip 
pat informaciniai lankstinukai „10 klausimų apie GMO“, „Kaip ženklinami kiaušiniai ir jų 
pakuot÷s?“, „Pasiutlig÷. Kaip išvengti šios ligos?“, „M÷lynojo liežuvio liga. Ką turi žinoti gyvūnų 
laikytojas“, „Patarimai, kaip saugiai paruošti ir laikyti maistą namuose“, atnaujinti lankstinukai – 
„Ką reikia žinoti keliaujant su gyvūnu augintiniu“, „Gyvūnų ir gyvūninių produktų importas ir 
tranzitas per Lietuvos Respubliką“, „Vežtis ar nesivežti“.  

2008 metų pabaigoje Tarnyba, siekdama, kiek įmanoma, plačiau informuoti visuomenę, 
įgyvendino naują visuomen÷s informavimo projektą ir prad÷jo leisti naujienlaiškį „Nuo lauko iki 
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stalo“, skirtą vartotojams, ūkininkams ir verslininkams. Naujienlaiškis platinamas teritorin÷se 
VMVT, valstyb÷s institucijoms, vartotojų teisių gynimo organizacijoms, taip pat platinamas el. 
erdv÷je internautams, užsiregistravusiems www.vmvt.lt svetain÷s naujienų prenumeratoje, bei 
publikuojamas Tarnybos svetain÷je atskiroje naujienų rubrikoje. 

2009 m. buvo išleisti bukletai: „Lietuvoje vykdoma laukinių gyvūnų pasiutlig÷s likvidavimo 
kampanija“, „Kiaulių gripas“, „Europos veterinarijos savait÷“, „Valstybin÷s maisto ir 
veterinarijos tarnybos veiklos prioritetai įgyvendinant Naująją Europos Sąjungos gyvūnų 
sveikatos strategiją (2007–2013 m.): „prevencija geriau už gydymą“. Išleista knyga „ES 
veterinarija – gyvūnų sveikatos, gerov÷s ir sanitarijos pl÷tra Europoje nuo 1957 m.“ ir žurnalas 
„Nuo lauko iki stalo“. Kas m÷nesį buvo leidžiamas naujienlaiškis „Nuo lauko iki stalo“. 

2010 m. Tarnyba dalyvavo TV projekte „Švarus pienas“. Šio projekto metu sukurtos 5 
šviet÷jiškos laidos apie pieną. Laidose Tarnybos specialistai kalb÷jo apie pieno gamybos 
veterinarinę priežiūrą, tyrimus, prevencines priemones siekiant išvengti mastitų ir antibiotikų 
liekanų piene. Laidos transliuotos LTV eteryje. Siekiant kuo plačiau paskleisti faktais paremtą 
informaciją apie maisto produktų saugą ir valstybinę kontrolę, sukurtos dvi edukacin÷s garso ir 
vaizdo laidos „Maisto anatomija“. Taip pat dalyvauta rengiant dar 3 papildomas laidas „Maisto 
anatomija“. Laidos buvo transliuotos LTV eteryje.  

2010 m. išleisti du Tarnybos naujienlaiškiai „Nuo lauko iki stalo“, skirti Lietuvos 
Nepriklausomyb÷s atkūrimo dvidešimtmečiui pamin÷ti ir tarptautinei žem÷s ūkio parodai 
AgroBalt 2010. Lietuvos Nepriklausomyb÷s atkūrimo dvidešimtmečio proga organizuotas 
renginys Lietuvos veterinarijos akademijoje „Tikime laisve“, kuriame dalyvavo Europos 
Komisijos Sveikatos ir vartotojų generalinio direktorato, Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) 
atstovai, kaimyninių valstybių veterinarijos tarnybų vadovai, Tarnybos darbuotojai ir veteranai. 
Europos Komisijos Sveikatos ir vartotojų generalinis direktoratas (DG SANCO) kartu su Europos 
veterinarijos federacija (FVE) 2010 m. birželio 14–20 dienomis skelb÷ Veterinarijos savaitę, tema 
„Identifikavimas ir atsekamumas maisto grandin÷je“. Min÷ta savait÷ buvo plačiai pamin÷ta visoje 
Lietuvoje. Veterinarijos savait÷s metu teritorin÷se VMVT vyko „Atvirų durų“ dienos, susitikimai 
su visuomene ir žiniasklaida, ekskursijos į ūkius ar maisto perdirbimo įmones. Organizuotos 
diskusijos tema „Mitai apie maistą ir tikrov÷“. Įgyvendinant šio renginio informacinę kampaniją, 
reportažai apie šį renginį transliuoti LTV, LNK, TV3, Lietuvos ryto TV, 1 Baltijos kanalais. Taip 
pat informacija apie renginius transliuoti radijo stočių Lietuvos radijo, M–1, Žinių radijo naujienų 
laidose. 
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Valstybin÷ ne maisto 
produktų inspekcija prie Ūkio 
ministerijos,  
Valstybinis turizmo 
departamentas prie Ūkio 
ministerijos 

2007 m. 

Visuomen÷s informavimas: Radijas – 20, TV – 16, Spauda – 76. Iš viso suteikta 13 630 
konsultacijų. 

Informacija vartotojams talpinta Inspekcijos interneto svetain÷je www.vnmpi.lt, taip pat 
pranešimai spaudai per naujienų agentūrų interneto svetaines. Informacija pagal aktualias 
užklausas teikta spaudai, radijui ir televizijai. Iš viso masin÷se informavimo priemon÷se išplatinta 
112 informacijų. 
 

„Vivattur 2007“ turizmo parodos metu Departamentas išplatino „Atmintinę turistui“, kurioje 
pateikiama pagrindin÷ informacija, susijusi su organizuotos turistin÷s kelion÷s pasirinkimu, 
turizmo paslaugų teikimo sutarties pasirašymu, turisto teis÷mis kelion÷s metu bei pretenzijų 
pateikimo kelion÷s organizatoriui bei vartotojų teisių apsaugos institucijoms tvarka. 
 
2008 m. 

Visuomen÷s informavimas: Radijas – 65, TV – 98, Spauda – 250. Iš viso suteiktos 18143 
konsultacijos. 

Aktuali informacija vartotojams talpinta Inspekcijos interneto svetain÷je www.inspekcija.lt, 
pagal sutartį dienraštyje „Respublika“, pranešimai spaudai BNS spaudos centre, ELTA naujienų 
agentūroje. Taip pat informacija pagal aktualias užklausas teikta spaudai, radijui ir televizijai. Iš 
viso masin÷se informavimo priemon÷se išplatintos 342 informacijos. 

2008 m. lapkričio 4 d. Inspekcijos viršininko patvirtinta Valstybin÷s ne maisto produktų 
inspekcijos prie Ūkio ministerijos Viešųjų ryšių strategija Nr. 9R-41. 

 
Departamentas „Vivattur 2008“ turizmo parodos metu išplatino „Atmintinę turistui“, kurioje 

pateikiama pagrindin÷ informacija, susijusi su organizuotos turistin÷s kelion÷s pasirinkimu, 
turizmo paslaugų teikimo sutarties pasirašymu, turisto teis÷mis kelion÷s metu bei pretenzijų 
pateikimo kelion÷s organizatoriui bei vartotojų teisių apsaugos institucijoms tvarka. 
 
2009 m.  

Visuomen÷s informavimas: Radijas – 49, TV – 70, Spauda – 189. Iš viso suteikta daugiau 
negu 21207 konsultacijų. 

Aktuali informacija vartotojams talpinta Inspekcijos interneto svetain÷je www.vnmpi.lt, taip 
pat pranešimai spaudai per naujienų agentūrų interneto svetaines. Informacija pagal aktualias 
užklausas teikta spaudai, radijui ir televizijai. Iš viso masin÷se informavimo priemon÷se 
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išplatintos 308 informacijos. 
Supažindinti Lietuvos turistus su kitų šalių viešbučių klasifikavimo ypatyb÷mis – parengta 

medžiaga apie dvi Europoje vyraujančias klasifikavimo sistemas: „Nordic-Baltic-Mideurope 
system“  ir Vokietijos, Austrijos ir Šveicarijos suderintąją naująją sistemą. 

 
Departamentas „Vivattur 2009“ turizmo parodos metu išplatino „Atmintinę turistui“, kurioje 

pateikiama pagrindin÷ informacija, susijusi su organizuotos turistin÷s kelion÷s pasirinkimu, 
turizmo paslaugų teikimo sutarties pasirašymu, turisto teis÷mis kelion÷s metu bei pretenzijų 
pateikimo kelion÷s organizatoriui bei vartotojų teisių apsaugos institucijoms tvarka. 
 
2010 m.  

Visuomen÷s informavimas: Radijas – 29, TV – 80 , Spauda – 213.  Iš viso suteiktos 20418 
konsultacijų. 

Aktuali informacija vartotojams talpinta Inspekcijos interneto svetain÷je www.vnmpi.lt, taip 
pat pranešimai spaudai per naujienų agentūrų interneto svetaines. Informacija pagal aktualias 
užklausas teikta spaudai, radijui ir televizijai. Iš viso masin÷se informavimo priemon÷se 
išplatintos 322 informacijos. 

 
Departamentas „Vivattur 2010“ turizmo parodos metu išplatino „Atmintinę turistui“, kurioje 

pateikiama pagrindin÷ informacija, susijusi su organizuotos turistin÷s kelion÷s pasirinkimu, 
turizmo paslaugų teikimo sutarties pasirašymu, turisto teis÷mis kelion÷s metu bei pretenzijų 
pateikimo kelion÷s organizatoriui bei vartotojų teisių apsaugos institucijoms tvarka. 

Konkreti vartotojų grup÷ – turistai – Departamento  apie teisių apsaugą nuolat informuoti per 
žiniasklaidą (interviu radijuje, televizijoje, spaudoje), teiktos konsultacijos raštu, el. paštu bei 
telefonu. Interneto svetain÷je adresu www.tourism.lt periodiškai atnaujinta ir skelbta informacija 
apie kelion÷s organizatorius ir kelionių agentūras, kuriems išduoti/ sustabdyti/ panaikinti veiklos 
pažym÷jimai. Interneto svetain÷s publikuojamuose Informaciniuose pranešimuose skelbta 
informacija vartotojams, siekiant atkreipti d÷mesį į aktualią informaciją d÷l konkrečių turizmo 
įmonių veiklos ar turistų teisių ir pareigų konkrečiu atveju.   
 

Valstybin÷ visuomen÷s 
sveikatos priežiūros tarnyba 
prie Sveikatos apsaugos 

— 
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ministerijos 

Lietuvos Respublikos ryšių 
reguliavimo tarnyba 

1) sukurtas dokumentinis filmas ,,Tinklas“, kurio pagrindinis tikslas – atkreipti visuomen÷s 
d÷mesį į virtualios erdv÷s ir interneto įtaką vaikams ir paaugliams. Filmas transliuotas LTV, 
LTV2 ir LTV world kanalais, išleistas ir 3000 vnt. DVD laikmenoje, platintas švietimo įstaigoms 
(priemon÷ apr÷pia visą Lietuvos teritoriją, įgyvendinta EK l÷šomis); 
2) tinklalapyje www.esaugumas.lt skelbiami straipsniai vartotojams, IPT ir tinklų 
administratoriams, taip pat skelbiamos specialios rekomendacijos kaip ir kokiomis priemon÷mis 
apsaugoti savo duomenis ar padidinti kompiuterio saugumą (priemon÷ apr÷pia visą Lietuvos 
teritoriją, įgyvendinta Tarnybos tarnautojų); 
3) „Saugesnio interneto akademija“ - vaikams, jaunimui skirta priemon÷ kaip atpažinti ir išvengti 
internete žalingo turinio, kaip saugiai elgtis internete (specialus autobusas, kuriame vyko 
pamokos moksleiviams ir t÷vams 2009 m. aplank÷ 8 miestus, o 2010 – 13 miestų, pravedant 
specialias pamokas 3000 vaikų). Priemon÷ įgyvendinta partnerių l÷šomis ir privataus sektoriaus 
specialistų savanorišku darbu); 
4) parengtas ir išplatintas lankstinukas - patarimai t÷vams „Kad mūsų vaikai būtų saugesni 
internete“ (priemon÷ apr÷pia visą Lietuvos teritoriją, įgyvendinta Tarnybos tarnautojų, Tarnybos 
l÷šomis); 
5) pagaminti atšvaitai vaikams su projekto svetain÷s www.draugiskasinternetas.lt užrašu, platinti 
Lietuvos mokyklose (priemon÷ apr÷pia visą Lietuvos teritoriją, įgyvendinta Tarnybos tarnautojų, 
EK ir Tarnybos l÷šomis); 
6) vaizdo klipų, skirtų saugesniam internetui gamyba, transliavimas per LTV (priemon÷ apr÷pia 
visą Lietuvos teritoriją, įgyvendinta Tarnybos tarnautojų, EK ir Tarnybos l÷šomis). 
Nuo 2007 m. Tarnyba kartu su partneriais Lietuvoje vykdo projektą ,,Saugesnis internetas“ pagal 
Europos Komisijos ,Safer Internet plus“ programą. Svetain÷je www.draugiskasinternetas.lt nuolat 
pateikiama informacija vaikams, jaunimui ir t÷vams apie saugų naudojimąsi internetu. 
Vykdant projektą ,,Saugesnis internetas“ 2008-2009 m.  sukurtos ir išleistos įvairios informacin÷s 
priemon÷s – videoklipas t÷vams ,,Pasidom÷k, ką tavo vaikas veikia internete!”, lankstinukas 
,,Patarimai t÷vams. Kad mūsų vaikai būtų saugesni internete“, atšvaitai mokiniams su nuoroda į 
projekto svetainę www.draugiskasinternetas.lt, dokumentinis filmas ,,Tinklas“ apie vaikų 
saugumo internete problemas. 
Vykdydama šį projektą Tarnyba įsteig÷ „karštąją liniją“, kurios tikslas yra priimti pranešimus apie 
neteis÷tą ar žalingą turinį ir (arba) neteis÷tą veiką internete. Pranešimai priimami užpildžius 
specialią formą  http://www.draugiskasinternetas.lt/lt/misc/report_form. 
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Vartotojams teikiamos konsultacijos telefonu, taip pat raštu ir elektroniniu paštu pateikiami 
atsakymai į vartotojų paklausimus. Vartotojams pagal specifinius jų poreikius teikiama 
visapusiška ir išsami informacija d÷l jiems teis÷s aktais suteiktų teisių įgyvendinimo ir nustatytų 
pareigų vykdymo naudojantis elektroninių ryšių bei pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teik÷jų 
paslaugomis, taip pat kitais klausimais pagal Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 
kompetenciją. 

Lietuvos Respublikos 
draudimo priežiūros komisija 

Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija ugd÷ vartotojų raštingumą draudimo 
klausimais (ruoš÷ ir publikavo interneto tinklalapyje Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros 
komisijos m÷nesines apžvalgas „Draudimo rinka 2007 metais“, „Draudimo rinka 2008 metais“, 
„Draudimo rinka 2009 metais“, „Draudimo rinka 2010 metais“ (viso – 48 apžvalgos); paruoš÷ ir 
atskirais leidiniais išleido Priežiūros komisijos ataskaitas „Draudimo rinka 2007“, „Draudimo 
rinka 2008“, „Draudimo rinka 2009“; paruoš÷ ir atskiru leidiniu išleido draudimo rinkos 
apžvalgos pusmetinius biuletenius; interneto tinklalapyje skelbiamas Gyvyb÷s draudimo 
informacinis gidas papildytas naujomis temomis; pildytas tinklalapyje paskelbta draud÷jo vadovo 
dalis „Dažnai užduodami klausimai“)  

 

Valstybin÷ energetikos 
inspekcija prie Ūkio 
ministerijos 

VEI 2010 metais atnaujino savo interneto svetainę, patobulino VEI išduodamų atestatų 
energetikos įrenginių eksploatavimui programinį modulį palengvinant informacijos apie atestatus 
paiešką ir pateikimą. 

Valstybin÷ kainų ir 
energetikos kontrol÷s 
komisija 

Komisijos atstovai dalyvavo kasmetin÷se Kauno technologijos universiteto konferencijose ir 
skait÷ pranešimus:  
2007-02-01 dalyvauta ir skaitytas pranešimas „Energetikos reguliavimas ES ir Lietuvoje“; 
2008-01-31 dalyvauta ir skaitytas pranešimas „Šilumos paskirstymo metodai“; 2009-02-05 
dalyvauta ir skaitytas pranešimas „Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų 
priežiūros (eksploatacijos) maksimalių tarifų nustatymo metodika“; 
2010-02-04 dalyvauta svečio teis÷mis. 
2008 m. Komisijos atstovai dalyvavo Ūkio ministerijos ir Žemdirbių savivaldos atstovų darbo 
grup÷s darbe d÷l galios dedamosios atid÷jimo ūkininkams, naujųjų vartotojų prijungimo sąlygų, 
energetikos įmonių daromos žalos ūkininkų pas÷liams ir už jų žem÷je esančių energetikos objektų 
kompensavimo. 
2010-04-23 organizuotas seminaras-diskusija apie gerąją vartotojų patirtį, sprendžiant 
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daugiabučių gyvenamųjų namų šilumos tiekimo problemas bei mok÷jimų už šildymą mažinimo 
galimybes. 
2009-10-06 verslo žurnalistams rengti mokomieji seminarai elektros energijos rinkos ir šilumos 
kainų taikymo klausimais. 

 

Civilin÷s aviacijos 
administracija 

— 

3.1.3. Ugdyti jaunuosius 
vartotojus – įtraukti 
vartotojų teisių apsaugos 
klausimus į formaliojo 
ugdymo įstaigų mokymo 
programas 

Švietimo ir mokslo 
ministerija 

2007–
2010 
metai 

2007 m. pareng÷ atnaujintų Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos Pagrindinio ugdymo bendrųjų 
programų projektą, į kurį įtraukti vartotojų teisių apsaugos klausimai. 
 
Švietimo ir mokslo ministro  2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 patvirtinus 
Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programas, į kurias įtraukti vartotojų teisių apsaugos 
klausimai, vadovaujantis min÷tu įsakymu nuo 2009 m. rugs÷jo 1 d. visos mokyklos, vykdančios 
pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, šiuo įsakymu patvirtintas Pradinio ir pagrindinio 
ugdymo bendrąsias programas įgyvendina 1, 3, 5, 7, 9 (gimnazijos I) klas÷se.  
 
Įgyvendinant Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų priemonių 
planą, patvirtintą švietimo ir mokslo ministro 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. ISAK–2339: 

� parengtos ir akredituotos pedagogų mokymų programos; 
� parengti mokymosi medžiagos komplektai; 
� parengtos Metodin÷s rekomendacijos pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosioms 

programoms įgyvendinti; 
� parengtos rekomendacijos mokyklų vadovams; 
� organizuoti seminarai ir konsultacijos pedagoginei bendruomenei; 
� parengta sklaidos programa. 

 
Parengti Vidurinio ugdymo (11-12 klas÷s) bendrųjų programų, į kurias įtraukti ir vartotojų teisių 
apsaugos klausimai, projektai ir pateikti pedagoginei bendruomenei svarstyti. Į pedagogin÷s 
bendruomen÷s narių pateiktas pastabas ir siūlymus bus atsižvelgta siekiant tobulinti min÷tus 
dokumentus. 
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3.1.4. Leisti ir platinti 
informacinę medžiagą 
vartotojams jų teisių 
apsaugos klausimais 

Valstybin÷ vartotojų teisių 
apsaugos tarnyba 

2007–
2010 
metai 

2007 m.  

 2007 m. respublikin÷je ir regionin÷je spaudoje bei elektronin÷s žiniasklaidos 
priemon÷se, atsižvelgiant į tikslinių auditorijų poreikius, paskelbtas 321 straipsnis, interviu; 274 
kartų dalyvauta radijo ir 71 kartą televizijos laidose, skirtose vartotojų švietimui ir informavimui, 
paskelbta 16 pranešimų žiniasklaidai informaciniuose interneto portaluose. Iš viso 2007 m. 
parengtos bei paskleistos 682 vartotojų informavimo priemon÷s. 
 
2008 m.  

 2008 metais išleistas ir išplatintas kartu su laikraščiu „Respublika“ leidinys „Vartotojų 
žinios“, kuriame vartotojai informuojami apie Tarnybos 2007 m. veiklos rezultatus, pateikiamas 
„juodasis sąrašas“ – komercin÷ veikla, draudžiama Europos Sąjungoje, vartotojai informuojami 
apie atsiskaitymo už šilumos ir elektros energiją, šaltą ir karštą vandenį, dujas ir komunalines 
paslaugas būdus ir galimybes. Leidinyje pateikiama informacija apie pavojingas ne maisto prekes. 
 Parengta ir laikraštyje „Respublika“ paskelbta 4 puslapių apimties informacin÷ 
medžiaga vartotojams apie Tarnybos dalyvavimą tarptautin÷se vartotojų apsaugos kampanijose, 
apie oro keleivių teises, nesąžiningą komercinę veiklą, finansinių paslaugų vartotojų teises. 
 2008 metais Tarnyba pareng÷ ir išplatino informacinę medžiagą „Kaip sumok÷ti už 
komunalines paslaugas“, „Valstyb÷s parama vartotojų asociacijoms“. Europos vartotojų centras 
išleido spaudos pranešimą, kuriame vartotojai buvo supažindinti su geriausiomis vartotojų 
informavimo kompanijomis ES. Taip pat buvo leidžiami kiti spaudos pranešimai vartotojams jų 
teisių apsaugos klausimais. 
 Tarnybos apskričių skyriai pareng÷ ir išplatino informacinius lankstinukus – 
„Valstybin÷ vartotojų teisių apsaugos tarnyba. Apskrities skyrius“, kuriuose nurodytos 
svarbiausios Tarnybos ir vartotojų teises ginančių valstyb÷s institucijų padalinių apskrityse 
funkcijos, pateikti jų kontaktiniai duomenys. 
 
 2009 m. sausio 12 d. dienraštyje „Respublika“ išspausdintas Tarnybos parengtas 
straipsnis „Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis“, birželio 12 d. tame pačiame laikraštyje 
straipsnyje „Nesąžininga komercin÷ veikla – kontroliuojama“ pateikti patarimai vartotojams kaip 
apsisaugoti nuo galimai nesąžiningų prekybininkų veiksmų. 
 Nuolat buvo teikiama informacija šalies ir regionų žiniasklaidai pagal žurnalistų 
paklausimus, atsižvelgiant į tikslinių vartotojų ir žiniasklaidos grupių poreikius. 
Parengti ir patalpinti Tarnybos interneto tinklalapyje bei išplatinti žiniasklaidai 91 pranešimas 
aktualiais vartotojams jų teisių apsaugos klausimais. 
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2010 m.  

Vartotojai informuojami įvairiais vartotojų teisių apsaugos klausimais tiek respublikin÷je, tiek 
regionin÷se žiniasklaidos priemon÷se. 2010 metais Tarnybos darbuotojai dalyvavo 20 radijo ir 32 
televizijos laidose. Pagal Tarnybos pateiktą medžiagą buvo išspausdinti 98 straipsniai šalies ir 
regionų spaudoje, parengti ir išplatinti 67 pranešimai žiniasklaidai, kurie patalpinti Tarnybos 
tinklapyje ir interneto naujienų portaluose. 
Viso 217 priemonių žiniasklaidoje. 
Kartu su kelionių organizatoriumi „Tez tour“ Tarnyba pareng÷ vartotojų švietimui skirtą leidinį 
„Atmintin÷ poilsiautojams“ apie organizuotų turistinių kelionių vartotojų teises, kuris 
atspausdintas 10000 vnt. tiražu. Parengtas ir Tarnybos interneto tinklapyje patalpintas 
lankstinukas vartotojams „Apgaulinga prekyba telefonu“. 
 
Europos vartotojų centras 
Centras pareng÷ ir išleido reklaminius atvirukus lietuvių k. su ECC-Net logo. Atvirukų tikslas yra 
patraukti vartotojų grupę – socialiai aktyvų jaunimą ir trisdešimtmečius (18-35) su 
savarankiškomis pajamomis, kad atvirukus pasiimtų ir jais m÷gautųsi. Atvirukai – teigiamos 
reklamin÷s žinut÷s neš÷jai (juos ne tik žiūri, liečia, varto, aptaria, keičiasi, dovanoja, 
kolekcionuoja, siunčia paštu, klijuoja ant sienų namie ar darbe).  Atvirukų platinimo vietos: barai, 
restoranai, kavin÷s, klubai, kino teatrai, sveikatingumo centrai, aukštosios mokyklos, studentų 
viešbučiai, kopijavimo centrai, kitos mokyklos Vilniuje, Šiauliuose ir Klaip÷doje. 
Centras pareng÷ ir išleido kišenines korteles apie oro keleivių teises lietuvių, anglų, vokiečių ir 
prancūzų kalbomis. Kišenin÷s kortel÷s – patogaus dydžio, informatyvios, pateikiančios 
pagrindinę informaciją oro keleiviams. 2010 m. rugpjūčio 12 d. EVC sureng÷ šviečiamąjį renginį 
Tarptautiniame Vilniaus oro uoste. EVC atstovai keleiviams dalino kišenines korteles apie oro 
keleivių teises. Prie renginio prisid÷jo Civilin÷s aviacijos administracijos atstov÷s. 
Centras pareng÷ ir išleido kišenines korteles apie el. komerciją lietuvių ir anglų kalbomis. 
Kišenin÷s kortel÷s – patogaus dydžio, informatyvios, pateikiančios pagrindinę informaciją 
vartotojams perkant prekes ar įsigyjant paslaugas internetu.  
Kišenin÷s kortel÷s ir kita Centro informacin÷ medžiaga išplatinta: Tarptautiniame Vilniaus oro 
uoste, Kauno miesto ir regiono turizmo informacijos centruose, Šiaulių turizmo informacijos 
centre, Vilniaus turizmo informacijos centre, Klaip÷dos turizmo informacijos centre, Knygų 
mug÷je, Kauno „Akropolyje“, Seimo informacijos biure, Europos Komisijos atstovyb÷je 
Lietuvoje, Teis÷s klinikoje, Kauno, Klaip÷dos, Alytaus, Marijampol÷s, Panev÷žio, Taurag÷s, 
Telšių, Utenos ir Šiaulių Europe Direct skyriuose, Airijos Europos vartotojų centre, Europos 
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verslo ir inovacijų tinkle „Enterprise Europe Network“ Vilniaus, Panev÷žio, Klaip÷dos, Kauno, 
Marijampol÷s ir Šiaulių skyriuose, projekto ,,Būti čia“ metu Kaune, Metin÷je ES informacijos 
tinklo Lietuvoje konferencijoje. 
 

Valstybin÷ ne maisto 
produktų inspekcija prie Ūkio 
ministerijos 

2007 m. 

Parengta ir išplatinta informacin÷ medžiaga: „Reikalavimai autoserviso paslaugoms“, 
„Reikalavimai automobilių atsargin÷ms dalims“, „Vartotojui pateikiamos d÷v÷tos, prek÷s turi būti 
saugios“, „Reikalavimai dviračių saugai“, „Reikalavimai mokyklin÷ms prek÷ms“, „Naujos ES 
vaikų žaislų saugos taisykl÷s“, „Reikalavimai magnetinių žaislų ženklinimui“.  
 
2008 m. 

Parengti ir išleisti lankstinukai vartotojams: „Garantijos terminai, prekių grąžinimas“, „Kokį 
dviratį pasirinkti“, „Nauji pavojai tykantys žaisluose“, „Ką darytį įsigijus nekokybišką juvelyrinį 
gaminį“, „Mokiniams ir t÷veliams“.  
 
2009 m.  

Parengti 5 lankstinukai vartotojams: „Ne maisto prekių grąžinimas ir keitimas“, „15 patarimų 
perkant žaislus vaikams“, „Cheminio valymo ir skalbimo paslaugų teikimas“, „Netinkamos 
kokyb÷s prek÷s“, „Žaislų saugumas“. 

 
2010 m.  

Inspekcijos interneto svetain÷je www.vnmpi.lt skiltyje „Vartotojams“, parengta ir išplatinta 
informacija apie virveles vaikų drabužiuose. Išleistas ir išplatintas popieriniame ir elektroniniame 
variante lankstinukas „CE ženklinimas“ – lankstinukas skirtas tiek vartotojams tiek 
verslininkams. „CE“ ženklinimas yra pagrindinis gaminio atitikties ES teisei rodiklis, 
užtikrinantis laisvą gaminių jud÷jimą Europos rinkoje. D÷damas „CE“ ženklą ant gaminio ir 
prisiimdamas visą atsakomybę, gamintojas pareiškia, kad įvykd÷ visus teisinius reikalavimus, 
taikomus CE ženklinimui, bei įgijo teisę gaminį pardavin÷ti Europos ekonomin÷je erdv÷je (EEE, 
27 ES valstyb÷se nar÷se ir ELPA šalyse, Islandijoje, Norvegijoje, Lichtenšteine), taip pat 
Turkijoje. 

Valstybin÷ visuomen÷s 
sveikatos priežiūros tarnyba 

— 
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prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos 

3.1.5. Kurti tikslin÷ms 
vartotojų grup÷ms viešai 
prieinamas informacines 
sistemas, kuriose 
vartotojai gal÷tų rasti 
jiems rūpimos 
informacijos apie savo 
teises įvairiose vartojimo 
srityse 

Valstybin÷ vartotojų teisių 
apsaugos tarnyba 

2007–
2010 
metai 

2007 m.  

 Įgyvendinant Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 28 straipsnio nuostatas, Tarnybos 
interneto svetain÷je www.vartotojoteises.lt sukurta atskira skiltis „Viešas paskelbimas“, kurioje 
skelbiama informacija:  
 Vartotojų ginčų sprendimas ne teisme („Nevykdomi Komisijos sprendimai“, 
„Nevykdomi taikūs susitarimai“, „Nevykdomi ginčus nagrin÷jančių institucijų sprendimai ir 
taikūs susitarimai“). 
 Taip pat vadovaujantis Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 35 straipsniu, skelbiama iš 
vartotojų asociacijų, o įstatymų nustatytais atvejais – kitų valstyb÷s ir savivaldybių institucijų ir 
juridinių asmenų, ginančių vartotojų viešąjį interesą, informacija apie viešojo intereso gynimą. 
Tod÷l interneto svetain÷je sukurtos skiltys: apie ieškinio ar pareiškimo (skundo) pri÷mimą 
nagrin÷ti teisme, apie įsiteis÷jusius teismo sprendimus, kuriuose nustatytas viešojo intereso 
pažeidimas. 
 Tarnybos interneto svetain÷je taip pat sukurtos naujos skiltys: „Vartotojų švietimą 
vykdančios organizacijos“. Šioje skiltyje yra pateikiamos pagal apskritis susistemintos 
organizacijos, vykdančios vartotojų bei verslininkų švietimą bei sąžininga verslo praktika. Šioje 
skiltyje talpinami verslo etikos kodeksai. 
 
2008 m.  

 Sukurtas, įdiegtas ir viešai prieinamas informacinis segmentuotas pagal veiklos pobūdį 
Tarnybos interneto portalas www.vartotojoteises.lt, kuriame vartotojai gali rasti jiems rūpimos 
informacijos apie savo teises įvairiose vartojimo srityse, sukurta posistem÷ „Švietimas“. 
Informacija vartotojams rūpimais klausimais pastoviai pildoma ir keičiama. 
 

2009 m.  

 Vadovaujantis Tarnybos direktoriaus 2009 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 1-43, Tarnybos 
interneto portalo www.vartotojoteises.lt  turinio tvarkymo sistemos administratorius ir 
informacijos reng÷jai nuolat skelbia maisto ir ne maisto produktų, oro vežimo, turizmo, 
energetikos, finansinių paslaugų ir kt. naudotojams naujausią informaciją apie jų teises ir 
pareigas, min÷tų sričių prekių ir paslaugų teik÷jų reikalavimus. Portale pagal veiklos sritis 
pateiktos nuorodos į teis÷s aktus, reglamentuojančius vartotojų teisių apsaugą. Taip pat teikiama 



 89 

Strategijos tikslai, 
uždaviniai ir priemon÷s 

Atsakingi vykdytojai 
Įvykdymo 
terminas 

Vykdymas 

informacija kur kreiptis d÷l netinkamai suteiktų paslaugų ar įsigytų netinkamos kokyb÷s prekių. Ir 
toliau bus vystomas dažniausiai užduodamų klausimų skyrelis. Nuolat teikiama informacija apie 
pavojingus vartotojų sveikatai maisto ir ne maisto gaminius. Prad÷jo veikti elektronin÷ vartotojo 
prašymo pildymo ir pateikimo sistema.  
 
2010 m.  

 
Vadovaujantis Tarnybos direktoriaus 2009 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 1-43, Tarnybos interneto 
portalo www.vvtat.lt turinio tvarkymo sistemos administratorius ir informacijos reng÷jai nuolat 
skelbia maisto ir ne maisto produktų, oro vežimo, turizmo, energetikos, finansinių paslaugų ir kt. 
naudotojams naujausią informaciją apie jų teises ir pareigas, min÷tų sričių prekių ir paslaugų 
teik÷jų reikalavimus. Portale pagal veiklos sritis pateiktos nuorodos į teis÷s aktus, 
reglamentuojančius vartotojų teisių apsaugą. Taip pat teikiama informacija kur kreiptis d÷l 
netinkamai suteiktų paslaugų ar įsigytų netinkamos kokyb÷s prekių. Dažniausiai užduodamų 
klausimų skyrelyje pastoviai atnaujinama informacija vartotojams aktualiais klausimais. Nuolat 
teikiama informacija apie pavojingus vartotojų sveikatai maisto ir ne maisto gaminius. 
 

 

Valstybin÷ maisto ir 
veterinarijos tarnyba 

Tarnybos interneto svetain÷je www.vmvt.lt yra skelbiama informacija Tarnybos 
socialiniams partneriams – tikslin÷ms vartotojų grup÷ms. Tarnybos interneto svetain÷je galima 
rasti informaciją, kuri yra susijusi su maistu ir veterinarija bei vartotojų teis÷mis šiose srityse. Ši 
informacija yra nuolat atnaujinama. Tikslin÷ms vartotojų grup÷ms yra suteikta galimyb÷ Tarnybai 
pateikti prašymus, dokumentus, su maistu ir veterinarija susijusius klausimus bei pranešimus d÷l 
nesaugių ir (arba) nekokybiškų maisto produktų, taip pat netinkamų viešojo maitinimo įmonių 
teikiamų paslaugų, gyvūnų gerov÷s reikalavimų pažeidimų bei išsakyti savo nuomonę apie 
Tarnybos darbuotojų darbą. Į visus paklausimus Tarnybos socialiniai partneriai atsakymus gali 
gauti jiems pageidaujamu komunikacijos būdu.  
 

Valstybin÷ ne maisto 
produktų inspekcija prie Ūkio 
ministerijos,  
Valstybinis turizmo 

2007 m. 

Susisteminta informacija ir skelbimo būdai bei forma apie nustatytus pavojingus ne maisto 
produktus. 
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departamentas prie Ūkio 
ministerijos 

Departamento interneto svetain÷je www.tourism.lt atnaujinta ir nuolat skelbta informacija 
(teis÷s aktai, informaciniai pranešimai, „Atmintin÷ turistui“ ir kt.).  
 
2008 m. 

2008 m. rugpjūčio 28 d. su uždarąja akcine bendrove „Naujos sistemos“ pasirašyta interneto 
svetain÷s atnaujinimo ir portalo įdiegimo paslaugų sutartis. Tikslas – sudaryti galimybes teikti 
pritaikytas neįgaliesiems viešąsias elektronines paslaugas bei sudaryti galimybę vartotojams gauti 
aktualią informaciją apie ne maisto produktų saugą bei perkelti į elektroninę terpę pagrindines 
Inspekcijos funkcijas. 

 
Departamento interneto svetain÷je www.tourism.lt atnaujinta ir nuolat skelbta informacija 

(teis÷s aktai, informaciniai pranešimai, „Atmintin÷ turistui“ ir kt.).  
 
2009 m.  

Inspekcija pagal kompetenciją pareng÷ ir patalpino savo internetin÷je svetain÷je ne maisto 
produktų (gaminių ir paslaugų) ir vartotojų teisių apsaugos srityse teis÷s aktais nustatytų 
reikalavimų teminį sąvadą smulkiam ir vidutiniam verslui. 
 

Departamento interneto svetain÷je www.tourism.lt atnaujinta ir nuolat skelbta informacija 
(teis÷s aktai, informaciniai pranešimai, „Atmintin÷ turistui“ ir kt.).  
 
2010 m.  

Inspekcija atnaujino savo internetin÷je svetain÷je pagal valstyb÷s institucijų pateiktas pastabas 
ne maisto produktų (gaminių ir paslaugų) ir vartotojų teisių apsaugos srityse teis÷s aktais 
nustatytų reikalavimų teminį sąvadą 
Konkreti vartotojų grup÷ – turistai – Departamento  apie teisių apsaugą nuolat informuoti per 
žiniasklaidą (interviu radijuje, televizijoje, spaudoje), teiktos konsultacijos raštu, el. paštu bei 
telefonu. Interneto svetain÷je adresu www.tourism.lt periodiškai atnaujinta ir skelbta informacija 
apie kelion÷s organizatorius ir kelionių agentūras, kuriems išduoti/ sustabdyti/ panaikinti veiklos 
pažym÷jimai. Interneto svetain÷s publikuojamuose Informaciniuose pranešimuose skelbta 
informacija vartotojams, siekiant atkreipti d÷mesį į aktualią informaciją d÷l konkrečių turizmo 
įmonių veiklos ar turistų teisių ir pareigų konkrečiu atveju.   
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Valstybin÷ visuomen÷s 
sveikatos priežiūros tarnyba 
prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos 

— 

Lietuvos Respublikos ryšių 
reguliavimo tarnyba 

1) Sukurta interneto spartos matavimo sistema www.matuok.lt leidžianti interneto prieigos 
paslaugų naudotojams įvertinti interneto ryšio spartą (priemon÷ apr÷pia visą Lietuvos teritoriją); 
2) kasmet vystomas tinklalapis www.esaugumas.lt, kuriame nuolat pateikiama vartotojams aktuali 
informacija apie tinklų ir informacijos saugumą. Tinklalapį iki 2010 m. pabaigos jau aplank÷ 0,5 
mln. vartotojų. 
Tarnybos interneto svetain÷je pašto paslaugų naudotojams skelbiama naujausia informacija apie 
jų teises ir pareigas, universaliųjų pašto paslaugų teik÷jo pareigas, universaliųjų pašto paslaugų 
teikimo reikalavimus. Tinklalapyje pateiktos nuorodos į teis÷s aktus, reglamentuojančius pašto 
paslaugų teikimo vietų išd÷stymą, universaliųjų pašto paslaugų kokybę bei tarifus. Taip pat pašto 
siuntų siunt÷jas gali rasti visą reikalingą informaciją, kurią jis turi žinoti prieš siųsdamas pašto 
siuntą. 
Tarnyba savo interneto svetain÷s skiltyje „Informacija elektroninių ryšių paslaugų vartotojams“ 
skelbia ir nuolat atnaujina informaciją apie universaliąsias paslaugas, kitas elektroninių ryšių 
paslaugas, tarifus, apmok÷jimo sąlygas, vartotojų teises ir pareigas, paslaugų teikimo sutarčių 
reikalavimus bei atsakymus į kitus aktualius klausimus. Taip pat pateikiama informacija kur 
kreiptis d÷l netinkamai suteiktų paslaugų, , skelbiama skundo Tarnybai forma. 
 Atsižvelgiant į informavimo didinimo poreikį, Tarnybos interneto svetain÷je sukurta dar viena 
nauja skiltis, kurioje skelbiama informaciją apie skaitmeninę televiziją Lietuvoje, patalpintas 
dažniausiai užduodamų klausimų skyrelis (DUK). 
Nuo 2007 m. spalio 1 d. prad÷jo veikti naujas elektroninių ryšių paslaugų kainų palyginimo 
tinklalapis vartotojams www.skaiciuok.lt, kuriame įdiegta kainų skaičiuokl÷ pad÷s pasirinkti 
labiausiai vartojimo poreikius atitinkančius elektroninių ryšių paslaugų teik÷jų pasiūlymus pagal 
palankiausias elektroninių ryšių paslaugų kainas. Šis Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo 
tarnybos projektas leis vartotojams geriau planuoti savo išlaidas elektroninių ryšių paslaugoms 
tiek Lietuvoje, tiek ir už jos ribų. 
Nuo 2008 m. veikia tinklalapis www.cert.lt, kuriame vartotojai gali pranešti apie tinklų ir 
informacijos saugumo incidentus užpildę specialią formą. Tinklalapyje taip pat pateikti Tarnybos 
direktoriaus įsakymu patvirtinti nacionalinio elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo 
incidentų tyrimų padalinio CERT-LT veiklos nuostatai. 
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2009 m. iškelta iniciatyva blokuoti neteis÷to turinio informaciją Lietuvos interneto paslaugų 
teik÷jų (IPT) tinkluose. Prad÷tos konsultacijos su didžiausiais IPT d÷l ,,juodojo sąrašo" (blacklist) 
sudarymo ir įdiegimo. Sudaryta sutartis su UAB ,,Omnitel" d÷l neteis÷to turinio informacijos 
Omnitel tinkle blokavimo naudojant Tarnybos ,,karštosios linijos" sudarytą blacklist sąrašą. 

Lietuvos Respublikos 
draudimo priežiūros komisija 

— 

Valstybin÷ energetikos 
inspekcija prie Ūkio 
ministerijos 

— 

Valstybin÷ kainų ir 
energetikos kontrol÷s 
komisija 

Buvo operatyviai atsakoma į vartotojų elektroniniais laiškais užduotus klausimus. Aktualūs ir 
dažniausiai teikti klausimai ir jų atsakymai paskelbti Komisijos interneto svetain÷je. 
Nuolatos rengti pranešimai spaudai apie Komisijos priimtus sprendimus d÷l kainų ir tarifų 
taikymo ir licencijų išdavimo.  
Vartotojų gynimo organizacijų ir žiniasklaidos atstovai dalyvavo viešuosiuose Komisijos 
pos÷džiuose (apie juos buvo skelbiama Komisijos interneto svetain÷je) ir tur÷jo teisę susipažinti 
su pos÷džio medžiaga bei gauti kitą susijusią informaciją. 
Komisija, siekdama paskatinti daugiabučių gyvenamųjų namų bendrijas dalintis gerąja patirtimi, 
stiprinti bendruomeniškumą, dom÷tis būsto ir namo energijos taupymo galimyb÷mis, savo 
interneto svetain÷je sukūr÷ rubriką „Geroji patirtis“, kurioje paskelbti daugiabučių namų 
savininkų bendrijų įgyvendinti projektai, įdomios id÷jos, nuomon÷s, pasiūlymai, kaip pagerinti 
gyvenamosios aplinkos sąlygas, racionaliai vartoti energiją, sumažinti išlaidas už komunalines 
paslaugas ir pan. 
Komisijoje įdiegtas 2 elektronin÷s valdžios paslaugų lygis. 

Civilin÷s aviacijos 
administracija 

— 

3.1.6. Kaupti, analizuoti ir 
viešai skelbti iš valstyb÷s 
institucijų gautą 

Valstybin÷ vartotojų teisių 
apsaugos tarnyba 

2007–
2010 
metai 

2007 m.  

 2007 m. išanalizuota, apibendrinta ir Tarnybos interneto svetain÷je paskelbta: 
Valstybin÷s maisto ir veterinarijos tarnybos pateikta Skubiųjų pranešimų apie pavojingus maisto 
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informaciją vartotojų 
teisių apsaugos klausimais 

produktus ir pašarus tiekiamus į rinką sistemos (RASFF) medžiaga; Valstybin÷s maisto ir 
veterinarijos tarnybos vykdyta maisto produktų saugos kontrol÷s ataskaita; Valstybin÷s 
visuomen÷s sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir jai pavaldžių 
visuomen÷s sveikatos centrų apskrityse, tiesiogin÷s valstybin÷s kirpyklų, kosmetikos, tatuiruočių 
kabinetų, grožio salonų, soliariumų, baseinų, skalbyklų, pirčių, saunų, sporto klubų, 
apgyvendinimo paslaugų saugos kontrol÷s ataskaitos analiz÷; informacija apie pavojingus 
vartotojų sveikatai gaminius, gauta iš Europos Komisijos ir Lietuvos Respublikos rinkos 
priežiūros institucijų per skubaus keitimosi informacija apie pavojingus vartotojų sveikatai 
gaminius sistemą (RAPEX). 
 
2008 m.  

 Išanalizuota ir Tarnybos interneto tinklalapyje paskelbta: 
 1. Valstybin÷s maisto ir veterinarijos tarnybos pateikta RASFF sistemos (Skubiųjų 
pranešimų apie pavojingus maisto produktus ir pašarus tiekiamus į rinką sistema) medžiaga. 
 2. 2007m. Valstybin÷s maisto ir veterinarijos tarnybos vykdytos maisto produktų saugos 
kontrol÷s analiz÷. 
 3. Valstybin÷s visuomen÷s sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos ir jai pavaldžių visuomen÷s sveikatos centrų apskrityse 2007 metais vykdytos 
tiesiogin÷s valstybin÷s kirpyklų, kosmetikos, tatuiruočių kabinetų, grožio salonų, soliariumų, 
baseinų, skalbyklų, pirčių, saunų, sporto klubų, apgyvendinimo paslaugų saugos kontrol÷s 
ataskaitos analiz÷. 
 4. Valstybin÷s ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos informacija apie 
vartotojų teisių apsaugą 2007 metais. 
 5. Informacija apie pavojingus vartotojų sveikatai gaminius, gauta iš Europos Komisijos 
ir Lietuvos Respublikos rinkos priežiūros institucijų per skubaus keitimosi informacija apie 
pavojingus vartotojų sveikatai gaminius sistemą (RAPEX). 
 6. 2007 m. Lietuvos metrologijos inspekcijos vykdytos rinkos kontrol÷s analiz÷. 
 7. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2007 m. veiklos sutrumpinta 
ataskaita. 
 
2009 m.  

 Vykdant koordinavimą vartotojų teisių apsaugos srityje, išanalizuota ir Tarnybos 
interneto tinklalapyje paskelbta: 
 1. Lietuvos metrologijos inspekcijos 2008 m. vykdytos rinkos kontrol÷s analiz÷. 
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 2. Valstybin÷s maisto ir veterinarijos tarnybos 2008 m. maisto produktų rinkos 
priežiūros analiz÷. 
 3. 2008 m. vartotojų skundų d÷l maisto produktų ir viešojo maitinimo paslaugų analiz÷. 
 4. Skubių pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus, teikiamus į rinką, 2008 m. ir 2009 
m. ketvirtin÷s analiz÷s. 
 5. Valstybin÷s visuomen÷s sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos ir jai pavaldžių visuomen÷s sveikatos centrų apskrityse 2008 m. vykdytos tiesiogin÷s 
valstybin÷s kirpyklų, kosmetikos, tatuiruočių kabinetų, grožio salonų, soliariumų, baseinų, 
skalbyklų, pirčių, saunų, sporto klubų, apgyvendinimo paslaugų saugos kontrol÷s ataskaitos 
analiz÷. 
 6. 2008 m. gaminių tyrimo rezultatai Valstybin÷je ne maisto produktų inspekcijoje prie 
Ūkio ministerijos. 
 7. Ne maisto produktai, neatitinkantys saugos reikalavimų 2008 metais. 
 8. Ne maisto produktų rinkos ribojimas 2008 m. 
 9. Valstybin÷s ne maisto produktų inspekcijos 2008 metais atlikti tyrimai d÷l Reklamos 
įstatymo, Produktų saugos įstatymo, Tabako kontrol÷s įstatymo pažeidimų. 
 10. Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos ir Civilin÷s aviacijos 
administracijos pateiktos ataskaitos apie 2007-2008 m. vykdytą vartotojų (turistų) teisių apsaugą. 
 11. Civilin÷s aviacijos administracijos pateiktos ataskaitos apie 2007-2008 m. vykdytą 
vartotojų (keleivių) teisių apsaugą. 
 12. Valstybin÷s energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos skundų 2008 m. 
nagrin÷jimo ataskaita. 
 13. Valstybin÷s kainų ir energetikos kontrol÷s komisijos ataskaita apie vartotojų 2008 
m. gautus skundus ir prašymus. 
 14. Ryšių reguliavimo tarnybos vartotojų teisių gynimo 2008 m. ataskaita. 
 15. Informacija apie Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos priimtus ir 
nevykdomus sprendimus atstovaujant vartotojų interesams. 
 
2010 m.  

 

2010 m. gauta, išanalizuota, apibendrinta ir internete paskelbta: 
1. Valstybin÷s visuomen÷s sveikatos priežiūros tarnybos 2009 metų vykdytos tiesiogin÷s 
valstybin÷s kirpyklų, kosmetikos, tatuiruočių kabinetų, grožio salonų, soliariumų, baseinų, 
skalbyklų, pirčių, saunų, sporto klubų, apgyvendinimo paslaugų saugos kontrol÷s ataskaita.  
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2. Valstybin÷s maisto ir veterinarijos tarnybos 2009 metų vartotojų skundų d÷l maisto produktų ir 
viešojo maitinimo paslaugų ataskaita. 
3. Valstybin÷s maisto ir veterinarijos tarnybos 2009 metų vykdytos maisto produktų saugos 
kontrol÷s analiz÷. 
4. Valstybin÷s energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos skundų 2009 m. nagrin÷jimo 
ataskaita. 
5. Valstybin÷s kainų ir energetikos kontrol÷s komisijos ataskaita apie vartotojų 2009 m. gautus 
skundus ir prašymus. 
6. Civilin÷s aviacijos administracijos ataskaita apie vartotojų 2009 m. gautus skundus ir 
prašymus.  
7. Lietuvos metrologijos inspekcijos informacija apie vartotojų teisių apsaugą 2009m. 
8. 2010 m. ketvirtines Valstybin÷s maisto ir veterinarijos RASFF analizes. 
9. Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos 2009 m. vykdytos vartotojų (turistų) 
teisių apsaugos ataskaitos analiz÷.  
10. Išanalizuota ir paskelbta Pasaulio banko diagnostin÷ apžvalga apie vartotojų finansinį 
raštingumą ir teisių apsaugą Lietuvoje. 

 

3.1.7. Tirti euro įvedimo 
galimą poveikį 
vartotojams  Valstybin÷ vartotojų teisių 

apsaugos tarnyba 

2007–
2009 
metai 

2008 m.  

 Atsižvelgiant į tai, kad euro įvedimo Lietuvoje klausimas atid÷tas ir paskutiniais metais 
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷ nesiima jokių aktyvių veiksmų d÷l euro įvedimo Lietuvoje, 
Tarnyba nevykdo jokių tyrimų, susijusių su šia tema, tačiau kaupia kitų šalių informaciją apie 
geriausią patirtį sklandžiai įvedant eurą bei galimą problematiką. 
 
2009 m.  

 Atsižvelgiant į tai, kad euro įvedimo Lietuvoje klausimas atid÷tas ir paskutiniais metais 
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷ nesiima jokių aktyvių veiksmų d÷l euro įvedimo Lietuvoje, 
Tarnyba nevykdo jokių tyrimų, susijusių su šia tema, tačiau kaupia kitų šalių informaciją apie 
geriausią patirtį sklandžiai įvedant eurą bei galimą problematiką. 
Tarnybos atstovas 2009 m. rugs÷jo m÷n. dalyvavo Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos 
organizuotame vartotojų teisių apsaugos ir socialinių reikalų darbo grup÷je, kuri nagrin÷jo 
Nacionalinio euro įvedimo plano bei Lietuvos visuomen÷s informavimo apie euro įvedimą 
komunikacijos strategijos patvirtinimo pakeitimą. Tarnybos atstovas pažym÷jo, kad plano 
pakeitime siūlome Tarnybai nagrin÷ti vartotojų skundus d÷l pažeidimų įvedant eurą ir skirti 
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baudas, tačiau šiuo metu n÷ra rengiami teis÷s aktai, kurie suteiktų Tarnybai tokias teises bei 
numatytų įgyvendinimo tvarką. 
 
2010 m.  

Atsižvelgiant į tai, kad euro įvedimo Lietuvoje klausimas atid÷tas ir paskutiniais metais Lietuvos 
Respublikos Vyriausyb÷ nesiima jokių aktyvių veiksmų d÷l euro įvedimo Lietuvoje, Tarnyba 
nevykdo jokių tyrimų, susijusių su šia tema, tačiau kaupia kitų šalių informaciją apie geriausią 
patirtį sklandžiai įvedant eurą bei galimą problematiką. 
Tarnybai buvo pateiktas Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nutarimo „D÷l Nacionalinio euro 
įvedimo plano bei Lietuvos visuomen÷s informavimo apie euro įvedimą ir komunikacijos 
strategijos patvirtinimo“ projektas pastaboms pateikti. Tarnyba pasteb÷jo, jog nutarimo projekto 
101.3 punkte Tarnybai pavedama nagrin÷ti vartotojų skundus d÷l pažeidimų įvedant eurą. 
Tarnybos nuomone, atsižvelgiant į sumažintą Tarnybos finansavimą bei siekiant tinkamai vykdyti 
Tarnybai pavestą funkciją, būtų tikslinga išsamiau aptarti Tarnybos galimą vaidmenį įvedant eurą, 
konkretizuojant jos funkcijas, numatant finansinius ir žmogiškuosius išteklius operatyviam bei 
efektyviam darbui apskrityse. 
 

 

Socialin÷s apsaugos ir darbo 
ministerija 

— 

vartotojų asociacijos — 

3.2. Informuoti verslininkus vartotojų teisių apsaugos klausimais 
 

3.2.1. Rengti pardav÷jams, 
paslaugų teik÷jams ir 
gamintojams seminarus, 
kitokius renginius, 
informacinę medžiagą 
vartotojų teisių apsaugos 
klausimais 

Valstybin÷ vartotojų teisių 
apsaugos tarnyba 

2007–
2010 
metai 

2007 m.  

 2007 m. VŠC prad÷jo kaupti tiriamąją medžiagą vartotojo elgsenos steb÷senai. 
Remdamasis atliktų empirinių tyrimų duomenimis (apklausta apie 300 vartotojų), kuriamas 
Vartotojo elgsenos modelis, kurio vienas iš pagrindinių tikslų yra identifikuoti ir numatyti 
Lietuvos vartotojų elgsenos perspektyvą, leisiančią išryškinti pagrindinius vartotojų teisių 
pažeidimus, sąmoningo vartojimo problemas ir pasiūlyti jų sprendimų būdus. 
 2007 m. VŠC suorganizavo 21 seminarą vartotojams ir pardav÷jams, švietimo sistemos 
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darbuotojams. 
 2007 m. VŠC kartu su Tarnybos apskričių skyriais, bendradarbiaudamas su AB banku 
„Snoras“ ir AB „Šiaulių bankas“ suorganizavo 11 seminarų apie finansines paslaugas ir vartotojų 
teisių apsaugą: UAB ,,Senukų prekybos centre“, Švarumo centre „Jogl÷“, Zarasų rajono verslo 
informacijos centre, Lazdijų rajono verslo informacijos centre, Šiaulių rajono verslo informacijos 
centre, Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centre, Var÷nos turizmo ir verslo informacijos 
centre, Šalčininkų rajono verslo informacijos centre, Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių 
asociacijoje Žem÷s ūkio bendrijoje „Merkys“.  
 Vykdydamas tikslinių vartotojų grupių švietimą VŠC organizavo renginius, paskaitas 
bei akcijas jaunimui, specialiuosius poreikius turintiems asmenims, pagyvenusiems kaimo 
piliečiams. 
 Informaciniai leidiniai. 2007 m. VŠC prisid÷damas prie tarptautin÷s iniciatyvos - 
apgavysčių prevencijos m÷nesio, pareng÷ ir išleido 2007 m. kalendorių ,,Nebūk apgautas!“, 
kuriame pateikiama naudinga informacijos apie dažniausiai pasitaikančias apgavystes. Šis 
kalendorius kartu su žymekliais buvo išplatintas Vilniaus miesto bibliotekose, pristatytas 
seminaruose ir kitų renginių metu. Kalendorius platinamas ir Lietuvos regionuose per Tarnybos 
apskričių skyrių ved÷jus. 
 VŠC, bendradarbiaudamas su Tarnyba, išleido informacinį leidinį ,,Vartojimo kreditas – 
ką turi žinoti vartotojas“. Leidinyje aiškiai ir suprantamai pateikiama svarbiausia informacija apie 
vartojimo kredito sutartį, patarimai imant vartojimo paskolas, palūkanų apskaičiavimo pavyzdžiai 
ir kita vartotojams naudinga informacija. 
 Taip pat 2007 m. VŠC išleido Jaunimo serijos pirmąjį mokomąjį leidinį „Vaivorykšt÷ 
mano l÷kšt÷je“ ir serijos Parankin÷ knyga vartotojui informacinį leidinį „Noriu žinoti“. 
 
2008 m.  

 2008 m. balandžio 10-11 d. Tarnyba kartu su Europos Komisijos Technin÷s pagalbos 
biuru (TAIEX) sureng÷ seminarą Lietuvos verslininkams d÷l ES direktyvos 2005/29/EB d÷l 
nesąžiningos komercin÷s veiklos. Seminare pranešimus skait÷ ekspertai iš Europos Komisijos, 
Austrijos, Jungtin÷s Karalyst÷s, Italijos, Lietuvos atsakingų institucijų. Tarnyba Kauno 
verslininkų namuose sureng÷ seminarą „Vartotojų teisių institucin÷ sistema bei Nesąžininga 
verslo praktika“ smulkiesiems ir vidutiniams verslininkams. 
 Vartotojų švietimo centras (iki 2008 m. rugpjūčio 28 d.) suorganizavo 3 seminarus 
verslininkams vartotojų teisių apsaugos klausimas: UAB ,,Primadis“ darbuotojams, Panev÷žio 
smulkiesiems verslininkams, seminaras Verslininkų namuose Kaune kartu su Tarnybos Kauno 
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apskrities skyriumi.  
 Klaip÷dos apskrityje skaitytos paskaitos seminaruose UAB „Gintaro baldai“, UAB 
„Klaip÷dos kooperacijos prekyba“, UAB „Topo technika“ Klaip÷dos padalinio, UAB „Golgonda 
ir Ko“, sporto klubo „Forma“ darbuotojams, prekybos centro „Banginis darbuotojams. 
 Kauno apskrityje suorganizuoti seminarai-susitikimai – su įmonių, prekiaujančių 
mobiliaisiais telefonais atsakingais darbuotojais; įmonių, atliekančių garantinį jų aptarnavimą 
vadovais d÷l vartotojų teisių apsaugos pažeidimų įsigijus nekokybišką mobilųjį telefono aparatą ir 
d÷l pažeidimų vykdant jų garantinį remontą bei su avalyne prekiaujančių įmonių vadovais bei 
darbuotojais; taip pat surengtas seminaras verslininkams „Vartotojų teisių apsaugos problemos ir 
Nesąžiningos komercin÷s veiklos vartotojams draudimo įstatymo įgyvendinimas“. Susitikimo, 
vykusio Valstybin÷s ne maisto produktų inspekcijos Kauno skyriuje metu, UAB „Erpika“, 
prekiaujančios buitine technika, darbuotojai supažindinti su vartotojų teis÷mis. Kauno Verslininkų 
namuose surengtas seminaras regiono verslininkams „Nesąžiningos komercin÷s veiklos 
direktyvos 2005/29/EB nuostatų, perkeltų į nacionalinę teisę, vykdymo klausimai“. 
 Suorganizuoti seminarai Panev÷žio apskrities automobilių remonto paslaugų teik÷jams, 
transporto priemonių sud÷tinių dalių pardav÷jams „Autodetalių pardav÷jų, automobilių remonto 
paslaugų teik÷jų pareigos vartotojui. Ginčų nagrin÷jimo tvarka“, taip pat cheminio valymo, 
dažymo, skalbimo paslaugų teik÷jams, „Senukų“ prekybos tinklo ir „Baughof“ darbuotojams 
„Pardav÷jų, paslaugų teik÷jų pareigos vartotojui. Vartotojų ir pardav÷jų ginčų nagrin÷jimo 
tvarka“, D. Gaudiešiaus įmon÷s „Techasas“ darbuotojams “Pardav÷jų pareigos vartotojui. 
Vartotojų ir pardav÷jų ginčų nagrin÷jimo tvarka. Vartotojų skundų apžvalga” Panev÷žio krašto 
verslo įmon÷ms, veikiančioms ilgiau nei 3 m. „Nesąžiningos vartojimo sutarčių sąlygos. 
Nesąžininga komercin÷ veikla vartotojams“, Panev÷žio krašto mobiliųjų telefonų pardav÷jams 
„Pardav÷jų pareigos vartotojui. Ginčų nagrin÷jimo tvarka. Vartotojų skundų apžvalga. 
Nesąžininga komercin÷ veikla“. 
Utenos apskrityje Utenos darbo rinkos mokymo centre skaitytas verslininkams skirtas pranešimas 
,,Vartotojų ir verslininkų informavimo reikšm÷, siekiant užtikrinti vartotojų teisių apsaugą“, taip 
pat UAB „Topo centras“ parduotuv÷s, darbuotojams. Skaitytas pranešimas ,,Pardav÷jų, paslaugų 
tiek÷jų pareigos vartotojui. Ginčų nagrin÷jimo tvarka. Vartotojų skundų apžvalga“. 
 Šiaulių apskrityje Profesinio rengimo centre surengtas seminaras vartotojų teisių 
apsaugos klausimais bei kartu su Lietuvos metrologijos inspekcijos Šiaulių skyriumi Kurš÷nuose 
dalyvauta seminare „Metrologijos aktualijos bei verslininkų atsakomyb÷ pažeidus vartotojų 
teises“, taip pat apskrityje surengti mokymai UAB „Bauer Internacional“ atstovyb÷s  Šiauliuose 
darbuotojams, UAB „Galgonda“ darbuotojams, UAB „Topo centras“ parduotuvių tinklo 
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darbuotojams.  
 Marijampol÷s apskrityje organizuoti šie seminarai: UAB „Ugira“ darbuotojams 
„Sąžiningas verslas neturi pažeisti vartotojų teisių“ ir UAB „Lukoil Baltija“ darbuotojams 
„Vartotojo teis÷s: verta žinoti“. UAB „Baltijos tekstil÷“ vadovams ir atsakingiems už produkcijos 
kokybę darbuotojams seminaras tema „Neteisminio vartotojų ginčo nagrin÷jimo ypatumai 
pardav÷jų atžvilgiu“ UAB „Budsava“ ir UAB „Budsavos baldai“ seminaras tema „Neteisminio 
vartotojų ginčo nagrin÷jimo ypatumai pardav÷jų atžvilgiu“, Draudimo bendrov÷s ADB „Reso 
Europa“ darbuotojams „Neteisminis vartotojų ginčų nagrin÷jimas. Praktiniai jo ypatumai“, Šakių 
degalin÷s „Ventus“ darbuotojams „Vartotojo teis÷ gauti išsamią informaciją apie perkamą prekę, 
įsigyti ją tinkamo kiekio ir kokyb÷s“, prekybos tinklo „Maxima“ darbuotojams „Neteisminis 
vartotojų ginčų nagrin÷jimas“. Marijampol÷s miesto turgaviet÷s smulkiesiems verslininkams, taip 
pat  Marijampol÷s regiono jaunųjų verslininkų MRIVK&ICI klubo nariams surengtas seminaras 
tema „Neteisminis vartotojų ginčų nagrin÷jimas“. Marijampol÷s profesinio rengimo centre 
vykdyti mokymai „Patarimai vartotojams“. 
 Utenos apskrityje surengti susitikimai – mokymai šių bendrovių parduotuvių 
darbuotojams UAB ,,Buteka“ (Visaginas ir Ignalina), UAB ,,Pas Joną“ (Visaginas), 
„Elektromarkt“ parduotuv÷s (Ignalina), UAB ,,Utenos radiotechnika“, kuriuose aptarti vartotojų 
teisių apsaugos klausimai. Šių seminarų metu įmonių darbuotojai buvo supažindinami su pirk÷jų 
ir pardav÷jų teis÷mis bei pareigomis bei dažniausiai pasitaikančiais teis÷s aktų pažeidimais 
vartotojų apsaugos srityje.  
 Vilniaus apskrities skyrius sureng÷ seminarą: „Socialin÷s paslaugos ir jų kokyb÷“ 
socialinių paslaugų teik÷jams Vilniaus pedagoginiame universitete bei mokymus „Grožio ir 
estetikos centras“ paslaugų teik÷jams „Vartotojo teis÷s, perkant grožio ir kosmetologines 
paslaugas“. 
 Be to, Tarnybos apskričių skyriai, vykdydami verslininkų informavimą bei 
konsultavimą, reng÷ seminarus verslininkams, bendradarbiaudami su verslo informacijos centrais. 
 
2009 m.  

 Panev÷žio apskrityje suorganizuoti 6 seminarai: Kupiškio verslo informacijos centre 
tema „Vartotojų ir pardav÷jų, paslaugų teik÷jų ginčų sprendimas ikiteismine tvarka. Nesąžininga 
komercin÷ veikla“; Avalyn÷s pardav÷jams (VVTAT Panev÷žio apskrities skyriuje) tema 
„Pardav÷jų pareigos vartotojui. Ginčų nagrin÷jimo tvarka. Kokyb÷s garantija. Nesąžininga 
komercin÷ veikla vartotojams. Vartotojų skundų apžvalga“; Tarnybos Panev÷žio apskrities 
skyriuje baldų gamintojams, pardav÷jams „Ginčų d÷l baldų netinkamos kokyb÷s, neatitikimo 
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sutarčiai analiz÷, sprendimo būdai. Baldų ženklinimo, kokyb÷s, saugos reikalavimai“; Rokiškio 
verslo informacijos centre  tema „Nesąžininga komercin÷ veikla. Vartotojų ir pardav÷jų, paslaugų 
teik÷jų ginčų sprendimo būdai. Vartotojų skundų analiz÷“. PC „Maxima“ ir „Norfa“ tinklų 
darbuotojams tema „Pardav÷jo pareiga suteikti informaciją. Ne maisto prekių keitimo ir 
grąžinimo tvarka“. 
Klaip÷dos apskrityje suorganizuoti 7 seminarai pardav÷jams ir paslaugų teik÷jams tema 
„Vartotojų teis÷s. Naujov÷s ir aktualijos“; UAB „Vudva“, UAB „Vaitepa“ ir PC „Norfa“ Šilut÷je 
darbuotojams tema „Vartotojo teis÷ į išsamią ir neklaidinančią informaciją“. 
 Alytaus apskrityje suorganizuoti 7 seminarai: Alytaus apskrities savivaldyb÷ms, 
komunalinių paslaugų surinkimo paslaugą teikiančioms įmon÷ms  tema „Vietinių rinkliavų už 
komunalinių atliekų surinkimą bei išvežimą įvedimas Alytaus apskrities savivaldyb÷se: 
problemos ir jų sprendimo būdai“; UAB „Compex“ darbuotojams tema „Vartotojų teisių apsauga 
Lietuvos regionuose“; UAB „Heliantos medis“ darbuotojams bei įmon÷s paslaugų vartotojams 
tema „Vartotojų teises ginantys teis÷s aktai  bei neteisminis vartotojų ir pardav÷jų, paslaugų 
teik÷jų ginčų nagrin÷jimas“; Lazdijų vietos verslininkams tema „Vartotojų teises reguliuojantys 
teis÷s aktai bei juose nustatytos pardav÷jų ir paslaugų teik÷jų pareigos vartotojams“; VšĮ Var÷nos 
turizmo ir verslo informacijos centre tema „Paslaugų verslas ir vartotojo teis÷s“; Druskininkų 
turizmo ir verslo informacijos centre tema „Vartotojų teises reguliuojantys teis÷s aktai bei juose 
nustatytos pardav÷jų ir paslaugų teik÷jų pareigos vartotojams“; UAB „Alytaus regiono tvarkymo 
centras“ atstovams tema „Vartotojų skunduose keliamos problemos“. 
 Kauno apskrityje surengti 8 seminarai: UAB „Autopaslaugų centras“ vadovams ir 
darbuotojams d÷l pasitaikančių vartotojų teisių apsaugos pažeidimų; įmonių, prekiaujančių 
avalyne, vadovams ir darbuotojams d÷l pasitaikančių vartotojų teisių apsaugos pažeidimų; UAB 
„Bit÷ Lietuva“ Kauno filialo darbuotojams, d÷l vartotojo teisių, įsigijus nekokybišką mobilųjį 
telefoną; UAB „Topo Centras“ Kauno filialo darbuotojams tema „Vartotojų teis÷s, įsigijusių 
netinkamos kokyb÷s prekę“; kartu su Valstybin÷s ne maisto produktų inspekcijos specialistais 
UAB „Topo centras“ Kauno filialo darbuotojams surengtas seminaras apie vartotojų teisių 
apsaugą; Kauno regiono verslininkų namuose tema „Nesąžiningos sutarčių sąlygos, jų ypatumai ir 
pasekm÷s. Vartotojų teisių pažeidimai“;  Kauno viešbučių vadovams tema ,,Vartotojų teisių 
apsauga viešbučių teikiamų paslaugų sferoje: problemos ir jų sprendimo būdai“; Kelionių 
agentūros „All in travel“ vadovams tema “Dažniausiai pasitaikantys vartotojų nusiskundimai 
kelionių organizavimo srityje“. 
 Marijampol÷s apskrityje surengti 9 seminarai: siuvyklos UAB „Avadan“ darbuotojams 
tema „Vartotojų teisių apsauga: problemos bei jų sprendimo būdai“; Kazlų Rūdos verslo 
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inkubatoriuje (ir vartotojams, ir verslininkams) tema „Vartotojų teisių apsauga Marijampol÷s 
apskrityje“, skirtas Europos vartotojų dienai pažym÷ti; „Omnitel mini“ salono darbuotojams tema 
„Vartotojų teisų apsauga Marijampol÷s apskrityje“; „Oriflame Lietuva“ Marijampol÷s platinimo 
centro platintojoms tema „Vartotojų teis÷s, įsigijus daiktą ne prekybai skirtose patalpose“; UAB 
„IT pasaulis“ darbuotojams tema „Vartotojų teis÷s, įsigijus nekokybišką prekę ar paslaugą“; UAB 
„Larda“ darbuotojams tema „Vartotojų teis÷s, įsigijus daiktą ne prekybai skirtose patalpose“; 
UAB ,,Ugiros turtas“ darbuotojams tema ,,Vartotojų ginčų nagrin÷jimo ne teisme tvarka“; UAB 
,,Laimos ir Ginto projektai“ darbuotojams tema ,,Vartotojų teisių apsauga. Sąžiningas verslas 
neturi pažeisti vartotojų teisių“; UAB ,,Larda“ darbuotojams tema ,,Vartotojų teisių apsauga: 
problemos bei jų sprendimo būdai“. 
 Telšių apskrityje suorganizuoti 2 seminarai: Telšių „Europe direct“ centre Europos 
vartotojų dienai pamin÷ti; Rietavo verslo informacijos centre „Vartotojų teis÷s. Naujov÷s ir 
aktualijos“. 
 Taurag÷s apskrityje surengtas seminaras „Pardav÷jų teis÷s ir pareigos“ Taurag÷s 
apskrities verslininkų asociacijai. 
 Utenos apskrityje surengti 2 seminarai: VšĮ Mol÷tų turizmo ir verslo informacijos centre 
verslininkams „Nesąžiningos sutarčių sąlygos“ bei Utenos verslo informacijos centre 
„Veiksminga vartojimo kredito rinkos priežiūra“.  
 Vilniaus apskrityje Valstybin÷je įmon÷je „Lietuvos prabavimo rūmai“ tauriųjų metalų ir 
brangakmenių gaminių pardav÷jams  surengtas seminaras „Pardav÷jau – parduodamas tauriųjų 
metalų ir brangakmenių  gaminius, žinok daugiau apie vartotojų ir savo teis÷s ir pareigas“. 
 
Paskaitos 
 Alytaus apskrityje perskaityta paskaita UAB „Ordo“ darbuotojams tema „Teis÷s aktai, 
užtikrinantys vartotojų teisių apsaugą“. 
 Šiaulių apskrityje perskaitytos 4 paskaitos pardav÷jams, paslaugų teik÷jams ir 
gamintojams vartotojų teisių apsaugos klausimais. 
 
Mokymai  
 Utenos apskrityje surengta 10 mokymų: P/C „Domino“ Minijos baldų parduotuv÷s 
darbuotojams; P/C NORFA Minijos baldų parduotuv÷s darbuotojams; P/C „Domino“ avalyn÷s 
parduotuvių darbuotojams; UAB Palink „Cento“ parduotuv÷s darbuotojams;  Visagino P/C 
„Domino“ drabužių parduotuvių darbuotojams; P/C „Aušra“ („Apranga“, „Vigoss džinsai“, 
„Laukinis geopardas“, „Lelija“, „Takko fashion“, „Tiffi“) drabužių parduotuvių darbuotojams; 
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P/C „Aušra“ („Bona“, „Dandis“, „Danija“, „Walking“) avalyn÷s parduotuvių darbuotojams tema 
„Pardav÷jų, paslaugų teik÷jų pareigos vartotojui. Ginčų nagrin÷jimo tvarka. Vartotojų skundų 
apžvalga“. Utenos rajono vartotojų kooperatyvo (Baldai – ūkin÷, Universalin÷ parduotuv÷) 
darbuotojams; P/C NORFA (UAB „Sportema“, UAB „Primadis“, UAB „Kristiana“, UAB 
„Senasis Žemaitis“, UAB „Brona“, UAB „Kristal“, UAB „Avena“, UAB „Kentas“, UAB 
„Ainas“, IĮ „Egiglo“, „Vigoss“, UAB „Sporto gama“, IĮ „Kietas siūlas“, „Žygio batai“) 
darbuotojams; P/C „Namo inžinerijos centras“ (UAB „Vilpra“, UAB „Grafų baldai“, UAB 
„Vitula“) darbuotojams  pranešimo „Teisingumo ministro 2009-06-26 rašte Nr. (1.16 7R-4988 
problemų, susijusių su prekių keitimo, grąžinimo ir kompensavimo už jų trūkumus tvarka ir jų 
sprendimo būdai)“ pristatymas. 
 Šiaulių apskrityje surengti 2 mokymai: AB „Specializuotas transportas“ buitinių atliekų 
išvežimo paslaugos teik÷jams ir UAB „Dvarčionių keramika“ pardav÷jams apie dažniausiai 
pasitaikančius prekybos pažeidimus vartotojo atžvilgiu. 
 Taurag÷s apskrityje surengti mokymai „Pardav÷jų teis÷s ir pareigos“ parduotuvių tinklo 
„Topo centras“ darbuotojams. 
 Marijampol÷s apskrities skyriaus patalpose suorganizuoti mokymai vartotojų teisių 
apsaugos klausimais – individualia veikla besiverčiantiems verslininkams. 
 Klaip÷dos apskrityje surengti 2 mokymai: UAB „Džiaugsmas“ darbuotojams tema 
„Regiono vartotojų skundų d÷l netinkamos statybos darbų kokyb÷s analiz÷“; AB „Klaip÷dos 
vanduo“ vadovybei tema „Vartotojų nusiskundimai d÷l AB „Klaip÷dos vanduo“ taikomų baudų 
už vandens apskaitos pažeidimus“. 
 
2010 m.  

Skaityti pranešimai verslininkams: 
1. Kauno prekybos, pramon÷s ir amatų rūmuose bei jų filialuose Marijampol÷je ir Klaip÷doje 
tema „Nesąžiningos komercin÷s veiklos vartotojams draudimas“, „Nesąžiningos vartojimo 
sutarčių sąlygos“, „Europos Sąjungos skubaus keitimosi informacija apie pavojingus vartotojų 
sveikatai gaminius sistema - RAPEX“.  
2. Nacionalin÷s žuvų perdirb÷jų ir prekybininkų asociacijos surengtoje konferencijoje „Žuvų 
produktų gamyba ir vartojimas“, kuri vyko Raseinių rajone kaimo turizmo sodyboje „Karpyn÷“ 
skaitytas pranešimas „Vartotojo teis÷s įsigijus nesaugų, nekokybišką bei tinkamai nepaženklintą 
maisto produktą“.  
3. Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos surengtame kelionių organizatorių 
susitikime skaitytas pranešimas „Vartotojų skundų d÷l turizmo paslaugų nagrin÷jimo 
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problematika“.  
4. Europos vartotojų centro atstovai kartu su Verslo ir inovacijų centru Lietuvoje „Europe 
Enterprise Network“ suorganizavo 6 seminarus verslo atstovams ,,Ką įmon÷s tur÷tų žinoti apie 
vartotojų teises Lietuvoje ir ES“ Klaip÷dos prekybos, pramon÷s ir amatų rūmuose, Kauno 
prekybos, pramon÷s ir amatų rūmuose, Šiaulių prekybos, pramon÷s ir amatų rūmuose, 
Marijampol÷s prekybos, pramon÷s ir amatų rūmų filiale, Vilniaus prekybos, pramon÷s ir amatų 
rūmuose, Panev÷žio prekybos, pramon÷s ir amatų rūmuose. 

 

Valstybin÷ maisto ir 
veterinarijos tarnyba 

49-iose teritorin÷se VMVT specialistai suorganizavo šimtus seminarų, mokymų ir kitų 
renginių, skirtų didžiųjų prekybos tinklų atstovams, turgaviečių prekiautojams ir 
administracijoms, įmonių, vykdančių maisto produktų gamybą ir prekybą, teikiančių viešojo 
maitinimo paslaugas, darbuotojams, ūkininkams, kaimų bendruomen÷ms. Tarnybos specialistai 
konsultavo ir pabr÷ž÷ verslininkams vartotojų teisių apsaugos svarbą. Buvo teikta informacija ir 
rašyti straipsniai į regioninę spaudą: Raseinių „Naujas Rytas“, Šilut÷s „Pamarys“ ir „Šilo 
karčiama“, Širvintų „Širvintų kraštas“, „Širvinta“ ir „Krašto naujienos“, Vilniaus „Kurier 
Wilenski“, „Vilniaus kraštas“ ir „Tygodnik Wilenski“, Akmen÷s „Vienyb÷“, Alytaus „Alytaus 
naujienos“, Anykščių „Šilelis“, „Nykščiai“, „Anykšta“, Biržų „Biržiečių žodis“ ir „Šiaur÷s rytai“, 
Druskininkų „Druskonis“, Ignalinos „Nauja vaga“ ir „Mūsų Ignalina“, Jonavos „Naujienos“, 
Joniškio „Sidabr÷“, Jurbarko „Šviesa“, „Kaimo laikraštis“ ir „Mūsų laikas“, Kaišiadorių 
„Atspindžiai“ ir „Kaišiadorių aidai“, Kauno „T÷višk÷s žinios“, „Laikinoji sostin÷“, „Kauno 
diena“, „K÷dainių „Rinkos aikšt÷“ ir „K÷dainių garsas“, Kelm÷s „Bičiulis“, Klaip÷dos „Vakarų 
ekspresas“ ir „Klaip÷da“, Kretingos „Švyturys“ ir „Pajūrio naujienos“, Kupiškio „Kupišk÷nų 
mintys“, Marijampol÷s „Suvalkietis“, Mažeikių „Santarv÷“ ir „Būdas žemaičių“, Mol÷tų „Vilnis“, 
Pakruojo „Auksin÷ varpa“, Palangos „Palangos tiltai“ ir „Vakarin÷ Palanga“, Panev÷žio 
„Sekund÷“, „Panev÷žio balsas“ ir „Panev÷žio rytas“, Pasvalio „Darbas“, Plung÷s „Plung÷“ ir 
„Žemaitis“, Prienų „Gyvenimas“, Radviliškio „Radviliškio naujienos“, Rokiškio „Gimtasis 
Rokiškis“ ir „Rokiškio žem÷“, Šakių „Draugas“ ir „Valsčius“, Šalčininkų „Šalčios žinios“, 
Šiaulių „Šiaulių naujienos“, „Šiaulių kraštas“, „Mūsų kraštas“, Šilal÷s „Šilal÷s artojas“, Skuodo 
„Mūsų žem÷“ ir „Skuodas“, Švenčionių „Švenčionių kraštas“, Taurag÷s „Taurag÷s kurjeris“ ir 
„Pamarys“, Telšių „Kalvotoji Lietuva“, „Telšių žinios“, Penktadienio žemaitis“, „Telšiai 
šiandien“, „Rietavo žem÷“, Trakų „Trakų žem÷“, Ukmerg÷s „Gimtoji žem÷“ ir „Ukmerg÷s 
žinios“, Var÷nos „Merkio kraštas“, Vilkaviškio „Santaka“, Zarasų „Zarasų kraštas“. 

Teikta informacija ir rašyti straipsniai į respublikinę spaudą: „Ūkininko patar÷jas“, 



 104 

Strategijos tikslai, 
uždaviniai ir priemon÷s 

Atsakingi vykdytojai 
Įvykdymo 
terminas 

Vykdymas 

„Lietuvos žinios“, „Lietuvos rytas“, „15 min“. 
 

Valstybin÷ ne maisto 
produktų inspekcija prie Ūkio 
ministerijos,  
Valstybinis turizmo 
departamentas prie Ūkio 
ministerijos 

2007 m. 

Surengti 22 tiksliniai seminarai vartotojams ir verslininkams vartotojų teisių apsaugos, ne 
maisto produktų rinkos priežiūros ir saugos klausimais.  

Pasirašytas Baltijos jūros šalių regiono rinkos priežiūros institucijų ir muitinių 2007–2010 
metams bendradarbiavimo projektas Nr. 17.020200/07/472843. 

 
Departamento organizuoti pasitarimai, kuriuose dalyvavo turizmo paslaugų teik÷jai: kelion÷s 

organizatorių ir apgyvendinimo įstaigų atstovai.  
 

2008 m. 

Surengti 104 tiksliniai seminarai vartotojams ir verslininkams vartotojų teisių apsaugos, ne 
maisto produktų rinkos priežiūros ir saugos klausimais. 

Baltijos jūros šalių regiono susitarimu vykdomos rinkos priežiūros programos projekto 
dalyvių bendrai išleistas lankstinukas d÷l ne maisto prekių saugos. 

 
Departamento organizuoti pasitarimai, kuriuose dalyvavo turizmo paslaugų teik÷jai: kelion÷s 

organizatorių ir apgyvendinimo įstaigų atstovai.  
 
2009 m.  

Baltijos jūros šalių regiono susitarimu vykdomos rinkos priežiūros programos projekto 
dalyvių bendrai išleisti du lankstinukai, skirti smulkiems ir vidutiniams verslininkams – „Saugūs 
žaislai“, „Kaip išvengti prekybos pavojingais elektrotechnikos gaminiais“. 

 
Seminarų ciklas kelionių organizatoriams buvo organizuotas per „Vivattur 2009“ turizmo 

parodą. 
Departamentas organizavo pasitarimus, kuriuose dalyvavo turizmo paslaugų teik÷jai: kelion÷s 

organizatorių ir apgyvendinimo įstaigų atstovai.  
 
2010 m.  

Surengti 65 tiksliniai seminarai vartotojams ir verslininkams vartotojų teisių apsaugos, ne 
maisto produktų rinkos priežiūros ir saugos klausimais. 
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uždaviniai ir priemon÷s 

Atsakingi vykdytojai 
Įvykdymo 
terminas 

Vykdymas 

PROSAFE projekte Virvel÷s ir įveriamos virvel÷s vaikų drabužiuose dalyvavusios šalys 
bendrai pareng÷ video medžiagą apie virvelių vaikų drabužiuose keliamą pavojų, video 
medžiagoje pateikiami praktiniai patarimai suaugusiems kaip patikrinti, ar vaikų tekstil÷s 
gaminiai nekelia tiesioginio pavojaus. Video medžiaga patalpinta internete, nuorodos į 
medžiagą pateikiamos Inspekcijos interneto svetain÷je. 

2010 m. kovo 19 d. Departamente organizuotas pasitarimas –  tęstinis bendradarbiavimo tarp 
suinteresuotų šalių etapas po 2009 m. lapkričio 18 d. vykusio pasitarimo „D÷l kai kurių turizmo 
paslaugų teikimo sutarčių nuostatų“. Pagrindinis d÷mesys skirtas su turizmo paslaugų teikimu 
susijusių problemų sprendimui, dalyviai supažindinti su valstyb÷s institucijų ir verslo atstovų 
šioje srityje formuojama praktika. Renginyje dalyvavo bei savo pranešimuose aktualius klausimus 
aptar÷ Valstybin÷s vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Departamento bei kelionių organizatorių 
atstovai. Pranešimus apžvelgiant pagrindines kelion÷s organizatoriams kylančias problemas, 
susijusias su turistų pretenzijų nagrin÷jimu ir kt., pristat÷ uždarųjų akcinių bendrovių „Novaturas“ 
ir „Tez Tour“ atstovai. 

Valstybin÷ visuomen÷s 
sveikatos priežiūros tarnyba 
prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos 

2010 m. geguž÷s 18 d. Vilniuje ir geguž÷s 20 d. Šiauliuose suorganizuoti seminarai įmonių, 
gaminančių medžiagas ir gaminius, skirtus liestis su maistu, specialistams geros gamybos 
praktikos įdiegimo ir sveikatos saugos kontrol÷s organizavimo klausimais (105 dalyviai). 

Lietuvos Respublikos ryšių 
reguliavimo tarnyba 

1) 2007 kovo 22 d. Tarnybos ir VGTU surengtas seminaras „Belaidžių tinklų saugumas įmon÷ms; 
2) 2008 m. skaityti 2 pranešimai apie tinklų ir informacijos saugumą Lietuvos nacionalin÷s 
vartotojų federacijos (LNVF) organizuotame seminare vartotojams ir paslaugų teik÷jams 
„Tarpinstitucinis bendradarbiavimas sprendžiant sukčiavimo mok÷jimo priemon÷mis problemas“ 
bei video konferencijoje „Vartotojas ir elektronin÷s mok÷jimo priemon÷s: kaip apsaugoti savo 
duomenis?“; 
3) 2009-05-20 skaitytas pranešimas apie tinklų ir informacijos saugumą Tarptautin÷s 
Informacinių Sistemų Audito ir Valdymo Asociacijos (ISACA) nariams. 

Lietuvos Respublikos 
draudimo priežiūros komisija 

Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija, siekdama, kad jos veikla, tikslai bei vaidmuo 
būtų suprantami visuomen÷je, įgyvendino šias priemones: 
2.1. Reng÷ Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos ataskaitų, kiekvienais metais 
leidžiamų atskiru leidiniu, projektus. 
2.2. Bendravo su visuomen÷s informavimo priemonių atstovais, teik÷ išsamią informaciją apie 



 106 

Strategijos tikslai, 
uždaviniai ir priemon÷s 

Atsakingi vykdytojai 
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terminas 
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Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos veiklą. 
2.3. Teik÷ konsultacijas, išaiškinimus visuomenei bei draudimo rinkos dalyviams rūpimais 
klausimais. 
2.4. Organizavo spaudos konferencijas apie draudimo įmonių ir draudimo brokerių įmonių veiklos 
metinius rezultatus bei raidos tendencijas, taip pat apie vartotojų ir draudikų ginčų bei skundų 
nagrin÷jimo metinius rezultatus. 

 

Valstybin÷ energetikos 
inspekcija prie Ūkio 
ministerijos 

— 

Valstybin÷ kainų ir 
energetikos kontrol÷s 
komisija 

Komisija pagal savo kompetenciją reguliuojamiems ūkio subjektams teik÷ informaciją d÷l teis÷s 
aktų aiškininimo ir taikymo, įskaitant ir vartotojų teisių apsaugos klausimus. 
Papildomai pažym÷tina, kad 2010 m. balandžio m÷n. Komisija skyr÷ nuobaudas 3 didžiųjų 
Lietuvos Respublikos miestų šilumos energijos tiek÷jams už tendencingai, neobjektyviai, 
neaiškiai, nepilnai ir nevisapusiškai, neatskleidžiant esminių sąlygų, būtinų vidutiniams vartotojui 
priimti sprendimą, informacijos pateikimą d÷l apsirūpinimo karštu vandeniu būdo pasirinkimo ir 
apie tai skelb÷ savo interneto svetain÷je. 

Civilin÷s aviacijos 
administracija 

Atsižvelgiant į keleivių skundų pobūdį ir 2010 metais iškilusias problemas oro transporto keleivių 
teisių srityje buvo nuolat atnaujinama ir papildoma CAA internetiniame puslapyje skelbiama 
informacija keleiviams; skelbiami aktualūs pranešimus keleiviams. Buvo rengiami atsakymai į 
keleivių internete pateiktus klausimus. Keleiviai konsultuoti elektroniniu paštu ir telefonu. 
Konsultuoti oro uostų naudotojais ir oro vež÷jai keleivių teisių klausimais. Vyko susitikimai ir 
intensyvios konsultacijos su kelionių agentūromis (bilietų pardav÷jais) d÷l reglamentų (EB) 
261/2004, 1107/2006 ir 1008/2008 IV skyriaus nuostatų tinkamo įgyvendinimo. 

Valstybin÷ akreditavimo 
sveikatos priežiūros veiklai 
tarnyba prie Sveikatos 
apsaugos ministerijos 

1. 2007-12-07 metais skaitytos 3 paskaitos medicinos prietaisų gamintojams (optikams) d÷l 
medicinos prietaisų reglamentavimo. 
2. 2008-05-04 metais skaityta 1 paskaita medicinos prietaisų gamintojams (dantų technikams) d÷l 
medicinos prietaisų reglamentavimo. 
3. 2009 metais parengtas lankstinukas „Tobulinama medicinos prietaisų kontrol÷“ (500 vnt.). 
4. 2010 metais parengta informacin÷ medžiaga medicinos prietaisų rinkos subjektams 
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(pardav÷jams, paslaugų teik÷jams ir gamintojams) ir vartotojams žurnalo Lietuvos sveikata 
specializuotame priede Pacientų sauga (5000 vnt.). 

 
 

 

Valstybin÷s vartotojų teisių apsaugos 2007-2010 metų strategijos vertinimo kriterijų įgyvendinimas 

 

Eil. Nr. Vertinimo kriterijus Įgyvendinimas 

1. Kiek pagaus÷jo vartotojų, išmanančių savo, kaip vartotojo, teises (procentais). 
 

15 proc. 
 

VILMORUS tyrimo duomenimis 2010 m. du trečdaliai respondentų (65 proc.) teigia, 
kad žinotų, kur kreiptis d÷l nekokybiškos prek÷s. Prieš du metus (2008 m.) žinančių 
kur kreiptis tokiu atveju buvo mažiau - (50 proc.). 
 

2. Kiek įgyvendinta bendrų su kitomis institucijomis ir organizacijomis vartotojų teisių 
apsaugos projektų (vienetais). 
 

Vykdyti 33 bendri su kitomis institucijomis ir organizacijomis 
vartotojų teisių apsaugos projektai.  

 
Valstybin÷ vartotojų teisių apsaugos tarnyba. 
1. 2007 m. Tarnyba vykd÷ apklausą tema: „2006 m. Lietuvos savivaldyb÷se gauti 
vartotojų prašymai (skundai)|“ 
2. 2008 m. vykdyta apklausa tema: „2007 m. Lietuvos savivaldyb÷se gauti vartotojų 
prašymai (skundai)“. 
3. Bendradarbiaujant su Vilniaus pedagoginiu universitetu, atlikti tarptautinio projekto 
„Dolceta“ 4 modulio „Vadovas vartotojų teisių apsaugos mokytojams“ įgyvendinimo 
darbai. 
4. Bendradarbiaujant su savivaldyb÷mis, Kauno apskrities rajonų savivaldybių 
internetiniuose puslapiuose patalpinta informacija vartotojams ir verslininkams „Kur 
kreiptis, jei pažeistos Jūsų vartotojų teis÷s.“ 
5. Bendradarbiaujant su ELSA (Europos studentų teisininkų asociacijos nacionalin÷ 
grupe), Tarnybos atstovai pareng÷ užduotis ir es÷ temas STOP‘2008 olimpiadai bei 
dalyvavo vertinimo komisijoje. 
6. Vartotojų švietimo centras (iki 2008 m. rugpjūčio 28 d.) pasiraš÷ 7 
bendradarbiavimo sutartis.  
7. Buvo vykdoma apklausa tema „2009 m. Lietuvos savivaldyb÷se gauti vartotojų 
prašymai (skundai)“. 
 



 108 

Ūkio ministerija (Valstybin÷ ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos). 
8. 2010 m. spalio 15 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis Nr. J44 (nauja redakcija) 
su uždarąja akcine bendrove „Areta“ d÷l žaislų ir ploviklių ekspertizių atlikimo. 
9. Efektyviai bendradarbiauta su Lietuvos nacionaline vartotojų federacija – dalyvauta 
pus÷s metų trukm÷s bendrame projekte.  
10. 2008 m. geguž÷s 28 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis Nr. J22 su 
Priešgaisrin÷s apsaugos ir gelb÷jimo departamentu d÷l priešgaisrin÷s įrangos 
(gesintuvų), asmeninių apsaugos priemonių ir pavojingų cheminių medžiagų bei 
preparatų, neatitinkančių teis÷s aktų reikalavimams. 
11. 2008 m. rugpjūčio 21 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis Nr. J40/11B-445 su 
Muitin÷s departamentu prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos d÷l keitimosi 
informacija apie pavojingus gaminius, 
12. 2008 m. birželio 16–19 d. vizitas į Lenkijos Prekybos Inspekcijos Bialystoko 
vaivadijos skyrių (4 Inspekcijos administracijos darbuotojai), kurio metu parengtas 
bendradarbiavimo sutarties projektas „D÷l bendros gaminių kontrol÷s“. 
13. 2008 m. spalio 7 d. pasirašyta sutartis Nr. J51 su Lietuvos nacionaline vartotojų 
federacija d÷l informacijos platinimo 
14. 2010 m. rugs÷jo 30 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis Nr. J16 su Lietuvos 
žaislų ir suvenyrų asociacija, siekiant pl÷toti bendradarbiavimą ir turint bendrą tikslą – 
užtikrinti žaislų ir suvenyrų rinkos saugą ir kokybę bei vartotojų teisių apsaugą šioje 
srityje. 
15. 2010 m. spalio 13 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis Nr. J17 su Lietuvos 
chemijos pramon÷s asociacija siekiant pl÷toti bendradarbiavimą ir turint bendrą tikslą 
– užtikrinti chemijos produktų rinkos saugą ir kokybę bei vartotojų teisių apsaugą 
šioje srityje. 
 
Valstybin÷ maisto ir veterinarijos tarnyba 
16. Valstybin÷ maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – Tarnyba) bendradarbiauja su 
Lietuvos nacionaline vartotojų federacija, Lietuvos vartotojų asociacija, Lietuvos 
vartotojų institutu, Lietuvos vartotojų sąjunga, Nacionaline vartotojų konfederacija, 
Vakarų Lietuvos vartotojų federacija, Vartotojų teisių gynimo centru. Su vartotojų 
teisių gynimo organizacijomis nuolat keit÷si informacija apie Tarnybos kompetencijai 
priskirtas kontrol÷s sritis, vartotojų skundus ir jų tyrimą. 
17. Dalyvauta 2007–2008 metų bendruose projektuose su Lietuvos vartotojų institutu 
ir skaityti pranešimai švietimo įstaigų darbuotojams apie genetiškai modifikuotus 
maisto produktus, jų ženklinimą. 2007 m. seminarai, tema „Genetiškai modifikuoti 
maisto produktai ir jų ženklinimas“, vyko Vilniaus, Kauno miestuose, 2008 m. tokie 
seminarai pravesti visose Lietuvos Respublikos apskrityse 
18. Tarnyba 2008 m. kartu su Vokietijos vartotojų apsaugos žem÷s ūkio ir maisto 
federaline ministerija, vykdant Dvynių projektą „Bakterinių zoonozių ir virusinių ligų 
kontrol÷s stiprinimas Lietuvoje“, organizavo tarptautinį simpoziumą ,,Vartotojų 
saugos užtikrinimas, vykdant zoonozių kontrolę gyvūnin÷s kilm÷s maisto 
produktuose“. 
19. 2010 m. spalio 14 d. Lietuvos mokslų akademijoje Tarnyba organizavo tarptautinę 
konferenciją „Maisto sauga ir kokyb÷“, skirtą Pasaulinei maisto dienai pamin÷ti. 
Konferencijoje dalyvavo daugiau kaip 400 gydytojų, visuomen÷s sveikatos priežiūros, 
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veterinarijos specialistų, maisto gamintojų bei tvarkytojų, vartotojų interesus ginančių 
įstaigų atstovų, mokslininkų.  
20. 2010 m. Tarnyba bendradarbiavo su Buitinių vartotojų sąjunga, su Lietuvos 
vartotojų asociacija reng÷ straipsnį „Kaip VMVT gina vartotojų interesus“, 
dalyvavo projekte „Sumaniausio vartotojo rinkimai“.  
21. Taip pat Tarnybos specialistai, kaip komisijos nariai, dalyvavo projekte „Pasirink 
geriausią prekę – 2010“ kartu su  Lietuvos nacionalin÷s vartotojų federacijos, Žem÷s 
ūkio ir Sveikatos apsaugos ministerijų, vartotojų organizacijų atstovais.  
22. Buvo vykdytas bendras projektas su Lietuvos nacionaline vartotojų federacija, 
tema „S÷kmingas ūkininkų ir vartotojų bendradarbiavimas“.  
Valstybin÷ visuomen÷s sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos 
23. 2010 m. rugs÷jo 13 d. Valstybin÷ visuomen÷s sveikatos priežiūros tarnyba prie 
Sveikatos apsaugos ministerijos dalyvavo Mykolo Romerio universiteto mokslininkų 
grup÷s atliekamo „Europos Komisijos pasiūlymo d÷l Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos d÷l vartotojų teisių galimo poveikio nacionalinei teisei vertinimas“ 
(projektas Nr. VP1-4.2-VRM-05-V-01-002) tyrimo apklausoje bei pateik÷ institucijos 
nuomonę d÷l Direktyvos projekto nuostatų. 
 
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba 
24. Prižiūri Europos Komisijos koordinuojamos „Safer Internet“ programos 
įgyvendinimą Lietuvoje. 
25. Dalyvauja, vykdant Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo palaikomą 
projektą „Autonomin÷ telekomunikacinių paslaugų kokyb÷s steb÷jimo sistema.“ 
26. Nuo 2004 m. organizuoja nepriklausomą universaliųjų pašto paslaugų kokyb÷s 
patikrinimą. 
 
Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija 
27. Sustiprinti ryšiai su Lietuvos finansų rinkos priežiūros bei kitomis Lietuvos 
Respublikos institucijomis (bendradarbiauta su Finansų ministerija, Socialin÷s 
apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija, 
Valstybine mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, Finansinių nusikaltimų 
tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos ir kitomis institucijomis draudimą, 
perdraudimą, draudimo ir perdraudimo tarpininkavimą, pensijų kaupimą, pinigų 
plovimo prevenciją reglamentuojančių teis÷s aktų įgyvendinimo klausimais; 
bendradarbiauta su Finansų ministerija draudimą reglamentuojančių teis÷s aktų 
įgyvendinimo klausimais bei derinant poziciją, pateikiamą Europos draudimo ir 
profesinių pensijų komitetui (EIOPC)). 
28. Pl÷totas tarptautinis bendradarbiavimas, užtikrinant tarptautinių reikalavimų, 
susijusių su draudimo, perdraudimo, draudimo ir perdraudimo tarpininkavimo bei 
profesinių pensijų kaupimo veikla, įgyvendinimą (dalyvauta Europos draudimo ir 
profesinių pensijų priežiūros institucijų komiteto (CEIOPS) ir jo darbo grupių 
veikloje, taip pat Europos draudimo ir profesinių pensijų komiteto (EIOPC) veikloje). 
 
Valstybin÷ energetikos inspekcija prie Ūkio ministerijos 
29. VEI pareigūnai dalyvavo seminaruose ir visuomenin÷se informavimo priemon÷se 
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informuodami vartojus apie patikimą, saugų ir efektyvų energijos (elektros, šilumos, 
dujų) vartojimą bei nagrin÷dami kitus aktualius klausimus. 
 
Valstybin÷ kainų ir energetikos kontrol÷s komisija 
30. Valstybin÷ kainų ir energetikos kontrol÷s komisija reng÷ susitikimus – 
pasitarimus, kuriuose pristat÷ energijos tarifų tendencijas, supažindino su jų 
skaičiavimo tvarka, tar÷si d÷l kainodaros tobulinimo su valstyb÷s, savivaldybių 
institucijų ir vartotojų asociacijų atstovais. 
 
Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos 
31. Dalyvauta vartotojų asociacijų rengiamuose renginiuose. 
 
Civilin÷s aviacijos administracija 
32. CAA - VšĮ „EVC“ Vilniaus oro uosto išvykimo terminale organizuotoje 
šviečiamojoje akcijoje apie oro transporto keleivių teises: keleiviams dalino kišenines 
korteles apie jų teises, plastikinius 1 l talpos maišelius skysčiams vežti l÷ktuvuose, 
konsultavo keleivius apie jų teises. 
33. Vyko susitikimai su Lietuvos turizmo asociacijos prezidente, Valstyb÷s turizmo 
departamentu, kelionių organizatorių ir kelionių agentūrų atstovais, kur buvo 
tariamasi, kaip turi būti užtikrinamos keleivių teis÷s parduodant skrydžio bilietus 
keleiviams. Pasikeista abiems pus÷ms naudinga informacija. 
 

3. Ar sukurta duomenų apie sveikatos sutrikimus, nelaimingus atsitikimus, susijusius su 
vartotojų naudojamais pavojingais produktais, rinkimo ir apdorojimo sistema. 
 

Sukurta 
 
Kuriant duomenų apie nelaimingus atsitikimus, susijusius su pavojingais produktais 
(prek÷mis ir paslaugomis), rinkimo ir apdorojimo sistemą parengtas ir priimtas 
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2009 m. liepos 22 d. nutarimas Nr. 790 „D÷l 
keitimosi informacija apie pavojingus produktus ir su jais susijusius nelaimingus 
atsitikimus taisyklių patvirtinimo“. Min÷tas teis÷s aktas buvo parengtas siekiant 
išsiaiškinti nelaimingų atsitikimų, susijusių su pavojingais produktais priežastis, 
sukurti informacijos kaupimo, vertinimo sistemą. Tačiau rengiant min÷tą teis÷s aktą, 
duomenų rinkimo sistemoje atsisak÷ dalyvauti Sveikatos priežiūros įstaigos, kurios, 
kaip rodo kitų šalių praktika, yra pagrindinis duomenų šaltinis, nes dauguma 
nelaimingų atsitikimų yra fiksuojama sveikatos priežiūros įstaigose. Vyriausyb÷s 
nutarimas įsigaliojo 2010 m. sausio 1 dieną, tačiau per 2010 metus nebuvo pateiktas 
nei vienas pranešimas apie pavojingus produktus ir su jais susijusius nelaimingus 
atsitikimus. 

4. Kiek įmonių įdieg÷ savireguliacijos mechanizmus, užtikrinančius sąžiningą 
vartotojams verslo praktiką. 
 

7 asociacijų etikos /elgesio kodeksai 
 
1. Lietuvos aludarių asociacijos Lietuvos aludarių garb÷s kodeksas  
2. Lietuvos prekybos įmonių asociacijos Prekybos tinklų geros verslo praktikos 
kodeksas. 
3. Etinių Farmacijos Kompanijų Asociacijos ir Vaistų gamintojų asociacijos Vaistų 
rinkodaros etikos kodeksas. 
4. Lietuvos reklamos etikos kodeksas. 
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5. Lietuvos vartojimo kredito asociacijos etikos kodeksas. 
6. Respublikinių būsto valdymo ir priežiūros rūmų narių elgesio kodeksas  
7. Lietuvos bankų asociacijos etikos kodeksas. 
 

5. Kiek atlikta vartotojų nuomonių sociologinių tyrimų. 
 

2 tyrimai 
 

Valstybin÷s vartotojų teisių apsaugos tarnybos užsakymu 2008 m. ir 2010 m. 
Visuomen÷s nuomon÷s ir rinkos tyrimų centro „Vilmorus“ atliktos reprezentatyvios 
Lietuvos gyventojų apklausos.  
 

6. Kiek organizuota mokymų vartotojų teises ginančių institucijų specialistams bei 
vartotojų asociacijų nariams. 
 

25 mokymai 
 

1. 2008 m. spalio – lapkričio m÷nesį buvo suorganizuotas 20 akademinių valandų 
paskaitų ciklas „Vartotojų teisių apsaugos pagrindai“, kurių klausytojai buvo 
supažindinti su vartotojų teis÷mis. 
2-3. Organizuoti du seminarai Tarnybos ir savivaldybių darbuotojams dirbantiems 
vartotojų teisių srityje: seminaras Tarnyboje „Vartojimo kredito nuostatų 
įgyvendinimas“; seminaras Utenos verslo informacijos centre „Veiksminga vartojimo 
kredito rinkos priežiūra“. 
4. Tarnybos atstovas skait÷ pranešimą „Praktinio vartotojų pasitenkinimo tyrimo 
atvejo pristatymas“ seminare „Piliečių ir vartotojų pasitenkinimas viešosiomis 
paslaugomis“, kurį organizavo Vidaus reikalų ministerija.  
5-7. Vykdant Technin÷s pagalbos ir keitimosi informacija biuro (TAIEX) regioninę 
mokymų programą, 2007 m. organizuoti 3 seminarai, kuriuose dalyvavo 199 
teritorinių VMVT specialistai. 
8-9. Tarnybos ir teritorinių VMVT specialistams buvo pravesti  mokymai pagal 
projektus: Lietuvos–Vokietijos Dvynių projektas LT 2006 IB/AG-01 „Bakterinių 
zoonozių ir virusinių ligų kontrol÷s stiprinimas Lietuvoje“. Mokymuose dalyvavo 494 
dalyviai.Lietuvos–Austrijos Dvynių projektas LT 2006 IB/AG-02 „Gyvūnų apsaugos 
sistemos kontrol÷s stiprinimas Lietuvoje“. Mokymuose dalyvavo  327 dalyviai. 
10-11. Pagal Lietuvos–Vokietijos Dvynių projektą LT 2006 IB/AG-01 „Bakterinių 
zoonozių ir naminių paukščių virusinių ligų kontrol÷s stiprinimas Lietuvoje“ 2008 m. 
buvo suorganizuotos dvejos pratybos: imituoto paukščių gripo ir imituotų m÷lynojo 
liežuvio, snukio ir nagų ligų pratybos. 
12-25. Pagal 2009 m. valstybin÷s maisto ir valstybin÷s veterinarin÷s kontrol÷s 
specialistų mokymų programą, patvirtintą Valstybin÷s maisto ir veterinarijos tarnybos 
direktoriaus 2009 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. B1-22, 2009 m. pravesta 13 mokymų. 

 
7. Kiek išleista informacin÷s medžiagos vartotojams. 

 
1887 vartotojų informavimo priemon÷s 

 
Valstybin÷ vartotojų teisių apsaugos tarnyba  
Per 2007-2010 m. laikotarpį respublikin÷je ir regionin÷je spaudoje bei elektronin÷s 
žiniasklaidos priemon÷se parengtos bei paskleistos 1868 vartotojų informavimo 
priemon÷s.  
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1. 2007 m. parengtos bei paskleistos 682 vartotojų informavimo priemon÷s. 
2007 m. respublikin÷je ir regionin÷je spaudoje bei elektronin÷s žiniasklaidos 
priemon÷se, atsižvelgiant į tikslinių auditorijų poreikius, paskelbtas 321 straipsnis, 
interviu; 274 kartų dalyvauta radijo ir 71 kartą televizijos laidose, skirtose vartotojų 
švietimui ir informavimui, paskelbta 16 pranešimų žiniasklaidai informaciniuose 
interneto portaluose. 
2. Per 2008 metus parengtos bei paskleistos 627 vartotojų informavimo priemon÷s  
Per 2008 metus respublikin÷je ir regionin÷je spaudoje bei elektronin÷s žiniasklaidos 
priemon÷se, atsižvelgiant į tikslinių auditorijų poreikius, paskelbti 298 straipsniai, 
interviu; 245 kartus dalyvauta radijo ir 58 kartus televizijos laidose, skirtose vartotojų 
švietimui ir informavimui, paskelbti 26 pranešimai žiniasklaidai informaciniuose 
interneto portaluose. 
3. Per 2009 m. parengtos bei paskleistos 342 vartotojų informavimo priemon÷s.  
Tarnybos direktorius ir specialistai bei Tarnybos apskričių skyrių darbuotojai per 2009 
metus dalyvavo 35 televizijos laidose, 80 radijo laidų, Viešųjų ryšių skyriaus 
specialistai bendradarbiaudami su kitais Tarnybos specialistais pareng÷ ir pateik÷ 
informaciją žurnalistams, pagal kurią buvo išspausdinti 180 straipsniai spaudoje ir 
patalpinti 47 informaciniai pranešimai šalies interneto naujienų portaluose. Be to, 
2009 metais parengtas ir patalpintas 91 informacinis pranešimas Tarnybos interneto 
portale. 
4. Per 2010 m. parengtos bei paskleistos 217 vartotojų informavimo priemon÷s. 2010 
metais Tarnybos darbuotojai dalyvavo 20 radijo ir 32 televizijos laidose. Pagal 
Tarnybos pateiktą medžiagą buvo išspausdinti 98 straipsniai šalies ir regionų spaudoje, 
parengti ir išplatinti 67 pranešimai žiniasklaidai, kurie patalpinti Tarnybos tinklapyje ir 
interneto naujienų portaluose. 

 
Valstybin÷ ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos 
Per 2007-2010 m. laikotarpį išleistos 19 informavimo priemonių.  
1. „Reikalavimai autoserviso paslaugoms“,  
2.„Reikalavimai automobilių atsargin÷ms dalims“,  
3.„Vartotojui pateikiamos d÷v÷tos, prek÷s turi būti saugios“,  
4.„Reikalavimai dviračių saugai“, 
5. „Reikalavimai mokyklin÷ms prek÷ms“, 
6. „Naujos ES vaikų žaislų saugos taisykl÷s“, 
7. „Reikalavimai magnetinių žaislų ženklinimui“. 
8. „Garantijos terminai, prekių grąžinimas“,  
9. „Kokį dviratį pasirinkti“,  
10. „Nauji pavojai tykantys žaisluose“,  
11. „Ką darytį įsigijus nekokybišką juvelyrinį gaminį“,  
12. „Mokiniams ir t÷veliams“. 
13. „Ne maisto prekių grąžinimas ir keitimas“,  
14. „15 patarimų perkant žaislus vaikams“,  
15. „Cheminio valymo ir skalbimo paslaugų teikimas“, 
16. „Netinkamos kokyb÷s prek÷s“,  
17. „Žaislų saugumas“. 
18. Parengta ir išplatinta informacija apie virveles vaikų drabužiuose.  
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19. Išleistas ir išplatintas popieriniame ir elektroniniame variante lankstinukas „CE 
ženklinimas“.  

 
8. Ar pagaus÷jo vartotojų, naudojančių apsaugos nuo tinklų ir informacijos saugumo 

incidentų priemones. 
 

11 proc. (nuo 2007 iki 2010 m.) 
 
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba. 
Pagal 2010 m. tinklų ir informacijos saugumo būkl÷s įvertinimo apklausą gauti 
duomenys apie vartotojų naudojamas apsaugos priemones - vidutiniškai 68 proc. 
apklaustųjų naudoja vienokias ar kitokias apsaugos priemones, kas sudaro 97 proc. 
planuotos kriterijaus reikšm÷s. 2009 m. apklausos duomenimis 63 proc.  vartotojų 
(93,3 proc.) naudojo vienokias ar kitokias apsaugos priemones.   
2007 m. antivirusines programas naudojo 2 proc.  daugiau vartotojų negu 2006 m.  
2008 m. antivirusines programas naudojo 5 proc.  daugiau vartotojų negu 2007 m.  
2009 m. antivirusines programas naudojo 2 proc. mažiau vartotojų negu 2008 m. 
2010 m. antivirusines programas naudojo 8 proc.  daugiau vartotojų negu 2009 m. 

 
9. Kiek pateikta pasiūlymų d÷l teis÷s aktų, reglamentuojančių išankstinę ginčų 

sprendimo ne teisme tvarką, tobulinimo. 
 

3 pasiūlymai 
 
1. Teisingumo ministerija.  
2009 m. geguž÷s 11 d. Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiu Nr. 173 
buvo sudaryta darbo grup÷ vartotojų teisių apsaugos tobulinimo klausimams 
išnagrin÷ti. Vienas iš darbo grup÷s nagrin÷jamų klausimų buvo vartotojų teisių 
gynimo ne teismine tvarka tobulinimas ir supaprastinimas. Atsižvelgiant į darbo 
grup÷s rekomendacijas Teisingumo ministerija planuoja atitinkamai tobulinti ginčų 
sprendimo ne teisme tvarką.  
2. 2009 m. kovo 31 d. Teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-99 sudaryta darbo grup÷ 
pareng÷ Lietuvos Respublikos komercinio arbitražo įstatymo projektą, kuriam 2010 m. 
balandžio 21 d. nutarimu Nr. 456 pritar÷ Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷ (Įstatymo 
projekto registracijos Seime Nr. XIP-1985). Šiame įstatymo projekte numatyta 
galimyb÷ ginčus, kylančius iš vartojimo sutarčių, spręsti arbitraže, jeigu arbitražinis 
susitarimas buvo sudarytas po to, kai kilo ginčas.  
3. Valstybin÷ vartotojų teisių apsaugos tarnyba.  
Atlikta vartotojų ir pardav÷jų, paslaugos teik÷jų ginčų ne teisme tvarkos analiz÷, 
kurioje:  
- apžvelgtas ginčų ne teismo tvarka teisinis reglamentavimas; 
- išanalizuoti statistiniai duomenys; 
- pateikta ginčų ne teisme tvarka nagrin÷jimo problematika, atsižvelgiant į tam tikrų 
rūšių ginčų (turizmo, mok÷jimų) nagrin÷jimo ypatumus; 
- įvertintas ginčų ne teismo tvarka nagrin÷jimo efektyvumas; 
- pateikta užsienio šalių praktika; 
- apžvelgtos Valstybinio audito ataskaitoje išd÷stytos išvados ir rekomendacijos d÷l 
ginčų nagrin÷jimo ne teisme tvarkos tobulinimo bei pateikti Tarnybos pastabos ir 
pasiūlymai;  
- pateiktos išvados ir rekomendacijos. 
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10. Kiek rinkos priežiūros, vartotojų teises ginančių institucijų specialistų apmokyta 

vertinti gaminių ir paslaugų riziką vartotojo sveikatai ir saugai. 
 

49 mokymai.  
 

Valstybin÷ ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos. 
1. 2007 m. organizuoti valstybinių inspektorių mokymai (26) d÷l gaminių ir paslaugų 
rizikos vartotojo sveikatai ir saugai. 
2. 2008 m. organizuoti valstybinių inspektorių mokymų (16) d÷l gaminių ir paslaugų 
rizikos vartotojo sveikatai ir saugai. 
3. 2010 m. organizuoti valstybinių inspektorių mokymai (7) d÷l gaminių ir paslaugų 
rizikos vartotojo sveikatai ir saugai. 

 
_________________ 

 
 
 


